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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 Seni Budaya ini sebagai salah 

satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN  I tingkat XI (sebelas) semester 

3 dan 4 untuk Kompetensi Keahlian 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 3.7 dan KD 4.1 Sampai KD 4.7 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 

KD. 3.1 & KD.4.1 

KD.3.2 & KD. 4.2 

KD.3.5 & KD. 4.5 

 
KD.3.4 &KD 4.4 

KD. 3.7 & KD.4.7 

 

KD. 3.6 & KD. 4.6 

 

KD. 3.3 & KD. 4.3 
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3.1. Memahami dasar-dasar tata artistik 
4.1. Mempresentasikan dasar-dasar tata artistik 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 

 
 

1. Konsep Dasar Menggambar 
a. Sejarah gambar 

Bahasa gambar sudah dilakukan oleh manusia primitiv sejak jaman purba, dan bukan 
hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai ungkapan ekspresi. Imajinasi dan harapan 
yang dipikirkan,bahkan gagasan yang ada dalam pikirannya dituangkan dalam bentuk 
gambar. Peninggalan gambar dalam goa, seperti goa Leang-leang di Sulawesi Selatan 
atau gambar dekoratif yang ada dalam goa-goa di kepulauan Papua, merupakan hasil 
pemikiran dan harapan sang pembuat. 

 

 
Gambar 1.1. Gambar yang dibuat manusia primitive 

di goa Leang-Leang Sulawesi Selatan 
 

 Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk 
goresan tangan, pada media dua dan tiga dimensi yang bertujuan untuk dikomunikasikan. 
Pada suku primitif, gambar dipergunakan sebagai bagian dari upacara ritual. Pada saat 
upacara dilaksanakan, tubuh banyak digambari dengan motif hias. Demikian pula alat 
yang digunakan untuk upacara ritual juga digambari dengan ragam hias, baik bersifat 
dekoratif atau kode magis sang pembuat. Semua itu dilakukan oleh penciptanya dengan 
tujuan dikomunikasikan kepada orang lain, maupun untuk mendapatkan kekuatan tertentu 
dari sesuatu yang dipercayainya. Di era modern, gambar menempati peranan yang sangat 
penting, tidak hanya sebagai media ekspresi seni, tetapi untuk mengkomunikasi gagasan.  
 Komunikasi dalam bentuk gambar berupa desain yaitu bentuk rancangan sebelum 
benda atau pikiran dalam desain terwujud. Seorang desainer akan menuangkan pemikiran 
dan gagasan dalam bentuk gambar desain. Gambar desain akan diterjemahkan oleh ahli 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN  
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lain sebagai panduan kerja untuk mewujudkan desain tersebut. Gambar desain pada 
awalnya dibuat dengan cara manual dengan memanfaat alat dan bahan yang ada. Semua 
dibuat dengan mengandalkan keterampilan tangan untuk mewujudkan pikiran dan 
gagasan yang hendak dikomunikasikan. Dengan berkembangannya komputer grafis, 
keterampilan tangan digantikan dengan sistem komputerisasi.Satu sisi hal ini bisa 
membantu dan mempercepat kerja mendesain, tetapi di sisi lain akan mengurangi 
keterampilan tangan. Dengan sistem komputerisasi semua peralatan sudah tersedia dan 
desainer tinggal memilih dan memanfaatkan alat tersebut. Program grafis yang ada dalam 
komputer sudah banyak dengan peralatan lengkap. 
 

b. Fungsi Gambar 
Di era modern, gambar telah menjadi alat komunikasi. Fenomena ini telah 

berlangsung selama ribuan tahun, namun baru sekarang disadari bahwa gambar adalah 
hal yang sangat penting dalam memecahkan aneka persoalan kehidupan. Gambar 
memiliki fungsi yang beragam, dan demi mewujudkan fungsi ini, diperlukan unsur-unsur 
yang membangun. Sehingga karya gambar mudah dipahami oleh orang lain. Gambar 
merupakan sarana manusia untuk berfikir secara kongkrit maupun abstrak. Dengan 
mengolah gambar, logika, rasa, imajinasi, kreatifitas dan keterampilan berpadu menjadi 
sebuah kekuatan berfikir untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemenuhan 
penunjang kehidupan. Beberapa fungsi gambar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 
1) Merekam Objek 

Awalnya nenek moyang bangsa manusia memanfaatkan gambar untuk merekam 
kejadian yang ada disekitar mereka. Dengan menggambari tubuh dan benda sehari-
hari, manusia mencoba merekam apa yang dilihat. Pada masa awal sejarah peradapan, 
gambar telah dimanfaatkan untuk merekam dan mendokumentasikan semua kegiatan 
maupun pengalaman yang dialami manusia. Benda dan objek yang ada di sekitarnya 
merupakan objek gambar. Dengan perkembangan zaman sekarang, dan meskipun telah 
ditemukan teknologi fotografi, gambar tetap dipergunakan sebagai media rekam semua 
aktivitas kehidupan manusia dengan berbagai teknik pengungkapan. 

2) Media Ekspresi 
Gambar dipakai sebagai media untuk merekam gagasan dan hasil pikiran kreatif dari 
imajinasi manusia. Otak manusia seperti halnya komputer mengolah dan 
mematangkan gagasan yang dipikirkan. Melalui keterampilan menggambar, pikiran 
dan gagasan diwujudkan menjadi sesuatu yang kongkrit sehingga bisa diamati. Hasil 
karya ini bisa diapresiasi sebagai karya rekaman visual oleh orang lain. 

3) Komunikasi Gagasan  
Gambar sebagai media rekam ide dan gagasan, gambar harus bisa dipahami oleh orang 
lain, baik oleh apresiator maupun sebagai pelaksana kerja (gambar desain). Gambar 
kerja atau desain harus bisa diterima, dipahami dan dicerna oleh pelaksana kerja 
(teknisi) untuk menjadi suatu benda,bangunan, atau karya lain. Misalnya desain tata 
rias, desain tata busana maupun desain tata panggung. Dengan gambar desain, desainer 
melakukan komunikasi gagasan, dan gagasan diwujudkan oleh teknisi dan para pekerja 
lain. 

4) Dokumen 
Gambar juga memiliki fungsi atau peran sebagai dokumen, terutama karya gambar 
yang akan diindustrialisasikan. Fungsi gambar lebih sebagai dokumen sejarah dan 
dokumen sejarah dapat menunjukkan tingkat peradapan suatu bangsa pada zamannya. 
Misalnya, gambar desain karya Leonardo da Vinci. 
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c. Unsur gambar 
Menggambar dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan 
dan imajinasi media dua dan tiga dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, 
keseimbangan, dan gelap terang. Subjek gambar bisa berupa tampilan realistis dalam 
kehidupan sehari-hari (potret), setengah realistis (sketsa) atau yang mementingkan gaya 
gambar (kartun, karikatur, gambar abstrak). Agar dapat terwujud dan tampak oleh mata, 
maka gambar perlu dibentuk oleh sejumlah unsur, unsur-unsur itu adalah; titik, garis, 
bidang dan citra atau kesan. 

6Dasar Artistik 1 
1)  Titik 

Titik adalah unsur gambar yang paling esensial. Sebuah gambar dalam bidang 
kosong, selalu berawal dan berakhir pada titik. Titik-titik berjumlah jutaan agar 
membentuk sebuah gambar yang bisa dikenali oleh mata. Tanpa titik, gambar tidak 
akan terbentuk dan tidak akan bisa dikenali oleh mata. 

2) Garis 
Garis adalah kumpulan titik yang ditarik secara bersambung. Ada dua jenis garis, 
yaitu garis lurus dan garis lengkung bebas. Garis dapat dibuat dengan berbagai 
variasi, misalnya garis tipis, garis tebal, dan garis putus-putus.Unsur garis dapat 
dibuat dengan alat bantu atau tanpa menggunakan alat bantu atau garis tangan bebas. 
Dari kedua macam garis tersebut akan memunculkan ekspresi yang berbeda-beda, ada 
garis yang sangat rasional dan terukur, ada pula garis yang bersifat emosional dan 
dinamis 

  
Gambar 1.2. Macam-macam Garis 

 
3) Bidang 

Bidang adalah area yang dibuat oleh garis yang bertemu pada satu atau lebih titik 
pertemuan, sehingga dapat diukur luasnya. Bidang dapat terkesan datar, ada pula 
yang terkesan tiga dimensi. Bidang yang terkesan datar terdiri dari bermacam-macam 
bidang. Bidang ini ada yang menyebut bidang geometris. Bidang geometris kalau 
disusun sedemikian rupa,bisa memunculkan kesan tiga dimensional. 

 

       
Gambar 1.3. Bidang datar (dua dimensional)   Gambar 1.4. Bidang tiga dimensional 
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4) Citra atau Kesan 
Citra adalah kesan yang ditimbulkan oleh suatu objek gambar sehingga membentuk 
persepsi bagi yang melihat. Citra atau kesan dapat dicapai dengan permainan tekstur, 
bayangan, volume, komposisi, dan warna. Bermacam citra dapat ditangkap oleh mata, 
meskipun objek sama tetapi cara menggambarnya berbeda, maka citra atau kesan 
yang ditangkap oleh mata dapat berbeda. 

 
 

Gambar 1.5. Kesan dengan warna, bayangan, tekstur dan komposisi 
 

d)   Azas menggambar 
Hal penting dalam menggambar adalah pemahaman terhadap azas menggambar. Azas 
merupakan dasar atau pokok tempat menemukan kebenaran sebagai pedoman berfikir. 
Azas menurut The Liang Gie adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum 
tanpa menyarankan cara khusus pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian 
perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Dalam arti yang 
sederhana,azas menggambar adalah pedoman atau prinsip menggambar sehingga 
mendapatkakn hasil baik. Dengan menerapkan azas atau prinsip menggambar, diharapkan 
akan mendapatkan hasil yang lebih komunikatif, tertib, jelas dan indah dibanding gambar 
bebas dan mengabaikan azas menggambar. Azas menggambar ini adalah: 
1) Skala 

Skala adalah perbandingan objek gambar sesungguhnya dengan objek dalam bidang 
gambar. Skala merupakan hal penting dalam menggambar agar gambar yang dibuat 
tidak janggal dan wajar dibandingkan dengan wujud sebenarnya. Skala juga bisa 
dicapai melalui perbandingan harmonis objek gambar itu sendiri. Penerapan skala 
dalam gambar di wujudkan dengan perbandingan angka atau tanda tertentu, misalnya 
1:20, artinya 1 ukuran objek dalam gambar mewakili 20 ukuran sebenarnya. Skala 
juga dapat dicapai dengan posisi objek, sudut pandang yang menggambar, maupun 
dengan efek perspektif objek gambar. 

2) Dimensi 
Dimensi diartikan ukuran atau segi adalah matra gambar bercitra dua dimensional 
(datar) dan tiga dimensional (volume, kedalaman) yang dapat dicapai melalui ukuran 
kesebandingan dengan objek lain dalam bidang gambar. Objek yang dekat dengan 
yang menggambar akan digambar lebih besar dibandingkan dengan objek yang jauh 
dari yang menggambar.Dimensi bisa menggunakan konsep perspektif atau titik 
lenyap. 

3) Proporsi 
Proporsi atau keseimbangan adalah perbandingan ideal yang dapat diserap oleh 
persepsi pengamat sehingga terjadi keseimbangan harmonis objek gambar. Misalnya 
penggunaan kata proporsi adalah tinggi badan dan berat badan yang proporsional, 
artinya antara tinggi badan dan berat badan seimbang, jadi terlihat ideal. Salah satu 
teori klasik tentang proporsi adalah teori proporsi zaman Yunani yang tetap 
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digunakan hingga sekarang dan dikenal dengan golden ratio yang diterapkan pada 
bangunan Parthenon, yaitu perbandingan lebar dan panjang (1:1,6). Teori ini di abad 
ke-19 dikenal sebagai golden section. Proporsi ketika menggambar manusia adalah 
ukuran perbandingan yang digunakan sehingga antara gambar manusia bagian bawah 
dan bagian atas seimbang atau ideal. 

 
4) Komposisi 

Komposisi atau susunan adalah susunan objek gambar yang ada dalam bidang 
gambar. Dalam menggambar, pertimbangan komposisi objek sangat penting. 
Komposisi gambar dapat dilakukan dengan menempatkan gambar secara simetris, 
kontras, memusat, acak, terpotong, berirama atau memperbesar objek gambar. 
Komposisi gambar dapat diatur melalui bentuk, warna, jenis dan latar belakang objek 
gambar. Misalnya, ketika akan menonjolkan objek gambar tertentu, maka objek lain 
harus dikaburkan. 

1 1  
    Gambar 1.6. Komposisi heterogen    Gambar 1.7. Komposisi homogeny 
 

12  
                Gambar 1.8. Komposisi yang dinamis 

 
5) Ruang, Bayangan, dan Kedalaman 

Gambar terlihat lebih dinamis dan terkesan berisi atau tiga dimensi ketika 
memperhatikan faktor ruang, bayangan dan kedalaman secara logis. Kesan ruang atau 
meruang dapat dibentuk dengan efek garis dan bayangan. Garis yang tidak logis atau 
bermakna ganda akan membingungkan persepsi orang yang memandang gambar. 
Efek garis bisa membuat gambar terkesan ada kedalaman dan kesan perspektif bisa 
ditimbulkan karena permainan bayangan secara logis. 
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Gambar 1.9. Pemakaian garis pada efek kedalaman 
 

 
Gambar 1.10. Kesan perspektif yang ditimbulkan oleh pemakaian Bayangan 

 

 
Gambar 1.11. Penggunaan garis bermakna ganda 

 

e. Teori warna 
 Warna menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari dan teraplikasikan dalam 
berbagai perabot, pakaian, rumah, makanan dan lingkungan. Warna merupakan unsur 
dalam seni rupa yang sangat penting dan telah diakui sebagai salah satu wujud keindahan 
yang dapat dilihat oleh mata manusia. Warna yang terlihat oleh mata adalah hasil 
pembiasan cahaya pada prismatic yang menimbulkan spectrum warna seperti yang 
terlihat pada pelangi. Bila tidak ada cahaya, maka tidak akan terbentuk warna. Salah satu 
teori warna yang terkenal adalah lingkaran warna yang diciptakan oleh Moses Harris 
pada tahun 1766 yang dirangkum dari warna primer (merah, kuning, biru). Pada tahun 
1793 Johann Wolfgang von Goethe dan Philip Otto Runge tahun1810 menciptakan teori 
warna berdasarkan lingkaran warna tiga Teori warna yang dikemukakan oleh Brewster, 
menyebutkan bahwa warna dapat digolongkan dalam tiga kelompok utama, yaitu 
1) Warna primer atau warna utama yang terdiri dari warna merah, 

 biru, dan kuning. 
2) Warna sekunder atau warna campuran dari warna primer secara seimbang yang terdiri   

 dari warna hijau (kuning dicampur biru), ungu (merah dicampur biru) dan orange    
 (merah dicampur kuning). 
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3) Warna tersier adalah warna hasil percampuran warna sekunder secara seimbang. 

 
Gambar 1.12. Warna tersier 

Selain teori dasar tentang warna di atas, ada juga aplikasi warna untuk mencapai tingkat 
harmonisasi rupa. Harmoni warna terjadi dengan baik bila mempertimbangkan aspek 
keseimbangan, keteraturan, dan kekontrasan antara dua atau lebih jenis warna yang 
didekatkan satu sama lain. Aplikasi warna disebut warna komplementer. Warna 
komplementer terjadi karena warna yang berseberangan. Warna komplementer yang 
ekstrim yaitu warna yang berseberangan secara ekstrim, misalnya hijau dan merah. 
Warna komplementer terpisah yaitu warna komplementer yang berdekatan, misalnya 
kuning dan ungu. Warna analogus yaitu warna yang berdekatan, misalnya kuning dan 
hijau. 

   
 

   Gambar 1.13. Warna analogus         Gambar 1.14. Warna komplementer ekstrim 
 

   
Gambar 1.15. Warna komplementer terpisah 
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2. Teknik Menggambar 
Menggambar atau drawing (Inggris) adalah kegiatan membentuk imaji, dengan 

menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Kegiatan menggambar berarti membuat 
tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. 
Kebanyakan karya gambar adalah representasi dari ingatan atau imajinasi juru gambar 
(drafstman). Teknik digunakan ketika menggambar adalah;teknik garis atau linear, teknik 
arsir, teknik fluke atau dussel, teknik pointiliring atau titik, teknik blok, teknik aquarel dan 
teknik plakat. dimensional. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknik 
menggambar adalah arah sumber cahaya, karena hal ini sangat penting agar hasil terlihat 
nyata. Penentuan arah sumber cahaya berlaku untuk teknik arsir, teknik dussel, teknik 
aquarel dan teknik pointiliring. Untuk teknik garis, teknik blok, dan teknik plakat tidak 
terlalu memperhatikan arah sumber cahaya, karena gambar berbentuk dua dimensi. 
Penentuan arah sumber cahaya penting karena mata manusia terbiasa melihat sesuatu yang 
nyata, sehingga perlu memperhatikan kedalaman intensitas gelap terang gambar. 
a.  Teknik garis atau linear 

Teknik garis atau linear adalah teknik menggambar objek gambar dengan garis sebagai 
unsur utama, baik itu garis lurus atau garis lengkung. Teknik ini merupakan teknik 
paling mudah dan sangat fleksibel, dalam arti cara paling sederhana dan dapat 
dikembangkan menuju teknik yang lebih variatif. Teknik garis pada dasarnya cara 
menggambar objek secara outline atau garis luar saja. Objek gambar bisa bidang dan 
pertemuan dua bidang atau lebih. Teknik ini memungkinkan untuk menampilkan 
karakter garisContoh aplikasi teknik garis adalah gambar sketsa. 
 

  
    Gambar 1.16. Teknik garis 
 

b. Teknik arsir 
Teknik arsir atau hatching adalah teknik gambar dan karya grafis yang digunakan untuk 
memberi efek warna maupun bayangan dengan membuat garis paralel atau sejajar. Jika 
garis paralel ditimpa dengan garis-garis paralel lain yang saling berpotongan, maka 
menjadi teknik cross hatching. Konsep utama teknik arsir adalah kepadatan, jumlah, 
dan ketebalan garis akan sangat mempengaruhi efek bayangan yang dihasilkan. Dengan 
meningkatkan kepadatan, jumlah, dan jarak antar garis, maka bayangan yang dihasilkan 
semakin gelap, begitu juga sebaliknya. Semakin gelap bidang yang diarsir maka bidang 
semakin jauh dari cahaya, dan semakin terang bidang yang diarsir maka bidang tersebut 
dekat dengan cahaya. Teknik arsir berfungsi untuk menampilakn kesan tiga dimensi 
yang tidak dapat diwakili oleh garis kontur. Garis arsir mengacu pada serangkaian garis 
sejajar dengan jarak rapat. Kontras bayangan yang menimbulkan kesan tiga dimensi 
dapat dicapai dengan mendekatkan dua jenis arsir yang berbeda sudut garis. Dengan 
cara ini, maka variasi garis akan memberikan ilusi warna, yang bila digunakan secara 
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konsisten akan menghasilkan imaji yang realistis. Jenis arsir ada tiga, yaitu arsir biasa 
(hatching), arsir silang (cross hatching), dan arsir jaringan (scribbling). 
1) Arsir Biasa (hatching), yaitu garis arsir yang mengacu pada 

serangkaian garis rapat sejajar dan seirama sesuai dengan 
bentuk benda yang digambar. 

2) Arsir Silang (cross hatching), yaitu arsir yang melibatkan dua lapis garis arsir untuk  
mendapatkan kepadatan yang lebih tinggi dan menghasilkan nada gelap terang. 

3)  Arsir jaringan (scribbling), yaitu jenis arsiran yang terdiri dari garis-garis berbagai 
arah yang dibuat secara acak, sehingga tekstur visual bervariasi dengan teknik garis 
yang digunakan. 

  
        Gambar 1.17. Arsir biasa       Gambar 1.18. Arsir silang 
 

c. Teknik fluke atau dussel 
Teknik fluke atau dussel disebut teknik gosok, yaitu menggambar dengan cara 
menggosok tangan atau kertas yang sudah dibubuhi dengan serbuk pensil. Teknik ini 
juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam 
posisi miring atau rebah. Teknik fluke atau dussel merupakan cara menggambar dengan 
menentukan gelap terang objek gambar. Ketika membuat bidang itu tampak gelap, 
maka gosokkan pensil semakin tebal, begitu sebaliknya. Alat yang bisa digunakan tidak 
hanya terbatas pada pensil, tetapi bisa juga menggunakan krayon, konte atau alat lain 
yang bisa digosokkan dan meninggalkan bekas 
gelap terang. 

d. Teknik pointiliring atau titik 
Teknik pointiliring atau titik yaitu teknik menggambar yang mempergunakan unsur titik 
atau point sebagai pembentuk gambar. Titik-titik dipergunakan pada saat membuat 
objek gambar gelap terang karena pengaruh cahaya. Teknik ini memiliki tingkat 
kedalaman gelap terang paling halus. Kunci utama dari teknik ini adalah bidang yang 
menghadap arah datang sumber cahaya akan memiliki intensitas warna yang lebih 
terang daripada bidang yang jauh dari sumber cahaya. Bidang yang berada dibalik 
bidang yang terkena cahaya, juga akan terlihat lebih gelap. Penggunaan efek kontur 
terputus memberikan kesan bidang tersebut merupakan 
bidang yang terkena cahaya paling banyak. 

 

 
 Gambar 1.19. Teknik titik atau pointiliring 
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e. Teknik blok 
Teknik blok adalah salah satu teknik menggambar yang dilakukan dengan cara menutup 
objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan blok. 
Gambar produk teknik blok adalah tampak bentuk global, sehingga terkesan seperti 
siluet. 

            
         Gambar 1.20. Hasil Teknik Blok 

 
f. Teknik aquarel 

Teknik aquarel adalah teknik menggambar yang menggunakan cat berbahan campuran 
air dan menggunakan sapuan warna tipis, sehingga hasilnya tampak transparan atau 
tembus pandang. Media gambar bisa menggunakan kertas, kain, atau media lain. Bila 
menggunakan media gambar kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, 
maupun tinta cina atau tinta bak. Penggunaan warna, baik warna cat air, cat poster, 
maupun tinta, harus dicampur dengan air dengan campuran yang sangat cair. 

          
  Gambar 1.21. Hasil teknik aquarel 
 

g. Teknik plakat 
Teknik plakat kebalikan dari teknik aquarel, merupakan teknik menggambar dengan 
menggunakan cat dan sapuan warna tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan 
menutup. Teknik menggambar ini menggunakan cat minyak, cat poster, ataupun cat 
akrilik. 

 
3. Peralatan dan Media Menggambar 

Peralatan yang digunakan untuk menggambar sangat banyak. Alat bisa peralatan 
konvensional atau manual, bisa juga peralatan digital. Peralatan yang bersifat manual 
diantaranya pensil atau potlot, pena, crayon, konte, spayer air brush, dan spidol. Sedangkan 
peralatan digital antara lain stilus, mouse komputer dan peralatan lain yang menghasilkan 
efek sama seperti peralatan manual atau konvensional. Jadi segala peralatan yang bisa 
digunakan untuk menulis bisa digunakan untuk menggambar. 
a. Pensil 

Pensil adalah alat tulis dan gambar yang awalnya terbuat dari grafit murni. Pemakaian 
alat ini dilakukan dengan cara digoreskan ke media kertas. Grafit murni cenderung 
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mudah patah karena terlalu lembut dan memberikan efek kotor saat media bergesekan 
dengan tangan dan mengotori tangan saat dipegang. Perkembangan selanjutnya 
diciptakan grafit yang dicampur dengan tanah liat agar sifatnya lebih keras. Kemudian 
komposisi campuran dibalut dengan kertas atau kayu. 
 

 
Gambar 1.22. Pensil 

 
b. Spidol 

Spidol adalah alat tulis berujung lunak dan digunakan untuk menulis menggambar pada 
media kertas, kayu, atau kaca. Spidol gambar dibagi dua kelompok, yaitu (1) spidol 
berujung ramping dan tajam serta memiliki beberapa ukuran, dan (2) spidol berujung 
melebar dengan berbagai ukuran. Spidol ada yang hitam putih dan ada yang berwarna. 
Jenis tinta spidol ada yang berdasar atau campuran air dan ada yang berdasar atau 
campuran alkohol. Tinta spidol yang berdasar atau campuran alkohol akan menembus 
kertas jika dipergunakan di atas kertas tipis. 

 
           Gambar 1.23. Spidol warna 
 

c. Rapido 
Rapido adalah alat untuk menggambar pada kertas kalkir atau kertas gambar dengan 
ketepatan tinggi (presisi). Mata rapido bernomor 0,1; 0,2; 03; 04; 0,5; 0,6; hingga 0,8. 
Dulu ada alat sejenis rapido yang kini sudah jarang digunakan yaitu trekpen (pena yang 
disisipi tinta). 

  
                        Gambar 1.24. Rapido 
 

d. Pena 
Pena dalam bahasa Inggris disebut pen adalah alat tulis dan menggambar yang 
menggunakan tinta. Warna tinta pen yang paling umum adalah warna biru, hitam, dan 
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merah. Jenis-jenis pena antara lain pulpen, pena bulu dan spidol. Ketika digunakan 
menggambar, pena memiliki efek visual tertentu, seperti efek tebal tipis dan sering 
digunakan untuk membuat tulisan kaligrafi. Tinta pena tidak dapat dihapus, jadi kalau 
terjadi kesalahan pada waktu menggores pada media, maka gambar tersebut akan rusak. 

 
 

Gambar 1.25. Pena 
 

e. Ballpoint 
Ballpoint adalah alat tulis yang bisa digunakan sebagai alat gambar. Alat ini berisi tinta 
kental dan berujung bola titik sebagai pembagi tinta kental. Bola titik terbuat dari logam 
kuningan, baja atau tungsten kardiba, atau keramik. Ballpoint untuk menggambar 
memiliki ujung bola keramik dan bertinta cair dengan ujung yang memiliki nomer 
ukuran seperti rapido. 

  
   Gambar 1.26. Ballpoint 
 

f. Pewarna 
1) Pensil Warna 

Pensil warna tidak berbeda dengan pensil biasa, hanya grafit pada pensil warna 
diberi warna. Proses produksi pensil warna juga hampir sama dengan pensil biasa. 
Produsen pensil warna memproduksi berbagai pensil warna, misalnya produsen A 
memproduksi pensil warna Softcore ( pensil warna lebih lunak dan mudah berbaur 
warna), berbeda dengan pensil warna Verithin (pensil warna lebih keras, tipis dan 
sangat bagus untuk membuat gambar detail. Pensil warna cat air, yaitu pensil warna 
setelah digoreskan kemudian disapu dengan kuas dan air, sehingga menghasilkan 
efek cat air. Kelebihan pensil warna adalah mudah dibawa kemana saja, bisa 
digunakan untuk menggambar lebih detail dan dapat mengatur warna. Pensil warna 
bisa dihapus ketika warna tidak diinginkan. 

   
                Gambar 1.27. Pensil warna 
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2) Cat Air 

Cat air adalah pewarna dengan media pencampur air disebut juga dengan aquarel. 
Karakter gambar cat air akan menghasilkan gambar yang transparan atau tipis. 
Teknik pengerjaan dengan cara disapu berulang-ulang, sehingga menimbulkan 
gradasi warna yang unik. Cat air bisa diaplikasikan pada kertas, papyrus, kulit, 
kain, kayu dan kanvas. Cat air digunakan karena sifat transparansi, oleh sebab itu 
hasil karya lukis cat air bersifat sangat ekspresif dan impresif tergantung teknik 
yang digunakan. Cat air dibuat dari pigmen halus atau serbuk warna (dye) yang 
dicampur dengan Arabic gum sebagai bahan baku, gliserin atau madu untuk 
menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan. Cat air 
digunakan dengan kuas lancip yang berbulu lembut dan air berlebih. Karena 
dicambur dengan air yang berlebih, maka menghasilkan warna yang terang dan 
segar. Warna dihasilkan oleh cahaya yang mampu menembus lapisan cat yang 
transparan. 

  
                Gambar 1.28. Cat air 
 

3) Cat Minyak 
Cat minyak adalah cat yang terdiri dari partikel pigmen warna yang diikat dengan 
media minyak. Cat minyak digunakan di Inggris pada abad ke-13 untuk menghias 
bahan-bahan sederhana. Sampai abad ke-15 belum digunakan untuk hal-hal yang 
bersifat artistik. Baru pada abad ke-17 cat minyak digunakan digunakan untuk 
melukis. Campuran minyak membuat cat jenis memberi efek kecerahan warna 
cemerlang. Cat minyak bisa membentuk pasta liat, sehingga memberikan efek 
bertekstur mengesankan bila diolah dengan baik. Kelemahan cat minyak adalah 
membutuhkan waktu lama untuk kering dengan baik. Warna putih akan mengalami 
perubahan warna menjadi kekuningan karena pengaruh kelembaban udara. Cat 
minyak mengeluarkan bau yang menyengat, maka memerlukan teknik rumit untuk 
menggunakannya, bila salah teknik akan mengalami pecah rambut atau retak telur. 
Kelebihan cat minyak adalah mampu mencapai gradasi warna paling lebar 
dibandingkan dengan jenis cat lain dan daya tahan terhadap waktu paling awet. 
 

 
                   Gambar 1.29. Cat minyak 
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4) Cat Poster 
Cat poster adalah jenis pewarna gambar dengan pencampuran air. Karakter gambar 
cat poster adalah warna blok (merata) pada bidang gambar. Untuk menimbulkan 
efek kedalaman dapat dicampur dengan warna lebih muda atau terang. Percampuran 
warna cat poster dilakukan pada wadah tersendiri. 
 

 
Gambar 1.30. Cat poster 

5) Cat Akrilik 
Cat akrilik berbasis air tersusun dari partikel-partikel yang menyebar dalam emulsi 
polimer akrilik. Pigmen cat akrilik kering berbentuk bubuk yang tidak larut dan 
tetap tersuspensi ketika dicampur dengan elmusi polimer akrilik. Jenis pigmen bisa 
organik, non organik, alami, atau sintetis. Pigmen warna hanya sedikit, bahkan tidak 
memiliki afinitas (kesamaan struktur atau karakter) dengan permukaan tempat 
pigmen diaplikasikan. Gabungan air dan polimer akrilik akan menciptakan emulsi 
polimer. Jenis pigmen bisa organik, non organik, alami, atau sintetis. Pigmen warna 
hanya sedikit, bahkan tidak memiliki afinitas (kesamaan struktur atau karakter) 
dengan permukaan tempat pigmen diaplikasikan. Gabungan air dan polimer akrilik 
akan menciptakan emulsi polimer. Setelah air mengalami penguapan atau 
penyerapan, cat akan mengering dan menciptakan lapisan stabil yang mengikat 
partikel-partikel pigmen. Polimer adalah rantai kimia panjang yang tersusun dari 
molekul yang lebih kecil dan identik. Jika tersusun dengan baik, maka akan tercipta 
polimer yang sangat kuat dan stabil karena mempertahankan struktur sangat teratur. 
Hasil akhir lukisan cat akrilik tersusun dari struktur polimer stabil yang mengikat 
pigmen pada tempatnya. 
 

  
        Gambar 1.31. Cat akrilik 

6) Cat Semprot 
Cat semprot adalah sejenis pewarna gambar yang disemprotkan pada gambar. 
Teknik yang a digunakan adalah teknik airbrush yang pengerjaannya perlu 
ketelitian tinggi. Seperti efek cat air yang melahirkan efek kesan tipis dalam 
penerapannya, cat semprot juga memiliki efek gradasi yang lebih baik dan presisi, 
sehingga kerap dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan grafis yang menuntut hasil 
setingkat foto. 
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Gambar 1.32. Alat dan bahan cat semprot 

7) Pastel 
Pastel adalah pewarna gambar yang terbuat dari serbuk yang direkatkan dengan 
Arabic gum dan dibentuk menjadi batangan yang rapuh. Jika digosokkan ke kertas, 
ikatan akan terlepas dan serbuk warna menempel di kertas. Warna pastel cenderung 
cemerlang dan hampir menyamai cat mintak. Kelemahan pastel adalah tidak bisa 
menempel terlalu kuat sehingga bila terkena getaran bisa merontokkan ikatan 
dengan medianya. Pastel tidak bisa dihapus, dan bila dihapus akan menghasilkan 
efek warna smudge. Untuk mengatasi kelemahan pastel kapur konvensional, maka 
dikembangkan menjadi pastel minyak (oil pastel) yang bisa merekat kuat diberbagai 
media, seperti kanvas, hardboard atau tripleks. 

   
                                                Gambar 1.33. Oil pastel 
 

8) Tinta 
Tinta adalah bahan pewarna cair dan berwarna hitam, merah, biru, dan lain-lain 
digunakan untuk menulis dan menggambar. Tinta merupakan bahan pewarna yang 
mengandung lemak dan aplikasinya dengan cara dioleskan untuk membentuk 
gambar pada kertas. Tinta yang biasa digunakan untuk menggambar adalah tinta 
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cina atau tinta bak. Tinta cina berwarna hitam pekat yang dibuat dari jelaga, 
perekat, dan air. 

 

 
      Gambar 1.34. Tinta cina atau tinta bak 
9)  Krayon 
 Krayon adalah perwarna gambar yang terbuat dari campuran lilin dan kapur. Bahan 

untuk membuat krayon hamper sama dengan bahan pastel atau oil pastel, hanya 
kandungan dan campuran berbeda. Krayon lebih banyak mengandung lilin, 
sehingga warna cenderung mengkilat dan berminyak. Dengan sifat dasar ini, maka 
krayon bisa menjadi pilihan untuk pewarna gambar. Krayon juga bersifat padat dan 
tidak menyerpih seperti kapur tangan, sehingga tidak mengotori tangan dan baju 
ketika mewarnai gambar. 

 

  
Gambar 1.35. Krayon 

 
4. Komputer grafis 

Komputer grafis adalah sekumpulan teknologi yang digunakan untuk menciptakan 
seni (art) dengan komputer. Komputer grafis disebut juga komputasi visual, dimana 
penggunaan komputer akan menghasilkan gambar visual secara sintetis dan 
mengintegritasikan atau mengubah informasi ruang dan visual yang dicontohkan dari 
dunia nyata. Istilah “grafik komputer atau computer grafis” ditemukan pada tahun 1960 
oleh William Fetter pada waktu pembentukan desaiin cockpit pesawat Boing dengan 
menggunakan pen plotter dan referensi model tubuh manusia tiga dimensi. Cara kerjanya 
adalah desainer mengendalikan isi, struktur, kemunculan objek, dan menampilakan citra 
melalui komponen dasar visual timbal balik. 

Penggunaan komputer grafis harus didukung oleh softwear atau aplikasi mengolah 
vector. Program atau softwear yang termasuk kelompok vector yang dapat digunakan 
untuk membuat gambar disebut dengan illustrator program. Gambar yang dihasilkan 
adalah kombinasi garis, baik garis lurus maupun lengkung. Aplikasi program Antara lain 
Adobe Illustrator, Beneba Canvas, CorelDraw, Macromedia Freehand, Metacreation 
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Expression, Micrografx Desingner, dan Inkscape. Program pengolah pixel dapat 
dimanfaatkan untuk mengolah gambaratau memanipulasi foto (photo retouching). 

Program pengolah pixel Antara lain Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, 
Macromedia Xres, Metacreations Painter, Metacreations Live Picture, Micrografx Picture 
Publisher, Microsoft Photo Editor, QFX, Wright Image, Pixelmator, Manga studio, Gimp 
dan Pos Free Photo Editor. Objek yang diolah dalam program dianggap sebagai 
kombinasi beberapa titik atau pixel yang memiliki kerapatan dan warna, misalnya foto 
atau gambar dalam format JPG. Penggunaan program ini dengan memanfaatkan objek 
yang diimpor dari program pengolah vector atau garis, setelah diolah dengan program 
pengolah pixel atau titik, secara otomatis akan dikonversikan menjadi bentuk pixel atau 
titik. 

5. Media gambar 
Media gambar sangat banyak, bahkan menggambar dapat dilakukan pada bahan apa saja 
asal permukaan datar. Namun yang biasa digunakan sebagai media gambar adalah kertas, 
kalkir, karton, kain, kanvas, kayu lapis, dan bahan sintetis. Masing-masing media memiliki 
karakteristik dan kelebihan tergantung kebutuhan penggambar. 
1) Kertas 

Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat pulp. 
Serat yang digunakan adalah serat alami yang mengandung sellulosa dan hemiselulosa. 
Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, dan menggambar. Kertas 
merupakan revolusi baru dalam tulis menulis yang memiliki arti besar dalam peradaban 
dunia. Sebelum ditemukan kertas, bangsa dahulu menggunakan tablet tanah liat yang 
dibakar. Hal ini bisa dijumpai pada peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kayu, 
bambu, kulit, tulang binatang, kain sutra, atau daun lontar.  

Teknik pembuatan kertas akhirnya jatuh ke tangan orang Arab, terutama setelah 
kalahnya dinasti Tang, dimana para tawanan perang disuruh mengajarkan cara 
membuat kertas. Industri kertas pertama ada di Bagdad dan Samakand, dari kedua kota 
ini industri kertas menyebar ke Italia, India, Spanyol dan ke seluruh dunia. 

  
Gambar 1.36. Kertas jaman sekarang 
 

2) Kalkir 
Kalkir biasa disebut kertas minyak, berwarna putih dan tipis seperti HVS, tetapi 

lebih keras dan kaku, tidak getas, dan lebih transparan. Fungsi utama kalkir adalah 
sebagai media transfer penganti film untuk kebutuhan cetak pada plat. Kalkir banyak 
digunakan desainer atau arsitek untuk merancang gambar bangunan. Sebagai media 
cetak, kalkir bagus dalam menyerap tinta cetak, tetapi karena fisiknya lebih transparan 
maka memerlukan kertas atau media lain untuk mempertegas hasil cetakan. 
Penggunaan kalkir, sama dengan penggunaan kertas lain, terutama tidak bisa terlipat 
karena bekas lipatan pada kalkir tidak bisa dikembalikan ke asalnya. 
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                    Gambar 1.37. Kalkir 
 

3) Karton 
Karton adalah kertas lebih tebal dari kertas tulis atau kertas cetak, tetapi lebih 

fleksibel dan lebih ringan dari kardus. Karton digunakan untuk bahan dan media cetak 
yang membutuhkan daya tahan lebih tinggi daripada kertas biasa. Tekstur karton halus, 
ada yang bertekstur, dan mengkilap. Berat karton lebih dari 200g/m2 dan terdiri dari 
satu atau lebih lapisan bahan. Seperti kertas, karton terbuat dari bahan pulp mentah, 
pulp mekanis, kertas daur ulang. 

  
          Gambar 1.38. Kertas karton 
 

4) Kain 
Kain adalah media gambar dari hasil tenunan benang (benang kapas, sutra, atau 

sintetis). Kain merupakan material fleksibel terbuat dari tenunan benang, penyulaman, 
penjahitan,pengikatan, dan pressing. Istilah kain kadang atau sering disamakan dengan 
istilah tekstil, namun ada sedikit perbedaan untuk dua istilah tersebut. Tekstil lebih 
banyak digunakan untuk menyebutkan bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang. 
Istilah kain merupakan hasil jadi dari tekstil yang sudah bias digunakan. 

5) Kayu Lapis 
Kayu lapis atau tripleks adala sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan 

kayu (veneer kayu) yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis merupakan produk kayu 
yang sering digunakan, karena bersifat fleksibel, murah, mudah dibentuk, dan dapat 
didaur ulang. Veneer direkatkan bersama dengan sudut urat (grain) yang disesuaikan 
untuk menciptakan hasil yang lebih kuat. Kayu lapis disusun dalam jumlah ganjil 
lapisan untuk mencegah terjadinya pembelokan (warping) dan untuk menciptakan 
konstruksi seimbang. Veneer yang mengkomposisi kayu lapis harus relative tipis, bila 
tidak maka kayu lapis cenderung mudah menyusut atau terdistorsi karena kekuatan 
adhesif perekatnya kalah kuat dibanding beban kayu veneer. Pembuatan kayu lapis 
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yang lebih tebal tidak dilakukan dengan menebalkan lapisan veneer, melainkan 
menambah jumlah lapisan. Kayu lapis yang terdiri lebih dari tiga lapisan, yang biasa 
disebut multiply. Kayu lapis yang terdiri dari lima lapisan disebut sebagai five-ply. 

 
            Gambar 1.39. Kayu lapis 

5. Menggambar Ruang 
Menggambar ruang adalah aplikasi gambar bangun ruang yang memiliki isi atau 

volume dan ada dalam bidang matematika. Benda atau ruang yang ada dalam kehidupan, 
merupakan refleksi dari bangun ruang yang ada dalam matematika, dan bangun ruang itu 
adalah kubus, balok, dan limas. Benda yang memiliki bangun ruang sering diaplikasikan 
dalam kehidupan nyata, misalnya kotak korek api, kardus, atap rumah, ruangan dalam 
rumah atau gedung. Dalam pementasan teater, panggung merupakan aplikasi dari bangun 
ruang yang dipelajari dalam matematika.Penata artistik adalah orang yang bekerja untuk 
memenuhi unsur artistik pada penyajian karya seni sesuai dengan tuntutan artistic garapan, 
berdasarkan analisis naskah lakon, dan arahan sutradara.  

Tugas utama adalah membuat kebutuhan artistik penyajian karya seni, mulai dari 
mendesain, menyiapkan, dan memproduksi kebutuhan artistik. Tata artistik, khususnya 
tata artistik panggung adalah keseluruhan set panggung yang terlihat oleh penonton, dapat 
menciptakan ruangan, dan atmosfir yang sesuai dengan konsep pementasan. Oleh karena 
itu, seorang penata artistik harus mengetahui detail konsep pementasan. Penataan artistik 
harus memperhitungkan jarak pandang penonton sebagai penikmat, agar keseluruhan 
pengadegan dapat dilihat secara utuh. Hal ini menuntut penata artistik harus menguasai 
kompetensi perspektif ruang, karena berguna untuk memberikan kesan meruang bagi sudut 
pandang. 

Pengetahuan bangun ruang juga berguna untuk penempatan setting dan benda di 
atas panggung dengan tepat. Hukum perspektif mengikuti garis lengkung muka bumi, 
sehingga benda yang terlihat jauh akan nampak kecil. Jika mata menatap cakrawala, maka 
akan terlihat garis pertemuan antara darat dan langit. Pada garis pertemuan ini, semua 
benda terlihat seperti titik dan ketika benda itu didekati, maka akan terlihat volume atau isi 
dan semakin besar. Demikian pula ketika kita sedang menatap gedung bertingkat, maka 
tingkat paling atas akan terlihat semakin kecil. Jadi inti gambar perspetif adalah gambar 
akan terlihat kecil jika jauh dari pandangan mata, dalam arti bukan terlihat nyata tetapi 
kesan yang dilihat oleh mata. 

Desain lantai adalah gambar tata letak piranti set dilihat dari atas, sehingga gambar 
desain lantai seolah-olah merupakan gambar komposisi bidang dan atau bentuk dimana 
setiap bidang dan atau bentuk mewakili piranti set. Desain lantai dibuat sebagai panduan 
tata letak set, sehingga pada saat penataan sesungguhnya menjadi lebih mudah. Pembuatan 
desain lantai, bisa dilakukan sebelum atau sesudah membuat sketsa. Berdasar sketsa, 
dipilih, gambar desain tata panggung dibuat secara perspektif. Untuk memberi gambaran 
yang jelas, gambar dibuat berwarna seperti yang nanti dituangkan dalam tata panggung. 
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Jika desain tata panggung menggunakan banyak piranti atau konstruksi, desain dibuat dari 
berbagai sudut pandang. 

a) Gambar ruang metode perspektif 
Gambar ruang adalah gambar yang memiliki isi atau volume. Dalam menggambar 
ruang, hal yang perlu diketahui, antara lain bidang gambar, bidang frontal, bidang 
orthogonal, garis frontal, garis orthogonal, sudut surut dan perbandingan orthogonal. 
Bidang gambar adalah suatu bidang sebagai tempat untuk menggambar bangun ruang. 
Bidang frontal adalah bidang gambar atau bidang lain yang sejajar dengan bidang 
gambar. Unsur yang terdapat pada bangun ruang, jika sejajar dengan bidang frontal, 
digambarkan sesuai bentuk dan ukuran sebenarnya. Bidang orthogonal adalah bidang 
tegak lurus dengan bidang gambar. Bidang orthogonal digambarkan tidak sesuai dengan 
ukuran bentuk sebenarnya, karena terpengaruh oleh perspektif. Garis frontal adalah 
garis yang terletak pada bidang frontal dan tidak sama panjang dengan panjang 
sebenarnya. Garis orthogonal adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap garis frontal, 
dan ditentukan dengan perbandingan orthogonal. Sudut surut adalah sudut dalam 
gambar yang besarnya ditentukan oleh garis frontal horizontal ke kanan dengan garis 
orthogonal ke belakang. Sudut surut menunjukkan kemiringan garis orthogonal 
terhadap garis garis frontal. Sudut surut bisa disebut dengan sudut miring. Perbandingan 
orthogonal merupakan perbandingan antara panjang garis orthogonal yang digambarkan 
dengan panjang garis orthogonal sebenarnya. Perbandingan orthogonal ditentukan 
dengan panjang garis yang digambarkan dibagi dengan panjang garis sebenarnya. 
 

 
 

Gambar 1.40. Unsur gambar ruang 
 

Pemahaman gambar ruang sebagai dasar pengetahuan gambar perspektif. 
Menurut Leonardo da Vinci, perspektif adalah sesuatu yang alami yang menampilkan 
sesuatu yang datar menjadi relatif dan yang relatif menjadi datar. Perspektif adalah 
suatu system matematika untuk memproyeksikan bidang tidak dimensi kedalam bidang 
dua dimensional, seperti kertas dan kanvas. Kata perspektif berasal dari bahasa Italia 
prospettiva yang berarti gambar pandangan. Konstruksi perspektif untuk menggambar 
benda atau ruang secara nyata di atas sebuah bidang gambar, atau untuk memperjelas 
sebuah rencana yang telah digambarkan secara proyeksi geometri (tampak atas, depan 
dan samping). Gambar perspektif diartikan sebagai gambar yang teknis pembuatan 
menggunakan titik hilang. Prinsip dasar gambar perspektif adalah mengikuti keadaan 
alam, karena mata manusia sudah terbiasa melihat benda sekeliling dalam bentuk 
perspektif. Mata manusia akan lebih cepat menangkap maksud sebuah gambar 
perspektif daripada gambar proyeksi orthogonal. Mata manusia hanya mampu melihat 
keadaan sekeliling dengan sudut pandang tertentu yang relatif terbatas. Kemampuan 
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manusia memandang tidak dapat dipaksakan untuk melihat objek sekeliling dengan 
sudut pandang lebih besar. Dalam menggambar perspektif, pengamat objek berasal dari 
satu titik pandang yaitu titik tempat pengamat berdiri memandang objek. Ketika sudut 
dipersempit secara relatiff, maka garis-garis lurus akan tetap lurus dan menghasilkan 
gambar perspektif yang tidak terdistorsi. 

Menggambar perspektif berpangkal pada dua metode dasar, yaitu menggambar 
bebas dengan tangan (freehand) dan menggambar dengan cara terukur. Gambar 
perspetif terukur digunakan untuk mengambar bentuk benda dengan ukuran yang 
akurat. Metode yang digunakan untuk menggambar perspektif terukur adalah dengan 
skala, dimana ukuran diambil dari gambar rencana. Sedangkan menggambar dengan 
tangan bebas digunakan untuk memberi penjelasan sebuah gambar. Ukuran objek yang 
digambar menggunakan suatu kombinasi tebak (system kira-kira) dan konstruksi 
perkiraan yang hampir tepat, dalam arti tidak dibutuhkan ukuran yang tepat. Cara 
pandang menggambar perspektif ada tiga, yaitu: perspektif mata burung, perspektif 
mata normal, dan perspektif mata cacing. Perspektif mata burung adalah cara 
memandang keseluruhan objek dari atas objek. Perspektif mata normal yaitu cara 
memandang keseluruhan objek keseluruhan sesuai dengan batas mata manusia normal. 
Perspektif mata cacing adalah cara memandang keseluruhan objek secara keseluruhan 
dari bawah. Gambar perspektif tidak hanya dipengaruhi oleh cara memandang objek, 
tetapi harus memperhatikan jenis gambar perspektif dilihat dari titik hilang. Perspektif 
titik hilang ada tiga jenis; yaitu perspektif satu titik hilang, perspektif dua titik hilang 
dan erspektif tiga titik hilang. 
1) Perspektif satu titik hilang 

Perspektif satu titik hilang merupakan cara menggambar perspektif paling mudah, 
karena keseluruhan objek pada bidang gambar dapat diukur dengan skala. Gambar 
perspektif satu titik hilang dapat terlihat alami namun mudah terdistorsi. Konstruksi 
perspektif satu titik hilang didasari oleh kenyataan bahwa garis vertikal 
digambarkan secara vertical dan garis horizontal digambarkan secara horisontal. 
Semua garis yang menunjukkan kedalaman perspektif akan bertemu pada satu titik 
hilang, kecuali garis melintang yang memiliki sudut selain 00 dan 900 terhadap 
garis normal atau garis cakrawala. 

   
Gambar 1.41. Perspektif satu titik hilang 
 

2) Perspektif dua titik hilang 
Perspektif dua titik hilang merupakan cara menggambar objek dengan dua titik 
hilang yang berjauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. 
Menggambar dengan perspektif dua titik hilang memberikan kesempatan untuk 
menggambarkan sudut terdekat dan terjauh dari objek atau ruang. Dalam perspektif 
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ini, sudut ruang atau tepi objek digambarkan terlebih dahulu dan dapat digunakan 
sebagai skala secara horizontal dan vertikal untuk dijadikan dasar garis dari titik 
hilang. Garis cakrawala digambarkan secara horisontal dan ditentukan oleh tinggi 
mata pengamat. Perbedaan dengan perspektif satu titik kilap adalah pada perspektif 
dua titik hilang tidak ada garis horisontal, kecuali pada objek yang memiliki 
kemiringan 450, semua garis yang secara nyata terlihat sejajar horisontal akan 
terlihat miring menuju kedua titik hilang. Garis horisontal dan vertikal sebagai 
skala pengukuran hanya ada satu dan letaknya pada sudut terjauh dari objek yang 
digambar. Gambar perspektif dua titik hilang sangat sulit untuk digambar secara 
terukur, dan gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih alami dengan sedikit 
distorsi dibandingkan dengan metode perspektif lain. 

  
 

            Gambar 1.42. Perspektif dua titik hilang 
3)  Perspektif tiga titik hilang 

Perspektif tiga titik hilang merupakan cara menggambar objek dengan cara 
mengikuti tiga titik hilang. Ketika titik hilang berada pada kanan dan kiri sejajar 
dengan garis cakrawala dan satu titik hilang di atas atau di bawah garis cakrawala. 
Titik hilang yang berada di atas atau di bawah garis cakrawala, berada segaris lurus 
secara vertical dengan titik diagonal, sehingga bila ditarik garis berurutan dari 
ketiga titik hilang akan membentuk segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki 
sudut yang sama, yaitu 600. Penggunaan teknik perspektif tiga titik hilang dapat 
menyebabkan distorsi yang berlebihan, karena hampir semua garis tertuju pada 
titik hilang. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan visualisai yang sangat baik. 
Meskipun bisa mengalami distorsi yang berlebih, tetapi masih dapat diukur, yaitu 
dengan menggunakan titik diagonal yang berjumlah tiga buah dan terletak diantara 
ketiga titik hilang. Perspektif tiga titik hilang biasa digunakan pada benda 
arsitektural yang berukuran besar, seperti gedung bertingkat. Gambar yang 
dihasilkan disebut dengan penglihatan mata burung (bila titik hilang terletak di 
bawah garis cakrawala) dan penglihatan mata cacing bila titik hilang berada di atas 
garis cakrawala. 

 
Gambar 1.43. Perspektif tiga titik hilang 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 
 

23 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55 

 
 

 

b. Gambar ruang metode sketsa 
Sketsa adalah gambar sederhana atau draf kasar yang melukiskan bagian pokok 

tanpa detail. Menggambar ruang dengan metode sketsa adalah menggambar ruang secara 
sekilas, berupa garis besar dan merupakan gambar yang belum jadi. Gambar sketsa ini 
merupakan gambar pengingat-ingat, karena secara umum sketsa dikenal sebagai bagan 
atau rencana gambar secara utuh. Gambar sketsa merupakan hasil dari kilasan pikiran dan 
tidak banyak ornament yang mewarnai namun memiliki daya yang kuat dan menarik 
perhatian.  

Gambar sketsa merupakan sarana komunikasi awal bahan perancangan atau desain. 
Teknik menggambar sketsa adalah menarik garis dengan tangan bebas tanpa bantuan 
mistar, dengan demikian kualitas garis harus menjadi perhatian sesuai dengan karakter 
dan jenis gambar yang akan disajikan. Unsur utama gambar sketsa adalah garis, karena 
kesederhanaan dalam pengaplikasiannya. Garis dibuat menggunakan media pensil 
maupun tinta dengan memperhatikan tebal dan tipisnya garis yang dihasilkan. Pada 
gambar sketsa, semua garis harus dimulai dan diakhiri dengan tegas dan harus 
mempunyai kaitan logis dengan garis lain. Bila dua garis membentuk sudut atau 
perpotongan, kedua ujung garis harus bertemu dan tidak boleh kurang atau lebih. Tujuan 
utama membuat gambar sketsa adalah untuk menghasilkan bentuk dasar objek dengan 
posisi yang benar. Dalam menggambar sketsa yang perlu mendapat perhatian adalah 
pengamatan terhadap bentuk utama yang mewakili objek keseluruhan, posisi objek, 
kemiringan garis utama objek secara proporsional. Penempatan objek pada media gambar 
dengan memperhatikan batas paling atas, bawah, kanan, dan kiri sehingga gambar tidak 
melebihi bidang gambar. Hal ini juga untuk menentukan batas dan mengatur komposisi 
gambar supaya terlihat seimbang di media gambar. Pembuatan gambar sketsa perlu 
mengikuti urutan sebagai berikut: 
1) Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis vertikal, garis horizontal, atau garis  

lengkung secara tipis. Setelah itu membuat garis sekunder dari objek gambar, 
misalnya membuat kerangka kotak atau kubus secara tipis. 

2) Menebalkan garis sketsa yang sudah benar. Ketebalan garis sesuai dengan karakter 
jenis garis yang diinginkan. 

3) Menggambar ruang dengan arah pandang isometris (arah pandang pada posisi 
miring), sehingga objek gambar yang terlihat hanya beberapa bidang, yaitu bidang 
atas, bidang depan dan bidang samping atau disebut pandangan depan, pandangan 
atas, dan pandangan samping. Prinsip dasar menggambar sketsa proyeksi isometris 
adalah sebagai berikut: 
a) Semua garis vertikal tetap kelihatan vertikal dan semua garis horisontal tetap  
 kelihatan horisontal. 
b) Semua garis yang sejajar sumbu X, Y dan Z dapat digambarkan berdasarkan skala  
 atau proporsi tertentu. 
c) Ketiga permukaan yang tampak harus mendapat perhatian yang sama. 
d) Proyeksi miring tampak sebuah bidang vertikal tetap sejajar dengan permukaan  
 bidang gambar dan terlihat seperti keadaan sebenarnya. 
e) Semua garis yang miring ke bawah membentuk sudut 300 terhadap horisontal  
 atau cakrawala. 
f) Semua garis digambar sesuai dengan ukuran sebenarnya atau pada skala yang  
 sama. 
g) Sisi yang tidak tampak, digambar dengan garis putus-putus, sedang sisi yang  
 tampak digambar dengan garis utuh. 
Ketebalan garis utuh dua kali ketebalan garis putus-putus, atau bisa juga digambar 
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dengan garis tipis dengan ketebalan seperempat garis utuh. Menggambar ruang 
dengan metode sketsa masih mengaplikasikan metode perspektif tetapi tidak 
menggunakan alat bantu gambar. Jadi gambar metode sketsa lebih ekspresif, 
meskipun tingkat akurasi tidak terukur dengan benar. Di bawah ini ada beberapa 
contoh gambar sketsa ruang. 

   
 

       
     Gambar 1.44.. Sketsa ruang 

5. Menggambar Figure 
Gambar figure adalah gambar sosok manusia dengan berbagai karakter sosial, berbagai  
usia, mimik atau ekspresi, gerakan dan berbagai cara berpakaian maupun peran 
sosialnya. Bagian yang menjadi fokus menggambar manusia, yaitu proporsi, otot, jenis 
kelamin, dan posisi sudut pandang penggambar. Proses menggambar manusia adalah 
memilih proporsi tubuh manusia yang ideal, (terutama perbandingan antara kepala, 
badan, dan anggota badan lain). Setelah mengetahui itu, baru menggambar torso atau 
bentuk badan dari berbagai posisi tubuh. Proporsi manusia adalah perbandingan antara 
bagian badan manusia secara ideal, sehingga diperoleh keseimbangan harmonis seluruh 
tubuh. Dalam menggambar figure tidak hanya menggambar manusia dengan tubuh 
yang ideal, tetapi juga menggambar manusia dengan tubuh gemuk, pendek, kurus, 
bongkok, dan bentuk tubuh lain. Bentuk ini memang tidak ideal, namun mencerminkan 
keragaman Menggambar Komposisi Ruang dan Figure Menggambar komposisi ruang 
dan figure merupakan aplikasi pengetahuan menggambar ruang dan gambar figure. 
Teori komposisi dalam seni rupa adalah susunan objek gambar yang ada dalam bidang 
gambar. Pengertian objek disini adalah termasuk gambar ruang dan gambar figure 
pengetahuan gambar ruang dan figure. Sangat membantu penata artistik khususnya 
penata panggung saat mendesain atau merancang tata panggung pementasan teater. 
Tata artistik panggung adalah keseluruhan set panggung yang terlihat oleh penonton, 
dapat menciptakan ruangan, atmosfir yang sesuai konsep pementasan. Oleh karena itu, 
penata artistik harus mengetahui detail konsep pementasan, untuk itu perlu gambar 
disain atau rancangan tata panggung yang menciptakan kesan ruang. Kesan ruang dapat 
tercipta adalah dengan menerapkan gambar perspektif, dimana prinsip perspektif adalah 
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benda dan figure yang dekat dengan draftman akan lebih besar dari benda dan figure 
yang jauh. Benda dan figure dikomposisikan dalam gambar ruang. Dalam menyusun 
objek harus memperhitungkan skala. Konsep skala adalah perbandingan antara objek 
dalam gambar dengan objek sebenarnya. Menggambar rancangan panggung 
pementasan, perlu diketahui berapa ukuran panggung yang hendak ditata dan objek apa 
yang ada dalam rancangan. 

 
Gambar 1.45. Komposisi ruang dan figure 
 

Contoh: menata atau mendesain panggung dengan ukuran panjang 12 m x lebar 8 m x 
tinggi 6 m yang harus dilakukan adalah hal ini sudah harus menjadi catatan sehingga 
bisa menyusun objek dan besaran objek yang ada dalam rancangan. Asumsi tinggi 
manusia 180 cm, maka kalau dilihat dengan teori skala adalah perbandingan tinggi 
manusia dengan tinggi ruang panggung adalah 1:3,5. Hal ini akan tampak wajar dalam 
sebuah gambar. Dan kalau dilihat secara perspektif, gambar manusia yang di depan 
akan kelihatan lebih tinggi dari yang paling belakang, meskipun ukuran manusia sama 
saja Skala antara figure dan ruang tidak hanya terbatas pada ruang panggung, tapi ruang 
auditorium secara keseluruhan. Jadi ketika merancang disain ruang bisa juga 
menggambar ruang secara keseluruhan. Keunikan menggambar disain panggung adalah 
menggambar ruang di dalam ruang gambar. Jadi objek gambar sebenarnya adalah 
gambar rancangan panggung. Hal ini yang membedakan antara gambar rancangan 
panggung dengan gambar ruang lain. Contoh gambar rancangan panggung dengan 
skala figure dan ruang secara keseluruhan seperti gambar di bawah ini: 

 
                          Gambar 1.46. menunjukkan bahwa figure tampak sangat kecil, karena  
                  skala yang digunakan adalah figure tunggal dengan ruang secara keseluruhan.  
 
 
 
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)  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     
2     

 
B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
1.   Apa yang anda ketahui tentang menggambar? Jelaskan secara kronologis. 
2.   Apa yang anda ketahui tentang fungsi gambar, baik jaman sekarang maupun jaman  
   dulu. 

3.   Unsur-unsur apa yang membentuk gambar, jelaskan secara terperinci dan unsur itu bisa 
digunakan untuk apa? 

4.   Jelaskan tentang teori warna dan kenapa pengetahuan teori warna penting dalam   
   pembelajaran tata artistik. 

5.   Peralatan dan media apa yang bisa digunakan untuk menggambar, jelaskan dan beri  
   contoh. 

6.   Apa teknik menggambar itu penting dan jelaskan tentang teknik menggambar. 
7.   Bagaimana cara menggambar ruang dan apakah gambar ruang itu? 
8.   Bagaimana cara atau metode menggambar figure yang efektif dan apa fungsi gambar  
   figure dalam pembelajaran tata artistik? 

9.   Menggapa seorang penata artistik harus belajar menggambar dan mengetahui dasar- 
   dasar menggambar? 
10. Untuk membuat gambar tata artistik, perlu mengaplikasikan teknik menggambar apa? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 10 100 Nilai Perolehan = 
Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar   

2 10  

3 10  

4 10  

5 10  

6 10  
Nilai 
Siswa 

 
……… 

Paraf 
Guru 

 
……… 7 10  

8 10  

9 10  

10 10  
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
  Membuat  Presentasi  tentang teknik menggambar dan gambar ruang metode sketsa : 

  Ketentuan Soal : 

 Buat dokumen baru pada program Power Point 
 Setiap slide di buat efek animasi 
 Presentasi disisipkan gambar, audio atau video sesuai tema 
 Simpan dengan nama file sesuai dengan tema 

 

 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   
 Membuat teknik menggambar dan gambar ruang metode sketsa 20 

3. Hasil    
 Efek animasi 15 
 Disisipkan gambar, audio atau video sesuai tema 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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3.2. Menganalisis breakdown artistik 
4.2. Membuat breakdown artistik 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 

 
 
Pengertian breakdown artistik  
  Adalah sebuah rincian naskah yang dipergunakan dalam produksi sebuah drama, film, 
buku komik, atau pekerjaan lainnya yang tahapan awalnya direncanakan menggunakan script. 
Breakdown naskah atau biasa disebut script breakdown merupakan istilah dalam dunia 
kepenulisan scenario. Arti dari breakdown naskah ialah uraian naskah scenario, menjadi 
bagian-bagian yang menggambarkan tiap detil adegan untuk pengambilan gambar. 
  Semua hal yang diperlukan untuk kepentingan shooting dicantumkan da;am breakdown 
naskah agar tidak terjadi masalah saat proses pengambilan gambar sedang berlangsung. Di 
dalam breakdown naskah, ada lembaran breakdown naskah yang berisi seluruh adegan dalam 
film.  
  Satu lembar breakdown naskah (script breakdown) mencakup seluruh property serta 
keperluan yang digunakan dalam film Breakdown naskah, dalam dunia perfilman merupakan 
proses pra produksi. Karena dalam breakdown naskah berisi seluruh uraian untuk kebutuhan 
film dan kebutuhan film tersebut dapat dipersiapkan setelah adanya breakdown naskah. 
Pekerjaan script breakdown bukanlah pekerjaan yang ringan, karena saat menulisnya kita harus 
mampu mengurakan seluruh adegan, property, dan keperluan dalam film walaupun itu hanya 
berupa detail kecil. 
  Hal yang biasanya tercantum dalam lembaran breakdown naskah yaitu make up/hair 
do, wardrobe (kostum pemain), stunt (pemeran pengganti dalam adegan beresiko tinggi), 
kendaraan, sound effect, petugas keamanan (bertugas mengawasi lingkungan di sekitar lokasi 
syuting), estimated production time (perkiraan waktu yang diperlukan untuk set up tiap 
adegan), dan lain sebagainya. 
  Pekerjaan breakdown naskah ini dilakukan oleh sutradara. Hal itu harus dilakukan 
sutradara karena sutradara dianggap berperan amat penting dalam pembuatan film, saat pra 
produksi hingga saat pascaproduksi, dan breakdown naskah juga merupakan hal penting dalam 
pembuatan film. Sutradara harus kreatif, teliti dan detail demi kesempurnaan pembuatan film. 
  Orang pertama yang harus mempelajari scenario yang telah diberikan oleh penulis 
scenario adalah seorang sutradara. Setelah mempelajari naskah scenario, seorang sutradara 
dituntut harus bisa menguraikan seluruh adegan dan property yang digunakan dalam scenario 
tersebut. Hal ini biasa disebut breakdown naskah (script breakdown). 

 
 
 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN  
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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. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Jelaskan tentang teori warna dan kenapa pengetahuan teori penting dalam    

     pembelajaran tata artistik ?  
2. Peralatan dan media apa yang bisa digunakan untuk menggambar, jelaskan  

       dan beri contoh ? 
3. Apa teknik menggambar itu penting dan jelaskan tentang teknik menggambar ? 
4. Breakdown adalah …. 
5. Proses kerja pinata artistik … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
     Membuat  breakdown naskah cerita 
 

  Ketentuan Soal : 
 Buat breakdown naskah cerita 
 Setiap breakdown diketik dan diprin 
 Presentasi  
 Simpan dengan nama file sesuai dengan tema 

 
 
 

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  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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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 tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   
 Membuat breakdown naskah cerita 20 

3. Hasil    
 Setiap breakdown diketik dan diprin 15 
 Presentasi 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. Menganalisis gambar perencanaan floor plan 
4.3. Membuat gambar perencanaan floor plan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 

 
 

Pengertian Floor Plan  
Adalah sebuah pemandangan dari atas yang memperlihatkan penataan ruang di gedung 

dengan cara yang sama seperti disebuah peta. Floor plan menunjukkan layout pada ruang 
memperlihatkan hubungan antara ruang yang satu dengan yang lain. Floor plan adalah 
referensi dasar untuk keseluruhan gambar denah yang akan berguna untuk mengestimasi dan 
merencanakan pembangunan yang sesungguhnya pada suatu gedung atau bangunan. 

 

Gambar. 3.1 Floor Plan 

MATERI PEMBELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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Gambar 3.2 

 

Gambar 3.3 

 
 
 

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)  
 
 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     
2     

 
B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Apa teknik menggambar itu penting dan jelaskan tentang teknik menggambar ? 
2. Floor plan adalah …. 
3. Bagaimana cara menggambar ruang dan apakah ruang itu ? 
4. Bagaimana cara atau metode menggambar figure yang efektif dan apa fungsi  

  gambar figure dalam pembelajaran tata artistik ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
     Membuat  floor plan denah rumah dengan 2 kamar 
 

  Ketentuan Soal : 
 Buat floor plan denah rumah dengan 2 kamar 
 Setiap floor plan di gambar di buku tulis 
 Presentasi  
 Simpan dengan nama file sesuai dengan tema 

 

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   
 Membuat floor plan denah rumah dengan 2 kamar 20 

3. Hasil    
 Setiap floor plan di gambar di buku tulis 15 
 Presentasi 20 

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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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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3.4. Menganalisis gambar perencanaan elevation plan 
4.4. Membuat gambar perencanaan elevation plan 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 
 

Perencanaan set diawali dari memahami kebutuhan naskah dan aspirasi dari sutradara. 
Perencanaan set sangat berkaitan dengan fasilitas, waktu dan biaya yang tersedia. Perencanaan 
diawali dari diskusi antar sutradara dan set designer dengan menggunakan sketsa, gambar 
berskala, tampak depan, perencanaan produksi set yang akan mendetailkan pekerja, biaya dan 
material yang diperlukan. Produksi yang lebih besar akan membutuhkan kolaborasi yang luas, 
seperti melibatkan spesialis yang akan memberi pertimbangan dari segi shot, pergerakan 
pemain penematan cahaya kostum dll sehingga kerjasama antar bagian menjadi sangat penting. 
Perencanaan set perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 
1. Ketinggian kamera 

2. Latar depan 

3. Tampilan realitas 

4. Adanya kedalaman ruang 

Berikut adalah gambar-gambar perencanaan set 
1. Floor Plan 

Floor plan dikenal juga sebagai staging plan, ground plan, atau set plan. Floor plan 
adalah rencana dari tata panggung yang diawali dari menggambar garis outline set berskala 
yang dilengkapi dengan pintu, jendela, tangga, pastikan terdapat ruang untuk kamera, audio 
dan lighting, Millerson, Owen (2009:213). 
                Pandangan atas dari sebuah ruangan/set yang digambar  pada media 2 dimensi. 
Fungsi dari floor plan adalah memperlihatkan tata letak, perbandingan, pembagian Setting 
dan informasiukuran dari panjang, lebar ruangan. 
 

 
Gambar 4.1 

Denah/Floor plan (Sumber: Ramdani, Y 2005) 

MATERI PEMBELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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2. Elevation Plan 
Pandangan yang digambar pada media 2 dimensi yang menunjukkan properti yang 

menempel di dinding dan memperlihatkan ketinggian set. 
  

 
Gambar 4.2 

Tampak depan (elevation plan) (Sumber: Ramdani, Y 2005) 
 
 
 
 

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. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Pengertian elevation plan …. 
2. Sebutkan fungsi denah? 
3. Fungsi potongan untuk menunjukkan …. 
4. Sebutkan fungsi dan tujuannya gambar dalam arsitektur …. 
5. Denah adalah …. 

 
 
 
 
 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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3.5. Menganalisis gambar perencanaan studio plan 
4.5. Membuat gambar perencanaan studio plan 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 
 

Perencanaan set diawali dari memahami kebutuhan naskah dan aspirasi dari sutradara. 
Perencanaan set sangat berkaitan dengan fasilitas, waktu dan biaya yang tersedia. Perencanaan 
diawali dari diskusi antar sutradara dan set designer dengan menggunakan sketsa, gambar 
berskala, tampak depan, perencanaan produksi set yang akan mendetailkan pekerja, biaya dan 
material yang diperlukan. Produksi yang lebih besar akan membutuhkan kolaborasi yang luas, 
seperti melibatkan spesialis yang akan memberi pertimbangan dari segi shot, pergerakan 
pemain penematan cahaya kostum dll sehingga kerjasama antar bagian menjadi sangat penting. 
Perencanaan set perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 
5. Ketinggian kamera 

6. Latar depan 

7. Tampilan realitas 

8. Adanya kedalaman ruang 

Berikut adalah gambar-gambar perencanaan set 
1. Floor Plan 

Floor plan dikenal juga sebagai staging plan, ground plan, atau set plan. Floor plan 
adalah rencana dari tata panggung yang diawali dari menggambar garis outline set berskala 
yang dilengkapi dengan pintu, jendela, tangga, pastikan terdapat ruang untuk kamera, audio 
dan lighting, Millerson, Owen (2009:213). 
                Pandangan atas dari sebuah ruangan/set yang digambar  pada media 2 dimensi. 
Fungsi dari floor plan adalah memperlihatkan tata letak, perbandingan, pembagian Setting 
dan informasiukuran dari panjang, lebar ruangan. 

 
Gambar 5.1 

Denah/Floor plan (Sumber: Ramdani, Y 2005) 

MATERI PEMBELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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2. Elevation Plan 
Pandangan yang digambar pada media 2 dimensi yang menunjukkan properti yang 

menempel di dinding dan memperlihatkan ketinggian set. 
  

 
Gambar 5.2 

Tampak depan (elevation plan) (Sumber: Ramdani, Y 2005) 
 
3. Studio Plan 

Studio plan menggambarkan area studio berikut fasilitas seperti pintu keluar, fasilitas 
tenis, cyclorama, area servis, dan area penyimpanan. Studio plan ini akan memberikan 
gambaran di mana sebaiknya set diletakan. Jika set sudah diletakan di dalam studio plan 
maka akan menjadi gambar floor plan dalam studio yakni pandangan atas yang digambar 
pada media 2 dimensi yang memperlihatkan seluruh studio dan tata letak setting dalam 
studio. Gambar ini berfungsi untuk blocking peralatan bagi divisi videografi, tata suara, tata 
cahaya. 

 
 

 
Gambar 5.3 
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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. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Studio plan adalah …. 
2. Perencanaan adalah …. 
3. Hal-hal yang perlu dipertimbangan dalam perencanaan set apa saja ? 
4. Gambarkan contoh perencanaan set ?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
         Membuat  gambar elevation plan dan studio plan 
 
  Ketentuan Soal : 

 Buat gambar elevation plan dan studio plan 
 Setiap gambar elevation plan dan studio plan di gambar di buku tulis 
 Presentasi  
 Simpan dengan nama file sesuai dengan tema 

 
  

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 
Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar   2 15  

3 30  
Nilai 
Siswa 

 
……… 

Paraf 
Guru 

 
……… 4 40  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Persiapan   
 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 
 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   
 Membuat gambar elevation plan dan studio plan 20 

3. Hasil    
 Setiap gambar elevation plan dan studio plan di gambar di buku 

tulis 
15 

 Presentasi 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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3.6. Menganalisis pekerjaan set untuk program televisi 
4.6. Mengerjakan set untuk program televisi 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 
 

Terdapat unsur yang sangat penting dalam sebuah pembuatan program televisi yang berkaitan 
dengan keindahan tampilan visual dari sebuah program televisi, unsur tersebut dinamakan 
unsur artistik.Divisi yang bertanggungjawab terhadap hal ini adalah Divisi Tata Artistik. 
 
Pengertian Tata Artistik  
 
Tata adalah aturan, artistik adalah keindahan. Sehingga tata artistik adalah salah satu unsur 
penting dalam program televisi yang berkaitan dengan aturan keindahan. 
 
Mari kita simak penjelasan dari masing-masing bagian-bagian dalam artistik program televisi 
tersebut: 
1. Set/Television scenary Struktur yang dibuat non permanen yang sifatnya sementara yang 

digunakan dalam produksi program TV. (Trans TV). Penuangan ide artistik secara real yang 
didapat dari penjabaran suatu konsep background. Background ini merupakan pendukung 
dari area shooting. Pekerja yang terlibat dalam pembuatan set disebut set builder. 
 

2. Properti 
Herbert Zettl dalam Camera Television Production Handbook (2003 : 375) pengertian 
properti adalah : Berbagai macam perabot juga barang yang tergantung pada dinding yang 
akan membentuk suasana tertentu dari sebuah ruangan selain dari dindingnya itu sendiri 
  
Bayu Widagdo, pengertian Production Property adalah segala barang dan perangkat kerja 
untuk keperluan produksi pembuatan film. Production property ini merupakan logistik 
produksi termasuk di dalamnya yaitu icon-icon kecil yang perlu di fikirkan secara cermat, 
tidak bisa diabaikan begitu saja RM. Soenarto, properti adalah berbagai perlengkapan untuk 
mengisi bangunan set seperti meja, kursi, hiasan dinding, meja kerja, foto keluarga, dll. 
Catatan untuk pemilihan properti adalah properti harus sesuai dengan suasana, tingkat sosial 
dan penyesuaian seperti yang tercantum dalam naskah 
 
 
 

MATERI PEMBELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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Tata Cahaya 
Tata cahaya sangat berkaitan dengan tata panggung/set. Tanpa adanya penataan cahaya, 
panggung yang sudah ditata berikut properti tidak akan bisa dinikmati penonton. Program-
program televisi tertentu, bahkan menjadikan pencahayaan tidak sekedar menerangi 
panggung/set namun ditata sedemikian rupa sehingga menampilkan efek mewah dan gebyar 
misalnya di program perayaan ulang tahun atau music show.Tata cahaya sangat 
berkaitan eratdengan pekerjaan dari divisi videografi. 
 

1. Greenary  
Greenary atau nama lainnya adalah penghijauan.Tema-tema acara tertentu memerlukan 
sejumlah tanaman untuk menghias set/panggung. Tanaman ini dapat berbentuk tanaman 
asli dapat juga tiruan. Berikut contoh tata panggung yang memanfaatkan sejumlah 
tanaman: 

2. Kostum Pemain   
Tata Busana adalah seni pakaian dan segala perlengkapan yang menyertai untuk 
menggambarkan tokoh. (Buku Seni Teater) Gerald Millerson menuliskan dalam 
bukunya Television Production Handbook, bahwa dalam produksi televisi yang 
sederhana anda tidak membutuhkan kostum, namun jika anda terlibat dalam sebuah 
produksi komersial yang melibatkan aktor, anda bisa menyewa atau meminjam ke 
sekolah teater atau departemen artisitk yang biasanya memiliki stok pakaian yang dapat 
dipinjam.   
Kostum yang digenakan dua artis di atas termasuk kostum yang biasanya didapatkan 
dari penyewaan butik/ didesain secara khusus oleh desainer pribadi atau stylist di stasiun 
televisi untuk sebuah acara konser/pesta yang akan sulit ditemukan di mall. 
  
Kostum dalam televisi harus membuat pemain tampil percaya diri saat di “close up" 
sehingga selain menyesuaikan dengan naskah, perlu dipikirkan kenyamanan pemain 
dalam mengenakan kostum sehingga tidak mengganggu ruang gerak dari pemain saat 
beradegan. 
 
Aturan mengenai warna dan motif juga harus diperhatikan. Keseluruhan desain warna 
harus seimbang antara pewarnaan dari set, kostum dan make up dan penting khususnya 
dalam tayangan televisi yang menampilkan acara musik ataupun variety di mana long 
shot lebih banyak digunakan dari total scene, yang biasanya akan memperlihatkan 
aktor, penari, set dan properti. 

3. Tata Rias  
Seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Alasan penggunaan tata rias: 
a) Meningkatkan penampilan  
b) Mengoreksi/memperbaiki penampilan  
c) Mengubah penampilan 
Secara umum, tata rias digunakan sehari-hari oleh wanita untuk memberikan aksen dan 
memperbaiki penampilan. Tata rias juga dapat digunakan untuk perbaikan seperti 
memperlebar mata yang sipit dan pelengkungan dagu ataupun memperbaiki hidung yang 
pendek , atau perbaikan lain yang sifatnya minor. Jika seseorang memerankan tokoh 
yang spesifik, perubahan yang lengkap dari penampilan akan sangat diperlukan. 
Perubahan yang dramatis dari usia, suku, karakter dapat diselesaikan melalui teknik tata 
rias yang kreatif. 

4. Dekorasi dan pewarnaan 
Dekorasi dan pewarnaan merupakan bagian artistik yang melengkapi tata panggung/set. 
Dekorasi dan pewaraan disesuaikan dengan tema set dan properti yang digunakan. 
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Dekorasi dan pewarnaan ini dapat dikerjakan oleh set builder, propertyman  tergantung 
dari jenis dekorasinya atapun oleh painter jika hanya pewarnaan. 

5. Flooring Cloth 
Flooring cloth adalah dekorasi lantai yang merupakan bagian dari penatan set/panggung. 
Lantai dari setiap set dapat ditata dengan memanfaatkan cat, karpet, stiker, dsb.  

 
 
 

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. Penilian Pengetahuan (Essay) 
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Apa yang anda ketahui tentang menggambar? Jelaskan secara kronologis. 
2. Apa yang anda ketahui tentang fungsi gambar, baik jaman sekarang maupun jaman   

 dulu. 
3. Unsur-unsur apa yang membentuk gambar, jelaskan secara terperinci dan unsur itu bisa  
  digunakan untuk apa? 
4. Jelaskan tentang teori warna dan kenapa pengetahuan teori warna penting dalam   
  pembelajaran tata artistik. 
5. Peralatan dan media apa yang bisa digunakan untuk menggambar, jelaskan dan beri  
  contoh. 
6. Apa teknik menggambar itu penting dan jelaskan tentang teknik menggambar. 
7. Bagaimana cara menggambar ruang dan apakah gambar ruang itu? 
8. Bagaimana cara atau metode menggambar figure yang efektif dan apa fungsi gambar  
  Figure dalam pembelajaran tata artistik? 
9. Menggapa seorang penata artistik harus belajar menggambar dan mengetahui dasar- 
 dasar menggambar? 
10. Untuk membuat gambar tata artistik, perlu mengaplikasikan teknik menggambar apa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
   Membuat  Presentasi  tentang tata cahaya dan tata rias : 

Ketentuan Soal : 

 Buat dokumen baru pada program Power Point 
 Setiap slide di buat efek animasi 
 Presentasi disisipkan gambar, audio atau video sesuai tema 
 Simpan dengan nama file sesuai dengan tema 

 
 

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   
 Membuat presentasi tentang tata cahaya dan tata rias 20 

3. Hasil    
 Setiap slide di buat efek animasi 15 
 Presentasi di sisipkan gambar, audio atau video sesuai tema 20 

4. Sikap Kerja   
 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 10 100 Nilai Perolehan = 
Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar   

2 10  

3 10  

4 10  

5 10  

6 10  
Nilai 
Siswa 

 
……… 

Paraf 
Guru 

 
……… 7 10  

8 10  

9 10  

10 10  
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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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3.7. Menerapkan penataan property 
4.7. Melakukan penataan property 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 
 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 
 
 

Pengertian dan Makna Properti (Definisi Property) 
Kata properti berasal dari bahasa inggris “property” yang berarti sesuatu yang dapat dimiliki 
seseorang.Di Indonesia, istilah properti identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung, 
atau gudang. 
Arti property seperti dikutip dari Wikipedia.com adalah properti berarti kepemilikan seseorang 
terhadap suatu barang ataupun non barang. dewasa ini properti sering dikaitkan dengan rumah, 
perumahan ataupun hunian, padahal segala sesuatu yang sifatnya itu kepemilikan bisa disebut 
sebagai properti. apalagi barang tersebut terdaftar secara resmi dan memiliki surat-surat 
kepemilikan. 

Observasi Panggung 
Observasi panggung perlu dilakukan sebelum menata panggung. Kegiatan observasi 

meliputi pencermatan terhadap ukuran panggung, peralatan, serta perlengkapan dan bagian 
panggung. Memahami bagian-bagian panggung secara menyeluruh merupakan wawasan 
mendasar bagi penata panggung. Secara umum, jenis panggung yang digunakan baik dalam 
pementasan maupun pembelajaran adalah panggung proscenium. Alasan utama penggunaan 
jenis panggung ini adalah memiliki bagian-bagian yang hampir sama dan standar antara satu 
tempat dengan tempat lainnya. Panggung atau gedung teater Indonesia belum dibangun sesuai 
standar. Tetapi prototipe atau model proscenium yang biasa disebut dengan auditorium yang 
paling banyak dijumpai di Indonesia. Di bawah ini adalah gambar dan keterangan bagian-
bagian panggung proscenium secara lengkap menurut Theatre Project Consultants 
(www.theatreproject.com, diunduh pada tanggal 18 Januari 2014). 

 
Gambar 7.1. Bagian-bagian panggung tampak samping 

MATERI PEMBELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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      Gambar 7.2.  Bagian-bagian panggung tampak atas 
 
 Apron adalah area panggung proscenium yang berada di bagian depan dinding bingkai 

proscenium dan tepat di atas orchestra pit. Jika lantai orchestra pit dinaikkan selevel 
panggung (baik dengan menggunakan mesin atau panggung tambahan), maka akan 
menambah luas apron dan biasanya disebut sebagai forestage (panggung terdepan) atau 
panggung tambahan. 

 Arbor pit adalah celah terbuka pada lantai diujung panggung, di bawah struktur tali-temali 
panggung, yang digunakan untuk menaikturunkan tali berisi pemberat ketika menaikkan 
atau menurunkan layar dan bar lampu strip. Ruang kecil di bawah celah ini juga disebut 
sebagai arbor pit. 

 Auditorium adalah area tempat duduk penonton atau ruang penonton. Disebut juga 
sebagai house. 

 Back of house (BOH) merupakan area belakang panggung yang tidak terbuka untuk 
umum. Area ini digunakan untuk menyiapkan pertunjukan dan segala sesuatu yang 
mendukung pertunjukan. Disebut juga sebagai backstage. 

 Balcony (Balkon) adalah tempat duduk penonton yang berada di atas auditorium, 
dimaksudkan untuk menambah area penonton. Balkon disebut juga sebagai circle, 
mezzanine, atau tier. 

 Balcony rail adalah pagar atau pipa besi pembatas yang berada di depan balkon. Biasanya 
juga digunakan untuk memasang lampu spot di depan balkon. 

 Box boom adalah tiang pemasangan lampu spot tambahan yang terletak di sisi depan 
auditorium, biasanya berupa pipa vertikal. 

 Box merupakan area duduk penonton di auditorium yang khusus. Biasanya terletak di 
antara baris kursi nomor dua dan dua belas. Tatanan kursi lebih longgar serta ruang 
dibatasi pagar khusus dari pipa atau setengah dinding. Disebut juga sebagau opera box. 

 Bridge adalah serambi atau papan jalan yang terletak di atas bar-bar lampu yang 
digunakan untuk meraih, menata dan mengarahkan lampu. Disebut juga dengan lighting 
bridge atau loading bridge. 

 Control room merupakan ruang kontrol yang biasanya terletak di bagian belakang 
auditorium. Digunakan sebagai ruang untuk mengontrol cahaya dan suara, dan 
perlengkapan lain selama pementasan berlangsung. 

 Crossover merupakan jalan lintasan atau gang yang berada di belakang panggung. 
Digunakan oleh para pemeran (pemain) dan kru panggung untuk melintas dari ujung satu 
ke ujung yang lain tanpa terlihat oleh penonton. Disebut juga sebagai crossover corridor 
atau crossover gallery. 
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 Deck adalah lantai panggung. 
 Fly merupakan bagian atas panggung tempat peralatan dekorasi, kain layar, dan 

perlengkapan artistik yang tergantung dan tersembunyi dari pandangan penonton. Disebut 
juga sebagai fly loft, fly tower, loft, atau stage tower. 

 Fly rail merupakan pagar teralis mendatar, tempat pengoperasian tali-temali panggung 
yang biasanya berisi pemberat untuk menaikturunkan layar atau dekorasi gantung. 
Disebut juga sebagai index rail atau locking rail. 

 Followspot booth adalah ruang khusus yang terletak di bagian atas, tertutup, dan hanya 
untuk mengoperasikan lampu follow spot yang mengikuti arah pergerakan pemeran di 
atas pentas. 

 Forestage merupakan panggung atau ruang tambahan yang terletak di depan apron. 
 Forestage grid adalah kisi-kisi di bagian atas auditorium terdepan yang bisa digunakan 

untuk memasang lampu atau menggantungkan dekorasi tertentu. 
 Front of house (FOH) adalah area publik di dalam gedung teater. Juga berarti tempat 

atau letak tata lampu (bar) di bagian atas auditorium terdepan, di depan atas panggung. 
 Gallery adalah tempat duduk penonton yang berada di atas atau disebut balkon. Tempat 

duduk penonton yang lebih tinggi dan berada di samping auditorium, biasanya hanya diisi 
beberada baris kursi. Ruang untuk bekerja yang berada di atas area panggung, digunakan 
para kru panggung untuk menyiapkan, menata, dan mengoperasikan perangkat artistik 
dari atas. Disebut juga crossover gallery, fly floor, fly gallery, lighting gallery, loading 
gallery, dan operating gallery. 

 Grid disebut juga sebagai gridiron adalah lantai dari struktur baja atau logam yang 
ditambahkan di bagian teratas area panggung. Digunakan untuk memasang dan 
memperbaiki peralatan panggung yang berada di atas kerangka panggung. 

 House merupakan area tempat duduk penonton atau ruang untuk para penonton. Disebut 
juga auditorium. 

 Jump adalah ruang, tempat atau podium yang lebih tinggi di dalam area panggung. 
Disebut juga gallery atau lighting jump. 

 Lighting catwalk adalah papan jalan yang tinggi, biasanya berada di atas auditorium dan 
digunakan untuk memasang lampu spot. 

 Mix position merupakan area di dalam auditorium, biasanya tidak permanen, yang 
digunakan untuk mengoperasikan peralatan tata suara selama pementasan berlangsung. 

 Orchestra di Amerika disebut sebagai usage adalah area tempat duduk di lantai utama 
audiorium atau di bagian utama di antara tempat duduk penonton. Tempat duduk yang 
paling dekat dengan penonton biasanya di Amerika disebut stalls, dan di Inggris disebut 
usage. 

 Orchestra pit adalah area atau lantai yang menjorok ke bawah tepat di depan panggung 
apron, digunakan untuk para pemain music orkestra selama pementasan. Ruangan ini 
biasanya bisa dinaikkan sehingga sejajar dengan apron dan menjadi panggung tambahan. 

 Parterre adalah area tempat duduk penonton yang berada melingkar di belakang 
orchestra, biasanya tempatnya lebih tinggi dan diberi pembatas setengah dinding. Disebut 
juga parquet circle atau orchestra circle. 

 Pin rail adalah pagar dari pipa logam tempat untuk meletakkan dan mengoperasikan baris 
lampu spot. 

 Plaster line adalah ujung panggung yang menghadap dinding proscenium atau tirai besi, 
biasanya digunakan untuk menyembunyikan peralatan dan perlengkapan tata panggung 
selama pementasat. Disebut juga sebagai setting line. 

 Projection booth adalah ruang tertutup yang berada di bagian atas dan digunakan untuk 
menyimpan dan mengoperasikan peralatan proyeksi. 
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 Proscenium merupakan bagian terbuka dari dinding proscenium di mana penonton dapat 
menyaksikan panggung. Disebut juga sebagai proscenium arch, proscenium opening, atau 
pros. 

 Proscenium box adalah sebuah ruang kotak yang berbatasan dengan dinding proscenium. 
Disebut juga stage box. 

 Proscenium wall adalah dinding yang memisahkan area panggung dan penonton. 
 Seating wagon adalah podium atau panggung yang bisa digerakpindahkan dengan 

menggunakan roda yang berisi kursi penonton. Biasanya diletakkan di celah orchestra pit 
untuk menambah tempat duduk penonton jika diperlukan. 

 Setting line adalah garis yang paralel dengan proscenium dan biasanya di bagian ujung 
yang bebas dari halangan. Digunakan untuk menyimpan perlengkapan tata panggung. 
Disebut juga plaster line. 

  Sound and Light Lock (SLL) merupakan ruangan di bagian depan yang memisahkan 
antara auditorium dan lobi atau area sirkulasi, untuk menjaga keheingan suara dan cahaya 
luar ruang yang masuk. Ruangan ini juga ada di house bagian belakang. 

 Stage adalah area tempat pertunjukan berlangsung yang biasanya lebih tinggi dari baris 
penonton terdepan. 

 Stage house merupakan bagian gedung teater di seputar dinding proscenium termasuk di 
dalamnya panggung dan wings serta semua bagian tempat yang termasuk dalam area 
panggung. 

  Stalls adalah area tempat duduk penonton di lantai utama auditorium dan paling dekat    
 dengan panggung. 

  Standing room merupakan area yang biasanya terletak di belakang auditorium atau di sisi    
 gallery tempat penonton menyaksikan pertunjukan dengan berdiri. 

  Trap room adalah ruangan di bawah panggung yang digunakan untuk memunculkan efek  
 tata panggung. Salah satu bagian ruangan ini bisa dibuka menuju area panggung. 

  Wagon storage merupakan ruangan di bawah auditorium atau panggung, biasanya di    
 salah satu ujung orchestra pit yang digunakan untuk menyimpan set kursi penonton. 

  Wing merupakan bagian sisi kanan dan kiri panggung dan digunakan untuk muncul dan 
keluarnya pemain, perlengkapan dekorasi, sirkulasi, serta untuk mengoperasikan beberapa 
peratalan teater. 
 

Di atas telah dijelaskan tentang panggung proscenium beserta bagian-bagiannya, 
tapi seorang penata panggung perlu juga memahami bentuk panggung lain seperti 
panggung arena dan thrust. Karena bentuk panggung yang berbeda memiliki prinsip 
artistik yang berbeda. Untuk memperoleh hasil terbaik penata panggung diharuskan 
memahami karakter jenis panggung yang akan digunakan (Santosa, 2008:387). Setelah 
memahami semua bagian panggung, secara spesifik observasi panggung dalam kaitannya 
dengan penataan panggung dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai luas 
panggung, tinggi panggung, model area panggung, tempat penyimpanan perlengkapan 
panggung, lalu lintas properti panggung, dan desain area penonton. Luas panggung akan 
memberikan gambaran besaran atau volume benda yang memungkinkan untuk ditata. 
Tinggi panggung diperlukan untuk perbandingan tinggi benda atau objek penataan dengan 
luas area yang tersedia. Model area panggung memberikan gambaran pada penata 
mengenai kemungkinan teknik pemasangan atau penataan panggung baik model letak-
susun maupun gantung. Tempat penyimpanan perlengkapan panggung sangat penting 
karena di tempat inilah tersedia peralatan dan perlengkapan yang bisa digunakan. Area 
untuk lalu lintas property panggung biasanya tersedia di sisi kiri, kanan, dan belakang 
panggung. Mengetahui keluasan area ini sangat penting untuk mengatur keluar masuknya 
properti dengan lancar. Yang terakhir, desain area penonton akan memberikan gambaran 
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sudut pandang artistik yang paling baik dari sisi penonton. Semua informasi yang didapat 
ini selanjutnya dijadikan acuan untuk kerja penataan panggung. 

 
2. Alat dan Bahan Dasar Tata Panggung 

Dekorasi panggung teater dibuat untuk memberikan gambaran latar cerita lakon 
yang dimainkan. Beragam teknik digunakan untuk untuk menampilkan pemandangan 
seperti yang dikehendaki. Objek yang dihadirkan bisa berupa 2 dimensi seperti kain yang 
dilukis atau 3 dimensi seperti menyusun sekat-sekat membentuk ruangan. Untuk 
menciptakan pemandangan atau dekorasi panggung ini diperlukan beragam bahan. Gloman 
dan Napoli menyebutkan ada 4 bahan dasar yang sering digunakan dalam penataan 
panggung teater professional yaitu bahan dari kayu, logam, plastik, dan kain (Gloman & 
Napoli, 2007:55). Namun dalam pembelajaran teater atau pementasan teater amatir sering 
pula digunakan bahan dari kertas dan foam atau gabus yang lebih murah dan mudah didapat. 
Masing-masing bahan di atas memiliki karakter sendiri-sendiri. Bahan dari kertas sangat 
fleksibel untuk membuat beragam bentuk tetapi juga sangat rapuh sehingga tidak tahan 
lama. Bahan dari logam terutama kawat memiliki fungsi yang lumayan banyak, selain 
sebagai pengikat bisa juga digunakan untuk membuat hiasan-hiasan tertentu. Bahan dari 
kayu juga dapat dibuat menjadi berbagai macam bentuk dan memiliki kualitas yang baik 
tetapi harganya juga mahal. Bahan, dari foam sangat efektif digunakan untuk membuat 
hiasan-hiasan dinding atau replika ukiran. Masing-masing bahan tersebut juga memiliki efek 
yang berbeda terhadap cat atau pewarna. Bahan dari logam tidak bisa diberi warna dengan 
cat yang berbasis air, harus cat minyak (Santosa, 2008:414). 

Cara penggunaan alat dengan tepat sesuai karakter bahan merupakan tahap 
selanjutnya. Gloman dan Napoli mendefinisikan peralatan tata panggung menjadi; hand 
tools atau peralatan tangan, power tools atau peralatan yang bertenaga (bermesin), portable 
power tools atau peralatan bertenaga yang mudah dipindahkan, dan finishing tools atau 
peralatan pengerjaan akhir (Gloman & Napoli, 2007:83). Peralatan tangan di antaranya 
adalah; palu, gergaji tangan, gunting, tang, obeng, pisau, cutter, tatah, dan alat pengukur. 
Peralatan tangan yang bertenaga biasanya menggunakan mesin di antaranya adalah; gergaji 
mesin untuk memotong dan membelah kayu, gergaji meja, dan peralatan penghalus kayu 
yang menggunakan mesin. Peralatan bertenaga yang mudah dipindahkan di antaranya 
adalah; gergaji tangan bermesin, penghalus kayu atau gerinda mesin, dan pengebor kayu dan 
logam bermesin. Peralatan untuk finishing di antaranya adalah; beberapa jenis stapler 
(pengokot), pengunci atau pemilin sekrup, pengebor dan gerinda penghalus, serta beberapa 
alat perekat antarbahan seperti lem, kawat, dan paku. 

 

 
                Gambar 7.3. Beberapa peralatan tangan 
 

Mengenal karakter peralatan seperti di atas sangat dibutuhkan. Gunting kertas berbeda 
dengan gunting plat aluminium. Gergaji potong berbeda dengan gergaji belah. Paku 
memiliki berbagai macam ukuran demikian juga dengan palu besinya. Pisau atau pemotong 
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terdiri dari banyak jenis dengan fungsi yang berbeda-beda. Semua peralatan dirancang untuk 
digunakan secara khsusus baik terhadap bahan maupun teknik penggunaannya. Kesalahan 
penerapan bahan dan penggunaan alat akan sangat merugikan. Oleh karena itu pemahaman 
atau pengetahuan alat dan bahan ini merupakan modal utama pekerja tata panggung. 
Dengan mengetahui bahan dan peralatan yang digunakan, seorang penata panggung 
semakin mudah dalam mewujudkan desain tata panggung (Santosa, 2008:414). 

 
3. Kerja Tata Panggung 

Tata panggung secara prinsip dibuat, ditata atau disusun untuk keperluan tempat 
berpijak atau berdiri pemain dan untuk dilihat baik oleh pemain maupun penonton. Tempat 
pemeran berpijak, duduk atau berdiri dapat berupa podium atau panggung, tangga, dan jalan 
landai atau datar. Tata panggung tampak luar yang dapat dilihat adalah dinding, layar atau 
objek gantung, tirai atau draperi, lukisan, dan kain (Campbell, 2004: 31). Secara nyata di 
atas pentas objekobjek tersebut terwujud dalam bentuk jendela, pintu, kursi, meja, hiasan 
dinding, lantai kamar, tangga menuju ke lantai atas, dan lain sebagainya. Semua objek 
tersebut hadir dan ditata dalam satu kesatuan ruang, waktu dan tempat tejadinya peristiwa 
dalam lakon yang dimainkan. Perlengkapan tata panggung seperti dinding, tangga, podium, 
layar atau objek gantung, dan tirai atau draperi ini biasanya telah tersedia dalam berbagai 
ukuran. Perlengkapan ini dapat digunakan sebagai alat peraga pembelajaran tata panggung. 
Secara mendasar, objek-objek tata panggung atau gambaran tata panggung dapat 
diwujudkan melalui penyusunan perlengkapan ini. 

 
              Gambar 7.4. Flat disusun membentuk dinding ruang 

 
Dinding atau biasa disebut flat, seperti gambar di atas terbuat dari rangka kayu yang 

permukaannya ditutupi dengan kain atau papan tipis yang bisa digambari atau dilukis objek 
yang diinginkan. Flat ini terdiri dari berbagai macam ukuran dan bentuk serta dapat 
disatukan dengan flat yang lain untuk menciptakan ruang. Jika ruang yang diinginkan 
memiliki pintu dan jendela, maka perlu disusun flat sebagai dinding datar, flat berjendela, 
dan flat berpintu. Intinya, flat dapat digunakan untuk menciptakan berbagai macam ruang. 
Tangga, dalam khasanah tata panggung adalah tempat berpijak yang berundak-undak. Atau 
tempat berpijak yang digunakan untuk menuju dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih 
rendah dan sebaliknya. Bentuknya bisa berupa tangga yang pijakannya landai dan 
tangga berbentuk undak-undakan dengan atau tanpa pegangan tangan di sisinya. Fungsi dan 
peletakannya juga bias bermacam-macam. Ada tangga yang diletakkan di depan pintu, ada 
tangga menuju podium, ada tangga yang digambarkan sebagai jalan menuju lantai atas, dan 
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lain sebagainya. Bahkan, tangga bias dikombinasikan dengan flat sehingga bisa memberi 
kesan kemunculan yang berbeda. 

 
Gambar 7.5. Berbagai macam tangga 

 
Podium atau platform adalah panggung kecil yang ukurannya berbeda-beda baik luas 

maupun tingginya. Podium dibuat dari rangka kayu ringan tapi kuat dan ditutup dengan 
papan kayu. Ia mudah diangkat dan dipindah. Rangkanya bisa ditutup namun bisa juga 
terbuka. Jika rangkanya ditutup, maka harus dibuatkan lubang tangan untuk 
mengangkatnya. Podium ini digunakan untuk menciptakan tinggi rendah area permainan. 
Kombinasi susunan beberapa podium mampu menciptakan dimensi ruang permainan terkait 
levelling pemeran. Di Indonesia podium atau platform ini sering disebut sebagai trap atau 
level. 

 
                Gambar 7.6. Podium 

 
Layar atau objek tergantung dalam tata panggung disebut sebagai drop. Oleh karena 

itu layar sebagai latar belakang disebut dengan back drop. Layar ini bisa dilukis dengan 
pemandangan sesuai dengan latar tempat terjadinya peristiwa. Tapi bisa juga dibiarkan 
tanpa lukisan dan hanya berwarna hitam untuk memberi kesan kedalaman. Teknik 
pemasangan layar ini tentu saja digantung sebab jika ia di pasang pada kerangka kayu dan 
didirikan dengan menggunakan penyangga, maka namanya adalah flat. Objek tergantung 
yang disebut sebagai drop ini tidak hanya digunakan untuk menyebut layar saja. Semua 
objek dekorasi yang pemasangannya digantung disebut sebagai drop. Misalnya, kerangka 
jendela, lukisan atau hiasan yang cara memasangnya digantung. 
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Gambar 7.7. Drop 

 
Tirai adalah kain yang biasanya di panggung dan telah terpasang seperti tirai 

pembuka dan tirai pembatas antara bar lampu satu dengan yang lainnya. Bentuk tirai ini bisa 
diambil sebagai model dalam penataan panggung dan disebut sebagai draperi. Model tirai 
bisa dibuat dari kain dan dapat diterapkan pada objek tata panggung lain misalnya jendela 
atau pintu. Kreativitas penata panggung dalam membentuk kain menjadi sesuatu objek 
artistik ini sangat diperlukan. 

Pelengkapan panggung seperti yang telah disebutkan di atas cukup mewadahi 
keperluan praktik kerja tata panggung. Dalam pembelajaran dasar tata panggung, praktik 
yang dilakukan adalah menciptakan tata panggung dengan menggunakan perlengkapan 
panggung yang ada. Tata dan susun objek ini harus didasarkan pada gambar rancangan 
seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya. Langkah kerja penataan dapat 
dilakukan dengan 
tahapan berikut. 
a. Memahami gambar rancangan tata panggung dengan baik. Komposisi, ukuran dan tata  

letak objek diperhatikan dengan seksama. 
b. Memilih dan memilah kelengkapan panggung sesuai dengan kebutuhan. Flat, platform,  

tangga, drop, draperi atau beberapa di antaranya harus ditentukan sesuai keperluan  
perwujudan gambar rancangan. 

c. Menentukan atau merancang langkah penataan. Hal ini penting sebab jika tata letak  
salah satu objek salah atau kurang sesuai dengan gambar, maka diperlukan penataan  
ulang. Oleh karena itu objek yang mana yang perlu ditata terlebih dahulu dan objek  
yang mana yang perlu ditata kemudian harus diatur dengan baik. 

d. Menata dan menyusun objek. Semua harus dilakukan dengan hatihati dan cermat. 
e. Mengamati. Setelah semua objek tersusun hingga membentuk tata panggung sesuai  

gambar, pengamatan atau pengecekan ulang perlu dilakukan. Jika terjadi kesalahan atau  
kekurangan bias segera dibenahi. 

f. Tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan. Hal ini penting  
untuk menemukan kekurangan dalam proses sehingga pada proses berikutnya bisa  
diperbaiki. 

 
Pelatihan praktik tata pangung menyediakan bermacam-macam gambar rancangan 

yang disediakan atau digunakan, agar praktik tidak hanya menata objek sesuai dengan satu 
gambar rancangan saja. Karena hal demikian tidak akan memberikan banyak pengalaman. 
Kerja penataan dengan berbagai macam gambar rancangan dapat memberikan pemahaman 
yang baik mengenai tata cara penataan objek (kelengkapan panggung) secara efektif dan 
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efisien. Kerja penataan panggung membutuhkan banyak tenaga, maka jika terlalu banyak 
bongkar pasang dalam penataan akan menguras banyak tenaga. Pada akhirnya kerja menjadi 
tidak mengenakkan. 

Praktik dasar penataan panggung dengan menggunakan perlengkapan panggung 
dapat dilakukan secara bertahap mulai dari menata berdasar komposisi, keseimbangan 
hingga menciptakan ruang. Akan tetapi praktik seperti ini belum tentu bisa dilaksanakan 
dengan baik karena sangat tergantung dengan ketersediaan perlengkapan. Misalnya, bentuk 
dan ukuran flat yang terbatas akan menghasilkan komposisi yang terbatas pula. Demikian 
juga dengan kelengkapan yang lain. Untuk mengurangi kendala tersebut. Praktik penataan 
dapat dilakukan dengan menggunakan maket atau miniature kelengkapan panggung. 

 

 
 

Gambar 7.8. Maket tata panggung 
 

Perubahan maket dapat dipergunakan untuk berlatih mengatur tata panggung, semua 
jenis perlengkapan panggung dibuat dalam ukuran yang kecil baik dari kertas maupun foam 
atau bahan lain yang mudah didapat. Ukuran dan bentuknya dibuat bermacam-macam 
sehingga pada nantinya bisa disusun ke dalam banyak variasi. Pada tahap ini maket atau 
miniatur benar-benar mengacu pada perlengkapan panggung yang sesunguhnya. Jadi tidak 
diperkenankan membuat maket langsung sesuai gambar rancangan. Proses atau tahapan 
kerjanya persis seperti yang telah disebutkan di atas, hanya saja perlengkapan panggungnya 
dibuat dalam bentuk mini. 

Praktek kerja pembuatan miniatur meskipun tidak seperti kerja nyatanya namun 
memberikan kemudahan dalam mengamati hasil kerja dan evaluasi. Karena bentuknya yang 
kecil, maka pengamatannya bisa dari berbagai sudut pandang dan lebih detail. Jika terjadi 
kesalahan atau kekurangan cepat diketahui dan cepat pula dibenahi. Misalnya, letak dinding 
kurang miring atau podium terlalu datar bisa segera disesuaikan. Intinya, pelatihan praktik 
tata panggung tidak boleh berhenti hanya karena alasan ketiadaan perlengkapan. Pelatihan 
praktik tata panggung tidak terlalu menekankan pada hasil, melainkan pada proses di mana 
pemahaman mengenai elemen-elemen artistik itu didapatkan, dimengerti, dan bias 
dikembangkan. Keberlangsungan proses dalam tata panggung akan melahirkan kreasi-kreasi 
artistik yang segar dan baru. Sebagai bentuk pengembangan latihan prakter tata panggung, 
dibawah ini diberikan contoh gambar rancangan panggung 1 yang menggunakan podium. 
Selanjutnya, tata panggung dikerjakan sesuai dengan gambar rancangan menurut tahapan 
kerjanya. 
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Gambar 7.9. Rancangan panggung 1 tampak depan atas 
 
Gambar rancangan di atas memperlihatkan bahwa ruang yang disedikan diciptakan dari 
susunan podium berbagai ukuran. Komposisi penataan bersifat asimetris dengan 
menonjolkan area belakang. Keseimbangan area diciptakan dari bentuk susunan dan tinggi 
rendah podium yang ada. Pada tahap ini perlu dicermati bentuk dan ukuran podium yang 
dibutuhkan sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa sesuai gambar. Sebagai bentuk 
latihan, podium bisa diciptakan dalam bentuk miniatur baik dari kertas ataupaun foam. 
Untuk lebih memperjelas kebutuhan podium ini diperlukan melihat gambar rancangan dari 
berbagai sisi. Di bawah ini adalah gambar rancangan tata panggung dari sisi kanan dan kiri. 

 
Gambar 7.10. Rancangan panggung 1 tampak kanan atas 

 

 
Gambar 7.11. Rancangan tata panggung 1 tampak kiri atas 

 
Berikutnya, setelah mamahami atau mengetahui kebutuhan podium diperlukan panduan 
tata letaknya. Hal ini bisa dilihat dari floor plan yang telah dibuat. 
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Gambar 7.12. Floor plan rancangan 1 
 

Panduan tata letak objek seperti di atas memberikan kemudahan penataan terkait 
dengan area panggung yang digunakan dalam rancangan. Pengembangan latihan kerja tata 
panggung berikutnya dapat dilakukan dengan memberikan gambar rancangan tata panggung 
yang menggunakan kombinasi perlengkapan seperti misalnya tangga, podium, dan dinding. 
Komposisi perlengkapan dapat dibuat simetris ataupun asimetris, namun perlu diperhatikan 
tingkat kesulitan penataan yang nanti akan dilakukan. Semakin kompleks objek tata 
panggung ditata semakin sulit proses penataannya. Di bawah ini adalah contoh gambar 
rancangan tata panggung yang dapat dijadikan bahan latihan dan digambarkan secara 
lengkap mulai tampak atas, kanan atas, kiri atas, dan floor plan. 

 
Gambar 7.13. Rancangan panggung 2 tampak depan atas 

 
Gambar 7.14. Rancangan panggung 2 tampak kanan atas 
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Gambar 7.15. Rancangan panggung 2 tampak kiri atas 
 

 
Gambar 7.16. Floor plan rancangan panggung 2 

. 
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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. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
1. Jelaskan kaitan alat dan bahan tata panggung beserta produk yang dapat dihasilkan ? 
2. Jelaskan bagian-bagian panggung ? 
3. Lakukan penataan panggung dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia ? 
4. Manfaat apakah yang kamu peroleh setelah mempelajari unit pembelajaran ini ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
     Membuat penataan property  

 
 Ketentuan Soal : 

 Buat dokumen baru pada program Power Point 
 Setiap slide di buat efek animasi 
 Presentasi disisipkan gambar, audio atau video sesuai tema 
 Simpan dengan nama file sesuai dengan tema 

 
 
 
 
 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 
Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar   2 15  

3 30  
Nilai 
Siswa 

 
……… 

Paraf 
Guru 

 
……… 4 40  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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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 tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   
 Membuat penataan property  20 

3. Hasil    
 Setiap slide di buat efek animasi 15 
 Presentasi disisipkan gambar, audio atau video sesuai tema 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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