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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Tinjauan Seni ini 

sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN  I tingkat X 

(sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian TKRO, MM Dan PSPTV. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai 

dari KD 3.1 sampai 3.10 dan KD 4.1 Sampai KD 4.10 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 

1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai stimulus dan 

menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik 

teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Penyusun 

 

 

 

  Tri Wahyuningsih, S.Pd 
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan 

(4) di bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang 

telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa 

materi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

 

KD. 3.1 & KD.4.1 

 

KD.3.2 & KD. 4.2 

 

KD.3.4 & KD. 4.4 

 

KD.3.3 &KD 4.3 

 

KD. 3.5 & KD.4.5 

 

KD. 3.6 & KD. 4.6 

 

 

KD. 3.7 & KD. 4.7 

 

KD. 3.8 & KD. 4.8 

 

KD. 3.10 & KD. 4.10 

 

KD. 3.9 & KD. 4.9 
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3.1. Memahami Konsep Budaya 

4.1. Mempresentasikan Konsep Budaya 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

Pengertian Seni dan Budaya 

Seni adalah Sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. 

Budaya adalah Asal dari Bahasa Sanskerta yaitu Budhayah, yang merupakan bentuk, jamak 

dari Buddhi (Budi atau Akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan Budi dan Akal 

manusia. 

 

Dari pengertian di atas jelas bahwa seni adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan 

panca indra yang mengandung unsur keindahan dengan berbagai macam bentuk kesenian dan 

budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang tertanam dalam diri manusia yang dipengaruhi 

oleh akal sehingga budaya adalah Representasi dari pemikiran manusia yang diaplikasikan 

dalam kehidupan keseharian. 

 

 Seni merupakan kegiatan ekspresi rohani/ jiwa/ gagasan/ perasaan manusia 

 Seni merupakan kemahiran/ kelakuan manusia yang luar biasa 

 Seni merupakan penciptaan yang menghasilkan karya 

 Seni merupakan karya yang memiliki nilai estetis 

 Seni merupakan karya yang memiliki makna simbolik 

 

Dengan pemikiran dapat dikatakan, bahwa seni atau kesenian merupakan bagian dari 

kebudayaan. Dalam hal ini diartikan sebagai gagasan manusia yang diekspresikan melalui 

pola kelakukan tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. 

 

Wujud kesenian ini terbagi dalam : 

1) Pengetahuan 

2) Gagasan 

3) Nilai-nilai yang ada pada pikiran manusia 

4) Pola kelakuan tertentu untuk mewujudkan gagasan 

5) Hasil kelakuan yang berupa karya seni 

 

Cabang seni terdapat empat cabang seni. yaitu Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari dan 

Seni Drama. 

1) Seni rupa adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang  

diwujudkan melalui media : titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang 

yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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      Gambar 1.1 Contoh gambar seni rupa 

2) Seni musik adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang 

diwujudkan melalui media suara (manusia maupun alat) yang ditata dengan prinsip-

prinsip tertentu. 

 

 
      Gambar 1.2 Contoh gambar seni musik 

 

3) Seni tari adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang 

diwujudkan melalui media gerak tubuh manusia yang ditata dengan prinsip-prinsip 

tertentu. 

 

 
      Gambar 1.3 Contoh gambar seni tari 

 

4) Seni drama atau teater adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna 

melalui media : gerak, suara dan rupa yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. 

  

 
Gambar 1.4 Contoh gambar seni drama 
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Segala hal yang diciptakan manusia dengan panca indra yang mengandung unsur 

keindahan dengan berbagai macam bentuk kesenian dan budaya. Pengertian dari …. 

A. Seni 

B. Budaya 

C. Seni budaya 

D. Seni rupa  

E. Seni musik 

2. Wujud kesenian terbagi menjadi …. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

3. Berikut ini yang bukan wujud kesenian adalah …. 

A. Pengetahuan 

B. Keterampilan 

C. Gagasan 

D. Nilai-nilai yang ada pada pikiran manusia 

E. Hasil kelakuan yang berupa karya seni 

4. Ada berapakah cabang seni …. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

5. Ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui 

media suara (manusia maupun alat) yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. 

Pengertian dari …. 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Seni budaya 

E. Seni teater 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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6. Ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui 

media : titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan 

prinsip-prinsip tertentu. Pengertian dari …. 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Seni budaya 

E. Seni teater 

7. Ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna melalui media : gerak, 

suara dan rupa yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Pengertian dari …. 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Seni budaya 

E. Seni teater 

8. Perhatikan gambar berikut. 

      
  Gambar diatas termasuk cabang seni …. 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Seni teater 

E. Seni budaya 

9. Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar diatas termasuk cabang seni …. 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Seni teater 

E. Seni budaya 

10. Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar diatas termasuk cabang seni …. 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Seni teater 
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E. Seni budaya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan  

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

   

1. Jelaskan pengertian seni dan budaya ? 

2. Bagaimana definisi budaya yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat ? 

3. Jelaskan yang dimaksud adat istiadat ! 

4. Sebutkan wujud kesenian ? 

5. Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang seni ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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3.2. Memahami Konsep Seni 

4.2. Mempresentasikan Konsep Seni 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
TIK.MM02.052.01 Membuat rekaman gambar berurutan untuk animasi 

 

 
 

Pengertian Seni Rupa Dua Dimensi 

Menurut Ensiklopedia Indonesia, seni meliputi penciptaan dari segala hal atau benda yang 

karena keindahan bentuknya, orang senang melihatnya atau mendengarnya. Adapun 

pengertian seni menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

 Herbert Read 

 Seni merupakan suatu bentuk yang menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan 

kepuasan. 

 Achdiat Karta Mihardja 

 Seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang 

bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam 

rohani penerimanya. 

 Plato 

 Seni ialah peniruan terhadap alam sehingga karya seni merupakan tiruan bentuk alam 

seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. 

 Alexander Baum Garton 

 Seni merupakan keindahan dan tujuan positif yang menjadikan setiap orang yang melihat 

atau mendengarnya merasa bahagia. 

 

Seni banyak jenisnya. Salah satunya adalah seni rupa. Seni rupa adalah ungkapan ide atau  

perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatnya yang diwujudkan melalui media rupa 

yang bisa ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Perwujudan ini merupakan hasil 

pengolahan dari konsep titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. 

 Suatu karya dapat disebut atau dikatagorikan sebagai hasil karya dua dimensi jika 

memiliki ukuran panjang, lebar, dan hanya dapat dinikmati degan satu arah pandangan, yaitu 

dari arah depan atau sejajar dengan bidang datar. Beberapa jenis seni rupa dua dimensi antara 

lain sebagai berikut : 

1) Gambar bentuk 

 Gambar bentuk merupakan seni menggambar dengan menggunakan model (melihat 

contoh nyata) seperti benda mati. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan pensil, 

drawing pen dan cat air. Contoh hasil karya gambar bentuk adalah gambar buah-buahan, 

vas bunga, dan kendi. 

 
 

Gambar 2.1 Contoh gambar vas bunga dan gambar buah apel 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Gambar 2.2 Contoh gambar kendi 

 

2) Seni lukis 

 Seni lukis merupakan pengembangan yang lebih lengkap dari menggambar. Seni lukis 

biasa dibuat di atas bidang datar seperti kanvas, kertas, atau papan. Alat yang digunakan 

dalam menghasilkan karya seni lukis bermacam-macam, antara lain cat minyak, akrilik, 

car air dan pastel. Contohnya hasil karya dari seni lukis adalah lukisan Monalisa karya 

Leonardo da Vinci atau lukisan potret diri karya Affandi. 

 

    
 

Gambar 2.3 Contoh Lukisan 

 

3) Seni grafis 

 Seni grafis merupakan cabang seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar. 

Contoh hasil karya seni grafis adalah cetak sablon dan poster. 

 

    
 

Gambar 2.4 Contoh gambar grafis 

 

 

4) Seni kriya 

 Seni kriya merupakan cabang seni yang menekankan pada hasil karya yang membutuhkan 

keterampilan tangan tinggi dalam proses pembuatannya. Contoh seni kriya yang termasuk 

dalam seni rupa dua dimensi adalah batik. 

    
 

Gambar 2.5 Contoh gambar batik 
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5) Seni ilustrasi 

 Seni ilustrasi merupakan seni menggambar sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan 

untuk menerangkan, menghias, atau memudahkan pembaca memahami suatu cerita, 

tulisan atau informasi tertulis lainnya. Contoh hasil karya seni ilustrasi adalah karikatur, 

vignette, komik, zentangle art, dan doodle art. 

 

  
 

Gambar 2.6 Contoh gambar zentangle art dan karikatur 

 

Unsur dan Prinsip dala Berkarya Seni Rupa  

1) Unsur berkarya seni rupa 

Karya seni rupa terbentuk dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut disusun sedemikian 

rupa membentuk pola dan makna tertentu menjadi karya seni yang dapat dinikmati 

keindahan oleh orang lain. Unsur-unsur dalam berkarya seni rupa dua dimensi adalah 

sebagai berikut : 

 Titik 

 Garis 

 Bidang 

 Bentuk 

 Ruang 

 Warna 

 Tekstur 

 Gelap terang 

 

     
Gambar 2.7 Contoh gambar titik, garis dan bidang 

 

  
 

Gambar 2.8 Contoh gambar bentuk,ruang, warna, dan tekstur 

 

2) Prinsip berkarya seni rupa 

Prinsip berkarya seni rupa merupakan sebuah konsep untuk mematangkan hasil karya 

yang akan dibuat. Keberadaan prinsip menjadi hal yang penting karena bertujuan 
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menghasilkan karya seni rupa yang baik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk 

membuat sebuah karya seni rupa adalah sebagai berikut : 

 Proporsi  

Proporsi dalam menggambar adalah perbandingan ukuran antara bagian per bagian 

atau secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip proporsi ini, perbandingan antara 

objek yang satu dan objek yang lainnya akan tampak wajar. Contohnya, gambar 

cangkir dengan pocinya. 

 Kesatuan  

Unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa tentu saling bertautan utuh, dan tidak 

berdiri sendiri-sendiri. Paduan dari berbagai unsur seni rupa yang saling bertaut dan 

berkesan satu 

 Komposisi  

Komposisi adalah proses mengorganisasi unsur-unsur rupa (gambar) sedemikian rupa 

sehingga terlihat indah dan harmonis. 

 Keseimbangan 

Keseimbangan berarti kesamaan bobot dalam unsur-unsur karya. Wujud dan 

jumlahnya mungkin tak sama, tetapi nilainya seimbang.  

 Irama 

Dalam seni rupa, irama diwudujkan melalui penyusunan unsur-unsur yang ada atau 

pengulangan dari unsur-unsur yang diatur. 

 Keselarasan 

Keselarasan merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur seni 

rupa yang berbeda, baik bentuk maupun warna. 

 

3) Teknik dan Media Berkarya Seni Rupa 

Terdapat berbagai macam teknik dalam seni rupa beserta media yang digunakan. Teknik 

melukis antara lain dengan media cat minyak, cat akrilik, dan cat air. Lalu ada teknik 

menggambar dengan media pastel, pensil, rapido, serta dengan media computer. Media 

dalam seni rupa adalah sarana yang dipakai oleh pelukis untuk menghasilkan sebuah 

karya lukisan atau gambar. Contohnya adalah kertas, kanvas, pensil, cat minyak, cat air, 

pastel, dan rapindo. 

a) Melukis dengan cat minyak  

b) Melukis dengan cat air 

c) Menggambar dengan pensil hitam dan pensil warna 

d) Menggambar dengan pastel 

e) Menggambar dengan rapindo 

f) Menggambar secara digital 

 

       
 

Gambar 2.9 Lukisan menggunakan cat minyak    Gambar 2.10 Lukisan menggunakan cat air 
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Gambar 2.11 Macam-macam kuas untuk melukis 

 

 
 

Gambar 2.12 Cat air yang siap digunakan 

 

      
 Gambar 2.13 Jenis pensil     Gambar 2.14 Pensil warna 

      dan ketebalan yang dihasilkan 

   
 

Gambar 2.15 Langkah-langkah menggambar hewan dengan media pensil warna 
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Gambar 2.16 Langkah-langkah menggambar buah-buahan dengan media pensil warna 

 

Pengertian Storyboard 
Apa itu storyboard? Pengertian Storyboard adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun 

secara berurutan dan disesuaikan dengan naskahnya sehingga ide cerita bisa disampaikan 

dengan mudah. 

Di jaman sekarang storyboard dipakai di berbagai bidang, seperti perfilman, animasi, hingga 

dunia advertising. Pada prosesnya, sutradara dan pengarah fotografi akan membahas adegan-

adegan secara lengkap, kemudian mereka akan menghubungi seniman storyboard untuk 

menerjemahkan idenya dalam rangkaian gambar. 

Dari sini akan tercipta rancangan shooting. Secara gamblangnya, storyboard ini akan 

memberikan gambaran jelas pada pemain serta kru supaya bisa bekerja dengan baik. 
Umumnya dalam storyboard ini ada tata letak visual adegan yang akan diambil. Tidak hanya itu, 
storyboard juga penting bagi editor agar ia bisa menyusun scene yang berbeda sesuai dengan skenario 

yang ditetapkan. 

 

Fungsi Storyboard 

Seperti dijelaskan sebelumnya pada definisi storyboard, storyboard berfungsi sebagai media 

untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain dalam bentuk gambar. Di dalam 

storyboard terdapat informasi penunjang seperti, pesan teks penjelasan gambar, audio, dan 

lain-lain. 

 

Fungsi storyboard secara umum adalah: 

1. Memberikan penjelasan tentang alur cerita beradasarkan gambaran besar, mulai dari awal  

 cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. 

2. Storyboard berfungsi sebagai media untuk perencanaan pembuatan video pendek atau film. 

3. Fungsi storyboard yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat dan  

 memahami sebuah alur cerita. 

 

Tujuan Membuat Storyboard 
Setelah memahami pengertian Storyboard dan fungsinya, kita tentunya harus mengetahui 

tujuannya untuk apa. Sebuah Storyborad dibuat pasti ada tujuan dan manfaatnya. 

Berikut adalah beberapa tujuan membuat storyborad: 

1. Untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan film, baik itu film pendek  

 maupun film berdurasi panjang 

2. Untuk memudahkan orang lain untuk memahami alur dan isi dari cerita yang ingin  

 disampaikan 

3. Agar memudahkan pembuat film dalam memvisualisasikan idenya 

4. Membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita 

5. Memandu tim yang terlibat dalam pembuatan film/ video (sutradara, aktor, dan crew)  

 sehingga bekerja dengan maksimal 
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Manfaat Storyboard 

Stroryboard akan memberikan manfaat besar kepada pembuatnya dalam menyampaikan ide 

atau gagasan. Dan orang lain menjadi lebih mudah mengerti gagasan yang disampaikan 

kepadanya. 

Berikut adalah beberapa manfaat storyboard: 

1. Membantu proses pembuatan film menjadi lebih cepat 

2. Membantu memperlihatkan segi artistik sebuah video atau film pendek 

3. Membantu memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan 

 

Cara Membuat Storyboard 

Membuat storyboard cukup mudah bagi sebagian besar orang. Namun, sebagai gambaran, 

berikut ini adalah beberapa langkah cara membuat storyboard: 

1. Langkap pertama adalah membuat rincian naskah 

2. Buat catatan tentang point-point penting, yaitu ide dan konsep yang akan dijadikan  

    storyboard 

3. Tentukan media yang nantinya dibuat storyboard. Ini bisa dalam bentuk gambar manual    

    atau aplikasi komputer 

4. Buatlah gambar sketsa kasar mengenai alur cerita dalam storyboard, lengkapi dengan  

    penjelasan dan keterangan dalam pembuatan video/ film 

5. Visualisasikan adegan utama secara nyata 

6. Storyboard yang dibuat harus dilengkapi dengan informasi berikut: 

 Sketsa / gambaran mengenai layar, halaman/ frame 

 Warna, bentuk, dan juga ukuran grafik jika perlu 

 Teks asli 

 Jika menggunakan teks, sebaiknya cantumkan informasi warna, ukuran, dan tipe tulisan 

 Narasi (bila perlu) 

 Animasi (bila perlu) 

 Video (bila perlu) 

 Audio (bila perlu) 

 Interaksi dengan audiens (bila perlu) 

 

  
 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Pengertian seni lukis yang tepat adalah  …. 

A. Sebuah karya seni rupa tiga dimensi karena dinikmati dengan cara mengamati 

wujud  

 visualnya yang memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi. 

B. Kegiatan membubuhkan cat yang kental maupun cair pada permukaan datar seperti  

 kertas atau kanvas sehingga menghasilkan sebuah bentuk yang ekspresif atau  

indah. 

C. Karya seni rupa yang dibentuk dari hasil atas kesan-kesan ilusi, gerak, ke dalaman  

 ruang, bentuk, tekstur, dan warna-warna. 

D. Kegiatan membubuhkan car yang kental maupun cair pada permukaan datar seperti  

 kertas atau kanvas sehingga menghasilkan sebuah bentuk tiga dimensi. 

E. Kegiatan menghasilkan kesan-kesan ilusi, gerak, kedalaman, ruang, bentuk, tekstur,  

    dan warna-warna. 

2. Suatu karya dapat disebut atau dikatagorikan sebagai hasil karya dua dimensi jika 

memiliki ….  

A. Panjang dan  lebar 

B. Lebar dan tinggi 

C. Tinggi dan volume 

D. Volume dan lebar 

E. Panjang, lebar, dan volume 

3. Seni menggambar dengan menggunakan model atau melihat contoh nyata disebut …. 

A. Seni lukis 

B. Seni grafis 

C. Seni ilustrasi 

D. Seni kriya 

E. Gambar bentuk 

4. Perhatikan gambar berikut. 

   
  Gambar tersebut merupakan contoh dari seni ilustrasi yang disebut …. 

A. Karikatur 

B. Vignette 

C. Zentangle art 

D. Doodle art 

E. Silhouette 
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5. Unsur seni rupa yang dihasilkan dari pertemuan beberapa garis disebut …. 

A. Titik 

B. Ruang 

C. Bidang 

D. Volume 

E. Bentuk 

6. Berikut ini yang merupakan warna sekunder adalah …. 

A. Merah, biru, dan kuning 

B. Hitam, putih, dan abu-abu 

C. Ungu, jingga, dan hijau 

D. Oranye, merah, dan violet 

E. Biru, hijau, dan ungu 

7. Proses mengorganisasi unsure-unsur rupa (gambar) sedemikian rupa sehingga terlihat 

indah dan harmonis dalam berkarya seni rupa dua dimensi disebut …. 

A. Proposal 

B. Kesatuan 

C. Keseimbangan 

D. Komposisi 

E. Keselarasan 

8. Berikut ini yang bukan  termasuk bahan-bahan yang diperlukan dalam melukis cat 

  minyak adalah …. 

A. Line oil 

B. Kanvas 

C. Cat 

D. Pasir 

E. Cat dasar 

9. Alat yang berfungsi sebagai wadah untuk mencampurkan cat dengan air …. 

A. Kuas 

B. Palet 

C. Tube 

D. Line oil 

E. Dupleks 

10. Beberapa hal penting yang harus dicermati sebelum membuat karya seni rupa dua  

 dimensi adalah …. 

A. Proposal, kesatuan, dan keseimbangan 

B. Proposal, ketekunan, dan kesatuan 

C. Irama, nada, dan keselarasan 

D. Keseimbangan, keahlian, dan komposisi 

E. Keseimbangan, irama, dan kesabaran 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan  

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelaskan pengertian karya seni rupa dua dimensi berdasarkan pemahaman Anda. 

2. Jelaskan dengan singkat unsur-unsur dalam berkarya seni rupa dua dimensi ? 

3. Sebutkan prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa dua dimensi ? 

4. Jelaskan perbedaan antara karakteristik cat air dan cat minyak ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses  

Buatlah gambar cara membuat kopi memakai storyboard di buku gambar A3.  

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 120 menit 

b. Kesesuaian menggambar 

c. Kerapihan 

d. Keindahan  

 

 
 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 20  

3 30  Nilai 

Siswa 

 
……… 

Paraf 

Guru 

 
……… 

4 30  
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3. Hasil    

 Kesesuaian gambar  15 

 Kerapihan 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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3.3. Memahami Konsep Keindahan 

4.3. Mempresentasikan Konsep Keindahan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

Estetika  

Nilai estetika yang terdapat dalam karya seni rupa selalu memiliki daya tarik. Nilai estetika 

tersebut mampu memberikan ketenangan atau kenyamanan bagi penikmatnya yang dihadirkan 

melalui tema-tema yang menjadi dasar seniman atau perupa dalam membuat karya. 

 

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tema adalah pokok pikiran atau 

dasar cerita. Dalam seni rupa tiga dimensi, The Liang Gie (1976) mengungkapkan tema 

sebagai ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat 

dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter (pokok soal) dan judul karya. Kondisi 

atau pengalaman tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema, antara lain sebagai 

berikut. 

1) Hubungan manusia dan dirinya sendiri 

Tema ini merupakan tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan 

ungkapan cita rasa keindahan. Contohnya, karya patung atau lukisan yang bertemakan 

potret diri. 

2) Hubungan manusia dengan manusia lain 

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam 

mengekspresikan cita rasa keindahan, manusia sering menjadikan orang lain, terutama 

orang-orang disekitarnya, seperti keluarga, kerabat atau bahkan tokoh terkenal sebagai 

objek patung. 

3) Hubungan manusia dengan alam sekitarnya 

Karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk 

mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung flora 

atau fauna. 

4) Hubungan manusia dengan kegiatannya 

Beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga dapat dijadikan tema 

dalam membuat karya tiga dimensi. Contohnya, orang sedang membaca, menulis, 

bernyanyi, atau melakukan suatu aktivitas tertentu. 

5) Hubungan manusia dengan benda 

Seniman dapat mengekspresikan karya seni rupa berupa benda yang ada disekitarnya 

menjadi objek karya seni patung. Bentuk benda yang dijadikan objek patung bermacam-

macam, seperti silindris, kubistis atau gabungan keduanya. 

6) Hubungan manusia dengan alam khayal 

Hubungan manusia dengan alam khayal (imajinasi), merupakan tema yang paling banyak 

digunakan oleh seniman. Untuk mewujudkan khayalan tersebut, seniman karya abstrak 

yang bentuk atau wujudnya sesuai dengan daya imajinasi dirinya. 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Setiap karya seni rupa pasti memiliki nilai estetis. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa 

dapat bersifat obyektif dan subyektif. 

1) Nilai estetis obyektif memandang keindahan karya seni rupa yang berada pada wujud 

karya seni itu sendiri artinya keindahan tampak kasat mata. Sesungguhnya keindahan 

sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, 

penempatan obyek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Hal inilah yang 

mewujudkan sebuah karya seni rupa menjadi indah. 

 

    
 

Gambar 3.1 Contoh gambar nilai estetis obyektif 

 

2) Nilai estetis subyektif, keindahan seni rupa tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang 

diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang 

melihatnya. Misalnya saat kita melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, 

kita dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Setiap 

orang yang melihatnya penilaian yang berbeda.   

 

 
 

Gambar 3.2 Contoh gambar estetis subyektif 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Apa yang dimaksud dengan estetika …. 

A. Keindahan  

B. Kerapihan 

C. Keserasian 

D. Kerajinan 

E. Kebersihan 

2. Pokok pikiran atau dasar cerita. Pengertian dari …. 

A. Tema 

B. Estetika 

C. Naskah 

D. Plot 

E. Ide 

3. Kondisi atau pengalaman tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema …. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

4. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat …. 

A. Obyektif dan subyektif. 

B. Obyektif dan jelas 

C. Obyektif dan murni 

D. Subyektif dan tersusun 

E. Subyektif dan jelas 

5. Perhatikan gambar berikut. 

   
  Gambar tersebut merupakan contoh dari … 

A. Estetika 

B. Estetika obyektif 

C. Estetika Subyektif 

D. Estetika pemandangan 

E. Estetika alam 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 
PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan  

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan estetika ? 

2. Sebutkan dan jelaskan nilai estetika ? 

3. Gambarkan contoh  nilai estetis obyektif dan subjektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 25 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 25  

3 50  

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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3.4. Menganalisis jenis, fungsi dan unsur seni budaya nusantara 

4.4. Memilih jenis, fungsi dan unsur seni budaya nusantara 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

  

Pengertian Seni Rupa Nusantara 

Seni rupa Nusantara adalah salah satu cabang dalam seni yang tumbuh dan berkembang di 

daerah yang beragam serta unik diseluruh wilayah Indonesia. Seni rupa ini karakteristiknya 

memakai media yang bisa ditangkap indra pengliharan serta bisa dirasakan dengan rabaan.  

 

Jenis Seni Rupa Nusantara 

Menurut Matra/ Dimensi (Ukuran, Bentuk) Berdasarkan jenis matra seni rupa ada dua 

macam, diantaranya sebagai berikut : 

1) Seni rupa dua dimenisi  

Karya seni rupa dua dimensi itu sebuah karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang 

dan lebar saja. 

     

2) Seni rupa tiga dimensi 

 Karya seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki volume dan menempati  

 ruang, karena mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. 

    

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Media dan Teknik Berkarya Seni Rupa Tiga Dimensi 

Pernahkah Anda mendengar nama Edhi Sunarso atau I Nyoman Nuarta? Keduanya adalah 

perupa terkenal asal Indonesia yang karya-karyanya dapat dilihat di beberapa tempat di 

Indonesia. Contohnya patung Selamat Datang di Jakarta Karya Edhi Sunarso atau patung 

Garuda Wisnu Kencana di Bali karya I Nyoman Nuarta. 

 Untuk dapat menghasilkan karya seni rupa perupa professional, anda harus terlebih dahulu 

mengenal teknik-teknik berkarya seni rupa tiga dimensi. Anda juga perlu memahami berbagai 

media yang digunakan dalam membuat karya-karya tersebut.  

 

Kreasi karya seni rupa tiga dimensi 

Karya seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki volume dan menempati 

ruang, karena mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Jenis kreasi karya seni rupa tiga 

dimensi sebenarnya sama dengan jenis karya seni rupa tiga dimensi pada umumnya, yang 

membedakan adalah dalam hal kreativitas karya. Berikut jenis-jenis karya seni rupa yang 

termasuk ke dalam jenis karya seni rupa tiga dimensi. 

a) Seni Patung 

Patung adalah bentuk manusia, binatang, dan/ atau bentuk lain yang terbuat dari bahan 

kayu, batu, atau bahan lainnya. Adapun seni patung selain dengan teknik memahat, juga 

dapat dibuat dengan teknik membentuk (modeling) dari berbagai bahan. 

Seni patung adalah bagian dari seni rupa yangr merupakan pernyataan artistic melalui 

bentuk tiga dimensional yang diciptakan dengan teknik subtraktif (pengurangan material) 

atau aditif (modeling, constructing/assembling, dan casting). Seni patung dapat juga 

berupa karya bebas (free standing) yang berdiri sendiri. 

 

 
 

Gambar 4.1 Patung Pahlawan Jendral Soedirman 

 

 
 

Gambar 4.2 Patung Moai 
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Gambar. 4.3 Peralatan untuk memahat 

 

 

   
 

Gambar 4.4 Contoh gambar pahatan 

 

b) Seni Keramik 

Kata keramik berasal dari bahasa Yunani keramos, yang berarti barang pecah-pecah atau 

barang dari bahan tanah yang dibakar. Keramik merupakan salah satu karya seni rupa tiga 

dimensi yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. 

 
 

Gambar 4.5 Langkah-langkah membuat keramik dengan menggunakan alat putar manual 

 

Media dan teknik berkreasi seni rupa tiga dimensi 

Media dapat berarti bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa. Bahan 

dalam membuat karya seni rupa tiga dimensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan 

keras dan bahan lunak (elastis). Bahan keras dapat berupa kayu, batu cadas atau andesit, 

logam, gading, tulang dan tanduk. Teknik yang biasa digunakan untuk membuat kreasi karya 

dari bahan keras, antara lain adalah teknik pahat, teknik cor, teknik ukir, teknik tuang, teknik 

rakit, dan teknik las. 
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Simbol dan Nilai Estetis dalam kreasi karya seni rupa 

1. Simbol  

Simbol adalah lambang yang mengandung makna atau arti tertentu. Simbol dapat juga 

diartikan sebagai makna yang dikandung dalam sebuah karya seni rupa baik dalam wujud 

objeknya maupun unsur-unsur rupanya. 

2. Nilai 

Seni tidak dapat dilepaskan dari persoalan estetis atau keindahan. Dengan memahami 

persoalan estetis dan seni semakin terbuka dan luas, baik dalam hal apresiasi, kritik 

maupun berkarya seni. 

3. Berkreasi 

Berkarya membuat sen rupa tiga dimensi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan berkarya 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan berkarya membuat seni rupa dua dimensi. 

Keduannya sama-sama memiliki kesulitan masing-masing. Perbedaan yang dimiliki oleh 

keduannya terletak dari media dan teknik pembuatan yang dipakai. 

 

Proses berkreasi karya seni rupa tiga dimensi 

1. Menentukan gagasan 

2. Menentukan media dan teknik berkarya 

3. Memahami proses berkarya 

4. Memiliki keahlian berkarya 

 

Fungsi Seni Rupa Nusantara 

1. Mampu memuaskan batin seniman, atau penciptanya 

2. Mampu memuaskan batin penikmat seni atau masyarakat secara luas 

3. Sarana penyampaian nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman 

4. Sebagai sarana ritual keagamaan 

5. Untuk mengenang sejarah 

 

Unsur Seni Rupa Nusantara 

a) Garis (Line) 

b) Raut ( Bidang dan Bentuk) 

c) Ruang 

d) Warna 

e) Gelap Terang 

f) Tekstur 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Karya seni rupa yang perwujudannya merupakan pernyataan artistic melalui bentuk 

tiga dimensional disebut …. 

A. Patung 
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B. Keramik 

C. Lukis 

D. Grafiti 

E. Desain 

2. Teknik  tertua dalam pembuatan patung yang kita kenal adalah …. 

A. Pahat 

B. Cetak 

C. Casting 

D. Carving 

E. Modelling 

3. Ciri-ciri karya patung zaman prasejarah, khususnya zaman batu adalah …. 

A. Penyederhanaan bentuk 

B. Realis 

C. Abstrak 

D. Berbentuk manusia dan binatang 

E. Dekoratif 

4. Fungsi patung pada zaman prasejarah adalah …. 

A. Kegiatan ritual kepercayaan adat dan keagamaan 

B. Untuk keperluan dekorasi 

C. Dalam kegiatan pembuatan taman 

D. Komunikasi personal 

E. Komunikasi keindahan 

5. Perhatikan gambar berikut. 

   
  Gambar tersebut merupakan alat untuk …. 

A. Melukis 

B. Memahat 

C. Keramik 

D. Menggambar 

E. Klasik  

6. Pembuatan patung yang disesuaikan dengan bentuk bongkahan batu disebut …. 

A. Direct 

B. Indirect 

C. Modeling 

D. Consctructing 

E. Assembling 

7. Pembuatan patung yang disesuaikan dengan desain atau model yang telah disiapkan  

  terlebih dahulu disebut …. 

A. Direct 

B. Indirect 

C. Modeling 

D. Consctructing 

E. Assembling 

8. Cara yang biasa dilakukan pembuat patung untuk mencegah kerusakan atau keretakan  

  adalah dengan membakarnya menjadi ….  

A. Gerabah 

B. Tembikar 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

26 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55 

 

C. Keramik 

D. Porselen 

E. Terakota  

9. Alat yang berfungsi sebagai alat pembentuk pada teknik lempeng adalah …. 

A. Rol kayu 

B. Alat putar 

C. Butsir 

D. Benang potong 

E. Jangka 

10. Berikut ini yang merupakan sifat dari tanah liat sekunder adalah …. 

A. Berwarna putih sampai putih kusam 

B. Cenderung berbutir kasar dan tidak plastis 

C. Titik lebur tinggi dan tahan api 

D. Memiliki susut yang rendah dan berbutir halus 

E. Plastis, halus, daya susut tinggi, dan kurang murni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan  

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Menurut kalian apa perbedaan antara jens seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi ?  

 

  Jawaban : 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 100 100 

Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   

 
 

 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses  

Bentuk Unjuk Kerja/Proses 

1. Tuliskan beberapa tema karya seni rupa tiga dimensi ? 

2. Jelaskan perbedaan seni patung dengan seni pahat ? 

3. Buatlah gambar karya seni rupa tiga dimensi ? 

 

Jawaban : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ...................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ............. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 a. Menjelaskan tema karya seni rupa tiga dimensi 10 

 b. Menjelaskan perbedaan seni patung dengan 

     seni pahat 

25 

 c. Menggambarkan  karya seni rupa tiga dimensi 40 

2 Hasil 15 

 Penulisan jawaban 5 

 Ketepatan hasil jawaban 15 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

Hasil Penilaian Produk 

SKOR/BOBOT Proses Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.5. Menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara 

4.5. Merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

  

Perkembangan Seni Rupa Nusantara 

Dunia seni rupa muncul dan berkembang seiring perjalanan hidup manusia, yaitu sejak zaman 

batu, zaman klasik, dan zaman Indonesia baru. Mengetahui perkembangan seni rupa 

Nusantara akan menambah wawasan dalam bidang seni rupa. 

 

1. Zaman Batu 

 Sejak zaman batu, manusia mulai memahami mengenai seni rupa dengan diketemukannya  

 beberapa peninggalan karya seni rupa.  

a. Zaman Batu Tua    

b. Zaman Batu Tengah 

c. Zaman Batu Muda 

d. Zaman Batu Besar 

2. Zaman Logam 

Zaman logam merupakan zaman mengalami peningkatan dalam bidang karya seni karena 

manusia sudah mulai bisa menciptakan berbagai benda dari bahan logam. Pada zaman 

logam ini ditandai masuknya kebudayaan Indo-Cina ke Indonesia sekitar 500 sebelum 

Masehi. Peninggalan pada zaman logam berupa kapak perunggu, genderang perunggu, 

benda hias dari perunggu. 

3. Zaman Klasik 

Candi Prambanan merupakan peninggalan seni rupa pada zaman klasik. Zaman klasik 

merupakan periode kerajaan-kerajaan di Nusantara, dimana zaman tersebut dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu masa Hindu-Buddha seni rupa Nusantara berkembang pesat hal tersebut 

dapat dibuktikan dari peninggalan candi-candi di wilayah Nusantara, seperti Candi 

Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Singashari. Candi Mendut, dll. 

Sedangkan pada masa kerajaan Islam banyak meninggalkan seni bangunan seperti masjid 

dan makam. 

4. Zaman Indonesia Baru 

 Pada periode ini seni rupa Nusantara mulai dipengaruhi oleh budaya Barat, karena masa ini  

 negeri kita dijajah oleh kolonialisme Barat, kolonialisme Jepang sampai masa    

 kemerdekaan. Pada zaman Indonesia baru, seni rupa diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Masa Perintisan 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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b. Masa Mooy Indie 

c. Masa Cita Indinesia 

d. Masa Pendukung Jepang 

e. Masa Kemerdekaan  

f. Masa Seni Rupa Baru 

 

Pengertian Seni Musik Tradisional 

Seni musik tradisional merupakan gabungan dari kata “seni musik” dan “tradisional”. Jika 

diartikan secara harfiah, seni music merupakan sebuah cabang seni yang menggunakan 

medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia. Pengertian seni music 

menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

 C. Ralph Taylor 

Seni musik adalah ekspresi artistic dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat music 

ritmis, atau nada-nada yang harmonis. 

 Sylado 

Seni musik adalah wujud hidup dari kumpulan ilusi dan alunan suara yang mampu 

menggerakkan hati penikmatnya. 

 Jamalus 

Seni musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi 

yang menggungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok 

musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai 

suatu kesatuan. 

 C. Limantara 

Seni musik adalah suatu cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri atas unsur- 

unsur ritme, melodi, harmoni, dan timbre. 

 

Sementara itu, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tradisional 

adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan 

adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Ketika tradisional digabungkan dengan seni 

musik, pengertian seni musik tradisional adalah cabang seni yang menggunakan medium 

suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang di dalamnya memiliki 

aturan-aturan ketat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu. 

 Aturan-aturan ketat yang terdapat dalam seni musik tradisional dapat berbentuk 

penyajian, fungsi, teknik memainkan instrument dan vocal, serta etika bermain. 

Pengertian alat musik adalah instrumen atau alat yang sengaja diciptakan atau 

diadaptasikan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan suara musik. 

 

Tangga Nada Alat Musik Tradisional 

Tangga nada adalah serangkaian atau sekumpulan nada-nada yang disusun berturut 

berdasarkan tinggi rendah nada sehingga membentuk strata nada. Ditinjau dari penggunaan 

tangga nada yang digunakan sebagai media ekspresi, seni musik tradisional yang tersebar di 

penjuru Nusantara dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 

a) Tangga nada pentatonis 

Tangga nada pentatonis memiliki lima buah nada baku yang aktif berperan dalam 

permainan sebuah lagu. Di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, tangga nada ini disebut 

tangga nada kepatihan, sedangkan di wilayah Jawa Barat (Sunda) disebut tangga nada 

daminatila, dan di Bali disebut tangga nada dong ding. 
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Tabel 5.1 Tangga nada Pentatonis 

Simbol Nama Dibaca 

1 Penunggul Ji 

2 Gula Ro 

3 Dhadha Lu 

4 Papat Pat 

5 Lima Ma 

6 Nem Nem 

7 Barang pi 

 

b) Tangga nada diatonis 

Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang susuannya terdiri atas tujuh buah 

dalam satu oktaf. 

 

Tebel 5.2 Tangga nada Diatonis 

Simbol Dibaca 

1 Do 

2 Re 

3 Mi 

4 Fa 

5 Sol 

6 La 

7 si 

 

Jenis Alat Musik Tradisional 

Berdasarkan pengelompokannya, alat musik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan 

cara memainkannya, berdasarkan sumber bunyinnya, dan berdasarkan fungsinya. 

a) Berdasarkan cara memainkannya 

Berdasarkan cara memainkannya alat musik dapat dibagi menjadi berikut : 

 Alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara di tiup. Contohnya  

seruling dan fu. 

          
 

Gambar 5.1 Contoh alat musik seruling dan fu 
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 Alat musik gesek, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya  

rebab. 

 

 
Gambar 5.2 Contoh alat musik rebab 

 

 Alat musik petik, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik. 

Contohnya kecapi, siter, sasando, dan gambus. 

 

      
 

Gambar 5.3 Contoh alat musik kecapi    Gambar 5.4 Contoh  alat musik siter 

 

                 
 

      Gambar 5.5 Contoh alat musik sasando             Gambar 5.6 Contoh alat musik gambus 

 

 

 Alat musik pukul, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. 

Alat musik pukul sendiri ada dua macam yaitu Alat musik pukul bernada (contonya 

kulintang, perangkat gamelan); dan alat musik pukul tak bernada (contohnya gendang, 

ketipung, gong, dan bedug). 
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Gambar 5.7 Contoh alat musik gendang     Gambar 5.8 Contoh alat musik ketipung 

 

       
 

Gambar 5.9 Contoh alat musik gong    Gambar 5.10 Contoh alat musik bedug 

 

 Alat musik tekan, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditekan. 

Contohnya kalimba dan mbira 

         
Gambar 5.11 Contoh alat musik kalimba dan mbira 

 

b) Berdasarkan sumber bunyinya 

Berdasarkan sumber bunyinya alat musik dikelompokkan menjadi berikut : 

 Aerophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar  

dengan cara ditiup atau dipompa. Contohnya saluang dan seruling. 

        
Gambar 5.12 Contoh alat musik saluang Gambar 5.13 Contoh alat musik seruling 

 

 Idiophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau  
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kayu yang dipukul atau sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri. Contonya 

angklung, kulintang, dan gamelan. 

 
Gambar 5.14 Contoh alat musik angklung, kulintang dan gamelan 

 

 Chordophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai yang  

bergetar dengan cara di petik, digeser dan ditekan. Contonya di petik (siter dan 

kecapi); digesek (rebab); dan ditekan (kalimba/mbira). 

      
 

Gambar 5.15 Contoh alat musik siter, rebab, dan kalimba 

 Membranophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran selaput  

tipis yang terbuat dari kulit atau plastic dengan cara dipukul. Contohnya rebana, 

bedug, dan ketipung. 

 Elektrophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian 

elektronika yang terdapat di dalam alat tersebut. Dengan kecanggihan teknologi alat 

tersebut dapat menghasilkan segala macam alat musik. Contohnya yang dihasilkan 

oleh keyboard. 

 
Gambar 5.16 Contoh alat musik keyboard 

 

c) Berdasarkan fungsinnya dalam pagelaran 

Berdasarkan fungsinya dalam pagelaran alat musik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis 

yaitu sebagai berikut. 

 Alat musik melodis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian  

nada-nada (melodi) sebuah lagu. Contohnya seruling dan kolintang. 
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Gambar 5.17 Contoh alat musik kolintang 

 

 Alat musik ritmis, yaitu musik yang dalam permainannya memberikan irama (ritme)  

tertentu dalam suatu pagelaran. Contohnya tifa dan kendang. 

 

   
Gambar 5.18 Contoh alat musik tifa 

 Alat musik harmonis, yaitu alat musik yang dalam permainannya membawa paduan  

nada (akor) dalam suatu pergelaran. Contohnya rebab, kecapi, dam siter. 

 

 

Bermain Alat Musik Tradisional 

Berikut beberapa contoh alat musik tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 

1) Kendang 

Kendang atau Kendhang atau Gendang merupakan alat musik tradisional bagian dalam 

gamelan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditabuh 

menggunakan tangan ataupun dimainkan dengan menggunakan alat pemukul. 

 

   
Gambar 5.19 Contoh alat musik kendang 

 

2) Angklung 

Angklung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bamboo dan berasal dari 

daerah Jawa Barat. Alat musik ini biasa dimainkan dengan cara digoyangkan (bunyi 

disebabkan oleh benturan badan pipa bambu), sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar 

dalam susunan nada 2, 3 sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 
 

36 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 
 

 

 

  
Gambar 5.20 Contoh alat musik angklung 

 

3) Sampe 

Sampe merupakan salah satu alat musik petik tradisional Suku Dayah, Kalimantan Timur. 

Alat musik ini terbuat dari berbagai jenis kayu (misalnya seperti kayu arrow, kayu kapur, 

atau kayu ulin). Bentuk sampe menyerupai gitar modern, yang membedakannya adalah 

jumlah senar pada sampe hanya terdiri 3 atau 4 senar. 

 

      
Gambar 5.21 Contoh alat musik sampe 

4) Tifa 

Tifa merupakan alat musik tradisional mirip kendang yang berasal dari Indonesia bagian 

Timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang 

dikosongkan atau dihilangkan isinya dan pada salah satu sisi ujungnya di tutupi. 

Biasannya penutupnya ujungnya ditutupi. 

 

      
 

Gambar 5.22 Contoh alat musik tifa 

 

5) Saluang 

Salung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. 

Alat musik ini terbuat dari bamboo tipis atau orang Minangkabau biasa menyebutnya 

talang.  
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Gambar 5.23 Contoh alat musik saluang 

 

Memainkan Alat Musik Tradisional 

Alat musik tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat budaya Indonesia 

sangatlah beragam. Bentuk dan jenis alat berbeda-beda tentunya juga mempunyai teknik dan 

gaya permainan yang berbeda sehingga tidak mungkin dapat dibahas terperinci satu persatu. 

1) Teknik mimesis 

Teknik mimesis adalah teknik permainan instrument yang melibatkan minimal dua 

instrument yang dimainkan bersama dengan dasar pola tabuhan tabungan yang sama. 

2) Teknik jalinan 

Teknik jalinan adalah teknik permainan instrument yang melibatkan minimal dua 

instrumen yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan yang saling mengisi untuk 

membuat melodi tertentu. 

3) Teknik kontra melodi 

Teknik kontra melodi adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal dua 

instrumen yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan melodi yang berlawanan antara 

instrumen satu dengan yang lain. 

4) Teknik blok 

Teknik blok adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal dua instrumen. 

Instrumen pertama sebagai pemain melodi sebuah lagu, sedangkan instrumen kedua 

membuat background latar belakang melodi dengan cara menggunakan nada akhir atau 

harmoni pada permainan melodi. 

5) Teknik chord 

Teknik chord adalah teknik permainan instrumen musik yang menerapkan chord dalam 

sebuah karya lagu. Chord yang diterapkan berbasis pada pengetahuan harmoni dalam seni 

musik. Penerapan chord dalam memainkan alat musik dapat dibedakan sebagai berikut. 

6) Teknik melodius 

Teknik melodius dilakukan dengan cara mengembangkan melodi yang sudah ada atau 

pada saat membuat melodi baru untuk intro, interlude, dam coda. 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Seni musik adalah suatu cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri atas 

unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, dan timbre. Pengertian seni musik tersebut 

diungkapkan oleh …. 

A. Remi Silado 

B. Sylado 

C. Jamalus 

D. C. Liamantara 

E. C. Ralph Taylor 

2. Berikut yang bukan aturan-aturan ketat yang terdapat dalam seni musik tradisional 

adalah …. 

A. Penyajian 

B. Fungsi 

C. Waktu penyelenggaraan 

D. Teknik instrumen 

E. Etika bermain 

3. Serangkaian atau sekumpulan nada-nada yang disusun runtun berdasarkan tinggi rendah 

nada sehingga membentuk strata nada disebut …. 

A. Interval 

B. Tangga nada 

C. Jarak nada 

D. Tempo 

E. Birama 

4. Jumlah nada baku pentatonis yang aktif berperan dalam permainan sebuah lagu adalah  

 …. 

A. Lima 

B. Enam 

C. Tujuh 

D. Delapan 

E. Sembilan 

5. Dalam tangga nada diatonis, jumlah nada yang terdapat dalam satu oktaf adalah …. 

A. Tiga 

B. Empat 

C. Lima 

D. Enam 

E. Tujuh 

6. Interval adalah …. 

A. Frekuensi yang telah terukur dan disepakati secara intrenasional 

B. Nada yang frekuensinya merupakan gradasi dari tinggi sampai rendah 

C. Jarak bunyi antara nada yang satu ke nada yang lain 

D. Kumpulan nada-nada yang disusun berturut 

E. Kumpulan irama yang menjadi tempo dalam sebuah lagu 
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7. Talempong  merupakan salah satu contoh alat musik tradisional idiofon yang berasal  

 dari daerah …. 

A. Sumatera Utara 

B. Sumatera Barat 

C. Jawa Barat 

D. Jawa Timur 

E. Bali 

8. Perhatikan gambar berikut.  

    
   Alat musik yang dimainakn pada gambar tersebut berasal dari daerah …. 

A. Jawa Barat 

B. Yogyakarta 

C. Jawa Timur 

D. Sumatera 

E. Bali 

9. Perhatikan gambar berikut. 

   
  Alat musik yang dimainkan pada gambar tersebut berasal dari daerah …. 

A. DKI Jakarta 

B. Jawa Barat 

C. Jawa Timur 

D. Bali 

E. Sumatera 

10. Salah satu contoh alat musik aerofon adalah …. 

A. Sampek 

B. Gamelan 

C. Serunai 

D. Elektrofon 

E. Chordofon 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelaskan pengertian seni musik  tradisional? 

2. Sebutkan  jenis-jenis alat musik? 

3. Jelaskan perbedaan antara interval pada tangga nada pentatonik dan diatonic? 

4. Berikan contoh alat musik dari jenis-jenisnya? 

5. Sebutkan bermain alat musik tradisional ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Bentuklah kelompok bersama temen-temen sekelas. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 

orang dalam kelompok memainkan alat musik kreasi. Kolaborasikan permainan musik 

dengan teman dalam satu kelompok menjadi satu karya musical. Tampilkan karya 

kelompok di depan kelas.  

 

Ketentuan Soal : 

 Menggunakan alat musik tradisional atau modern. 

 Boleh memanfaatkan alat-alat atau barang-barang yang bisa menghasilkan bunyi  

 nada. 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 
Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 20  

3 20  
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 30  

5 20  
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 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat musik yang digunakan 10 

2. Proses Kerja   

 Kreatifitas alat musik 20 

3. Hasil    

 Pilihan lagu yang akan dipraktekan 15 

 Kerja sama dan kekompakan 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

E. Penilaian Ketrampilan Produk 

Ketentuan Soal :  

Gunakan model, seperti benda mati, benda hidup, atau foto. Anda dibebaskan untuk 

memilih teknik dari bahan yang digunakan untuk menggambar dengan memperhatikan 

hal-hal berikut : 

1. Pilihlah karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi. 

2. Menentukan gambar bentuk dengan melihat model, seperti benda mati, benda  

 hidup, atau foto yang memiliki nilai estetika atau keindahan. 

3. Anda dibebaskan untuk memilih teknik dan bahan yang digunakan untuk berkarya. 

4. Pastikan alat dan bahan-bahan dalam penugasan proyek ini sudah tersedia semua; 

5. Presentasikan hasil karya Anda disertai alas an memilih model untuk digambar. 

Setelah itu, kumpulkan hasil karya Anda kepada Bapak/Ibu Guru 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan  15 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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 Persiapan Alat-Alat untuk membuat karya 05 

 Persiapan Bahan  untuk membuat karya  10 

2 Proses Kerja  30 

 Menentukan  model yg akan digunakan  15 

 Menentukan  teknik  dan bahan yang digunakan 

untuk berkarya 

15 

3 Hasil  30 

 Alasan memilih model untuk digambar 10 

 Kerapihan karya seni 10 

 Keindahan atau Estetika yg dimiliki oleh karya 

seni 

10 

4 Sikap Kerja  10 

 Penyampaian saat presentasi hasil proyek (ppt) 10 

5 Waktu  15 

 Ketepatan waktu penyampaian laporan 4 minggu 15 

 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 
 

43 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

 

 

 
 

 

3.6. Menerapkan Apresiasi Seni Budaya Nusantara 

4.6. Melaksanakan Apresiasi Seni Budaya Nusantara 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
…………………………………………………… 

 

 
 

 

Sejak zaman dahulu, alat musik sudah digunakan untuk mengiringi upacara-upacara budaya 

atau ritual. Para arkeolog menemukan berbagai alat musik tertera pada prasasti-prasasti kuno 

pada 5.000 SM di Mesir, seperti harpa, lira, gitar, mandolin, dan seruling. Di Indonesia, alat 

musik tradisional juga memiliki peranan serupa. Dalam budaya Nusantara, alat musik 

tradisional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1) Sarana upacara 

2) Sarana hiburan 

3) Pengungkapan nilai estetis 

 

Alat Musik Tradisional dalam Seni Ritual 

Pelaksanaan upacara adat biasanya dilakukan dengan menggunakan bentuk-bentuk alat musik 

tradisional yang berperan sebagai pengiring atau pelengkap. Bahkan di beberapa daerah, 

kehadiran alat musik tradisional dalam pelaksanaan upacara begitu dominan dan berperan 

sebagai inti dan ritual acara yang dilakukan. Beberapa contoh alat musik tradisional tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 Gamelan Bali 

Bali juga memiliki gamelan yang menjadi alat musik utama dalam berbagai acara 

tradisional. Jenis musik yang disajikan oleh gamelan Bali disesuaikan dengan acaranya. 

Musik untuk piodalan (hari jadi) berdeda dengan musik pengiring acara metatah 

(mengasah gigi). Demikian pula pada acara pernikahan dan upacara Ngaben, alunan 

gamelan yang mengiringi upacara tersebut tentulah tidak sama. 

 Suling bambu Toraja 

Di toraji, suling ini disebut Passuling atau dikenal juga dengan Suling Lembang. Suling 

ini biasa dimainkan dalam upacara duka sebagai pengiring Pa’Marakka, lagu duka yang 

dinyanyikan untuk menyambut tamu yang dating berbelasungkawa. 

 Keledi suku Dayak 

Keledi adalah alat musik tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat. Keledi terbuat 

dari batang bamboo dan buah labu tua yang dikeluarkan isinya, kemudian direndam 

selama satu bulan dan dikeringkan. Keledi biasa dimainkan pada saat upacara adat suku 

Dayak. 

 Gamelan sekaten 

Gamelan sekaten adalah gamelan dari Jawa Tengah yang digunakan dalam upacara 

Sekaten atau pengatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap tanggal 5 

bulan Jawa Mulud (Rabiul Awal tahun Hijriah) di Alun-alun utara Surakarta dan 

Yogyakarta Gamelan Sekaten dimainkan dengan gaya ansambel yang sangat keras dan 

megah. 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Alat Musik Tradisional dalam Seni Hiburan 

Beberapa conroh alat musik tradisional yang berfungsi sebagai seni hiburan adalah sebagai 

berikut : 

 Pa’pompang Toraja 

Alat musik tradisional yang terbuat dari bamboo ini merupakan satu simfoni orchestra 

yang dimainkan oleh banyak orang dan dipimpin oleh seorang dirigen. 

 Angklung 

Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan 

sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Penyajian angklung juga seringkali 

dikaitkan dengan upacara ritual padi. 

 Kulintang 

Kulintang atau sering juga disebut kolintang merupakan alat musik yang terdiri atas 

barisan gong kecil yang disusun secara mendatar. Kulintang dimainkan dalam festival-

festival kebudayaan, selain itu juga seringkali ditampilkan untuk menghibur tamu dalam 

acara pernikahan atau syukuran setelah pulang menunaikan ibadah haji. 

 

Perbedaan antara Musik dalam Seni Ritual dan Seni Hiburan di Masyarakat 

Musik memegang peranan yang cukup penting, baik dalam seni ritual maupun seni hiburan 

bagi masyarakat pendukungnya. Perbedaan musik diantara keduanya antara lain sebagai 

berikut : 

 Musik ritual difungsikan sebagai salah satu pelengkap dalam upacara adat yang hidup dan  

 berkembang dalam masyarakat.  

 Musik sebagai seni ritual disajikan dengan tema untuk kebutuhan upacara tersebut. 

  

Pertunjukkan Musik Tradisional Indonesia 

Seni pertunjukkan memiliki banyak cabang. Selain tari dan teater, masik tradisional 

merupakan salah satunya. Pengertian pertunjuukan dalam konteks ini adalah sebuah karya 

seni yang dinikmati atau diapresiasi dengan cara ditampilkan kepada penonton. Pada 

prinsipnya, musik tradisional sama dengan jenis musik yang hidup dan berkembang di dunia, 

yaitu menggunakan suara sebagai media utama untuk menyampaikan ekspresi musikalnya. 

 

Musik Tradisional sebagai Iringan Tari 

Musik tradisional sebagai iringan tari menandakan bahwa musik tradisional tersebut 

diciptakan atau diaransemen secara khusus untuk meperluan sebuah tarian. Sebagai pengiring 

tari, musik tradisional memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Pengatur gerak tari 

2) Penegas gerak tari 

3) Pembentuk karakter tarian 

 

 
 

Gambar 6.1 Alat musik tradisional yang mengiringi tari jaipong dari Jawa Barat. 
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Gambar 6.2 Tari Jaipong dari Jawa Barat 

 

 Musik Tradisional dalam Teater 

 Musik dalam pertunjukkan teater biasa disebut istilah ilustrasi. Fungsi ilustrasi dalam 

pertunjukkan teater antara lain sebagai berikut : 

1) Memberikan latar belakang 

2) Memberikan warna psikologis 

3) Memberikan penguatan pada alur cerita 

4) Memberikan penekanan 

5) Musik pembuka 

6) Musik selingan 

7) Musik penutup 

 

   
 

Gambar 6.3 Penghormatan dari para pemain teater yang biasannya diiringi dengan musik 

penutup 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Penggunaan alat musik pada zaman dahulu diketahui oleh arkeolog dari prasasti yang 

berusia …. 

A. 1.000 SM 

B. 2.000 SM 

C. 3.000 SM 

D. 4.000 SM 

E. 5.000 SM 

2.  Berdasarkan penemuan arkeolog, alat musik yang sudah dimainkan sejak zaman dahulu 

kala adalah …. 

A. Piano 

B. Bass 

C. Harpa 

D. Sitar 

E. Rebana 

3.  Fungsi alat musik tradisional dalam seni ritual adalah …. 

A. Sebagai inti dari upacara yang dilakukan 

B. Hiburan untuk menyebangkan masyarakat 

C. Ajakan untuk berkumpul 

D. Media ungkapan ekspresi pembuatnya 

E. Seni estetika dalam seni musik 

4.  Berikut yang bukan penggunaan gamelan Bali dalam upacara ritual adalah …. 

A. Ngaben 

B. Piodalan 

C. Metatah 

D. Grebeg Maulud 

E. Pernikahan 

5.  Gamelan Sekaten digunakan untuk memperingati …. 

A. Tahun baru islam 

B. Tahun baru masehi 

C. Maulid Nabi Muhammad SAW 

D. Malam takbiran Idul Fitri 

E. Idul Adha 

6.  Alat musik Pa’pompang dari Toraja terbuat dari …. 

A. Bambu 

B. Labu tua yang dikeringkan 

C. Pelapah daun 

D. Rotan 

E. Logam 

7.  Alat musik tradisional Pa’pompang berasal dari …. 

A. Sumatera utara 

B. Kalimantan barat 

C. Jawa barat 

D. Sulawesi utara 

E. Sulawesi selatan 

8.  Sebagai alat musik tradisional seni pertunjukkan, kulintang termasuk ke dalam jenis alat 

musik …. 

A. Ritmis 

B. Perkusi 
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C. Pelog 

D. Slendro 

E. Saron 

9.  Musik pengiring dalam tari jaipong adalah …. 

A. Sitar 

B. Gamelan 

C. Sasando 

D. Kendang 

E. Rebana 

10.  Contoh penggunaan musik tradisional sebagai pemberi latar belakang sosial adalah … 

A. Tayub 

B. Gending 

C. Kasidah 

D. Karawitan 

E. Sinden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sebutkan fungsi alat musik tradisional sebagai sarana upacara ? 

2. Sebutkan contoh alat musik tradisional ? 

3. Sebutkan contoh alat musik tradisional yang berfungsi sebagai seni hiburan ? 

4. Sebutkan fungsi musik tradisional sebagai pengiring tari ? 

5. Sebutkan fungsi ilustrasi dalam pertunjukan teater ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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3.7. Menerapkan Apresiasi Seni Budaya Mancanegara 

4.7. Melaksanakan Apresiasi Seni Budaya Mancanegara 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

Jenis Teater Tradisional 

 Lahirnya seni teater tradisional merupakan refleksi kehidupan masyarakat 

pendukungnya secara turun-temurun. Teater tradisional di suatu daerah merupakan cerminan 

dari masyarakat itu sendiri.  

 Hal lain yang memengaruhi beragamnya teater Indonesia adalah situasi dan kondisi 

keamanan pada masa itu. Teater yang hidup di wilayah yang tenang tanpa konflik/ 

peperangan akan berbeda dengan teater yang hidup di wilayah yang sedang terjadi konflik. 

Jadi, teater tradisional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, adat istiadat, mata pencaharian, 

dan kondisi geografis lingkungannya. 

 Beberapa contoh teater tradisional yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

1) Wayang  

Pertunjukan wayang tercatat di dalam kakawin (tembang/pusi jawa kuno) Arjunawiwaha, 

karya Empu Kanwa, sekitar abad ke 11, meskipun tidak tergambar dengan jelas seperti 

apa bentuk pertunjukan wayang pada saat itu. Perihal tentang pertunjukan wayang juga 

banyak ditemukan di berbagai prasasti raja-raja Jawa. Pertunjukkan wayang pun banyak 

jenisnya, diantaranya sebagai berikut : 

 Wayang kulit  

Wayang kulit adalah pertunjukan teater yang digerakkan oleh tangka yang terdapat di 

tubuh dan tangan boneka wayang yang terbentuk pipih. Pertunjukkan wayang kulit 

dipimpin atau diatur oleh seorang dalang yang memperdengarkan suara yang berbeda-

beda, sesuai dengan tokoh yang sedang dimainkan. Dalang dapat dibantu oleh anak 

dalang untuk mengambil dan mengembalikan wayang yang akan dan telah selesai 

dimainkan.Pertunjukan wayang kulit mengandung banyak unsur seni, mulai dari seni 

sastra, suara/tembang, seni rupa, karawitan/orkestra tradisional, sekaligus drama. 

 Wayang golek  

Wayang golek adalah wayang yang berbentuk golekan (boneka kayu) yang dipakaikan 

baju dan perlengkapan lainnya. Wayang golek sangat poputer di daerah Sunda.  

 Wayang klitik 

Wayang klitik adalah wayang yang bentuknya pipih seperti wayang kulit, tetapi 

terbuat dari bahan kayu. Ketika digerakkan atau dimainkan, akan terdengar kayu yang 

beradu dan berbunyi klitik-klitik. 

 Wayang godhog 

Wayang godhog berbentuk seperti wayang kulit purwa. Perbedaannya terletak pada 

bentuk lukisan konstum yang terdapat dalam tokoh wayang. Selain itu, tidak terdapat 

tokoh raksasa dalam wayang godhog. Cerita yang dibawakan adalah cerita Panji, 

meskipun pada awalnya wayang godhog membawakan cerita Damarwulan. 

 Wayang beber 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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Berbeda dengan wayang-wayang sebelumnya, wayang beber bukan berwujud wayang, 

melaikan gambar di atas lembaran kulit. Setiap lembar berisi empat gambar, mirip 

cerota bergambar atau komik. 

  
 

Gambar 7.1 Pertunjukan wayang kulit yang dipimpin oleh seorang dalang.  

 

 
 

Gambar 7.2 Wayang golek Sunda   

 

 
 

Gambar 7.3 Adegan wayang yang digambar di atas selembar kain atau kertas untuk 

menceritakan kisah pertempuran dalam pewayangan. 

 

2) Operasi tari jawa 

Di wilayah Jawa, terdapat beberapa jenis opera tari Jawa. Opera tari Jawa adalag drama 

tari yang dialognya berupa nyanyian Jawa. Jadi, selain ada tari, di dalamnya terdapat 

tembang yang dinyanyikan saat menari. Beberapa contoh opera tari Jawa yang 

berkembang dalam masyarakat adalah Langendriyan, Langen Kusuma Bankaran Sari, dan 

Langen Mandra Wanara. 

3) Ketoprak 

Ketoprak adalah teater rakyat yang amat popular di wilayah budaya Jawa (Yogyakarta, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur), biasanya memainkan cerita lama dengan iringan musik 

gamelan yang disertai dengan tari-tarian atau tembang. 
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4) Lenong 

Lenong adalah teater rakyat Betawi yang diiringi musik gambang kromong. Ciri khas 

lenong adalah interaksi antara pemain dengan penonton.   

5) Ludruk 

Ludruk adalah seni teater tradisional (teater rakyat) dari Jawa Timur yang menggunakan 

bahasa Jawa Timuran yang amat kental, sesuai dengan daerah tempat ludruk tersebut 

hidup, seperti Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan Malang. 

 
Gambar 7.4 Contoh gambar teater tradisional 

 

Peran dalam Teater 

Peran merupakan sarana utama dalam sebuah lakon karena dengan adanya peran, maka bisa 

timbul konflik. Konflik dikembangkan oleh penulis lakon melalui ucapan dan tingkah laku 

peran. Dalam teater, peran dapat dibagi-bagi sesuai dengan motivasi-motivasi yang diberikan 

oleh penulis lakon. Motivasi-motivasi peran inilah yang dapat melahirkan suatu perbuatan 

peran. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Pratagonis 

 Adalah peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita. 

2) Antagonis 

 Adalah peran lawan dari protagonist, tetapi tidak selalu berarti tokoh jahat.  

3) Deutragonis 

 Adalah tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonist.  

4) Tritagonis 

Adalah peran penengah yang bertugas menjadi pendamai atau perantara protagonist dan 

antagonis. 

5) Foil 

Adalah peran yang tidak secara langsung terlihat dalam konflik yang terjadi tetapi ia 

diperlukan untuk menyelesaikan cerita. 

6) Utility 

Adalah peran pembantu atau sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita 

dan kesinambungan dramatik. 

 

Konsep dan Teknik Bermain Peran dalam Taeater 

1) Teknik muncul 

Teknik muncul adalah suatu teknik seorang pemeran atau actor ketika pertama kali 

memasuki sebuah pentas lakon memainkan perannya. 

2) Teknik memberi isi 

Teknik memberi isi adalah cara untuk menonjolkan emosi dan pikiran di balik kalimat-

kalimat yang diucapkan dan di balik perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam 

pementasan. Teknik ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan tekanan dinamik, 

tekanan nada, dan tekanan tempo. 

3) Teknik pengembangan 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 
 

51 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

Teknik pengembangan adalah teknik pengembangan pengucapan dan teknik 

pengembangan jasmani. Teknik pengembangan pengucapan dilakukan dengan menaikkan 

volume suara, tinggi nada suara, kecepatan tempo suara, atau sebaliknya menurunkan 

volume suara, nada suara, serta kecepatan tempo suara. 

4) Teknik membina puncak-puncak 

Teknik membina puncak-puncak adalah teknik yang dilakukan oleh pemeran terhadap 

jalannya pementasan lakon. 

5) Teknik timing 

Teknik timing adalah teknik untuk menjaga ketepatan waktu antara aksi tubuh dan ucapan 

atau ketepatan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan. 

6) Teknik penonjolan 

Teknik penonjolan adalah teknik memilih bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian 

untuk ditonjolkan. Teknik ini berfungsi untuk menyampaikan pesan moral atau visi dan 

misi dari penulis lakon. 

7) Teknik pengulangan 

Teknik pengulangan adalah teknik bermain peran dengan cara mengulang-ulang latihan 

yang sedang dilakukan sampai menemukan suatu teknik yang pas. 

8) Teknik improvisasi 

Teknik improvisasi adalah teknik dasar permainan tanpa ada persiapan atau bersifat 

spontan. 

 

Ciri-ciri Naskah Teater Tradisional 

 Pementasan teater merupakan hal yang sangat kompleks karena di dalamnya terdapat 

banyak pihak yang terlibat dan banyak unsur yang saling terkait. Jika salah satu unsur tersebut 

tidak ada, pementasan teater bisa menjadi tidak maksimal atau justru batal dipentaskan. 

 Salah satu unsur penting dalam pementasan teater adalah keberadaan naskah. Naskah 

adalah cerita yang dituangkan sebagai sebuah panduan secara tertulis. Untuk memudahkan 

pemain dalam memerankan karakter sesuai dengan naskah, setidaknya sebuah naskah harus 

memuat nama-nama tokoh dalam cerita berikut dialog. 

 Naskah yang baik harus memuat pertunjukkan lengkap untuk pemain, mulai dari dialog, 

gerakan, keras-lemahnya suara, sehingga ekspresi wajah atau suara. Naskah yang detail 

biasanya turut memnuat informasi mengenai deksripsi panggung, bloking, pencahayaan, 

kostum yang akan dikenakan, tata rias yang dibutuhkan, ilustrasi musik, serta pembagian 

babak dalam cerita naskah tersebut. 

 

Sumber Cerita Naskah Teater Tradisional 

Cerita yang dituangkan dalam naskah dapat bertemakan banyak hal. Untuk teater tradisional, 

naskah dapat bersumber dari hal-hal berikut : 

1) Mitos 

2) Dongeng 

3) Legenda 

4) Cerita rakyat 

5) Epos 

 

 
 

Gambar 7.5 Lukisan yang menggambarkan Dewi Sekartaji dalam Dongeng Keong Mas 
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Penulisan Naskah Teater Tradisional 

Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris dramaturgy, yang berarti seni atau teknik penulisan 

drama yang penyajiannya dalam bentuk teater, mulai dari penulisan naskah lakon hingga 

pementasannya. Dalam membuat naskah teater tradisional, unsur-unsur yang harus ada dalam 

naskah adalah sebagai berikut : 

1) Tema 

Dalam sebuah lakon, tema merupakan unsur penting yang menjadi pijakan penulis untuk 

mengembangkan ide yang dituangkan ke dalam naskah. Dalam teater tradisional, tema-

tema yang dominan dipentaskan adalah persoalan kesetiaan dan mengkhianatan. 

2) Penokohan 

Penokohan adalah penciptaan karakter antartokoh. Penokohan merupakan usaha untuk 

membedakan peran satu dengan peran yang lain. Perbedaan peran-peran ini diharapkan 

akan diidentifikasi oleh penonton. 

3) Alur 

Alur cerita adalah perjalanan cerita munuju ke puncak konflik atau klimaks. Alur cerita 

juga dapat disebut plot, yang berupa rangkaian peristiwa atau urutan bagian-bagian dalam 

keseluruhan atau klimaks dalam sebuah lakon. 

4) Latar/ setting 

Latar atau setting adalah semua keterangan di atas pentas yang berhubungan dengan 

waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika peristiwa teater berlangsung. 

Keterangan tersebut dapat berupa gambar, narasi, atau audio (ilustrasi dan efek musik). 

5) Pesan cerita atau amanat 

Di dalam sebuah lakon, penulis pasti memiliki tujuan ketika menuangkan gagasannya ke 

dalam naskah. Terkadang pesan tersebut disampaikan secara tersamar. Pesan itulah yang 

disebut amanat. Permasalahan atau tema cerita tidak akan disampaikan dengan serta 

merta, tetapi diolah sesuai dengan gaya dan imajinasi penulis sehingga pandangan hidup 

penulis tercermin dalam lakon. 

 
 

Gambar 7.6 Salah satu konflik dalam sendratari Ramayana, ketika Hanoman membakar 

Alengka. 

 

 
 

Gambar 7.7 Tokoh utama dan tokoh pembantu yang mulai bermunculan dalam Sandratari 

Ramayana. 
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Gambar 7.8 Pertunjukan sendratari Ramayana di panggung terbuka berlatar Candi 

Prambanan. 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Layar lebar yang menjadi latar belakang pertunjukan disebut …. 

A. Kelir 

B. Gedog pirang 

C. Gendhing 

D. Kritik 

E. Beber 

2. Wayang yang berwujud gambar di atas lembaran kulit disebut …. 

A. Kulit 

B. Golek 

C. Gedhog 

D. Kritik 

E. Beber 

3. Wayang golek di Jawa lebih dikenal dengan istilah …. 

A. Gedhog 

B. Kritik 

C. Purwa 

D. Thengul 

E. Parwa 

4. Lenong yang membawakan cerita klasik (kehidupan bangsawan-bangsawan masa lalu)  

  dengan bahasa lebih harus disebut …. 

A. Potehi 

B. Gambuh 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. Denes 

D. Mamanda  

E. Randai 

5. Unsur utama dan yang pertama dalam pementasan teater adalah …. 

A. Tokoh atau karakter 

B. Aktor atau pemain 

C. Sutradara 

D. Lakon atau cerita 

E. Penonton 

6. Peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita atau tokoh yang 

menggerakkan alur cerita adalah …. 

A. Tritagonis 

B. Protagonis 

C. Deutragonis 

D. Antagonis 

E.  Foil 

7. Peran penengah yang bertugas menjadi pendamai antara protagonis dan antagonis 

adalah …. 

A. Tritagonis 

B. Protagonis 

C. Deutragonis 

D. Antagonis 

E. Foil 

8. Cerita kepahlawanan yang berwujud puisi Jawa Kuno (kakawin) atau tembang disebut  

  …. 

A. Legenda 

B. Dongeng 

C. Mitos 

D. Epos 

E. Cerita rakyat 

9. Pesan yang disampaikan penulis naskah melalui lakon secara tersamar disebut …. 

A. Tema 

B. Penokohan 

C. Latar 

D. Alur 

E. Amanat 

10. Tahapan alur yang menyatakan konflik telah berakhir dengan akhir yang dapat 

membahagiakan atau menyedihkan disebut …. 

A. Keputusan  

B. Eksposisi 

C. Penyelesaian 

D. Eksposisi 

E. Konflik 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 
……… 

Paraf 

Guru 

 
……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Jelaskan tentang teater tradisional sesuai dengan pemahaman Anda ! 

2. Jelaskan perbedaan antara wayang kulit dan wayang golek ? 

3. Sebutkan peran-peran yang terdapat dalam pementasan teater ? 

4. Tuliskan syarat sebuah naskah dapat disebut naskah yang baik ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 20  

3 25  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 35  
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3.8. Menganalisis karya seni budaya Nusantara 

4.8. Mengeksplorasi karya seni budaya Nusantara 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

Hakikat Pameran Karya Seni Rupa 

Kata pameran dapat diartikan sebagai pertunjukkan atau tontonan; sesuatu yang 

dipertunjukkan dan bersifat statis atau diam. Dalam pengertian yang lebih luas, pameran 

merupakan kegiatan pertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan 

penilaian. 

Dalam seni rupa, pameran merupakan sebuah kegiatan menunjukkan hasil karya seni 

rupa, baik karya seni dua dimensi maupun. Karya seni rupa tiga dimensi kepada masyarakat. 

Kegiatan pameran seni rupa pada hakikatnya memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai 

berikut : 

1) Media aktualisasi diri para pencipta seni rupa 

2) Media pengembangan bakat 

3) Media Apresiasi terhadap hasil karya seni seseorang atau sekelompok orang 

 

 
 

Gambar 8.1 Pameran seni rupa dapat menjadi ajang aktualisasi diri untuk perupa dan melatih 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengapresiasi seni.  

 

Seluk-beluk Pameran Seni Rupa 

Pembahasan  tentang seluk-beluk pameran seni rupa akan dibagi atas tiga kelompok besar, 

yakni jenis pameran, manfaat kegiatan pameran disekolah, dan organisasi kerja kegiatan 

pameran. 

1) Jenis pameran 

Secara umum, pameran karya seni rupa dapat dibedakan berdasarkan jenis karya dan 

berdasarkan jumlah peserta. Berdasarkan yang dipamerkan, pameran seni rupa dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut : 

 Pameran homogeny, yaitu kegiatan mempertunjukkan satu jenis karya seni rupa saja.  

Contohnya, pameran seni lukis, pameran seni patung, pameran keramik, pameran 

batik, pameran ukiran dan pameran seni grafis. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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 Pameran heterogen, yaitu kegiatan mempertunjukkan berbagai jenis karya seni rupa  

sekaligus. Contohnya, pameran kerajinan tangan dan seni rupa mencakup karya 

keramik, anyaman, ukiran, batik, lukisan, patung, dan grafis. 

Berdasarkan jumlah peserta, pameran seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut : 

 Pameran tunggal, yaitu pameran seni rupa yang jumlah pesertanya hanya satu orang.  

 Contoh, pameran tunggal lukisan karya Affandi. 

 Pameran kelompok, yaitu pameran seni rupa yang jumlah pesertanya lebih dari satu  

 orang. Contohnya, pameran tiga pelukis, pameran tujuh pelukis, atau pameran kelas x  

 dengan berbagai program keahlian. 

 

       
  

Gambar 8.2 Contoh pameran homongen yang hanya menampilkan seni lukis  

 

 
 

Gambar 8.3 Contoh pameran heterogen yang menampilkan lukisan dan keramik 

 

2) Manfaat pameran seni rupa di sekolah 

a) Meningkatkan kemampuan berkarya peserta didik 

b) Media penilaian atau evaluasi 

c) Sarana apresiasi dan hiburan 

d) Melatih peserta didik untuk berwirausaha dan bermasyarakat 

3) Organisasi kerja 

Pelaksanaan pekerjaan sebuah organisasi kerja atau kepanitiaan dapat menggunakan 

prinsip PDCE (plan, do, check, dan evaluate). 

a) Plan (Rencana) 

b) Do (Pelaksanaan) 

c) Check (Kontrol) 

d) Evaluate (Evaluasi) 
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Membuat Pameran Seni Rupa 

Setelah organisasi kerja telah terbentuk dan setiap bagian telah mengetahui tugas dan 

tanggung jawabnya, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pameran tersebut. 

Pada tahap ini, semua komponen organisasi kerja harus bekerja maksimal agar 

penyelenggaraan kegiatan berlangsung lancar. 

1) Persiapan pelaksanaan pameran  

2) Pelaksanaan pameran 

3) Evaluasi pelaksanaan pameran 

 

 
 

Gambar 8.4 Contoh pameran dengan Tema imajinasi (alam khayal) 

 

   
 

Gambar 8.5 Lampu sorot yang menerangi karya pameran 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Kegiatan mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan  

 penilaian pada karya seni rupa disebut …. 

A. Perayaan 

B. Pameran 

C. Pertunjukan 

D. Peragaan 

E. Perlombaan 

2. Berikut ini yang bukan manfaat pelaksanaan pameran seni rupa di sekolah adalah …. 

A. Meningkatkan kemampuan berkarya peserta didik 

B. Sebagai media penilaian dan evaluasi 

C. Melatih peserta didik untuk berwirausaha dan  

      bermasyarakat 

D. Sebagai ajang untuk kehebatan dalam membuat karya 

E. Sarana apresiasi atau hiburan 

3. Pameran karya seni rupa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan …. 

A. Jenis karya dan jumlah peserta 

B. Media dan tema karya 

C. Jenis karya dan media 

D. Tema karya dan bentuk karya 

E. Bentuk karya dan ukuran karya 

4. Salah satu manfaat diselenggarakan pameran bagi perupa adalah …. 

A. Media apresiasi 

B. Media aktualisasi diri 

C. Ajang unggul kemampuan 

D. Memenangkan kompetisi 

E. Disegani oleh kritikus 

5. Pameran yang hanya mempertunjukkan berbagai jenis karya seni rupa sekaligus disebut  

 pameran …. 

A. Homogen 

B. Heterogen 

C. Tunggal 

D. Kelompok 

E. Imajinatif  

6. Pameran yang mempertunjukkan berbagai jenis karya seni rupa sekaligus disebut  

 Pameran …. 

A. Heterogen 

B. Homogen 

C. Tunggal 

D. Kelompok 

E. Kontemporer 

7. Pameran yang jumlah pesertannya hanya satu orang disebut …. 

A. Tunggal 

B. Homogen 

C. Heterogen 

D. Mandiri 

E. Solois 

8. Pelaksanaan pekerjaan sebuah organisasi kerja atau kepanitiaan dapat menggunakan  

 prinsip …. 
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A. Plain, Check, Do, Evaluate 

B. Plan, Do, Check, Evaluate 

C. Plan, Do, Evaluate, Check 

D. Check, Plan, Do, Evaluate 

E. Check, Do, Plan, Evaluate 

9. Pembentukan kepanitiaan untuk penyelenggaraan pameran sebaiknya dilakukan pada  

 tahap …. 

A. Pelaksanaan 

B. Kontrol 

C. Evaluasi 

D. Perencanaan 

E. Diskusi kelompok 

10. Salah satu indikator tempat pameran dapat disebut aman untuk kegiatan adalah …. 

A. Terhindar dari air hujan 

B. Tempatnya luas dan bersih 

C. Sirkulasi udara lancar 

D. Terdapat banyak tempat sampah 

E.  Embusan angin cukup besar untuk memberikan udara 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pameran seni rupa ? 

2. Sebutkan fungsi dari kegiatan pameran seni rupa ? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pameran seni rupa homogen dan heterogen ? 

4. Jelaskan perbedaan antara pameran tunggal dan pameran kelompok ? 

5. Jelaskan manfaat diadakannya pameran seni rupa di sekolah ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 
Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 20  

3 20  
Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 25  

5 25  
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3.9. Mengevaluasi karya seni budaya Nusantara 

4.9. Mempresentasikan hasil wvaluasi karya seni budaya Nusantara 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

1. Memilih Naskah 

 Naskah adalah karangan yang berisi cerita atau lakon, serta memuat nama-nama 

dan lakon tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan (set) 

panging yang diperlukan. Bahkan terkadang juga dilengkapi penjelasan tentang tata 

busana, tata  lampu, dan tata suara (musik pengiring). Naskah yang dipilih sebaiknya 

disesuaikan dengan kemampuan untuk merealisasikannya di atas pentas.  

Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah kesesuaian jumlah tokoh dengan  

jumlah anggota kelompok. Pertimbangan kedua adalah kemampuan dalam mewujudkan 

tata artistik di atas pentas. Naskah yang digunakan dapat berasal dari naskah drama yang 

sudah ada atau hasil karya sendiri. Dalam memilih naskah lakon harus 

mempertimbangkan nilai-nilai berikut: 

a) Nilai filosofis 

 Naskah yang dipilih harus memberikan suatu perenungan pikiran yang luas. 

b) Nilai artistik 

 Naskah yang dipilih harus memiliki nilai seni (keindahan) yang dalam dan luhur. 

c) Nilai etis/etika 

 Naskah lakon harus bermanfaat bagi manusia secara menyeluruh, tidak sekedar 

 memberikan keindahan karya seni tersebut. Nilai etis berarti pula nilai moral (baik dan  

 buruk ). 

d) Nilai komersial 

Naskah lakon harus memancing perhaian masyarakat atau penonton, dengan begitu 

akan dapat mendatangkan nilai jual. 

 

 
 

Gambar 9.1 Penonton memadati arena untuk menyaksikan Barongan. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Gambar 9.2 Sutradara memimpin latihan untuk pertunjukan teater 

 

2. Menentukan Sutradara 

 Dalam teater tradisional, awalnya tidak mengenai istilah naskah. Sutradara hanya 

menyampaikan benang merah cerita kepada pemain, banyaknya adegan/ babak, kemudian 

pemain akan berimprovisasi untuk memerankannya di atas pentas.  

 Sutradara adalah karyawan teater  yang bertugas mengoordinasikan seluruh bagian 

teater dengan pemahaman, kecakapan, serta daya imajinasi yang baik menghasilkan 

pertunjukan yang berhasil. Terdapat tiga tugas utama seorang sutradara yaitu : 

a) Merencanakan produksi 

Ketika merencanakan sebuah produksi pementasan, seorang sutradara hatus memilih 

lakon atau naskah dengan mempertimbangkan hal-hal yang rasional. Contohnya alas 

an memilih naskah untuk dipentaskan sutradara harus mampu menangkap pesan dan 

tema naskah tersebut. Ketika sudah menemukan naskah yang baik, ia akan 

menentukan pokok penafsiran atas seluk-beluk lakon tersebut, serta membagi naskah 

untuk dibaca bersama-sama. Setelah itu, sutradara akan memilih pemain disesuaikan 

dengan kebutuhan naskah (casting). Perencanaan terakhir adalah memilih staf atau kru 

yang nantinya akan bekerja bersamanya. Seorang sutradara harus mampu membuat 

jadwal (time schedule) yang jelas, agar seluruh kegiatan, mulai dari perencanaan 

sampai selesai pementasan, dapat terlaksana dengan baik. 

b) Memimpin latihan 

Latihan adalah implementasi dari time schedule yang telah dibicarakan pada 

perencanaan. Periode latihan dapat dibagi menjadi empat periode besar, yaitu latihan 

pembacaan teks teater (reading), latihan blocking (pengelompokan), latihan action 

(kerja teater), serta pelancaran pengulangan terhadap semua yang telah dilatih 

 Latihan untuk pemain berhubungan dengan pembinaan akting, blocking, 

crossing pemain, penyesuaian dengan teknis pentas, dengan musik, dan sound system. 

Pembinaan pemain juga menyangkut teknik muncul dan teknik menekankan isi dalam 

pementasan. 

c) Mengorganisasi produksi pementasan  

Sutradara bukan saja harus berada di tengah-tengah pemain yang berlatih dan staf lain 

yang mengerjakan bidang kerjanya., melainkan juga harus mengoordinasi sebuah 

organisasi produksi. Proses teater adalah sebuah proses organisasi yang merupakan 

bentuk kerja kolektif. 

 

3. Pemilihan pemain/ pameran 

  Pemain adalah jantung dari pementasan teater, berjalan baik atau tidaknya sebuah 

pertunjukan bergantung padanya. Seorang pemain merupakan seniman yang tidak dapat 

bekerja tanpa dirinya sendiri karena karya seni dari seorang pemain dihasilkan melalui 

tubuh, suara, jiwa, serta hal-hal yang menyangkut rohaniahnya. 
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  Seorang pemain yang berkualitas harus mampu meleburkan berbagai potensi yang 

ada dalam dirinya. Berbagai potensi tersebut tidak serta-merta dating dengan sendirinya, 

tetapi perlu usaha dan upaya agar bisa merasuk ke diri seorang pemain. Potensi-potensi 

tersebut antara lain sebagai berikut :  

a) Potensi semangat 

 Potensi semangat adalah potensi yang dimiliki oleh seorang pemain yang lebih 

terfokus pada semangat melakukan proses latihan agar menjadi pemain yang 

berkualitas. Semangat akan muncul apabila seseorang memiliki niat yang kuat dan 

tidak pantang menyerah. 

b) Potensi lingkungan  

Seorang pemain harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan karena lingkungan 

dapat menjadi guru yang sangat bermanfaat. Dengan mengakrabkan diri dengan 

lingkungan, kekayaan pengalaman yang terkait dengan eksplorasi alam akan 

memengaruhi pemeranan seorang pemain teater. 

c) Potensi tubuh 

Tubuh harus bagus dan menarik. Artinya, bukanlah wajah yang cantik atau tampan, 

melainkan tubuh yang lentur, sanggup memainkan semua peran, mudah diarahkan, 

dan tidak kaku. 

d) Potensi driya 

Potensi driya adalah semua pancaindra, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa, dan pengecap. Semua pancaindra perlu dilatih agar peka, misalnya dengan 

cara melihat sambil mendengarkan. 

e) Potensi akal 

Seorang pemain harus cerdas dan tangkap. Kecerdasan dan ketangkasan bisa dimiliki 

jika seorang pemeran terbiasa menggunakan akal, misalnya dengan membaca dan 

berolahraga. 

f) Potensi hati 

Hati merupakan landasan perasaan. Perasaan manusia sangat beragam dan silih 

berganti, kadang senang, sedih, tertawa, menderita, meratap, dan meronta. 

g) Potensi imajinasi 

 Untuk menjalankan peran, seorang pemain harus memiliki imajinasi, misalnya  

 membayangkan sesuatu agar sesuai dengan tuntutan naskah. Memperkaya imajinasi  

 dapat dilatih dengan cara mengapresiasi puisi, melihat pameran, menonton  

 pertunjukkan, dan lain-lain. 

h) Potensi vocal 

 Untuk menjadi pemain/aktris yang baik, seorang pemain harus memiliki kekuatan  

 vocal yang baik, tidak sekadar bersuara, tetapi harus dengan teknik-teknik tertentu  

 yang dilatih secara terus-menerus dan terprogram. 

i) Potensi jiwa 

Seorang pemain harus mampu memerankan tokoh dengan penjiwaan, artinya 

jiwannya harus bisa melebur dengan tokoh yan diperankan. 

 

4. Pemilihan Kru 

Kru adalah pelaksana teknis kerja produksi, baik yang bersifat artistic (kebutuhan 

panggung) maupun yang bersifat administratif. Berikut ini adalah contoh elemen dari 

sebuah grup tetater dalam mengadakan sebuah produksi. 

a) Bidang artistik 

 Art director/ pimpinan artistic 

 Strage manager 

 Property master 

 Penata cahaya 

 Penata kostum 

 Penata setting 
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 Petias 

 Pinata cahaya 

 Pinata musik  

b) Bidang administrasi 

 Pimpinan produksi 

 Sekretaris produksi 

 Keuangan produksi/ bendahara 

 Urutan dokumentasi 

 Urutan publikasi 

 Urutan pendanaan 

 Urutan ticketing atau karcis 

 Urutan kesejahteraan 

 Urutan pelengkapan 

 

Proses Latihan Pementasan Teater Tradisional 

Sutradara membimbing para pemain selama proses latihan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, 

sutradara harus mampu mengatur para pemain, mulai dari proses membaca naskah lakon 

hingga materi pentas benar-benar siap untuk ditampilkan. Berikut adalah tahapan latihan 

dalam mempersiapkan pementasan adalah : 

1) Membaca Naskah 

2) Menghafal Dialog 

3) Merancang Tata Gerak dan Fokus Pemain 

4) Stop and Go 

5) Top-tail 

6) Run-through 

7) Latihan Teknik 

8) Dress Rehearsal 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1.  Naskah lakon harus memancing perhatian masyarakat atau penonton. Hal yang  

   demikian berkaitan dengan nilai …. 

A. Filosofis 

B. Artistik 

C. Etis/etika 

D. Komersial 

E. Profit 

2. Berikut ini yang bukan tugas utama seorang sutradara adalah …. 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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A. Merencanakan produksi pementasan 

B. Memimpin latihan pemain 

C. Memimpin latihan aktris 

D. Memimpin latihan produksi 

E. Mengorganisasi produksi 

3. Kekayaan pengalaman yang terkait dengan eksplorasi alam yang dilakukan seorang 

pameran termasuk dalam potensi …. 

A. Lingkungan 

B. Semangat 

C. Tubuh 

D. Driya 

E. Hati 

4. Berikut ini yang bukan termasuk tahap perencanaan pementasan adalah …. 

A. Memilih lakon 

B. Menentukan sutradara 

C. Memilih pemain 

D. Memilih kru 

E. Latihan dasar 

5. Kedudukan pemain dan gerak pemain dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan 

tertentu disebut …. 

A. Leveling 

B. Balancing 

C. Blocking 

D. Acting 

E. Positioning 

6. Pengaturan tinggi rendah posisi pemain di atas panggung disebut …. 

A. Positioning 

B. Balancing 

C. Blocking 

D. Acting 

E. Leveling 

7. Naskah lakon harus bermanfaat bagi manusia secara lebih luas, tidak hanya 

memberikan keindahan karya seni tersebut. Hal tersebut merupakan pertimbangan 

dalam memilih naskah lakon dilihat dari nilai …. 

A. Filosofis 

B. Artistik 

C. Etis/estetika 

D. Komersial 

E. Profis 

8. Tahap awal dalam latihan teater adalah …. 

A. Menentukan kru 

B. Membaca naskah 

C. Menghafal dialog 

D. Merancang blocking 

E. Menyiapkan konstum 

9. Pengaturan atau pengelompokan pemain di atas panggung untuk menghindari 

ketimpangan disebut …. 

A. Positioning 

B. Acting 

C. Blocking 

D. Balancing 

E. Leveling 

10. Akibat yang terjadi jika keliru dalam menempatkan blocking adalah …. 
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A. Fokus penonton terpecah 

B. Pesan cerita tidak tersampaikan dengan baik 

C. Pemain sulit untuk tersampaikan dengan baik 

D. Rumitnya lalu lintas perpindahan pemain di panggung 

E. Menimbilkan pemandangan yang kurang menarik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelaskan nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam memilih naskah lakon. 

2. Tuliskan tugas utama sutradara ? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan potensi driya dan berikan contohnya. 

4. Sebutkan tahap-tahap perencanaan pementasan teater ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 
……… 

Paraf 

Guru 

 
……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 30  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 30  
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3.10. Merencanakan Karya Seni Budaya Nusantara 

4.10. Mengkreasikan Karya Seni Budaya Nusantara 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

Hakikat Pementasan Teater Tradisional  

Seperti halnya pameran dan pagelaran, pementasan teater juga merupakan sebuah kegiatan 

menunjukkan hasil karya kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan ajang untuk 

menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan karya seni teater sebagai penulis naskah, 

sutradara, pemeran/pemain, piñata lampu, piñata panggung, piñata kostum, dan sebagainya. 

Dengan demikian, pementasan teater pada hakikatnya memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Media aktualisasi diri dari para pencipta seni teater 

2) Media pengembangan bakat 

3) Media apresiasi terhadap karya seni 

 

 
Gambar 10.1 Masyarakat tampak antusias menyaksikan pertunjukkan teater tradisional. 

 

Unsur-unsur Pementasan Teater 

Dalam karya seni teater, terdapat unsur-unsur penting yang perlu diketahui sebelum membuat 

dan menampilkan sebuah karya teater. Unsur-unsur itu terbagi atas unsur-unsur pokok dan 

unsur-unsur pendukung. 

1) Unsur-unsur pokok 

 Unsur-unsur pokok dalam sebuah karya seni teater meliputi hal-hal berikut : 

a) Naskah/ lakon 

b) Sutadara 

c) Pemain/pemeran 

d) Penonton 

 

2) Unsur-unsur pnedukung 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Selain unsur-unsur pokok, dalam karya seni teater juga terdapat unsur-unsur pendukung 

yang mencakup hal-hal berikut : 

a) Tata panggung 

b) Properti 

c) Tata busana (costumes) 

d) Tata rias 

e) Tata cahaya (lampu) 

f) Tata suara 

 
Gambar 10.2 Panggung Proscenium 

 

 

 
 

Gambar 10.3 Contoh tata dekorasi panggung 

 

 
Gambar 10.4 Contoh tata dekorasi panggung non realistis 
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Gambar 10.5 Salah satu proporti berupa tiruan kuda dan perahu 

 

 
Gambar 10.6 Mempersiapkan tata rias untuk pertunjukkan teater 

 

 
Gambar 10.7 Tata Cahaya 

 

Kritik Teater 

1) Pengertian kritik teater 

Setelah mempelajari kritik seni rupa, musik, dan tari, tentunya Anda mengerti apa yang 

dimaksud dengan kritik secara umum. 

a) Kritikus 

Kritikus adalah orang yang memberikan kupasan, pendapat, analisis, atau 

pertimbangan terhadap sesuatu hal. 

b) Sasaran 

Sasaran kritik selalu berupa sesuatu yang dapat diamati oleh pancaindra seperti hasil 

pertunjukkan, tingkah laku seseorang, pengetahuan, sebagainya. 

c) Norma 

Orang yang mengkritik tak cukup hanya mengetahui sasaran kritik. Pedoman atau 

pegangan itu menjadi landasan untuk menilai mana yang seharusnya dan mana yang 

tidak seharusnya dilakukan dalam sebuah pementasan teater. 

2) Etika dalam kritik seni teater 
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan membuat sebuah kritik, antara lain 

tentang etika dalam mengkritik. Sebagai individu berbudaya, kritik yang akan 

disampaikan haruslah beretika, artinya kritik yang disampaikan harus memperhitungkan 

nilai dan norma moral yang menjadi pegangan masyarakat. 

3) Membuat kritik teater 

a) Pengenalan yang luas terhadap seni teater 

b) Sensibilitas kritik 

c) Temperamen adil 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Proses awal dari penciptaan seni teater adalah …. 

A. Lakon atau cerita 

B. Tempat atau gedung 

C. Pemain atau pemain 

D. Sutradara atau pengarah 

E. Pemirsa atau penonton 

2. Orang yang bertugas dalam memilih naskah dan menentukan pokok-pokok penafsiran  

   naskah adalah …. 

A. Prosedur teater 

B. Kritikus atau pengamat 

C. Pemain atau pemain 

D. Sutradara atau pengarah 

E. Pemirsa atau penonton 

3. Orang yang menghidupkan naskah adalah …. 

A. Lakon atau cerita 

B. Kritikus atau pengamat 

C. Pemain atau pemain 

D. Sutradara atau pengarah 

E. Pemirsa atau penonton 

4. Panggung yang memiliki lebih dari satu arah hadap bagi penonton adalah …. 

A. Property 

B. Proscenium 

C. Arena 

D. Open stage 

E. Scenery 

5. Segala aksesoris seperti topi, sepatu, syal, kalung, gelang dan segala unsur yang  

  melekat pada pakaian disebut dengan tata …. 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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A. Panggung 

B. Rias 

C. Busana 

D. Cahaya 

E. Suara 

6. Seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna disebut dengan tata …. 

A. Panggung 

B. Rias 

C. Busana 

D. Cahaya 

E. Suara 

7. Suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa lakon di atas panggung disebut  

  …. 

A. Penerangan 

B. Dimensi 

C. Pemilihan 

D. Penghayatan 

E. Atmosfir 

8. Peran penting penonton dalam kemajuan seni teater adalah …. 

A. Menentukan jumlah tarif tiket yang akan dijual 

B. Meningkatkan popularitas kelompok teater 

C. Media promosi kebudayaan Indonesia 

D. Memberikan respons terhadap pertunjukan teater 

E. Memperkaya khazanah perteateran Indonesia 

9. Berikut ini yang bukan fungsi busana dalam teater adalah …. 

A. Mencitrakan keindahan penampilan 

B. Membedakan karakter antar pemain 

C. Menggambarkan karakter tokoh 

D. Memberikan efek dramatis 

E. Menjaga kesopanan 

10. Fungsi musik dalam pertunjukan teater adalah …. 

A. Memancing daya imajinasi penonton 

B. Menggambarkan realita 

C. Menghidupkan lakon teater 

D. Menaikkan popularitas pertunjukkan 

E. Mendapatkan respon positif dari penonton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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1. Apa yang disebut scenery dalam pementasan teater ? 

2. Jelaskan pengertian dari property ? 

3. Bagaimana hubungan antara tata busana denga tata rias ? 

4. Apa yang dimaksud dengan efek bunyi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Bentuklah kelompok bersama teman-teman sekelas. Setiap kelompok terdiri atas 3-5orang. 

Bersama teman kelompok Anda, tontonlah sebuah pertunjukkan teater,. Amatilah unsur-

unsur pokok dan unsur pendukung dalam pertunjukkan teater tersebut. Tuliskan hasil 

pengamatan kelompok Anda dan presentasikan di depan kelas.  

 

Ketentuan Soal : 

 Teater yang dipilih tradisional 

 Sumber harus ditulis 

 

  Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  05 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 05 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai unsur-unsur pokok dan unsur pendukung 20 

3. Hasil    

 Teater yang dipilih tradisional 20 

 Unsur-unsur pokok dan unsur pendukung dalam pertunjukkan 

teater 

25 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 10 20 45 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 20  

3 35  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  
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E. Penilaian Ketrampilan Produk 

Carilah salah satu naskah ketoprak, lenong, atau sandratari. Buatlah langkah-langkah 

untuk merancang pementasan teater yang telah Anda pelajari. Dengan memperhatikan 

hal-hal berikut : 

1. Pilihlah naskahnya 

2. Menentukan langkah-langkah untuk merancang pementasan 

3. Hasil karyanya dilengkapi sumbernya 

4. Presentasikan hasil karya Anda 

5. Setelah itu, kumpulkan hasil karya Anda kepada Bapak/ Ibu Guru 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1. Persiapan  15 

 Mempersiapkan alat untuk menentukan naskah 05 

 Menentukan naskah 10 

2. Proses Kerja  15 

 Menentukan naskah yang sesuai dengan tugas 05 

 Menentukan langkah-langkah untuk merancang pementasan 10 

3. Hasil  40 

 Sumber naskah 10 

 Kesesuaian tema 15 

 Kerapihan 15 

4. Sikap Kerja  15 

 Penyampaian saat presentasi hasil proyek (ppt) 15 

5. Waktu  15 

 Ketepatan waktu penyampaian laporan 4 minggu 15 

 

Hasil Penilaian Produk 

KET Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu 
Nilai 

Maks/Perolehan 

Paraf 

Guru 

Skor 

Maksimal 
15 15 40 15 15 100 

…… 
Skor 

Perolehan 
……. ……. …… …… …… …… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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