
 

 

SMA N 78 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SMA NEGERI 78 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO. 

FORM 

F-

KUR/08 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 78 Jakarta 

Mata Pelajaran : Seni Rupa 1 

Kelas / Semester : X IPA/Ganjil 

Materi Pokok : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam berkarya 

seni rupa dua dimensi 

Pertemuan Ke - : 1, 2, 3 dan 4 

Alokasi Waktu : 4 Minggu  x 4 JP 

  

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. KI 1  : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. KI 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan proaktif,  dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. KI 3: Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

 4. KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1. KD. 1.1 Menunjukkan sikap penghayatan dan pengamalan serta bangga terhadap 

karya seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 

2. KD. 2.1  Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin 

melalui aktivitas berkesenian 



   KD. 2.3  Menunjukkan sikap responsif dan pro- aktif, peduli terhadap lingkungan 

dan sesama, serta menghargai karya seni dan pembuatnya  

3. KD. 3.1. Memahami bahan, media dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 

KD. 3.2. Menerapkan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa 

Indikator: 

 Menjelaskan macam karya seni rupa dua dimensi. 

 Menjelaskan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi. 

 Menjelaskan konsep seni rupa dua dimensi yang sedang berkembang 

 Menjelaskan langkah-langkah membuat karya seni rupa dua dimensi. 

 Menjelaskan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. 

 Membandingkan   karya sendiri dengan karya orang lain , mengenai : bahan, media, 

jenis,  simbol, teknik dan estetika 

 Menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh 

 Mempertanggung jawabkan secara lisan atau  tulisan  mengenai  karya seni rupa dua 

dimensi 

4. KD. 4.1. Membuat karya seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model 

Indikator: 

 Melakukan eksperimen dengan beragam media dan teknik dalam membuat  karya seni 

rupa dua dimensi. 

 Membuat karya seni rupa dua dimensi. 

 Mempresentasikan karya seni rupa dua dimensi 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses melihat, mengamati, menanyakan dan berdiskusi siswa dapat: 

 Menjelaskan macam karya seni rupa dua dimensi. 

 Menjelaskan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi. 

 Menjelaskan konsep seni rupa dua dimensi yang sedang berkembang 

 Menjelaskan langkah-langkah membuat karya seni rupa dua dimensi 

 Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin melalui 

aktivitas berkesenian 

Melalui proses mengumpulkan informasi, bereksperimen, membandingkan karya dan 

menghubungkan data  siswa dapat: 

 Menjelaskan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. 



 Membandingkan   karya sendiri dengan karya orang lain , mengenai : bahan, media, 

jenis,  simbol, teknik dan estetika 

 Menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh 

 Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan 

pembuatnya 

Melalui proses pembuatan karya seni rupa dan laporan pertanggungjawaban karya siswa 

dapat: 

 Mempertanggung jawabkan secara lisan atau  tulisan  mengenai  karya seni rupa dua 

dimensi 

 Bereksperimen dengan beragam media dan teknik dalam membuat  karya seni rupa 

dua dimensi. 

 Membuat karya seni rupa dua dimensi. 

 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan 

sesama,menghargai karya seni dan pembuatnya  

 

D. Materi Pembelajaran 

Fakta 

 Karya lukisan 

 Karya reklame 

 Karya Ilustrasi 

 Karya grafis 

 Karya batik 

 dll. 

 

  Konsep 

Definisi karya seni rupa dua dimensi, adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang 

dan lebar, tidak memiliki volume dan ruang. Contoh : seni lukis, seni reklame, seni grafis, 

batik, tenun dan lain-lain. 

 

 Prinsip 

 Jenis dan simbol karya seni rupa dua dimensi. 

Jenis karya seni rupa dua dimensi: 



Karya seni rupa murni dua dimensi adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat untuk 

kepentingan ekspresi (ungkapan batin) seniman tanpa memiliki nilai kegunaan. 

Karya seni rupa terapan dua dimensi adalah karya seni rupa dua dimensi yang bertitik 

tolak dari unsur-unsur objektif. Unsur objektif karya seni rupa terapan dua dimensi adalah 

unsur guna, ekonomi, produksi, promosi, dan kebutuhan masyarakat. 

Simbol karya seni rupa dua dimensi: 

Merupakan perlambang/makna dari bentuk/corak karya seni rupa dua dimens 

No. Jenis Karya (nama) Bentuk/Corak Hiasan Makna/Simbul 

1. Lukisan Abstrak (nonfiguratif) Kedamaian 

2. Ilustrasi Visual realistis, sesuai 

dengan kenyataan di alam 

nyata (figuratif) 

Menjelaskan sebuah 

deskripsi tulisan 

3. Kerajinan batik Geometris (non figuratif) Melambangkan 

keteraturan hidup 

 

 Nilai estetika pada karya seni rupa dua dimensi 

Kemampuan dalam mempersepsi, memahami, menanggapi, merefleksi, menganalisis, dan 

mengevaluasi karya seni rupa dua dimensi  

 Media dan teknik karya seni rupa dua dimensi 

Alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Alat dan media dapat berupa 

pensil dengan bahan grafit, pensil warna, bolpoin, krayon, dan lain-lain. Setiap alat dan 

media tersebut memiliki karakter yang berbeda 

 Teknik dalam karya seni rupa dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan 

mudah dilakukan. Buatlah sketsa terlebih dahulu agar karya seni rupa memiliki 

komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. 

 Prosedur: 

 Langkah-langkah membuat  karya seni rupa dua dimensi. Contoh: lukisan cat minyak 

diatas kanvas (lukisan yang menggunakan media cat yang berupa tepung atau pasta yang 

dilarutkan/dicampur dengan minyak (lijn oil)). Prosedur penggunaan media yang untuk 

melukis (kanvas, triplek, kertas dan sebagainya). Prosedur penggunaan alat yang 

digunakan (kuas atau pisau palet). 

E. Metode Pembelajaran 

 Eksperimen 



 Diskusi 

 Presentasi 

 Penugasan 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

LCD projector, Video karya seni rupa 

gambar karya seni rupa dua dimensi melalui media cetak dan internet,  

Buku gambar A3, pencil, penghapus,  

Pewarna, 

bahan untuk pembuatan karya seni rupa dua dimensi ( Kertas, kanvas, kain dll ) 

2. Alat/Bahan 

Alat dan bahan untuk pembuatan karya seni rupa dua dimensi sesuai dengan pilihan 

siswa ( Kertas, kanvas, kain, kaca dll ) 

3. Sumber Belajar 

Buku Paket Seni Budaya Kelas X,   

Buku-buku lain yang relevan, Informasi melalui media cetak dan internet,  

Hasil karya seni rupa, serta sumber lain yang relevan. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Setelah merefleksi pengalaman siswa tentang karya-karya seni rupa yang pernah mereka 

lihat, siswa saling bertanya secara lisan tentang macam-macam karya seni rupa yang pernah 

mereka lihat. Selanjutnya siswa melihat karya seni rupa dua dimensi melalui media  cetak  

(buku, majalah, brosur, dsb.), dan  internet, kemudian siwa saling bertanya tentang hasil 

pengamatan karya seni rupa dua dimensi. Siswa dibagi dalam 6 (enam) kelompok dan 

diminta untuk mengumpulkan informasi  tentang jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep 

seni rupa, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama 

proses pembelajaran dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

Setelah merefleksi pengalaman siswa tentang proses pembuatan karya seni rupa yang pernah 

mereka buat atau lihat, siswa saling bertanya tentang bahan dan alat, serta media dan teknik 

dalam  membuat karya seni rupa. Kemudian siswa mengamati proses pembuatan karya seni 

rupa dua dimensi melalui media audio visual, dilanjutkan dengan tanya jawab tentang 

langkah-langkah membuat karya seni rupa dua dimensi. Siswa secara individu diminta untuk 

bereksperimen dengan beragam media dan teknik dalam membuat  karya seni rupa dua 



dimensi, selanjutnya siswa saling berdiskusi tentang bahan, media, jenis, simbol, teknik dan 

estetika karya seni rupa dua dimensi yang sudah mereka buat. Selama proses pembelajaran 

dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

Setelah mereview tentang proses dan langkah-langkah pembuatan karya seni rupa dua 

dimensi, siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah mereka bawa 

dengan hasil sketsa dan rancangan yang telah mereka buat. Masing-masing siswa 

menuangkan hasil karya sketsa dan rancangan yang telah mereka buat pada bahan karya seni 

rupa yang telah mereka bawa. Selama proses pembelajaran dilakukan penilaian keterampilan 

menggunakan alat dan bahan serta ide/gagasan dalam berkarya. 

Setelah mereviu tentang pembuatan tulisan/laporan karya seni rupa dua dimensi, siswa saling 

mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan dengan hasil karya seni rupa yang telah 

mereka buat. Kemudian siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan jenis karya seni rupa 

yang telah mereka buat, masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan karya seni rupa yang telah mereka buat. Masing-masing kelompok diminta 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama proses pembelajaran 

dilakukan penilaian pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

 

1. Pertemuan Kesatu: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa tentang karya-karya seni rupa yang 

pernah mereka lihat. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lesan tentang macam-macam karya seni rupa yang 

pernah mereka lihat. 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang karya seni rupa.  

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan presentasi guru tentang definisi, konsep dan 

macam-macam karya seni rupa dua dimensi. 

 Siswa mencari karya seni rupa dua dimensi melalui media  cetak  

(buku, majalah, brosur, internet, dsb ) 

60 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang hasil pengamatan karya seni rupa dua 

dimensi 

 Siswa saling bertanya tentang konsep seni rupa dua dimensi  yang ada 

dan berkembang. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 (empat) kelompok. 

 Siswa dalam kelompok diminta untuk mengumpulkan informasi  

tentang bahan, media, jenis, simbol, teknik dan estetika dalam konsep 

seni rupa. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

Mengasosiasi 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang bahan, media, jenis, 

simbol, teknik dan estetika karya seni rupa dua dimensi. 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Siswa dalam kelompok menyampaikan hasil pengumpulan dan 

simpulan informasi yang diperoleh 

 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara bergantian 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktivitas siswa dalam 

berdiskusi. 
 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan karakteristik karya seni rupa dua 

dimensi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan konsep seni rupa dua dimensi yang 

ada dan berkembang 

 Guru bersama siswa menyimpulkan jenis, simbol dan nilai estetis 

dalam konsep seni rupa 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari proses 

pembuatan karya seni rupa serta mengidentifikasi bahan dan alat yang 

dibutuhkan 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk membawa buku gambar A3, 

pencil, penghapus, dan penggaris untuk pertemuan berikutnya. 

15 menit 

  

Pertemuan Kedua: 



 

 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa tentang proses pembuatan karya seni 

rupa yang pernah mereka buat atau lihat. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lisan tentang bahan dan alat dalam  membuat karya 

seni rupa. 

 Bertanya secara lisan tentang media dan teknik dalam  membuat karya 

seni rupa. 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang proses 

pembuatan karya seni rupa dua dimensi. 

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa mengamati proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi 

melalui media audio visual 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang langkah-langkah membuat karya seni 

rupa dua dimensi 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengeksplorasi 

 Siswa secara individu diminta untuk bereksperimen dengan beragam 

media dan teknik dalam membuat  karya seni rupa dua dimensi. 

 Masing-masing siswa diminta untuk membuat sketsa dan rancangan 

karya seni rupa dua dimensi pada kertas gambar A3. 

 Guru menilai proses dan sikap siswa dalam berkarya seni rupa serta 

memberikan bimbingan. 

Mengasosiasi 

 Siswa membandingkan   karya sendiri dengan data-data yang 

diperoleh dengan kegiatan berkarya, mengenai: bahan, media, jenis, 

simbol, teknik dan estetika yang terkandung di dalamnya 

 Pada kelompoknya masing-masing, siswa saling berdiskusi tentang 

bahan, media, jenis, simbol, teknik dan estetika karya seni rupa dua 

dimensi yang sudah mereka buat. 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

60 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya menyampaikan hasil sketsa 

dan rancangan karya seni rupa dua dimensi dan data-data informasi 

yang diperoleh 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktifitas siswa dalam 

berdiskusi. 

 

 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan proses pembuatan karya seni rupa 

dua dimensi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan langkah-langkah membuat karya 

seni rupa dua dimensi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan jenis, simbol dan nilai estetis 

dalam pembuatan karya seni rupa dua dimensi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari berbagai 

macam karya seni rupa dua dimensi serta mengidentifikasi bahan dan 

alat yang dibutuhkan 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk menentukan salah satu karya 

seni rupa dua dimensi yang sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya 

 Guru menugaskan kepada siswa membawa bahan dan alat dalam 

pembuatan karya seni rupa dua dimensi yang mereka pilih untuk 

pertemuan berikutnya. 
 

15 menit 

 

Pertemuan Ketiga: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

proses dan langkah-langkah pembuatan karya seni rupa dua dimensi 

 Menagih bahan dan alat yang diperlukan dalam berkarya seni rupa dua 

dimensi sesuai pilihannya 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang macam-macam karya seni rupa dua dimensi serta 

bahan dan alat yang dibutuhkan. 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati tentang kesesuaian bahan dan alat yang 

70 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

telah mereka bawa dengan hasil sketsa dan rancangan yang telah 

mereka buat. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah 

mereka bawa dengan hasil sketsa dan rancangan yang telah mereka 

buat. 

 Siswa saling menanya tentang ide/gagasan dan konsep yang akan 

mereka buat. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing siswa menuangkan hasil karya sketsa dan 

rancangan yang telah mereka buat pada bahan karya seni rupa yang 

telah mereka bawa. 

 Masing-masing siswa menggunakan alat sesuai prosedur yang 

benar. 

 Guru menilai keterampilan menggunakan alat dan bahan sesuai 

prosedur yang benar 

 Guru menilai ide/gagasan dalam berkarya serta memberi 

bimbingan. 

 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan media dan teknik serta ide/gagasan 

dalam berkarya seni rupa. 

 Memberikan tugas untuk membuat tulisan/laporan mengenahi karya 

seni rupa dua dimensi yang telah mereka buat. 

 

10 menit 

 

Pertemuan Keempat: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

pembuatan karya seni rupa dua dimensi sesuai dengan pilihannya 

 Menagih tulisan/laporan tentang karya seni rupa dua dimensi yang telah 

mereka buat 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang ide/gagasan dalam berkarya seni rupa dua dimensi 

10 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

serta nilai estetikanya. 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan hasil karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan hasil karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan jenis karya seni rupa 

yang telah mereka buat 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok 

dan presentasi serta membimbing  diskusi mereka. 

 

70 menit 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan tentang tulisan/laporan dalam berkarya 

seni rupa. 

 Memberikan tugas untuk mempelajari karya seni rupa tiga dimensi 

untuk pertemuan berikutnya. 

 

10 menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/teknis penilaian 

Penilaian dilakukan melalui penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses 

dilakukan melalui observasi kerja kelompok dan kerja individu, presentasi, dan laporan 

tertulis. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui sketsa/ rancangan karya seni rupa 

dua dimensi dan karya seni rupa dua dimensi (sesuai pilihannya). 

 

2.  Bentuk Instrumen dan Instrumen 



Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan kinerja presentasi dengan 

fokus penilaian pada: komunikasi, sistematikan penyajian, wawasan, keberanian, 

antusias dan penampilan. 

Instrumen penilaian praktek dengan menggunakan rubrik penilaian praktek dengan fokus 

utama pada kesesuaian bentuk, penggunaan teknik sesuai prosedur, kecermatan dan 

ketepatan, penggunaan peralatan, komposisi dan nilai estetika. 

Instrumen observasi penilaian sikap kerja kelompok menggunakan lembar pengamatan 

dalam hal sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin.  

Instrumen observasi penilaian sikap kerja individu menggunakan lembar pengamatan 

sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan pembuatnya.  

Instrumen observasi penilaian sikap kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan 

sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama,menghargai karya 

seni dan pembuatnya. 

 

      Contoh instrument terlampir. 

3. Pedoman penskoran 
Pedoman penskoran terlampir. 

 

I. Sumber/Referensi 

 Buku Teks Pelajaran Seni Budaya Kelas X SMA 

 Informasi melalui internet 

 Informasi melalui media cetak 

 Pameran karya seni rupa 

 Website : www.psb-psma.org 
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LAMPIRAN 

 

a. Lembar Kinerja Presentasi 

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Materi  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi. 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

1 Komunikasi    

2 Sistematika penyampaian    

3 Wawasan    

4 Keberanian    

5 Antusias    

6 Penampilan    

 

Rubrik: 

Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

Komunikasi Tidak ada 

komunikasi 

Komunikasi sedang Komunikasi Lancar 

dan baik 

Sistematika 

penyampaian 

Penyampain tidak 

sistematis 

Sistematika 

penyampaian sedang 

Sistematika 

penyampaian baik 

Wawasan Wawasan kurang Wawasan sedang Wawasan luas 

Keberanian Tidak ada keberanian Keberanian sedang Keberanian baik 

Antusias Tidak antusias Antusias sedang Antusias dalam 

kegiatan 

Penampilan Penampilan kurang Penampilan sedang Penampilan baik 

 

 

  



b. lembar Penilaian Proyek 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PROYEK 

 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Proyek : Laporan Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Guru Pembimbing : Trihono, S.Pd 

 

Nama : Adhiyatma Pramayoga 

NIS : 13721 

Kelas : X IPA C 

 

No ASPEK SKOR (1-5) 

1 2 3 4 5 

1 PERENCANAAN: 

a. Latar belakang 

b. Rumusan masalah 

c. Tujuan penulisan 

     

2 PELAKSANAAN 

a. Ketepatan pemilihan gambar  

b. Orisinalitas laporan 

c.   Mendeskripsikan jenis, simbol dan nilai estetis dalam 

konsep seni rupa dua dimensi 

d. Mendeskripsikan tentang bahan dan alat, serta media 

dan teknik dalam  membuat karya seni rupa dua 

dimensi 

e. Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai 

metode yang dipakai 

f. Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif 

g. Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan 

(Ilmiah) 

     

3 LAPORAN PROYEK: 

a. Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah 

b. Saran relevan dengan kajian, dan berisi pesan untuk 

peningkatan kecintaan terhadap hasil karya seni rupa 

Indonesia 

     

 

 

  



c. Lembar Penilaian Produk 

 

FORMAT PENILAIAN PRODUK  

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Produk  : Karya seni rupa dua dimensi 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Nama Peserta didik :  

Kelas/Semester : X/1 

 

No Aspek Penilaian Skor ( 1 – 5 )* 

1 Kesesuaian bentuk/proporsi  

2 Penggunaan teknik sesuai prosedur  

3 Kebersihan dan kerapihan  

4 Penggunaan peralatan dengan baik dan benar  

5 Komposisi  

6 Nilai estetis  

 TOTAL SKOR  

 

 

d. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Kelompok 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA KELOMPOK 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi. 

 

N

o 
Nama Siswa 

Observasi 
Jml 

Skor 
Nilai kerjasama tanggungjawab toleran disiplin 

(1) (2) (3) (4) 

1.         

2.         

3.         



4.         

5.         

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

 

e. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Individu 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA INDIVIDU 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi.  

 

No Nama Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 

Nilai 
santun jujur 

Cinta 

damai 

Menghargai 

karya 

sendiri 

Menghargai 

karya orang 

lain 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

 

        

2         

3         

4         

5         

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

  

  



f. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kinerja Presentasi 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KINERJA PRESENTASI 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi.  

 

No Nama Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 

Nilai respon

sif 
proaktif 

Peduli 

lingkung

an 

Peduli 

sesama 

Menghargai 

karya seni 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1         

2         

2.         

4         

5         

6         

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

  



g. Lembar Penilaian Portofolio 

FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO 

Sekolah  : SMA Negeri 78 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Durasi Waktu  :  Semester selama KBM Berlangsung 

Nama Peserta didik : Slamet 

Kelas/Semester : Ganjil 

 

No KI/KD/PI Waktu Kriteria Ket. 

 Membuat karya 

seni lukis 

 cover kerapihan konten kreativitas  

1 Persiapan       

2 Sketsa/rancangan       

3 Produk karya       

 Membuat karya 

ilustrasi 

      

1 Persiapan       

2 Sketsa/rancangan       

3 Produk karya       

 Membuat karya 

batik 

      

1 Persiapan       

2 Sketsa/rancangan       

3 Produk karya       

 

PI = Pencapaian Indikator 

 

h. Tes Uraian 

 

SOAL TES URAIAN 

 

1. sebutkan macam-macam karya seni rupa dua dimensi .... 

2. Jelaskanlah langkah-langkah pembuatan karya seni rupa dua dimensi .... 

3. Jelaskanlah konsep seni rupa dua dimensi yang sedang berkembang .... 

4. Jelaskan pengertian karya seni rupa dua dimensi 

5. Jelaskanlah jenis, simbol dan nilai estetis dalam seni rupa  2 dimensi 



 

Kunci Jawaban. 

1. Macam-macam karya seni rupa dua dimensi : Produk lukisan, poster, fotographi,  

Karya seni grafis, seni graffiti 

2. Proses Pembuatan karya seni rupa 2 dimensi 

1. Menentukan alat dan bahan 

2. Menentukan judul pilihan dan menentukan subjeck matter 

3. Membuat sketsa 

4. Menyempurnakan sketsa 

5. Pewarnaan/mengarsir 

6. Menentukan gelap terang 

7. Finishing touch 

8. Membubuhkan identitas kreator berikut tahun di buatnya 

3. Konsep seni rupa 2 dimensi adalah Bahwa seni rupa 2 dimensi meliputi karya seni 

rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni menitikberatkan pada ekspresi, 

kreatifitas, dan estetika,  dan karya seni di buat berdasakan kebutuhan ekspresi pribadi 

seniman. sedangkan seni rupa terapan mengedepankan nilai guna 

Tanpa meninggalkan nilai estetika dan proses pembuatannya berdasarkan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan 

hanya dapat dinikmati dari satu arah. 

5. jenis, simbol dan nilai estetis dalam seni rupa  2 dimensi 

 

1. Lukisan Abstrak (nonfiguratif) Kedamaian 

2. Ilustrasi Visual realistis, sesuai 

dengan kenyataan di alam 

nyata (figuratif) 

Menjelaskan sebuah 

deskripsi tulisan 

3. Kerajinan batik Geometris (non figuratif) Melambangkan 

keteraturan hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMA N 78 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SMA NEGERI 78 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO. 

FORM 

F-KUR/08 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 78 Jakarta 

Mata Pelajaran : Seni Rupa 1 

Kelas / Semester : X IPA/Ganjil 

Materi Pokok : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam berkarya 

seni rupa tiga dimensi 

Pertemuan Ke - : 5, 6, 7 dan 8 

Alokasi Waktu : 4 Minggu  x 4 JP 

 

J. Kompetensi Inti (KI) 

1. KI 1  : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. KI 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan proaktif,  dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. KI 3: Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

 4. KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

K. Kompetensi Dasar dan Indikator 

     3.1. Memahami bahan, media  dan teknik  dalam  proses berkarya seni    rupa. 

    3.2.  Menerapkan jenis, simbol dan  nila estetis dalam  konsep seni       rupa. 

    4.2. Membuat karya seni rupa tiga dimensi berdasarkan melihat model 

 

Indikator: 

 Menjelaskan macam karya seni rupa tiga dimensi. 



 Menjelaskan proses pembuatan karya seni rupa tiga dimensi. 

 Menjelaskan konsep seni rupa tiga dimensi yang sedang berkembang 

 Menjelaskan langkah-langkah membuat karya seni rupa tiga dimensi. 

 Menjelaskan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. 

 Membandingkan   karya sendiri dengan karya orang lain , mengenai : bahan, media, 

jenis,  simbol, teknik dan estetika 

 Menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh 

 Mempertanggung jawabkan secara lisan atau  tulisan  mengenai  karya seni rupa tiga 

dimensi 

 

L. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses melihat, mengamati, menanyakan dan berdiskusi siswa dapat: 

 Menjelaskan macam karya seni rupa tiga dimensi. 

 Menjelaskan proses pembuatan karya seni rupa tiga dimensi. 

 Menjelaskan konsep seni rupa tiga dimensi yang sedang berkembang 

 Menjelaskan langkah-langkah membuat karya seni rupa tiga dimensi 

 Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin melalui 

aktivitas berkesenian 

Melalui proses mengumpulkan informasi, bereksperimen, membandingkan karya dan 

menghubungkan data  siswa dapat: 

 Menjelaskan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. 

 Membandingkan   karya sendiri dengan karya orang lain , mengenai : bahan, media, 

jenis,  simbol, teknik dan estetika 

 Menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh 

 Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan 

pembuatnya 

Melalui proses pembuatan karya seni rupa dan laporan pertanggungjawaban karya siswa 

dapat: 

 Mempertanggung jawabkan secara lisan atau  tulisan  mengenai  karya seni rupa tiga 

dimensi 

 Bereksperimen dengan beragam media dan teknik dalam membuat  karya seni rupa 

tiga dimensi. 

 Membuat karya seni rupa tiga dimensi. 



 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan 

sesama,menghargai karya seni dan pembuatnya  

 

M. Materi Pembelajaran 

Fakta 

1. Karya patung 

2. Karya  monument 

3. Karya  Arsitektur 

4. Karya furniture 

5. Karya topeng 

6. dll. 

 

Konsep 

Definisi seni rupa tiga dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, 

tinggi dan bervolume 

 Prinsip 

1. Jenis dan simbol karya seni rupa tiga dimensi 

2. Nilai estetika pada karya seni rupa tiga dimensi 

3. Media dan teknik berkarya seni rupa tiga dimensi 

 

Jenis karya seni rupa tiga dimensi: 

Karya seni rupa murni tiga dimensi adalah karya seni rupa tiga dimensi yang dibuat untuk 

kepentingan ekspresi (ungkapan batin) seniman tanpa memiliki nilai kegunaan. 

Karya seni rupa terapan dua dimensi adalah karya seni rupa tiga dimensi yang bertitik 

tolak dari unsur-unsur objektif. Unsur objektif karya seni rupa terapan tiga dimensi adalah 

unsur nilai pakai / guna, ekonomi, produksi, promosi, dan kebutuhan masyarakat. 

Simbol karya seni rupa tiga dimensi: 

Merupakan perlambang/makna dari bentuk/corak karya seni rupa tiga dimensi 

No. Jenis Karya (nama) Bentuk/Corak Hiasan Makna/Simbul 

1. patung Realis ( figuratif ) Kehidupan dinamis 

2. Keramik Geometri Melambangkan 

keteraturan hidup 

3. Relief Dekoratif Melambangkan 

keindahan- keteraturan 

hidup 

 



 Nilai estetika pada karya seni rupa tiga dimensi Kemampuan dalam mempersepsi, 

memahami, menanggapi, merefleksi, menganalisis, dan mengevaluasi karya seni rupa tiga 

dimensi  

 Media dan teknik karya seni rupa tiga dimensi 

Alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Alat dan media dapat berupa 

pensil dengan bahan grafit, cutter, gunting , pahatan, butsir, palu,gergaji, palu dan lain-

lain. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda 

 Teknik dalam karya seni rupa dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan 

mudah dilakukan. Buatlah konstruksi terlebih dahulu agar karya seni rupa memiliki 

komposisi, proporsi,  keseimbangan dan kekuatan yang baik. 

Prosedur: 

 Langkah-langkah membuat  karya seni rupa tiga dimensi. Contoh: Membuat benda pakai 

dari tanah liat ( Keramik pakai / keramik terapan ) 

Pertama menentukan ide/gagasan, kedua membuat rancangan dengan menseketsa  gambar 

tampak, digambar tiga dimensinya, praktekkan dengan teknik yang sesuai misalnya 

teknik slab, pilin, teknik bebas dan lain sebagainya.  

N. Metode Pembelajaran 

 Eksperimen  

 Diskusi 

 Presentasi 

 Penugasan 

O. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

4. Media 

LCD projector, Video karya seni rupa 

      karya seni rupa tiga dimensi melalui media cetak dan internet, produk karya 3 dimensi, 

      katalogus  dll. 

bahan untuk pembuatan karya seni rupa tiga dimensi ( tanah liat, karton duplek, 

triplek,karton kourgated, kain dll ) 

  



5. Alat/Bahan 

Alat dan bahan untuk pembuatan karya seni rupa tiga dimensi sesuai dengan pilihan 

siswa ( tanah liat, kayu, triplek, bambu, kain, kaca dll ) 

6. Sumber Belajar 

Buku Paket Seni Budaya Kelas X,   

Buku-buku lain yang relevan, Informasi melalui media cetak dan internet,  

Hasil karya seni rupa, serta sumber lain yang relevan. 

 

P. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Setelah merefleksi pengalaman siswa tentang karya-karya seni rupa yang pernah mereka 

lihat, siswa saling bertanya secara lesan tentang macam-macam karya seni rupa yang pernah 

mereka lihat. Selanjutnya siswa melihat karya seni rupa tiga dimensi melalui media  cetak  

(buku, majalah, brosur, dsb.), dan  internet, kemudian siwa saling bertanya tentang hasil 

pengamatan karya seni rupa tiga dimensi. Siswa dibagi dalam 6 (enam) kelompok dan 

diminta untuk mengumpulkan informasi  tentang jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep 

seni rupa, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama 

proses pembelajaran dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

Setelah merefleksi pengalaman siswa tentang proses pembuatan karya seni rupa yang pernah 

mereka buat atau lihat, siswa saling bertanya tentang bahan dan alat, serta media dan teknik 

dalam  membuat karya seni rupa. Kemudian siswa mengamati proses pembuatan karya seni 

rupa tiga dimensi melalui media audio visual, dilanjutkan dengan tanya jawab tentang 

langkah-langkah membuat karya seni rupa tiga dimensi. Siswa secara individu diminta untuk 

bereksperimen dengan beragam media dan teknik dalam membuat  karya seni rupa tiga 

dimensi, selanjutnya siswa saling berdiskusi tentang bahan, media, jenis, simbol, teknik dan 

estetika karya seni rupa tiga dimensi yang sudah mereka buat. Selama proses pembelajaran 

dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

Setelah mereview tentang proses dan langkah-langkah pembuatan karya seni rupa tiga 

dimensi, siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah mereka bawa 

dengan hasil sketsa dan rancangan yang telah mereka buat. Masing-masing siswa 

menuangkan hasil karya sketsa dan rancangan yang telah mereka buat pada bahan karya seni 

rupa yang telah mereka bawa. Selama proses pembelajaran dilakukan penilaian keterampilan 

menggunakan alat dan bahan serta ide/gagasan dalam berkarya. 

Setelah mereviu tentang pembuatan tulisan/laporan karya seni rupa dua dimensi, siswa saling 

mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan dengan hasil karya seni rupa yang telah 



mereka buat. Kemudian siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan jenis karya seni rupa 

yang telah mereka buat, masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan karya seni rupa yang telah mereka buat. Masing-masing kelompok diminta 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama proses pembelajaran 

dilakukan penilaian pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

 

1. Pertemuan Kelima: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa tentang karya-karya seni rupa yang 

pernah mereka lihat. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lesan tentang macam-macam karya seni rupa yang 

pernah mereka lihat. 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang karya seni rupa.  

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan presentasi guru tentang definisi, konsep dan 

macam-macam karya seni rupa tig dimensi. 

 Siswa mencari karya seni rupa tiga dimensi melalui media  cetak  

(buku, majalah, brosur, internet, dsb ) 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang hasil pengamatan karya seni rupa tiga 

dimensi 

 Siswa saling bertanya tentang konsep seni rupa tiga dimensi  yang ada 

dan berkembang. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 (empat) kelompok. 

 Siswa dalam kelompok diminta untuk mengumpulkan informasi  

tentang bahan, media, jenis, simbol, teknik dan estetika dalam konsep 

seni rupa. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

60 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

membimbing  diskusi mereka. 

Mengasosiasi 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang bahan, media, jenis, 

simbol, teknik dan estetika karya seni rupa dua dimensi. 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Siswa dalam kelompok menyampaikan hasil pengumpulan dan 

simpulan informasi yang diperoleh 

 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara bergantian 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktivitas siswa dalam 

berdiskusi. 
 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan karakteristik karya seni rupa tiga 

dimensi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan konsep seni rupa tiga dimensi yang 

ada dan berkembang 

 Guru bersama siswa menyimpulkan jenis, simbol dan nilai estetis 

dalam konsep seni rupa 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari proses 

pembuatan karya seni rupa serta mengidentifikasi bahan dan alat yang 

dibutuhkan 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk membawa buku gambar A3, 

pencil, penghapus, tanah liat, butsir, koran bekas, plastik, tempat air 

dan lain sebagainya. 

 

15 menit 

 

Pertemuan Keenam: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa tentang proses pembuatan karya seni 

rupa yang pernah mereka buat atau lihat. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lisan tentang bahan dan alat dalam  membuat karya 

seni rupa. 

 Bertanya secara lisan tentang media dan teknik dalam  membuat karya 

seni rupa. 

15 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang proses 

pembuatan karya seni rupa tiga dimensi. 
 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa mengamati proses pembuatan karya seni rupa tiga dimensi 

melalui media audio visual 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang langkah-langkah membuat karya seni 

rupa tiga dimensi 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengeksplorasi 

 Siswa secara individu diminta untuk bereksperimen dengan beragam 

media dan teknik dalam membuat  karya seni rupa tiga dimensi. 

 Masing-masing siswa diminta untuk membuat sketsa dan rancangan 

karya seni rupa tiga dimensi pada kertas gambar A3. 

 Guru menilai proses dan sikap siswa dalam berkarya seni rupa serta 

memberikan bimbingan. 

Mengasosiasi 

 Siswa membandingkan   karya sendiri dengan data-data yang 

diperoleh dengan kegiatan berkarya, mengenai: bahan, media, jenis, 

simbol, teknik dan estetika yang terkandung di dalamnya 

 Pada kelompoknya masing-masing, siswa saling berdiskusi tentang 

bahan, media, jenis, simbol, teknik dan estetika karya seni rupa tiga 

dimensi yang sudah mereka buat. 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya menyampaikan hasil sketsa 

dan rancangan karya seni rupa tiga dimensi dan data-data informasi 

yang diperoleh 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktifitas siswa dalam 

berdiskusi. 

 

60 menit 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan proses pembuatan karya seni rupa 

tiga dimensi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan langkah-langkah membuat karya 

seni rupa tiga dimensi 

15 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Guru bersama siswa menyimpulkan jenis, simbol dan nilai estetis 

dalam pembuatan karya seni rupa tiga dimensi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari berbagai 

macam karya seni rupa tiga dimensi serta mengidentifikasi bahan dan 

alat yang dibutuhkan 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk menentukan salah satu karya 

seni rupa tiga dimensi yang sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya 

 Guru menugaskan kepada siswa membawa bahan dan alat dalam 

pembuatan karya seni rupa tiga dimensi yang mereka pilih untuk 

pertemuan berikutnya. 

  

Pertemuan Ketujuh 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

proses dan langkah-langkah pembuatan karya seni rupa dua dimensi 

 Menagih bahan dan alat yang diperlukan dalam berkarya seni rupa dua 

dimensi sesuai pilihannya 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang macam-macam karya seni rupa dua dimensi serta 

bahan dan alat yang dibutuhkan. 

15 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati tentang kesesuaian bahan dan alat yang 

telah mereka bawa dengan hasil sketsa dan rancangan yang telah 

mereka buat. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah 

mereka bawa dengan hasil sketsa dan rancangan yang telah mereka 

buat. 

 Siswa saling menanya tentang ide/gagasan dan konsep yang akan 

mereka buat. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing siswa menuangkan hasil karya sketsa dan 

rancangan yang telah mereka buat pada bahan karya seni rupa yang 

telah mereka bawa. 

70 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Masing-masing siswa menggunakan alat sesuai prosedur yang 

benar. 

 Guru menilai keterampilan menggunakan alat dan bahan sesuai 

prosedur yang benar 

 Guru menilai ide/gagasan dalam berkarya serta memberi 

bimbingan. 

 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan media dan teknik serta ide/gagasan 

dalam berkarya seni rupa. 

 Memberikan tugas untuk membuat tulisan/laporan mengenai karya seni 

rupa tiga dimensi yang telah mereka buat. 
 

10 menit 

Pertemuan Ke delapan: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

pembuatan karya seni rupa tiga dimensi sesuai dengan pilihannya 

 Menagih tulisan/laporan tentang karya seni rupa tiga dimensi yang 

telah mereka buat 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang ide/gagasan dalam berkarya seni rupa tiga 

dimensi serta nilai estetikanya. 

 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan hasil karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan hasil karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan jenis karya seni rupa 

70 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

yang telah mereka buat 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok 

dan presentasi serta membimbing  diskusi mereka. 

 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan tentang tulisan/laporan dalam berkarya 

seni rupa. 

 Memberikan tugas untuk mempelajari buku panduan belajar  untuk 

pertemuan berikutnya. 
 

10 menit 

 

Q. Penilaian 

4. Jenis/teknis penilaian 

Penilaian dilakukan melalui penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses 

dilakukan melalui observasi kerja kelompok dan kerja individu, presentasi, dan laporan 

tertulis. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui sketsa/ rancangan karya seni rupa 

tiga dimensi dan karya seni rupa dua dimensi (sesuai pilihannya). 

 

5.  Bentuk Instrumen dan Instrumen 

Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan kinerja presentasi dengan 

fokus penilaian pada: komunikasi, sistematika,  penyajian, wawasan, keberanian, 

antusias dan penampilan. 

Instrumen penilaian praktek dengan menggunakan rubrik penilaian praktek dengan fokus 

utama pada kesesuaian bentuk, penggunaan teknik sesuai prosedur, kecermatan dan 

ketepatan, penggunaan peralatan, komposisi dan nilai estetika. 

Instrumen observasi penilaian sikap kerja kelompok menggunakan lembar pengamatan 

dalam hal sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin.  

Instrumen observasi penilaian sikap kerja individu menggunakan lembar pengamatan 

sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan pembuatnya.  

Instrumen observasi penilaian sikap kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan 

sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama,menghargai karya 

seni dan pembuatnya. 

  



      Contoh instrument terlampir. 

6. Pedoman penskoran 

Pedoman penskoran terlampir. 

R.  Sumber/Referensi 

 Buku Teks Pelajaran Seni Budaya Kelas X SMA 

 Informasi melalui internet 

 Informasi melalui media cetak 

 Pameran karya seni rupa 

 Website : www.psb-psma.org 
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LAMPIRAN 

 

a. Lembar Kinerja Presentasi 

 

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Materi  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa tiga dimensi. 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

 

Nama :slamet 

NIS :1234 

Kelas :X IPA a 

 

 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

1 Komunikasi    

2 Sistematika penyampaian    

3 Wawasan    

4 Keberanian    

5 Antusias    

6 Penampilan    

Rubrik: 

Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

Komunikasi Tidak ada 

komunikasi 

Komunikasi sedang Komunikasi Lancar 

dan baik 

Sistematika 

penyampaian 

Penyampain tidak 

sistematis 

Sistematika 

penyampaian sedang 

Sistematika 

penyampaian baik 

Wawasan Wawasan kurang Wawasan sedang Wawasan luas 

Keberanian Tidak ada keberanian Keberanian sedang Keberanian baik 



Antusias Tidak antusias Antusias sedang Antusias dalam 

kegiatan 

Penampilan Penampilan kurang Penampilan sedang Penampilan baik 

 

b. Lembar Penilaian Proyek 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PROYEK 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Proyek : Laporan Berkarya Seni Rupa tiga Dimensi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Guru Pembimbing : Trihono, S.Pd 

 

 

No ASPEK SKOR (1-5) 

1 2 3 4 5 

1 PERENCANAAN: 

d. Latar belakang 

e. Rumusan masalah 

f. Tujuan penulisan 

     

2 PELAKSANAAN 

h. Ketepatan pemilihan obyek  

i. Orisinalitas laporan 

j.   Mendeskripsikan jenis, simbol dan nilai estetis dalam 

konsep seni rupa tiga dimensi 

k. Mendeskripsikan tentang bahan dan alat, serta media 

dan teknik dalam  membuat karya seni rupa tiga 

dimensi 

l. Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai 

metode yang dipakai 

m. Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif 

n. Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan 

(Ilmiah) 

     

3 LAPORAN PROYEK: 

c. Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah 

d. Saran relevan dengan kajian, dan berisi pesan untuk 

peningkatan kecintaan terhadap hasil karya seni rupa 

Indonesia 

     

 

 

 

 

 

  



c. Lembar Penilaian Produk 

 

FORMAT PENILAIAN PRODUK  

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Produk  : Karya seni rupa tiga dimensi 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Nama Peserta didik :  

Kelas/Semester : X/1 

 

No Aspek Penilaian Skor ( 1 – 5 )* 

1 Kesesuaian bentuk/proporsi 4 

2 Penggunaan teknik sesuai prosedur 4 

3 Kecermatan dan ketepatan 5 

4 Penggunaan peralatan dengan baik dan benar 4 

5 Komposisi 4 

6 Nilai estetis 5 

 TOTAL SKOR 26 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

  



d. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Kelompok 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA KELOMPOK 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa tiga dimensi. 

 

N

o 
Nama Siswa 

Observasi 
Jml 

Skor 

Nila

I kerjasama tanggungjawab toleran disiplin 

(1) (2) (3) (4) 

6.  Adhiyatma 

Pramayoga 

      

7.  Affranissa Rizky 

Indana 

      

8.  Alvin Alasi       

9.  Ambun Salsabila       

10.  Anindita 

Atmstuti 

      

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

  



e. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Individu 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA INDIVIDU 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi.  

 

N

o 

Nama 

Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 
NilaI santun jujur 

Cinta 

damai 

Menghargai 

karya 

sendiri 

Menghargai 

karya orang 

lain 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ………

.. 

       

2         

3         

4         

5         

6 Dst.        

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

  

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kinerja Presentasi 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KINERJA PRESENTASI 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa tiga dimensi.  

 

N

o 

Nama 

Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 

Nila

I responsif proaktif 

Peduli 

lingkunga

n 

Peduli 

sesama 

Menghargai 

karya seni 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ………..        

2         

3         

4         

5         

6 Dst.        

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik  

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

  



g. Lembar Penilaian Portofolio 

 

FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO 

 

Sekolah  : SMA Negeri 78 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Durasi Waktu  : Selama semester berlangsung 

Nama Peserta didik : selamet 

Kelas/Semester :1/ganjil 

 

No KI/KD/PI Waktu Kriteria Ket. 

 Membuat karya 

seni lukis 

 cover kerapihan konten kreativitas  

1 Persiapan       

2 Sketsa/rancangan       

3 Produk karya       

 Membuat karya 

ilustrasi 

      

1 Persiapan       

2 Sketsa/rancangan       

3 Produk karya       

 Membuat karya 

batik 

      

1 Persiapan       

2 Sketsa/rancangan       

3 Produk karya       

 

PI = Pencapaian Indikator 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

  



h. Tes Uraian 

 

SOAL TES URAIAN 

 

1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang seni rupa tiga dimensi 

2. Sebutkan minimal 5 contoh karya seni rupa tiga dimensi 

3. Sebutkan tata cara membuat karya seni rupa tiga dimensi 

4. Jelaskanlah konsep seni rupa tiga dimensi yang sedang berkembang 

5. Jelaskanlah jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMA N 78 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SMA NEGERI 78 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO. 

FORM 

F-KUR/08 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 78 Jakarta 

Mata Pelajaran : Seni Rupa 1 

Kelas / Semester : X IPA/Ganjil 

Materi Pokok : Prosedur dan tata cara menyelenggarakan kegiatan pameran karya 

seni rupa 

Pertemuan Ke - : 9, 10, 11 dan 12 

Alokasi Waktu : 4 Minggu  x 4 JP 

 

S. Kompetensi Inti (KI) 

1. KI 1  : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. KI 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan proaktif,  dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. KI 3: Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

 4. KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

T. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.3  .   Memahami pameran karya seni rupa 

        3.4        .   Memamerkan hasil karya seni rupa  

 

 

  



Indikator: 

 Menjelaskan pengertian pameran karya seni rupa 

 Menjelaskan langkah-langkah pameran karya seni rupa 

 Menjelaskan jenis karya  seni rupa yang dipamerkan yang di pamerkan 

 Menjelaskan tata cara mendisplay karya seni rupa 

 Menjelaskan cara membuat proposal pameran seni rupa. 

 Menjelaskan cara membentuk susunan kepanitiaan pameran 

 Menjelaskan sarana dan prasarana pameran seni rupa 

 Mempertanggung jawabkan secara lisan atau  tulisan  mengenai pameran karya seni 

rupa  dimensi 

 

U. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses melihat, mengamati, menanyakan dan berdiskusi siswa dapat: 

 Menjelaskan pengertian pameran karya seni rupa 

 Menjelaskan langkah-langkah pameran karya seni rupa 

 Menjelaskan jenis karya  seni rupa yang dipamerkan yang di pamerkan 

 Menjelaskan tata cara mendisplay karya seni rupa 

 Menjelaskan cara membuat proposal pameran seni rupa. 

 Menjelaskan cara membentuk susunan kepanitiaan pameran 

 Menjelaskan sarana dan prasarana pameran seni rupa 

  Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin melalui aktivitas 

berkesenian setelah melihat penyelenggaraan kegiatan pameran seni rupa yang 

diselenggarakan oleh seniman atau lembaga kesenian profesional 

 

Melalui proses mengumpulkan informasi, bereksperimen, membandingkan karya dan 

menghubungkan data  siswa dapat: 

•  Membandingkan   penyelenggaraan pameran di sekolah dan di tempat lain mengenai     

unsur-unsur, prosedur dan tata cara 

•  Menghubungkan data-data yang diperoleh dengan persiapan penyelenggaraan pameran 

 

Melalui proses penyelenggaraan pameran karya seni rupa dan laporan waban pameran 

karya seni rupa, siswa dapat: 

•  Mengumpulkan informasi tentang unsur-  unsur  dan tata cara penyelenggaraan pameran     

•  Menentukan konsep pameran  yang akan  diselenggarakan 

 



V. Materi Pembelajaran 

Fakta 

1. Karya seni rupa    dua dimensi 

2. Karya seni rupa    tiga dimensi 

3. Ruang pameran 

4. Katalog 

5. Sketsel 

6. Pustek 

7. dll. 

Konsep 

1. Definisi pameran karya seni rupa 

2. Konsep pameran yang akan diselenggarakan 

 

Prinsip 

1. Unsur-unsur pameran karya seni rupa 

2. Tata cara penyelenggaraan pameran seni rupa 

 

Prosedur 

langkah-langkah persiapan dan penyelenggaraan pameran seni rupa. 

  Metode Pembelajaran 

 Eksperimen  

 Diskusi 

 Presentasi 

 Penugasan 

W. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

7. Media 

LCD projector, Video aktifitas penyelenggaraan pameran karya seni rupa. 

      Foto ruang pameran seni rupa, media cetak dan internet. 

       

8. Alat/Bahan 

Alat dan bahan untuk penyenggaraan pameran seni rupa sekolah meliputi : Ruangan 

yang memadai pencahayaannya, papan display, poster, sepanduk, leaflet, katalogus dan 

lain sebagainya. 

9. Sumber Belajar 

Buku Paket Seni Budaya Kelas X,   

Buku-buku lain yang relevan, Informasi melalui media cetak dan internet,  

Hasil karya seni rupa, serta sumber lain yang relevan. 

 



X. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Setelah melihat penyelenggaraan kegiatan pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh 

seniman atau lembaga kesenian profesional siswa saling bertanya secara lesan tentang 

pameran seni rupa yang pernah mereka lihat. Selanjutnya siswa melihat pameran seni rupa 

melalui media  cetak  (buku, majalah, brosur, dsb.), dan  internet, kemudian siwa saling 

bertanya tentang hasil pengamatan pameran seni rupa. Siswa dibagi dalam 6 (enam) 

kelompok dan diminta untuk mengumpulkan informasi  tentang pameran seni rupa, 

kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama proses 

pembelajaran dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

   Setelah  Mengumpulkan informasi tentang unsur-  unsur  dan tata cara penyelenggaraan   

pameran siswa saling bertanya tentang bahan dan alat, serta media dan teknik dalam 

Penyelenggrakan pameran seni rupa. Kemudian siswa mengamati proses pembuatan 

penyelenggaraan pameran karya seni rupa melalui media audio visual, dilanjutkan dengan 

tanya jawab tentang langkah-langkah prosedur menyelenggarakan pameran karya seni rupa. 

Siswa secara kelompok diminta untuk bereksperimen menyelenggarakan pameran karya 

seni rupa selanjutnya siswa saling berdiskusi tentang rencana, pembuatan proposal, waktu, 

tempat, sarana dan prasarana pameran yang akan mereka selenggarakan. Selama proses 

pembelajaran dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. Setelah mereka 

mengadakan review tentang proses penyelenggaraan pameran karya seni rupa, siswa 

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok, pembelajaran dilakukan 

penilaian pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

 

1. Pertemuan Kesembilan: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa tentang kunjungan pameran karya seni 

rupa yang pernah mereka lihat. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lisan tentang kunjungan pameran karya seni rupa   

yang pernah mereka lihat. 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan tentang prosedur 

penyelenggaraan pameran karya seni rupa.  

15 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan presentasi guru tentang definisi, konsep dan tata 

cara menyelenggarakan pameran karya seni rupa 

 Siswa mencari informasi tata cara penyelenggaraan pameran karya 

seni rupa melalui media  cetak (buku, majalah, brosur, internet, dsb ) 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang prosedur menyelenggarakan pameran 

karya seni rupa 2 dan 3 dimensi 

 Siswa saling bertanya tentang konsep penyelenggaraan pameran karya 

seni rupa  yang ada dan berkembang. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 (empat) kelompok. 

 Siswa dalam kelompok diminta untuk mengumpulkan informasi  

tentang bahan, media, jenis, peralatan, tataletak karya, ruangan, 

pencahayaan ruangan, susunan acara pameran dan lain sebagainya. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

Mengasosiasi 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang prosedur 

penyelenggaraan pameran karya seni rupa yang berkembang saat ini. 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Siswa dalam kelompok menyampaikan hasil pengumpulan dan 

simpulan informasi yang diperoleh 

 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara bergantian 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktivitas siswa dalam 

berdiskusi. 

 

60 menit 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan langkah-langkah penyelenggaraan 

pameran karya seni rupa. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan konsep penyelengaraan pameran 

karya seni rupa 

15 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Guru bersama siswa menyimpulkan Prosedur dan tata cara 

menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni rupa 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari dan 

mempraktekkan Penyelenggaraan pameran karya seni rupa. 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk membuat proposal 

penyelenggaraan pameran karya seni rupa di sekolah dan pembentukan 

kepanitiaan. 
 

 

Pertemuan Kesepuluh: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa tentang proposal dan pembentukan 

kepanitiaan  yang pernah mereka buat atau lihat. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lisan, sudah sejauh mana persiapan penyelenggaraan 

pameran seni rupa di sekolah. 

 Bertanya secara lisan tentang tema, waktu, tempat, susunan panitia, 

dan ruangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pameran 

karya seni rupa. 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan tentang proses 

penyelengaraan kegiatan pameran karya seni rupa. 

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa mengamati proses penyelengaraaan kegiatan pameran karya 

seni rupa melalui media audio visual 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang prosedur menyelenggarakan pameran 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengeksplorasi 

 Siswa secara kelompok diminta untuk bereksperimen 

menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni rupa di sekolah. 

 Masing-masing siswa diminta untuk bekerja sesuai dengan tugasnya, 

seksi dekorasi mengurus dekorasi, seksi pendisplay karya bekerja 

sesuai tugasnya, dan lain sebagainya. 

 Guru menilai proses dan sikap siswa dalam berkarya seni rupa serta 

60 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

memberikan bimbingan. 

Mengasosiasi 

 Siswa membandingkan  kegiatan pameran yang di lakukan kelompok 

dengan kegiatan pameran yang di selenggarakan oleh seniman atau 

lembaga kesenian profesional.  

 

 Pada kelompoknya masing-masing, siswa saling berdiskusi tentang 

Prosedur dan tata cara menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni 

rupa . 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya menyelenggarakan 

kegiatan pameran karya seni rupa sesuai dengan prosedur yang telah 

di tetapkan bersama. 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktifitas siswa dalam 

berdiskusi. 
 

 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan prosedur dan tata cara 

menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni rupa 

 Guru bersama siswa menyimpulkan  informasi tentang unsur-     unsur  

dan tata cara penyelenggaraan   pameran, menentukan konsep pameran  

yang akan  diselenggarakan 

 guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyiapkan hal-hal yang 

di perlukan dalam kegiatan pameran. 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk menentukan waktu, 

tanggal,tempat pameran seni rupa. 

 Guru menugaskan kepada siswa membawa bahan dan alat dalam 

penyelenggaraan pameran karya seni rupa sudah di tetapkan  untuk 

pertemuan berikutnya. 

 

15 menit 

  

  



Pertemuan Kesebelas 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

proses dan langkah-langkah penyelenggaraan pameran karya seni rupa 

 Menagih bahan, alat, waktu, tempat, dan tema pameran. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang persiapan karya yang akan di pamerkan. 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati tentang kesesuaian bahan, alat, waktu, 

tempat, dan tema pameran apakah sudah sesuai dengan yang di 

konsepkan dari semula. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah 

mereka bawa dengan prosedur penyelenggaraan pameran seni rupa. 

 Siswa saling menanya tentang ide/gagasan dan konsep yang akan 

selenggarakan dalam pameran karya seni rupa. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing siswa menjalankan tugas sesuai bagiannya, 

misalnya seksi acara mengurusi acara, seksi dekorasi mendekorrasi 

ruang pamer, seksi penerima tamu mempersiapkan buku tamu dan 

lain sebagainya. 

 Masing-masing siswa menggunakan alat  dan bahan sesuai prosedur 

yang benar dalam penyelenggaraan pameran. 

 Guru menilai keterampilan menggunakan alat dan bahan sesuai 

prosedur yang benar ketika sedang bekerja mempersiapkan 

pameran. 

 Guru menilai ide/gagasan, tema dan prosedur penyelenggaraan 

pamerankarya seni rupa.  

 

70 menit 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan media, tema,bahan,  

 Memberikan tugas untuk membuat tulisan/laporan penyelenggaraan 

pameran karya seni rupa. 

 

10 menit 



Pertemuan Keduabelas: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

penyelengaraan pameran karya seni rupa di sekolah. 

 Menagih tulisan/laporan tentang penyelenggaraan pameran seni rupa 

yang telah mereka laksanakan. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tema penyelenggaraan pameran. 

 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan kegiatan penyelenggaraan pameran karya seni rupa. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan kegiatan penyelenggaraan pameran. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Siswa di bagi dalam kelompok sesuai jenis karya yang di pamerkan. 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan atas kegiatan penyelenggaraan pameran yang sudah 

di laksanakan. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok 

dan presentasi serta membimbing  diskusi mereka. 

 

70 menit 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan tentang tulisan/laporan dalam 

penyelenggaraan pameran. 

 Memberikan tugas untuk mempelajari buku panduan belajar  untuk 

pertemuan berikutnya tentang apresiasi karya seni rupa. 

 

10 menit 

 

  



Y. Penilaian 

7. Jenis/teknis penilaian 

Penilaian dilakukan melalui penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses 

dilakukan melalui observasi kerja kelompok dan kerja individu, presentasi, dan laporan 

tertulis. Sedangkan penilaian hasil, dilakukan melalui  kegiatan penyelenggaraan 

pameran. 

 

8.  Bentuk Instrumen dan Instrumen 

Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan kinerja presentasi dengan 

fokus penilaian pada: komunikasi, sistematikan penyajian, wawasan, keberanian, 

antusias dan penampilan. 

Instrumen penilaian praktek dengan menggunakan rubrik penilaian praktek dengan fokus 

utama pada kesesuaian bentuk, penggunaan teknik sesuai prosedur, kecermatan dan 

ketepatan, penggunaan peralatan, komposisi dan nilai estetika. 

Instrumen observasi penilaian sikap kerja kelompok menggunakan lembar pengamatan 

dalam hal sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin.  

Instrumen observasi penilaian sikap kerja individu menggunakan lembar pengamatan 

sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan pembuatnya.  

Instrumen observasi penilaian sikap kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan 

sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama,menghargai karya 

seni dan pembuatnya. 

 

 

      Contoh instrument terlampir. 

9. Pedoman penskoran 
Pedoman penskoran terlampir. 

 

Z. Sumber/Referensi 

 Buku Teks Pelajaran Seni Budaya Kelas X SMA 

 Informasi melalui internet 

 Informasi melalui media cetak 

 Pameran karya seni rupa 

 Website : www.psb-psma.org 
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Mengetahui Kepala SMAN 78                  Guru Mata Pelajaran Seni Rupa      

 

 

 

 

Drs. Sonny Juhersoni, M.Pd                        Trihono, S. Pd 
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LAMPIRAN 

 

a. Lembar Kinerja Presentasi 

 

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Materi  : Prosedur dan tata cara menyelenggarakan kegiatan     

                                Pameran karya seni rupa. 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

1 Komunikasi    

2 Sistematika penyampaian    

3 Wawasan    

4 Keberanian    

5 Antusias    

6 Penampilan    

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

  



Rubrik: 

Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

Komunikasi Tidak ada 

komunikasi 

Komunikasi sedang Komunikasi Lancar 

dan baik 

Sistematika 

penyampaian 

Penyampain tidak 

sistematis 

Sistematika 

penyampaian sedang 

Sistematika 

penyampaian baik 

Wawasan Wawasan kurang Wawasan sedang Wawasan luas 

Keberanian Tidak ada keberanian Keberanian sedang Keberanian baik 

Antusias Tidak antusias Antusias sedang Antusias dalam 

kegiatan 

Penampilan Penampilan kurang Penampilan sedang Penampilan baik 

 

 

 

 

Nilai=   skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

  



b. Lembar Penilaian Proyek 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PROYEK 

 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Proyek : Laporan kegiatan penyelenggaraan pameran seni rupa 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Guru Pembimbing : Trihono, S.Pd 

 

Nama : Adhiyatma Pramayoga 

NIS : 13721 

Kelas : X IPA C 

 

No ASPEK SKOR (1-5) 

1 2 3 4 5 

1 PERENCANAAN: 

g. Latar belakang 

h. Rumusan masalah 

i. Tujuan penulisan 

     

2 PELAKSANAAN 

o. Ketepatan pemilihan tema dan tempat 

p. Orisinalitas laporan 

q.   Mendeskripsikan prosedur dan tata cara 

penyelenggaraan pameran. 

r. Mendeskripsikan tentang bahan dan alat, serta media 

dan teknik dalam menyelenggarakan pameran. 

s. Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai 

metode yang dipakai 

t. Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif 

u. Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan 

(Ilmiah) 

     

3 LAPORAN PROYEK: 

e. Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah 

f. Saran relevan dengan kajian, dan berisi pesan untuk 

peningkatan kecintaan terhadap pameran hasil karya 

seni rupa anak bangsa. 

     

 

 

 

 Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 



 

c. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Kelompok 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA KELOMPOK 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok             : Laporan kegiatan penyelenggaraan pameran seni rupa 

 

N

o 
Nama Siswa 

Observasi 
Jml 

Skor 

Nila

I kerjasama tanggungjawab toleran disiplin 

(1) (2) (3) (4) 

11.  Adhiyatma 

Pramayoga 

      

12.  Affranissa Rizky 

Indana 

      

13.  Alvin Alasi       

14.  Ambun Salsabila       

15.  Anindita 

Atmstuti 

      

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

  



d. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Individu 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA INDIVIDU 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Prosedur dan tata cara menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni rupa 

 

N

o 

Nama 

Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 
NilaI santun jujur 

Cinta 

damai 

Menghargai 

karya 

sendiri 

Menghargai 

karya orang 

lain 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1         

2         

3         

4         

5         

6 Dst.        

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

  

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kinerja Presentasi 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KINERJA PRESENTASI 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Prosedur dan tata cara menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni rupa 

.  

N

o 

Nama 

Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 

Nila

I responsif proaktif 

Peduli 

lingkunga

n 

Peduli 

sesama 

Menghargai 

karya seni 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ………..        

2         

3         

4         

5         

6 Dst.        

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 

 30 

f. Tes Uraian 

 

SOAL TES URAIAN 

 

1 .Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pameran seni rupa  

2. Sebutkan  sarana dan prasarana pameran seni rupa di sekolah 

3. Sebutkan seksi-seksi kepanitaiaan pameran seni rupa dim sekolah 

4. Jelaskanlah konsep pameran seni rupa  yang sedang berkembang 

5. Jelaskanlah Prosedur penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah. 



 

SMA N 78 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SMA NEGERI 78 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO. 

FORM 

F-KUR/08 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 78 Jakarta 

Mata Pelajaran : Seni Rupa 1 

Kelas / Semester : X IPA/Ganjil 

Materi Pokok : Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik  karya seni rupa. 

Pertemuan Ke - : 13, 14, 15 dan 16 

Alokasi Waktu : 4 Minggu  x 4 JP 

  

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. KI 1  : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. KI 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan proaktif,  dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. KI 3: Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

   4. KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

KD. 3.4. Memahami jenis, simbol, fungsi, dan nilai estetis dalam kritik karya seni 

rupa 

KD. 4.4 Membuat tulisan kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, dan 

nilai estetis berdasarkan hasil pengamatan. 

   

 



Indikator: 

 Mendeskripsikan karya seni rupa secara lisan dan tulisan 

 Menganalisis karya seni rupa  berdasarkan jenis, simbol, dan nilai estetis dalam karya 

seni rupa. 

 

  Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses melihat, mengamati, menanyakan dan berdiskusi siswa dapat: 

 Menjelaskan secara lisan pengertian simbol, jenis, fungsi dan nilai estetis karya seni 

rupa 

 Menjelaskan secara tertulis pengertian simbol, jenis, fungsi dan nilai estetis karya 

seni rupa. 

 Menjelaskan karya seni rupa kepada masyarakat. 

Melalui proses mengumpulkan informasi, bereksperimen, membandingkan karya dan 

menghubungkan data  siswa dapat: 

 Menjelaskan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep karya seni rupa. 

 Membandingkan   karya sendiri dengan karya orang lain , mengenai : bahan, jenis,  

simbol, fungsigsi dan estetik karya seni rupa. 

 Menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh 

 Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan 

pembuatnya 

Melalui proses pembuatan karya seni rupa dan laporan pertanggungjawaban karya siswa 

dapat: 

 Mempertanggung jawabkan secara lisan atau  tulisan  mengenai  karya seni rupa 

dilihat dari jenis,simbol, fungsi dan nilai esteis karya seni rupa. 

 Mendeskripsikan secara kasat mata terhadap karya yang di lihat. 

 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan 

sesama,menghargai karya seni dan pembuatnya  

D.Materi Pembelajaran 

Fakta 

       1. Karya seni rupa dua dimensi 

      2. Karya seni rupa tiga dimensi 

     3. Simbol-simbol karya seni rupa 

 

 



 Konsep 

      Kritik karya seni rupa 

 Prinsip 

1.   Fungsi karya seni rupa 

2.   Nilai estetis karya seni rupa 

 

     Prosedur 

    Tata cara penulisan karya seni rupa. 

      

     Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis karya seni rupa  

Jenis kritik dalam karya seni rupa 

Meliputi kritik seni rupa murni dan kritik karya seni rupa terapan / desain. 

Untuk mengamati sebuah karya seni rupa murni, seperti lukisan, patung, seni grafis, dapat 

disimak dari beberapa sudut pandang dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. 

Diantarannya adalah tema karya seni rupa, aspek bahasa rupa yang terkandung di 

dalamnya seperti komposisi, makna, hingga unsur-unsur yang membentuk nilai-nilai 

keindahan visual di dalamnya. Berbeda halnya dengan mengamati karya desain, 

disamping diamati secara visual ( gaya,tampilan ) pada karya desain juga diamati hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek yang mendukung karya tersebut. Seperti penggunaan 

tekhnologi, persaingan pasar, dan pengaruhnya terhadap kehidupan praktis masyarakat. 

Simbol karya seni rupa dalam kritik seni. 

Merupakan perlambang/makna dari bentuk/corak karya seni rupa. 

No. Jenis Karya  Bentuk Makna/Simbul 

1. Lukisan Abstrak (nonfiguratif) Kedamaian 

2. Ilustrasi Visual realistis, sesuai 

dengan kenyataan di alam 

nyata (figuratif) 

Menjelaskan sebuah 

deskripsi tulisan 

3. Kerajinan batik Geometris (non figuratif) Melambangkan 

keteraturan hidup 

4.  Karikatur Dekoratif figuratif Sindiran kehidupan 

5. patung Realis kehidupan 

6 Relief dekoratif dinamis 

 



 Nilai estetika pada karya seni  

Kemampuan dalam mempersepsi, memahami, menanggapi, merefleksi, menganalisis, dan 

mengevaluasi karya seni rupa . 

 

Prosedur: 

 Langkah-langkah membuat  penulisan kritik karya seni rupa: melihat, mengamati, 

menghargai dan menilai karya seni rupa secara luas 

A. Metode Pembelajaran 

 Eksperimen 

 Diskusi 

 Presentasi 

 Penugasan 

B. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

10. Media 

LCD projector,  

gambar karya seni rupa dua dan tiga dimensi melalui media cetak dan internet,  

Tulisan dari koran / majalah yang mengulas tentang kegiatan pameran seni rupa dan 

desain. 

11. Alat/Bahan 

Alat dan bahan Lap top, buku tulis, pensil, ballpoint dan lain sebagainya. 

12. Sumber Belajar 

Buku Paket Seni Budaya Kelas X,   

Buku-buku lain yang relevan, Informasi melalui media cetak dan internet,  

Hasil karya seni rupa, serta sumber lain yang relevan. 

 

c. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Setelah merefleksi pengalaman siswa tentang karya-karya seni rupa yang pernah mereka 

lihat, siswa saling bertanya secara lisan tentang macam-macam karya seni rupa yang pernah 

mereka lihat, jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik karya seni rupa. Selanjutnya 

siswa melihat karya tulisan wartawan seni visual melalui media  cetak  (buku, majalah, 

brosur, dsb.), dan  internet, kemudian siwa saling bertanya tentang hasil pengamatan karya 

seni rupa kritik karya seni rupa . Siswa dibagi dalam 6 (enam) kelompok dan diminta untuk 

mengumpulkan informasi  tentang jenis, simbol dan nilai estetis dalam kritik karya seni rupa, 



kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama proses 

pembelajaran dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

Setelah merefleksi pengalaman siswa tentang Membandingkan   karya sendiri dan karya 

orang lain , mengenai   prosedur penulisan karya  seni rupa menghubungkan data-data dalam 

prosespenulisan yang dilakukan siswa saling bertanya tentang bahan dan alat, serta media dan 

teknik dalam kritik karya seni rupa. Kemudian siswa mengamati proses pembuatan penulisan 

kritik seni rupa  melalui media audio visual, dilanjutkan dengan tanya jawab tentang langkah-

langkah membuat tulisan yang berkaitan dengan kritik seni rupa . Siswa secara individu 

diminta untuk bereksperimen dengan beragam media dan teknik dalam membuat  tulisan 

kritik karya seni rupa, selanjutnya siswa saling berdiskusi tentang bahan, media, jenis, 

simbol, teknik dan estetika karya seni rupa dua  yang sudah mereka buat. Selama proses 

pembelajaran dilakukan pembimbingan dan penilaian aktifitas siswa. 

Setelah mereview tentang proses dan langkah-langkah pembuatan tulisan kritikkarya seni 

rupa , siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah mereka bawa 

dengan hasil tulisan dan yang telah mereka buat. Masing-masing siswa membuat tulisan  

yang telah mereka buat pada bahan karya seni rupa yang telah mereka bawa. Selama proses 

pembelajaran dilakukan penilaian keterampilan menggunakan alat dan bahan serta 

ide/gagasan dalam membuat tulisan kritik karya seni rupa. 

Setelah mereview tentang pembuatan tulisan/laporan penulisan kritik karya seni rupa, siswa 

saling mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan dengan hasil latihan penulisan yang 

telah mereka buat. Kemudian siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan jenis karya seni 

rupa yang telah mereka buat, masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan karya seni rupa yang telah mereka buat. Masing-masing kelompok diminta 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian. Selama proses pembelajaran 

dilakukan penilaian pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

 

1. Pertemuan Ketiga belas 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa setelah membaca ulasan tentang karya 

seni rupa di media cetak. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

15 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lisan tentang istilah – istilah dalam penulisan kritik 

seni rupa 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang karya seni rupa.  

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan presentasi guru tentang jenis, simbol, fungsi 

dan nilai estetik dalam karya seni rupa. 

 Siswa mencari tulisan melalui media  cetak  (buku, majalah, brosur, 

internet, dsb ) 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang hasil pengamatan penulisan karya seni 

rupa di media cetak. 

 Siswa saling bertanya tentang penulisan kritik seni rupa  yang ada dan 

berkembang. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 (empat) kelompok. 

 Siswa dalam kelompok diminta untuk mengumpulkan tentang 

prosedur dan tata cara penulisan karya seni rupa. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok dan presentasi serta 

membimbing  diskusi mereka. 

Mengasosiasi 

 Masing-masing kelompok berdiskusi membandingkan karya sendiri 

dan orang lain mengenai prosedur penulisan karya seni rupa 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Siswa dalam kelompok menyampaikan hasil pengumpulan dan 

simpulan informasi yang diperoleh 

 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara bergantian 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktivitas siswa dalam 

berdiskusi. 

 

60 menit 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan karakteristik tulisan kritik karya 

15 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

seni rupa 

 Guru bersama siswa menyimpulkan konsep kritik seni rupa yang ada 

dan berkembang 

 Guru bersama siswa menyimpulkan jenis, simbol, fungsi dan nilai 

estetis dalam konsep karya seni rupa 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari proses 

pembuatan penulisan kritik karya seni rupa mengidentifikasi bahan dan 

alat yang dibutuhkan 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk membuat tulisan kritik karya 

seni rupa. 
 

 

Pertemuan Ke empat belas: 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi pengalaman siswa setelah membaca kritik karya seni rupa 

dari media cetak. 

 Menjelaskan kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap 

kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya secara lisan tentang penulisan kritik karya seni rupa di media 

cetak 

 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang prosedur  

Penulisan kritik karya seni rupa 

15 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa mengamati tulisan kritik karya seni rupa yang ada di media 

cetak dan internet. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

Menanyakan 

 Siwa saling bertanya tentang langkah-langkah membuat tulisan yang 

baik dalam kritik karya seni rupa 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengeksplorasi 

 Siswa secara individu diminta untuk mencoba membuat tulisan kritik 

karya seni rupa. 

 Masing-masing siswa diminta untuk membuat tulisan kritik karya seni 

rupa terhadap karya teman sendiri. 

 Guru menilai proses dan sikap siswa dalam berkarya seni rupa serta 

memberikan bimbingan. 

60 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

Mengasosiasi 

 Siswa membandingkan   karya sendiri dengan data-data yang 

diperoleh dengan kegiatan berkarya, mengenai: jenis, simbol, fungsi 

dan nilai estetika yang terkandung di dalamnya 

 Pada kelompoknya masing-masing, siswa saling berdiskusi tentang  

jenis, simbol, fungsi dan nilai estetika dalam kritik karya seni rupa. 

 Guru membimbing dan menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 

Mengomunikasikan 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya menyampaikan hasil 

latihan menulis kritik karya seni rupa berdasarkan data-data informasi 

yang diperoleh 

 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktifitas siswa dalam 

berdiskusi. 

 

 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan proses pembuatan tulisan kritik 

karya seni rupa 

 Guru bersama siswa menyimpulkan langkah-langkah tulisan kritik 

karya seni rupa yang mengulas karya teman sendiri 

 Guru bersama siswa menyimpulkan jenis, simbol, fungsi dan nilai 

estetis dalam pembuatan tulisan kritik karya seni rupa 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari berbagai 

macam tulisan dan lisan tentang kritik karya seni rupa karya seni rupa  

serta mengidentifikasi bahan dan alat yang dibutuhkan 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk menentukan salah satu karya 

kritik seni rupa baik lisan atau tulisan  sesuai dengan minat dan 

kemampuannya 

 Guru menugaskan kepada siswa membawa bahan dan alat dalam 

pembuatan tulisan maupun-lisan yang mengulas  karya seni rupa 

mereka pilih untuk pertemuan berikutnya. 
 

15 menit 

 

Pertemuan Kelima belas 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

menghubungkan data-data dalam proses penulisan yang dilakukan.  

 Menagih bahan dan alat dan media yang diperlukan dalam penulisan 

10 menit 



Rincian Kegiatan Waktu 

kritik karya seni rupa  sesuai pilihannya lisan atau tulisan 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang prosedur penulisan kritik karya seni rupa secara 

lisan atau tulisan. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati tentang kesesuaian bahan dan alat yang 

telah mereka bawa dengan hasil tulisan kritik karya seni rupa dan  

yang telah mereka buat. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian bahan dan alat yang telah 

mereka bawa dengan hasil tulisan kritik karya seni rupa yang telah 

mereka buat. 

 Siswa saling menanya tentang ide/gagasan dan konsep yang akan 

mereka buat. 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing siswa menuangkan hasil kritik karya seni rupa  

yang telah mereka buat pada bahan kertas  seni rupa yang telah 

mereka bawa. 

 Masing-masing siswa menggunakan alat sesuai prosedur yang 

benar. 

 Guru menilai keterampilan menggunakan alat dan bahan sesuai 

prosedur yang benar 

 Guru menilai ide/gagasan dalam berkarya serta memberi 

bimbingan. 

 

70 menit 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan media dan alat dan bahan serta 

ide/gagasan dalam membuat ulasan karya seni rupa. 

 Memberikan tugas untuk membuat tulisan/laporan mengenahi ulasan 

kritik karya  seni rupa dua dimensi yang telah mereka buat. 

 

10 menit 

 

  



Pertemuan Keenam belas 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 

 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 

pembuatan penulisan kritik karya seni rupa sesuai dengan pilihannya 

 Menagih tulisan/laporan tentang ulasan kritik yang telah mereka buat 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menanyakan tentang ide/gagasan dalam membuat ulasan tentang kritik 

karya seni rupa . 

 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa saling mengamati kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

dengan hasil karya seni rupa yang telah mereka buat. 

 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 

 Menanya 

 Siswa saling menanya tentang kesesuaian antara isi tulisan/ laporan 

penulisan kritik seni rupa 

 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan jenis Pilihan ulasan 

kritik karya seni rupa, lisan atau tulisan . 

 Masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan 

tulisan/laporan ulasan kritik karya seni rupa yang sudah di buat. 

 Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara bergantian. 

 Guru menilai pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok 

dan presentasi serta membimbing  diskusi mereka. 

 

70 menit 

Penutup 

 Bersama siswa menyimpulkan tentang tulisan/laporan dalam berkarya 

seni rupa. 

 

10 menit 

 

  



d. Penilaian 

10. Jenis/teknis penilaian 

Penilaian dilakukan melalui penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses 

dilakukan melalui observasi kerja kelompok dan kerja individu, presentasi, dan laporan 

tertulis. Sedangkan penilaian hasil dilakukan dengan menilai hasil tulisan dan 

paparannya.  

 

11.  Bentuk Instrumen dan Instrumen 

Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan kinerja presentasi dengan 

fokus penilaian pada: komunikasi, sistematikan penyajian, wawasan, keberanian, 

antusias dan penampilan. 

Instrumen penilaian praktek dengan menggunakan rubrik penilaian praktek menulis 

kritik karya seni rupa  dengan fokus utama pada: mendeskripsi, menganalisa, 

menafsirkan, dan menilai karya seni rupa. 

Instrumen observasi penilaian sikap kerja kelompok menggunakan lembar pengamatan 

dalam hal sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin.  

Instrumen observasi penilaian sikap kerja individu menggunakan lembar pengamatan 

sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan pembuatnya.  

Instrumen observasi penilaian sikap kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan 

sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama,menghargai karya 

seni dan pembuatnya. 

Contoh instrument terlampir. 

12. Pedoman penskoran 
Pedoman penskoran terlampir. 

 

e.  Sumber/Referensi 

 Buku Teks Pelajaran Seni Budaya Kelas X SMA 

 Informasi melalui internet 

 Informasi melalui media cetak 

 Pameran karya seni rupa 

 Website : www.psb-psma.org 
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LAMPIRAN 

a. Lembar Kinerja Presentasi 

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Materi  : Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik  karya seni rupa. 

Alokasi Waktu : 2 x 45  

 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

1 Komunikasi    

2 Sistematika penyampaian    

3 Wawasan    

4 Keberanian    

5 Antusias    

6 Penampilan    

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

  



Rubrik: 

Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 

Komunikasi Tidak ada 

komunikasi 

Komunikasi sedang Komunikasi Lancar 

dan baik 

Sistematika 

penyampaian 

Penyampain tidak 

sistematis 

Sistematika 

penyampaian sedang 

Sistematika 

penyampaian baik 

Wawasan Wawasan kurang Wawasan sedang Wawasan luas 

Keberanian Tidak ada keberanian Keberanian sedang Keberanian baik 

Antusias Tidak antusias Antusias sedang Antusias dalam 

kegiatan 

Penampilan Penampilan kurang Penampilan sedang Penampilan baik 

 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

  



b. Lembar Penilaian Proyek 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PROYEK 

 

Matapelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Proyek : Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik  karya seni rupa. 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Guru Pembimbing : Trihono, S.Pd 

 

No ASPEK SKOR (1-5) 

1 2 3 4 5 

1       mendeskripsikan      

2 menganalisis      

3 menafsirkan      

4 menilai      

 

 

 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

  



c. Lembar Penilaian Produk 

 

FORMAT PENILAIAN PRODUK  

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Nama Produk  : Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik  karya seni rupa. 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Nama Peserta didik :  

Kelas/Semester : X/1 

 

No Aspek Penilaian Skor ( 1 – 5 )* 

1 Judul tulisan kritik seni  

2 Penggunaan teknik sesuai prosedur kritik seni  

3 Penggunaan bahasa yang baik dan benar  

4 Isi tulisan kritik  

5 Estetika  dan kualitas penulisan  

   

 TOTAL SKOR  

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

 

  



d. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Kelompok 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA KELOMPOK 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik  karya seni rupa. 

 

N

o 
Nama Siswa 

Observasi 
Jml 

Skor 

Nila

I kerjasama tanggungjawab toleran disiplin 

(1) (2) (3) (4) 

16.  Adhiyatma 

Pramayoga 

      

17.  Affranissa Rizky 

Indana 

      

18.  Alvin Alasi       

19.  Ambun Salsabila       

20.  Anindita 

Atmstuti 

      

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

  



e. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kerja Individu 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KERJA INDIVIDU 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi.  

 

N

o 

Nama 

Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 
NilaI santun jujur 

Cinta 

damai 

Menghargai 

karya 

sendiri 

Menghargai 

karya orang 

lain 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ………

.. 

       

2         

3         

4         

5         

6 Dst.        

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

  

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Lembar Observasi Penilaian Sikap Kinerja Presentasi 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

KINERJA PRESENTASI 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Peminatan : X/ MIPA, IPS, Bahasa  

Materi Pokok  : Bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika dan teknik dalam  

     proses berkarya seni rupa dua dimensi.  

 

N

o 

Nama 

Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 

Nilai 
responsif proaktif 

Peduli 

lingkungan 

Peduli 

sesama 

Menghargai 

karya seni 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ………..        

2         

3         

4         

5         

6 Dst.        

 

Keterangan pengisian skor: 

4.  Sangat baik 

3.  Baik 

2.  Cukup 

1.  Kurang. 

 

 

 

Nilai=  skor perolehan   X 4 26  X 4  = 3,4 = B 

skor maksimal 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g. Tes Uraian 

 

SOAL TES URAIAN 

 

1 . Jelaskan pengertian kritik karya seni rupa 

2 . Sebutkan jenis kritik seni rupa 

3 . Jelaskanlah prosedur kritik karya seni rupa yang baik. 

4 . Jelaskanlah tahapan-tahapan dalam mengkritik karya seni rupa 

5 . Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan nilai estetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


