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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

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

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Tinjauan Seni ini sebagai salah 

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

1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian 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 3.11 dan KD 4.1 Sampai KD 4.11 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

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

1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

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

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

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

teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Penyusun 

 

 

 

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

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

telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa 

materi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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3.1. Memahami konsep dasar seni 

4.1. Mengkomunikasikan konsep dasar seni 

 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 
1. Pengertian Konsep Dasar Seni 

A. Pengertian Konsep 

Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun 

suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan 

komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Pengertian 

lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan 

dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang 

dibangun dari berbagai macam karakteristik 

B. Pengertian Seni 

Pengertian seni secara umum adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung 

unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain atau  seni adalah bagian 

komunikasi manusia yang berdasar pada pengalaman, perasaan, dan memiliki keindahan.  

Seni diartikan sebagai sesuatu yang bersifat indah, halus, dan luhur, namun seiring berjalannya 

waktu telah banyak tokoh-tokoh yang berpendapat tentang difinisi Seni. Menurut filosof 

Yunani bernama Plato (428-348 SM), seni adalah hasil tiruan alam (art imitator natural). 

Kemudian pada abad ke 19, Benedetto Croce menyatakan bahwa seni adalah ungkapan kesan-

kesan. 

Berikut ini merupakan pengertian seni menurut para ahli. 

1) Menurut Quraish Shihab, M.A. dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an 

mengemukakan bahwa seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan 

budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang 

indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri 

manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambahambanya.
 

2) Seni menurut Yusuf Al-Qardhawi, seni adalah merasakan dan mengungkapkan 

keindahan.
 

3) Seni menurut Plato dan Rousseau adalah hasil peniruan alam dengan segala 

seginya.
 

4) Aristoteles mengungkapkan bahwa seni adalah harus dinilai sebagai suatu 

tiruan, yakni tiruan dunia alamiah dan dunia manusia. Berbeda dengan Plato, 

Aristoteles tidak memaksudkanya sekedar “tiruan belaka” menurutnya seni 

harus memiliki keunggulan “ falsafi” yakni bersifat dan bernada “universal”.
 

5) Seni menurut Schopenhauer adalah, segala usaha untuk menciptakan bentuk-

bentuk yang menyenangkan. Menurut tiap orang senang dengan seni musik 

meskipun seni musik adalah seni yang paling abstrak.
 

6) Seni menurut Leo Tolstoy adalah ungkapan perasaan pencipta yanng 

disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang 

dirasakan pelukis.
 

7) Seni menurut Thomas Munro adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan 

efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya.
 

8) Teori Ekspresi Seni Modern, Seni adalah ungkapan emosi atau ungkapan 

perasaan seniman
 

9) Seni menurut Brade adalah pemanfaatan budi dan akal untuk menghasilkan 

karya yang membahagiakan jiwa spiritual manusia
 

10) Seni menurut Lager seni adalah kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang dapat 

dipahami oleh perasaan manusia bentuknya berupa lukisan patung, arsitektur, 

musik, tari, film dan lain-lain.
 

11) Matius Ali dalam Estetika, Sebuah Pengantar Filsafat Keindahan, membagi 

seni dalam 3 kategori, yaitu:
 

a) Teori Mimesis yang disampaikan oleh para filusuf Yunani Kuno seperti 

Plato dan Aristoteles, menurut teori ini, seni adalah tiruan atau menirukan 

alam 

b) Teori Ekspresi Seni Modern, Seni adalah ungkapan emosi atau ungkapan 

perasaan seniman 
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c) Teori Cita Rasa, seni bukanlah keindahan, tetapi merupakan pengalaman 

atau perasaan seseorang. 

 

Berdasarkan pandangan pengertian seni di atas bahwa seni bisa diartikan sesuai 

dengan pendapat The Liang Gie, sebagai mana yang dikutip Surajiyo, 

menurutnya ada lima jawaban mengenai pengertian seni yaitu: 

1) Seni Sebagai Kemahiran (Skill) 

Pengertian seni sebagai kemahiran seseorang adalah berasal (etimologi) kata art 

dari kata latin ars yang artinya menyambung atau menggabungkan. Untuk 

pengertian kemahiran, bahasa Yunani Kuno memakai kata techne yang kini menjadi 

tehnik. Jadi, kata secara etimologi art bisa diartikan suatu kemahiran dalam 

membuat barang-barang atau mengerjakan sesuatu. William Flemming 

berpendapat, seni dalam artinya yang paling besar adalah suatu kemahiran atau 

kemampuan. Batasan ini memang benar untuk kata asalnya dalam bahasa latin ars 

(kemahiran) maupun kata padanannya dalam bahasa Jerman Kunst. Pengertian seni 

sebagai kemahiran ini pada umumnya dilawankan dengan ilmu (science). 

2) Seni Sebagai Kegiatan Manusia (Human Activity) 

Yakni menciptakan karya seni apa pun. Pengertian seni sebagai suatu kegiatan 

manusia yang menciptakan suatu benda (indah atau menyenagkan) dilawankan 

dengan craft (kerajinan). Menurut Kahler, ciri-ciri yang membedakan antara art dan 

craft adalah kegunaan praktis. 

3) Seni Sebagai Karya Seni 

Karya seni adalah produk dari kegiatan manusia. Ini sesuai dengan pendapat John 

Hospers, yang menyatakan seni dalam artian yang seluas-luasnya, seni meliputi 

setiap benda yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan benda-benda 

alamiah.
 

4) Seni Sebagai Seni Indah (Fine Art) 

Pengertian ini dipakai oleh ahli estetis Yervant Krikorian. Seni indah dinyatakan 

sebagi seni yang terutama bertalian dengan pembuatan benda-benda dengan 

kepentingan estetis sebagaimana berbeda dari seni berguna atau terapan yang 

maksudnya untuk kefaedahan. Seni indah ini mencakup seni lukis, pahat, arsitektur, 

tari, musik, kesusastraan, teater, filem, dan lain-lain. 
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5) Seni sebagai Penglihatan (Visual Art) 

Eugene Johnson berpendapat bahwa, seni sebagaimana paling umum digunakan 

dewasa ini, seni berarti seni-seni penglihatan, yaitu bidang kreativitas seni yang 

bermaksud mengadakan tata hubungan pertama-tama melalui mata. Herbert Read 

berpandapat, kata seni yang paling lazim dihubungkan dengan seni-seni yang 

bercorak penglihatan atau plastis.
 

Konsep dasar seni adalah sebuah ide, gagasan yang diaplikasikan kedalam seni dengan 

tujuan agar seni tersebut terkonsep sehingga mempunyai sebuah nilai atau makna 

keindahan dalam karya seni tersebut. 

2. Sifat –Sifat Dasar Seni  

Seni mempunya sifat-sifat dasar diantaranya sebagai berikut: 

a. Kreatif, Karyanya belum pernah diciptakan sebelumnya (merupakan hal baru) 

b. Individualistis, Karya yang diciptakan menunjukan ciri khas penciptanya (jati diri 

pencipta) 

c. Ekspresif, Karyanya memiliki emosi yang terpancar saat orang lain melihatnya 

d. Abadi, Karya yang telah diciptakan bersifat abadi meskipun penciptanya telah meninggal 

e. Semesta (Universal), Karyanya didedikasikan untuk masyarakat sepanjang zaman 

3. Fungsi Seni 

Manusia sepanjang hidupnya tidak bisa dipisahkan dengan seni sebab seni adalah bagian dari 

kehidupan manusia yang sama pentingnya dengan kebutuhan primer lainnya. Suatu karya seni dapat 

berfungsi baik secara individual bagi penciptanya dan penikmatnya, maupun secara sosial dalam 

kehidupan sehari – hari. 

A. Fungsi Individual Seni 

1) Fungsi individual seni untuk memenuhi kebutuhan rohani 

Setiap individu pasti memiliki emosi dan tuntutan emosi itu perlu disalurkan supaya tidak 

terjadi menjadi beban bagi dirinya.Bagi seorang seniman emosi itu dapat disalurkan melalui 

kegiatan seni, seperti melukis mematung dan lain – lain. Karena seni adalah suatu kegiatan 

yang melibatkan ekspresi yang mendalam, dan mengekspresikan perasaan merupakan 

kegiatan rohaniah. Sedangkan bagi individu – individu lain yang bukan seniman seni dapat 

berfungsi pula untuk memenuhi kebutuhan rohani yaitu dengan cara menikmati 

(mengekspresikan) hasil karya seni, misalnya menonton film, menyaksikan pertunjukan 

drama, mendengarkan musik atau mengunjungi pameran. Kegiatan – kegiatan seperti itu dapat 

menimbulkan rasa keindahan atau kesenangan batin dalam setiap individu. 
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2) Fungsi individual seni untuk memenuhi kebutuhan jasmani 

Selain karya seni murni, juga banyak karya seni pakai yang diciptakan oleh para seniman atau 

pengrajin, seperti pakaian meubel, alat – alat dapur, perkakas dan perhiasan. Secara individual 

karya seni tersebut dapat berfungsi fisik, karena hasilnya dapat kita pergunakan untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. 

B. Fungsi Sosial Seni 

Suatu karya seni memiliki nilai sosial apabila: 

Dapat mempengaruhi tingkah laku atau tindakan masyarakat secara kolektif. Diciptakan untuk  

dilihat dan digunakan dalam suasana umum. Mencetuskan atau melukiskan aspek – aspek 

eksistensi yang bersifat sosial atau kolektif sebagai kebalikan dari sesuatu pengalaman individual. 

Dalam kehidupan sehari – hari dapat kita jumpai karya seni diterapkan diberbagai bidang, yaitu 

bidang rekreasi, komunikasi, pendidikan dan bidang agama. 

1)  Fungsi sosial dalam bidang rekreasi : Fungsi ini yaitu, karya seni yang sengaja  

disajikan sebagai sarana hiburan untuk memberikan kesenangan atau kebahagiaan 

kepada masyarakat luas. Seperti; seni pertunjukan atau pementasan wayang, 

orkes,sandiwara,dll. 

2) Fungsi sosial seni dalam bidang komunikasi : Apabila karya seni digunakan sebagai   

 media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Maka karya seni  

 tersebut memiliki fungsi sosial dalam bidang komunikasi. Misalnya informasi tentang  

 wajib belajar sembilan tahun disispkan lewat drama himbauan melestariakn  

 lingkungan dituangkan dengan lagu, kritik sosial digambarkan dengan karikatur dan  

 sebaginya. 

3) Fungsi sosial seni dalam bidang pendidikan :  Peranan seni dalam bidang pendidikan 

yaitu sebagai alat peraga untuk memperlancar proses belajar supaya anak didik lebih 

mudah dan mengerti menerimanya. Misalnya suatu peristiwa dalam sejarah 

disampaikan dengan fillm. 

4) Fungsi sosial seni dalam bidang agama : Sejak lahirnya kebudayaan, seni sudah 

berkaitan dengan fungsi sacral. Manusia percaya terhadap adanya kekuatan – kekuatan 

gaib dilakukan dengan seni. Kemudian turunnya agama – agam pun mejadi seni 

sebagai kegiatan yang tak terpisahkan dari kegiatan keagamaan. Misalnya memuja roh 

– roh nenek moyang atau para Dewa diwujudkan dengan patung. Menyampaikan 

dakwah Islam dengan pertunjukan wayang atau drama. 

 

4. Peran Seni Sebagai Media Pendidikan 

Seni memiliki peran sebagai media pendidikan salah satunya yaitu sebagai alat peraga untuk 

memperlancar proses belajar supaya lebih mudah memahaminya. Seni memiliki peranan dalam 
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pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan 

anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, 

visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan 

kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional. 

 Bidang seni rupa, musik, tari, dan keterampilan memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan 

kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan seni dan keterampilan, aktivitas berkesenian 

harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan 

konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, 

proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. 

Misalnya di dalam seni teater, pendidikan budi pekerti ini sangat kentara dalam  

pemunculan karakter tokoh-tokoh yang dilakonkan.  Pembelajaran Seni Budaya ini tidak ingin 

mendidik siswa agar menjadi seniman, melainkan agar siswa dapat lebih menghayati peran 

kehidupan dalam mengarungi peradaban. Jika ia tertarik lebih dalam terhadap teater, ia bisa memilih 

sanggar-sanggar teater di luar sekolah untuk menampung bakatnya tersebut. 

Contoh lainnya antara lain ramainya pergelaran seni baik berupa show atau pergelaran seni 

pertunjukan maupun berupa pameran senirupa yang terjadi selama masa liburan sekolah belakangan 

ini, ternyata memberikan arti tersendiri bagi kebersinambungan proses kependidikan yang selama 

tahun ajaran di bangku sekolah.  

Setidaknya, kependidikan akan arti nilai-nilai kehidupan dan humaniora kepada generasi muda 

dan publik luas pada umumnya, bisa terus berlanjut selalu meskipun di luar jam pelajaran sekolah 

Selalu ramainya publik yang menjadi penonton dan pengunjung pergelaran atau helatan kesenian 

yang dihelat selama masa liburan ini sudah cukup menjadi indikator betapa animo publik begitu 

besar atas sarana pendidikan alternatif yang jauh lebih enterteinis atau menghibur. 

Berbagai macam materi dan disiplin ilmu sesungguhnya telah tersirat maupun tersurat sebagai 

pesan moral dalam karya-karya kreatif kesenian yang disajikan para kreator di panggung-panggung 

teater, film, musik dan tari dan berbagai bentuk seni pertunjukan lainnya. 

Atau di arena dan ruang-ruang pameran lukisan, fotografi, otomotif, fashion, disain dan maket 

miniatur arsitektur, dan lain sebagainya Helatan seni tersebut tidak saja tertumpu di pusat pagelaran 

seni. Keberadaan mall dan swalayan pun yang lebih bersentuhan langsung dengan publik luas kini 

pun mulai dilirik. Inilah efektif ekonomi kreatif yang tengah gencar di kampanyekan pemerintah saat 

ini. Nilai-nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai keilmuan dengan sendirinya termaktub dalam karya-

karya seni yang tersajikan tersebut sebagai pesan moral yang disampaikan sang kreator kepada 

audiensnya. 

Saripati pandangan kreator itu pun berikutnya terserap dengan sengaja maupun tidak oleh 

audiens untuk berikutnya jadi bahan referensi pertimbangan-pertimbangan strategis kejiwaan mereka 

dalam menentukan sikap ketika menghadapi berbagai persoalan hidupnya. 
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A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelaskan apa yang di maksud dengan konsep seni? 

2. Jelaskan apa yang di maksud dengan  fungsi seni? 

3. Sebutkan macam-macam  fungsi seni dalam kehidupan sehari-hari? 

4. Apa yang di maksud dengan seni sebagai media pendidikan? 

5. Sebutkan fungsi sosial seni? 

6. Fungsi seni di bagi menjadi 2, sebutkan dan jelaskan? 

7. Apa yang di maksud seni sebagai kemahiran? 

8. Menurut matius Ali dalam Estetika membagi seni dalam 3 kategori, sebutkan dan jelaskan? 

9. Sebutkan sifat dasar seni? 

10. Apa yang di maksud dengan fungsi individual seni untuk rohani? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  Nilai 

Siswa 

 
……… 

Paraf 

Guru 

 
……… 

4 10  

5 10  

6 10  

7 10  

8 10  

9 10  

10 10  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah bagan skema ide/konsep seni 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan 20 

2 Proses 20 

3 Kesesuaian Produk 35 

 a.  Kesesuaian media 15 

 b. Kesesuaian isi 20 

4 Sikap 15 

5 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja 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. Memahami cabang-cabang seni  

4.2. Mendeskripsikan cabang-cabang seni 

 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

1. Cabang Cabang Seni  

Seni merupakan bagian komunikasi manusia yang berdasarkan dari pengalaman, perasaan dan 

memiliki nilai keindahan. Seni sangat berpengaruh terhadap perkembangan jaman di segala bidang, 

dengan adanya seni kehidupan manusia dekat dengan keindahan. Dari banyaknya kesenian yang ada 

di dunia, berikut merupakan pembagian dari cabang-cabang yang terdapat pada seni. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan, dan pemahaman manusia, seni juga makin 

berkembang. Hal ini diikuti dengan lahirnya seni-seni baru di masyarakat. Oswald Kulpe membagi 

cabang – cabang seni menjadi: 

A. Seni Audio (Auditory Art) 

Seni audio merupakan seni yang dapat dinikmati melalui indra pendengaran, dalam 

perkembangannya seni audio atau auditory art dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: 

1) Seni Musik : Seni musik adalah seni yang dapat dinikmati melalui nada, misalnya musik 

instrumental dari alat tunggal seperti piano dan biola, atau juga musik instrumental dari 

gabungan dari beberapa alat musik seperti pada pertunjukan orkestra. 

2) Seni Sastra : Seni satra adalah seni yang dapat dinikmati melalui keindahan kata dan bahasa, 

misalnya pada pembacaan puisi atau pementasan drama. 

3) Seni Suara : Seni suara merupakan seni yang dapat dinikmati melalui nada dan kata, misalnya 

pada karya lagu, musikalisasi puisi, atau tembang. 

B. Seni Visual (Visual Art) 

Seni visual atau visual art adalah seni yang dinikmati melalui indra penglihatan (mata). Seni 

visual dibagi menjadi dua, yaitu seni dua dimensi dan seni tiga dimensi. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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1) Seni dua dimensi : Seni dua dimensi meliputi seni dua dimensi tanpa gerak seperti karya seni 

rupa (lukisan, gambar), dan juga seni dua dimensi dengan gerak seperti seni sinematografi. 

2) Seni tiga dimensi : Dalam seni tiga dimensi juga dapat dibedakan menjadi seni tiga dimensi 

tanpa gerak seperti patung, pahatan. Dan seni tiga dimensi dengan gerak seperti seni tari dan 

pantomim. 

C. Seni Audio Visual (Auditory Visual Art) 

Seni audio visual atau auditory visual art merupakan seni yang dapat dinikmati oleh indra 

pendengaran sekaligus indra penglihatan. Seni audio visual dapat dibagi menjadi berikut 

1) Seni tari, seni yang menampilkan keindahan perpaduan antara gerak dan nada 

2) Seni drama, yaitu seni yang menampilkan perpaduan gerak, kata, dan visual 

3) Seni opera, yaitu seni yang menampilkan perpaduan gerak, nada, dan visual 

Melalui perkembanganya, cabang-cabang seni mulai dilihat berdasarkan penikmatanya, dibagi 

kedalam lima cabang. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 

a.  Seni rupa 

Seni rupa merupakan seni dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat dinikmati dengan indra       

penglihatan dan indra peraba. Berdasarkan fungsinya seni rupa terbagi mendai dua jenis yaitu, 

seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni dibuat hanya bertujuan untuk dilihat 

kenindahannya, seperti misalnya dalam pembuatan karya berupa lukisan dan patung, 

sedangkan seni rupa terapan selain keindahan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya meja ukir, kerajinan keramik, dan lain-lain. 

b. Seni rupa adalah salah satu cabang kesenian dimana memiliki wujud pasti dan memanfaatkan 

unsur rupa yang diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis, kerajinan 

tangan, kriya, dan multimedia.  Seni rupa meliputi kemampuan memahami, dan berkarya 

lukis, kemampuan memahami dan membuat patung, kemampuan memahami dan berkarya 

grafis, kemampuan memahami dan membuat kerajinan tangan, serta kemampuan memahami 

dan berkarya atau membuat sarana mulltimedia. Seni rupa telah ada sejak dimulai zaman 

animisme dan dinamisme zaman sekarang. Seni rupa secara performatif mempresentasikan 

wujud kasat mata yang dipertimbangkan secara sinergis melalui media sebagai dasar 

perwujudan rupa.  

 Seni Rupa Murni (Fine Art) : 

Seni rupa yang diciptakan tanpa mempertimbangkan kegunaannya atau seni bebas (Free 

Arat). 

Contoh : seni lukis, seni patung, seni grafika, dll. 
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 Seni Rupa Terapan/pakai (Applied Art): 

seni rupa yang mempertimbangkan keindahan.  

contoh: seni lukis, seni kriya, seni dekorasi, dll. 

Ada beberapa unsur – unsur dalam seni rupa yaitu diantanyanya adalah titik, garis, bidang, 

bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Dalam pembuatannya, seni rupa memiliki 

beberapa prinsip diantaranya kesatuan, keselarasana, penekanan, irama, gradasi, proporsi, 

keserasian, komposisi, keseimbangan, dan aksentuasi. 

 

c. Seni tari 

Seni tari merupakan sebuah seni yang diwujudkan melalui gerak, ruang, waktu, irama, 

wirasa,wiraga, dan susunan unsur gerakan anggota tubuh secara teratur dan menurut pola pola 

tertentu sehingga menimbulkan gerakan yang indah dan memesona dan dapat dinikmati oelh 

penontonya. Seni tari dapat dinikmati dengan indra penglihatan dan indra pendengaran (audio 

visual). 

Seni tari adalah hasil ciptaan manusia yang menggunakan gerak tubuh sebagai suatu 

keindahan. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media mengkomunikasikan maksud-maksud 

tertentu dari koreogragfer. Keindahan tari terletak pada kebahagian, kepuasaan, baik itu dari 

koreografer, peraga dan penikmat atau penonton. Seni tari meliputi tari tradisional dan tari 

garapan. 

Macam-Macam Seni Tari : 

1. Tari klasik 

2. Tari kreasi baru 

3. Tari tradisional 

4. Tari modern, dll. 

Makna dari tari adalah keindahan dan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam 

bentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Seni tari terbagi kedalam beberapa jenis 

yaitu seni tari klasik, kreasi baru, tradisional, dan modern. Pada saat ini banyak lahir seni tari 

kreasi baru seperti break dance, capoera, shuffle, dan lain-lain.  

d. Seni musik 

Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan media bunyi sebagai 

sarana pengungkapan ekspresi senimannya. Karya seni musik dapat dinikmati melalui indra 

pendengaran (audio) yang dibentuk dari unsur nada dan bunyi dalam alat musik, suara 

manusia (vokal), atau gabungan keduanya. 
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Kata musik dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari Bahasa Inggris musik atau 

Bahasa Belanda muziek. Para ahli sejarah mengungkapkan, kata musik berasal dari 

sekumpulan nama dewi kesenian bangsa Yunani Purba, yaitu musae.  

Unsur bunyi merupakan unsur utama dari seni musik. Sedangkan unsur lain adalah 

bentuk harmoni, melodi, dan notasi musik merupakan wujud sarana yang diajarkan. Seni 

musik tumbuh dan berkembang sejak zaman Renaissance sampai saat ini. Seni musik adalah 

hasil ciptaan manusia yang menghasilkan bunyi ritme dan harmoni yang indah bagi 

pendengar.  

Macam-Macam Seni Musik : 

1. Musik klasik 

2. Musik jazz 

3. Musik pop 

4. Musik bosa 

5. Musik rock 

6. Musik tradisional, dll. 

e. Seni sastra 

Seni sastra adalah seni yang lahir dari ide dan gagasan manusia yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Dalam kamus besar berbahasa Indonesia (KBBI), Sastra berarti mengarahkan, 

mengajar, memberikan petunjuk, atau instruksi. Macam-macam seni sastra diantaranya adalah 

puisi, cerpen, pantun, prosa, sajak, novel, dll. Unsur-unsur sastra terdiri dari pikiran, perasaan, 

pengalaman, ide-de, semangat, kepercayaan, dan ekspresi. Seni sastra menonjolkan pemilihan 

bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan maksud si penulis. 

f.   Seni teater atau drama 

Seni teater adalah seni yang paling kompleks, karena dalam visualisasinya ia menggabungkan 

cabang seni lainnya. Macam-macam teater diantaranya teater lama, komedi, baru, dan 

sendratasik (seni drama dan musik). Unsur-unsur teater diantaranya adalah naskah/skenario, 

pemain, sutradara, properti, penataan, dan penonton. 

Seni sastra adalah hasil daya kreasi manusia yang dinikmat segi visual dan dari makna yang 

dimilikinya. Seni sastra menggambarkan keindahan dalam bentuk kata-kata, baik itu 

dituliskan ataupun disuarakan. Contoh seni sastra adalah puisi, tulisan, dan kaligrafi.  

Macam-Macam Seni Sastra : 

1. Puisi 

2. Cerpen 

3. Prosa 
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4. Pantun, dll. 

Seni teater pada dasarnya mencakup kemampuan memahami dan berkarya teater, kemampuan 

memahami dan membuat naskah, kemampuan memahami berperan di bidang casting 

kemampuan memahami dan membuat setting atau tata teknik pentas panggung dan penciptaan 

suasananya sebagai perangkat tambahan dalam membidangi seni teater. Seni teater merupakan 

bagian dari integral kesenian bermedia ungkap suara dalam wujud pemeranan. Cara atau 

teknik ini lebih mengutamakan terciptanya casting, pembawaan, diksi, intonasi, pengaturan, 

laring, dan faring secara konsisten adalah bagian penting dalam penjelmaan profesi yang 

harus dimiliki.  

Macam-Macam Seni Teater/Drama : 

1. Teater lama 

2. Teater komedi 

3. Teater baru 

4. Sendratasik (seni drama dan musik) 

kompetensi dasar dalam bidang seni teater mencakup kemampuan memahami dan berkarya, 

kemampuan memahami dan membuat naskah, kemampuan memahami berperan di bidang 

casting kemampuan memahami dan membuat setting atau tata teknik pentas panggung dan 

penciptaan suasananya sebagai perangkat tambahan dalam membidangi pertunjukan seni 

teater. 

Terlepas dari lima cabang tersebut, ada 2 cabang seni yang lainnya yaitu seni kerajinan 

tangan, dan seni berwawasan teknologi. 

g. Seni kerajinan tangan  

Cabang dari kesenian ini pada dasarnya adalah memprioritaskan keterampilan tangan dalam 

bentuk benda hasil kerajinan. Contoh-contoh dari  kerajinan tangan misalnya unsur-unsur 

bordir, renda, seni lipat, seni dekoratif, serta seni yang menekankan keterampilan tangan. Seni 

dan pengetahuan lain dapat dipahami dan diketahui oleh pembaca dalam upaya 

pengembangan kepribadian dan keanekaragaman. Dalam suatu kehidupan akan terasa hambar 

dan gersang apabila kita tidak memiliki kesenian. 

Kesenian bisa menyempitkan aspek budaya dan memperluas cakrawala serta keanekaragaman 

pengetahuan bagi seseorang. Secara ralistis kesenian yang ada berwujud musik, rupa, teater, 

dan tari secara multilingual, multikultural, dan multidimensional. 

h. Seni berwawasan teknologi 

Perkembangan dari ilmu pengetahuan secara gamblang mampu mengadopsi berbagai 

penerapan pengetahuan ke dalam munculnya cabang pengetahuan baru. Salah satu terobosan 
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di bidang  pengetahuan yang berhubungan dengan seni adalah munculnya cabang seni 

berhubungan dengan pemanfaatan alat-alat canggih. Cabang pengetahuan seni yang 

berhubungan dengan pemanfaatan teknologi adalah munculnya cabang seni, seperti seni peran 

(khususnys sinetron), pendokumentasian (sinema), audio-visual (keproduseran) dan lain-lain. 

Munculnya cabang seni berwawasan teknologi menjadi sinyal bahwa wahana pengembangan 

seni dan pengetahuan kesenian dalam kaitannya dengan wawasan teknologi mampu 

mengadaptasikan pengetahuan baru sebagai wadah penuangan bakat-bakat seni berhubungan 

dengan penggunaan alat-alat canggih. 

 

A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (PG) 

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

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

pengerjaan soal. 

1. Suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide,  

  atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan 

memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik adalah pengertian dari… 

A. Dasar seni 

B. Konsep 

C. Pandangan manusia 

D. Pola piker 

E. Seniman 

2. Seni adalah harus dinilai sebagai suatu tiruan, yakni tiruan dunia alamiah dan dunia  

   manusia adalah merupakan pengertian seni menurut… 

A. Aritoteles 

B. Quraish sihab 

C. Plato  

D. Yusuf Al khadawi 

E. Thomas munro 

3. Seni adalah ungkapan emosi atau ungkapan perasaan seniman adalah teori… 

A. Teori cita rasa seni 

B. Teori citra rasa seni 

C. Teori expresi seni  

D. Teori expresi seni modern 

E. Teori nemesis 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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4. Seni sebagai kemahiran seseorang adalah berasal (etimologi) kata art dari kata latin ars 

  yang artinya menyambung atau menggabungkan adalah pengertian seni sebagai… 

A. Human activity 

B. Karya seni 

C. Skill 

D. Fine art 

E. Visual Art 

5. Seni indah dinyatakan sebagi seni yang terutama bertalian dengan pembuatan benda- 

  benda dengan kepentingan estetis adalah pengertian seni sebagai… 

A. Human activity 

B. Karya seni 

C. Skill 

D. Fine art 

E. Visual Art 

6. Dibawah yang bukan sifat dasar seni adalah… 

A. Kreatif  

B. Individualis 

C. Objektif  

D. Expresif 

E. Universal  

7. Karya yang diciptakan menunjukan ciri khas penciptanya adalah pengertian salah satu  

sifat dasar seni dari… 

A. Kreatif  

B. Individualis 

C. Objektif  

D. Expresif 

E. Universal  

8. Kemudian turunnya agama – agam pun mejadikan seni sebagai kegiatan yang tak  

terpisahkan dari kegiatan keagamaan adalah pengertian fungsi sosial seni dalam 

bidang… 

A. Pendidikan 

B. Agama 

C. Sosial 

D. Komunikasi 

E. Rekreasi 

9. Karya seni digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat luas  adalah pengertian fungsi sosial seni dalam bidang… 

A. Pendidikan 

B. Agama 

C. Sosial 

D. Komunikasi 

E. Rekreasi 

10. Seni yang dapat dinikmati melalui indra pendengaran adalah pengertian dari cabang  

seni… 

A. Visual Art 

B. Audio Art 

C. Audio Visual Art 

D. Skill Art 

E. Fine Art 
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C. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sebutkan cabang-cabang seni menurut Oswald Kulpe ? 

2. Seni audio visual dapat dibagi menjadi ? 

3. Apa yang dimaksud dengan seni tari, seni musik, seni sastra dan seni teater ? 

4. Sebutkan macam-macam seni musik ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 20 100 Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 20  

3 30  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

4 30  
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3.3. Memahami konsep estetika 

4.3. Mengkomunikasikan Konsep Estetika 
 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

 
1. KONSEP ESTETIKA  

Estetika adalah salah satu cabang filsafat  yang membahas keindahan.  

Estetika merupakan ilmu membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk, dan bagaimana supaya 

dapat merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang 

mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. 

Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni.  Etimologi Estetika berasal dari 

bahasa Yunani  aisthetikos yang berarti "keindahan, sensitivitas, kesadaran, berkaitan dengan persepsi 

sensorik"), yang mana merupakan turunan dari aisthanomai yang berarti "saya melihat, meraba, 

merasakan"). Pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb . Baumgarten pada 1735 untuk 

pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan.  

Penilaian keindahan Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam 

membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut memengaruhi    

penilaian terhadap keindahan. Misalnya pada masa romantisme di Perancis,  keindahan berarti 

kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan 

menyajikan sesuatu dalam keadaan apa adanya, pada masa maraknya de stijl di belanda. Keindahan 

berarti kemampuan memadukan warna dan ruang serta kemampuan mengabstraksi benda. 

A. Pengertian Estetika menurut Djelantik 

Djelantik mendefinisukan bahwa yang dinamakan estetika adalah suatu ilmu yang 

mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek 

dari apa yang kita sebut keindahan . 
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Beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa yang 

dinamakan estetika atau yang biasa disebut dengan ruang lingkup bahasan estetika adalah 

meliputi dua pokok bahasan utama, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan 

keindahan atau yang biasa orang orang sebut estetis dan persoalan yang berkaitan dengan 

seni. Kadangkala pembahasan kedua persoalan itu saling terkait dan sulit dipisahkan. 

Ada beberapa persoalan yang tergolong di dalam kedua lingkup bahasan tersebut di 

antaranya adalah: 

1. Persoalan Nilai Estetis (esthetic value). persoalan nilai estetis ini biasanya  menyangkut antara 

lain: apakah yang dinamakan keindahan itu; apakah keindahan bersifat objektif atau subjektif; 

apakah yang menjadi ukuran baku keindahan, bagaimanakah peranan keindahan dalam 

kehidupan manusia;  

2. Persoalan Pengalaman Estetis (esthetic eksperience) menyangkut beberapa hal yang antara 

lain: apakah yang disebut pengalaman estetis; bagaimanakah sifat dasar atau ciri-ciri suatu 

pengalaman estetis; apakah yang menyebabkan orang menghargai sesuatu yang indah; apakah 

yang merupakan rintangan dari pengalaman estetis; 

Estetika sebagai salah satu bidang yang merupakan pengetahuan dianggap dan dipandang penting 

untuk dipelajari, terutama bagi mereka yang berkecimpung atau menggeluti dunia seni, baik 

sebagai praktisi maupun sebagai pengamat atau kritikus. Ada beragam manfaat yang akan 

dimiliki oleh pegiat seni ketika sudah mempelajari estetika, baik itu secara langsung ataupun 

tidak langsung. Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh setelah mempelajari bidang ini 

di antaranya: 

a) Estetika dapat memperdalam pengertian tentang rasa indah pada umumnya dan tentang 

kesenian pada khususnya. Orang yang belajar estetika akan secara langsung dapat memahami 

definisi tentang perasaan indah yang dimaksudkan. 

b) Estetika bisa memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pengertian tentang unsur-unsur 

objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia dan faktor-faktor objektif yang 

berpengaruh kepada pembangkitan rasa indah tersebut. 

c) Estetika juga dapat memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pengertian tentang unsur-

unsur subjektif yang berpengaruh terhadap kemampuan menikmati rasa indah. 

d) Estetika bisa memperkokoh rasa cinta kepada kesenian dan kebudayaan bangsa pada 

umumnya serta mempertajam kemampuan untuk mengapresiasi (menghargai) kesenian dan 

kebudayaan bangsa. 

e) Mempelajari ilmu estetika dikemudian hari akan memupuk kehalusan rasa pada umumnya. 
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f) Estetika dapat memperdalam pengertian keterkaitan wujud berkesenian dengan tata 

kehidupan, kebudayaan, dan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. 

g) Memantapkan kemampuan menilai karya seni yang secara tidak langsung mengembangkan 

apresiasi seni di dalam masyarakat pada umumnya. 

h) Estetika dapat memantapkan kewaspadaan atas pengaruh-pengaruh negatif yang dapat 

merusak mutu kesenian dan berbahaya terhadap kelestarian aspek-aspek dan nilai-nilai 

tertentu dari kebudayaan kita. 

i) Estetika bisas secara tidak langsung, dengan bobot yang baik, yang dibawakan kesenian, dapat 

memperkokoh masyarakat dalam keyakinan akan kesusilaan, moralitas, perikemanusiaan, dan 

ketuhanan. 

j) Belajar estetika pada mulanya akan melatih diri berdisiplin dalam cara berfikir dan mengatur 

pemikiran secara sistematis, membangkitkan potensi untuk berfalsafah yang akan memberikan 

kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan, memberi wawasan yang luas dan bekal 

bagi kehidupan spiritual dan psikologi kita. 

 

Teori Estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu : 

1) Teori Estetik Formil 

Banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik. Teori ini 

menyatakan bahwa keindahan luar bangunan menyangkut persoalan bentuk dan warna. Teori 

beranggapan bahwa keindahan merupakan hasil formil dari ketinggian, lebar, ukuran 

(dimensi) dan warna. Rasa indah merupakan emosi langsung yang diakibatkan oleh bentuk 

tanpa memandang konsep-konsep lain. Teori ini menuntut konsep ideal yang absolut yang 

dituju oleh bentuk-bentuk indah, mengarah pada mistik. 

2) Teori Estetik Ekspresionis 

Teori menyebutkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari bentuknya tetapi dari maksud 

dan tujuan atau ekspresinya. Teori ini beranggapan bahwa keindahan karya seni terutama 

tergantung pada apa yang diekspresikannya. Dalam arsitektur keindahan dihasilkan oleh 

ekspresi yang paling sempurna antara kekuatan gaya tarik dan kekuatan bahan (material). Kini 

anggapan dasar utama keindahan arsitektur adalah ekspresi fungsi atau kegunaan suatu 

bangunan. 

3) Teori Estetik Psikologis 

Menurut Teori ini keindahan mempunyai 3 aspek : 

a. Keindahan dalam arsitektur merupakan irama yang sederhana dan mudah. Dalam arsitektur 

pengamat merasa dirinya mengerjakan apa yang dilakukan bangunan dengan cara 

sederhana, mudah dan luwes. 
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b. Keindahan merupakan akibat dari emosi yang hanya dapat diperlihatkan dengan prosedur 

Psikoanalistik. Karya seni mendapat kekuatan keindahannya dari reaksi yang berbeda 

secara keseluruhan. 

c. Keindahan merupakan akibat rasa kepuasan si pengamat sendiri terhadap obyek yang 

dilihatnya. 

Ketiga teori ini merupakan manifestasi untuk menerangkan keindahan dari macam-macam 

sudut pandang : secara mistik, emosional atau ilmiah intelektual. 

Teori keindahan secara umum menurut dasar pemikiran Timur, seperti diuraikan Sachari 

(1988 : 29-33), antara lain didasarkan pada hubungan alam dengan semesta (Taoisme), 

manusia dengan masyarakat (Konfusianisme), hubungan manusia dengan yang mutlak 

(Budhisme). Keseimbangan alam merupakan ukuran keindahan menurut pemikiran Timur. 

Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Sehingga pada dasarnya estetika yang 

dicari adalah sebuah hakikat dari keindahan, bentuk bentuk pengalaman keindahan (seperti 

keindahan jasmani dan keindahan rohani, keindahan seni dan keindahan alam), yang diselidiki 

oleh emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, agung, bagus, mengharukan dan 

sebagainya. 

Dalam sejarah pemikiran Barat, estetika merupakan salah satu cabang fisafat yang 

berkembang pesat. pernyataan ini bisa dai lihat dari beberapa tokoh filsuf  besar yang 

melahirkan teori serta pemikiran tentang estetika seperti Immanuel Kant. Kant berpendapat 

bahwa yang indah adalah yang tanpa konsep dapat diterima sebagai sesuatu yang universal, 

memuaskan, menyenangkan, tanpa pamrih dan tak berkepentingan (Muslih,2005:137). 

Sementara didunia Timur-Islam, ekspresi seni sering tersandung persoalan tahayyul, bid’ah, 

churafat, maka selama ini tradisi Islam lebih tampil dalam soal hukum. 

Keindahan menurut luasnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Keindahan dalam arti yang terluas 

 Keindahan merupakan pengertian yang berasal dari Yunani dahulu yang 

didalamnya tercakup ide kebaikan. Menurut bangsa Yunani keindahan merupakan 

arti estetis yang disebutnya symmetria untuk keindahan berdasarkan penglihatan, 

harmonia untuk keindahan berdasarkan pendengaram. Sehingga, pengertian 

keindahan yang seluas-luasnya adalah meliputi keindahan seni, moral, dan 

intelektual. 
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2. Keindahan dalam arti estetis murni. 

Menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala  

sesuatu yang dicerapnya. 

3. Keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan. 

Jadi disini lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda yang   

dicerap dengan penglihatan berpa keindahan dari bentuk dan warna. 

Semuanya belum jelas apa sesungguhnya keindahan itu. Hal ini memang 

merupakan suatu persoalan filsafat yang jawabannya beraneka ragam. Salah satu 

ciri-ciri umum yang ada pada semua benda yang dianggap indah dan kemudia 

menyamakan ciri-ciri hakiki dengan keindahan. Jadi, keindahan pada dasarnya 

adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada sesuatu. Menurut 

Surajiyo (2005:103) kualitas yang sering disebut adalah kesatuan (unity), 

keselarasan (harmony), kesetangkupan (symmetry), keseimbangan (balance), 

perlawanan (contrast). 

Teori Keindahan: 

a. Teori Subjektif dan Objektif 

Dalam sejarah estetis menimbulkan 2 kelompok teori yang terkenal, yaitu teori 

objektif dan subjektif tentang keindahan. Teori objektif dianut oleh Plato, Hegel 

dan Bernard Bosanquet. Sedangkan teori subjektif didukung oleh Henry Home, 

dan Edmund Burke. 

Teori objektif berpendapat, keindahan atau ciri-ciri yang menciptakan estetis 

ialah sifat (kualitas) yang telah melekat pada benda indah yang bersangkutan, 

terlepas dari orang yang mengamatinya. Pengamata seseorang hanyalah 

menemukan atau menyingkapkan sifat-sifat indah yang sudah ada pada suatu 

benda dan sama sekali tidak berpengaruh untuk merubahnya. 

Sedangkan teori subjektif adalah menyatakan bahwa ciri-ciri yang menciptakan 

keindahan pada suatu benda sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah 

tanggapan perasaan dalm diri seseorang sendiri yang mengamati suatu benda. 

Adanya keindahan semata-mata tergantung pada pencerapan dari se pengamat 

itu. Kalaupun dinyatakan bahwa suatu benda mempunya nilai estetis, hal ini 

diartikan bahwa seseorang pengamat memperoleh pengalaman estetis sebagai 

tanggapan terhadap benda itu. 
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b. Teori perimbangan 

Teori perimbangan tentang keindahan oleh Wladylaw Tatarkiewicz disebut 

sebagai Teori agung tentang keindahan (the great theory of beauty) atau dapat 

juga teori agung mengenai estetis eropa. Teori agung tentang keindahan 

menjelaskan bahwa, keindahan terdiri atas perimbangan dari bagian-bagian, atau 

lebih tepat lagi terdiri atas ukuran, persamaan dan jumlah dari bagian-bagian 

serta hubungannya satu sama lain. 

c. Teori bentuk estetis 

Ciri-ciri umum dari bentuk estetis menjadi enam asas, yaitu sebagai berikut: 

1) Asas Kesatuan Utuh 

2) Asas Tema 

3) Asas Variasi Menurut Tema 

4) Asas Keseimbangan 

5) Asas Perkembangan 

6) Asas Tata jenjang 

 

1. Prinsip Dan Konsep Estetika 

Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang 

membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa 

merasakannya. Menurut pendapat The Liang Gie, 1976 (dalam Wiramihardja,2009:173) 

Estetika merupakan bagian aksiologi yang membicarakan permasalahan (Russel), pertanyaan 

(Langer), atau issues (Farber) mengenai keindahan, menyangkut ruang lingkup, nilai, 

pegalaman, perilaku dan pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam 

kehidupan manusia. Sama halnya dengan cabang ilmu filsafat lainnya, estetika juga dipahami 

dalam lingkup filsafati dan juga ilmiah. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah 

sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris, yang kadang dianggap sebagai penilaian 

terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. 

Dalam hal ini, akan dikaji lebih mendalam mengenai estetika dalam hal filsafati. 

a. Estetika Filsafati 

Pada zaman Yunani Kuno, filsafat keindahan yang saat ini lebih dianggap sebagai 

bagian dari aksiologi lebih banyak dibicarakan dalam metafisika. Metafisika adalah 

cabang filasafat yang mempelajari hakekat realitas dari segala sesuatu, baik fisik 

maupun non fisik. 

b. Prinsip Estetika 
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Prinsisp estetik yang menjadi bahan pertimbangan ditemukan pada antikuitas 

Hellenistik secara umum. Pada prinsip ini diperikan sebagai prinsip bahwa 

keindahan mengandung ekspresi imajinatif dan sensuous menganai kesatuan dalam 

kemajemukan.  

Hal tersebut merupakan alasan yang ditentang analisis estetik  karena berpegang teguh pada 

signifikan konkret mengenai keindalahan dalam diri manusia dan alam. 

c. Konsep Estetika 

Konsep estetika merupaakan konsep-konsep yang berasosiasi dengan istilah-istilah yang 

mengangkat kelengkapan estetik yang mengacu pada deskripsi dan evaluasi mengenai 

pengalaman-pengalaman yang melibatkan objek, satu kejadian artistik dan estetik. Filosof 

Edmund Burke dan David Hume berusaha untuk menerangkan konsep estetik. Misalnya 

keindahan secara empiris, dengan cara menghubungkannya dengan respons-respons fisik 

dan psikologis serta mengelompokannya kedalam tipe-tipe penghayatan individual atas 

objek-objek dan kejadian-kejadian yang berbeda. Jadi mereka melihat suatu dasar untuk 

objektivitas reaksi-reaksi pribadi, Kant menyatakan bahwa konsep estetik secara esensial 

berakar pada pribadi mengenai rasa senang dan sakit. Juga menyatakan bahwa konsep-

konsep itu memiliki objektivitas tertentu dengan dasar pada taraf estetik murni, perasaan 

sakit,dan senang merupakan respon yang universal. 

2. Macam – macam Keindahan 

a. Keindahan sebagai rasa nikmat yang diobjektivitaskan 

Sebenarnya keindahan bukanlah merupakan suatu kualitas objek, melainkan sesuatu 

yang senantiasa bersangkutan dengan perasaan. Sesungguhnya yang dinamakan warna 

sebuah objek ialah cara kita memberikan reaksi terhadap suatu rangsangan. Kiranya 

pasti mudah dimengerti bahwa rasa nikmat atau rasa sakit bersifat subjektif, karena 

kedua macam rasa tersebut tidak akan dimengerti secara masuk akal sebagai kualitas-

kualitas yang terdapat pada objek yang lain. Tetapi orang dapat membayangkan 

keindahan yang terdapat pada objek yang lain. Artinya orang dapat memproyeksikan 

perasaannya,karena keindahan bersangkutan dengan rasa nikmat. 

Sesungguhnya terdapat banyak rasa nikmat yang bukan merupakan bagian dari citra kita 

mengenai sesuatu objek, dan untuk membedakan antara rasa nikmat yang merupakan 

bagian dari citra mengenai suatu objek dan rasa nikmat yang bukan bagian dari citra 

maka digunakan kata’keindahan’. Menurut Santayana, “keindahan merupakan rasa 

nikmat yang dianggap sebagai kualitas barang sesuatu.” Akibatnya, tidak mungkin ada 

keindahan yang terpisahkan dari pemahaman kita mengenai objek yang merupakan 
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keindahan, yaitu rasa nikmat tidak akan bermakna jika tidak dialami. Selanjutnya jika 

suatu objek tidak menimbulkan rasa nikmat pada siapapun, maka tidak mungkin objek 

tersebut dikatakan indah. 

b. Keindahan Sebagai Objek Tangkapan Akali 

Menurut Jacques Maritain dalam bukunya yang berjudul Art and scholasticism 

berpendapat bahwa keindahan bukanlah objek perasaan melainkan objek tangkapan 

akali. 

1) Keindahan Menimbulkan Kesenangan Pada Akal 

Jacques Maritain tidak mengingkari peranan yang dipunyai oleh alat-alat inderawi, 

karena akal menangkap sesuatu sekedar dengan jalan melakukan abstraksi dan 

analisa. Akibatnya, hanya pengetahuan yang diperoleh melalui alat-alat inderawi 

yang dapat mempunyai sifat khas yang diperlukan untuk menangkap keindahan. 

Maritain mengatakan bilamana suatu objek dapat menimbulkan kesenangan pada 

akal, satu-satunya sarana langsung yang dapat ditangkap oleh intuisi jiwa, maka 

objek tersebut merupakan sesuatu yang indah. Keindahan ialah sesuatu didalam 

objek yang dapat menimbulkan senangan pada akal, yang semata-mata karena 

keadaannya sebagai objek tangkapan akali. 

2) Akal Tercermin Dalam Keindahan 

Mengapa suatu objek tertentu dapat dapat menimbulkan kesenangan pada akal? 

Maritain menjawab, karena objek tersebut memiliki kesempurnaan tertentu yang 

juga dipunyai oleh akal. “akal merasa senang pada sesuatu yang indah, karena 

didalam sesuatu yang indah ia menemukan kembali dirinya, mengenal dirinya 

kembali, dan berhubungan dengan pancarannya sendiri. “ciri-ciri khas yang harus 

dipunyai suatu objek agar dapat dikatakan indah dapat ditemukan dengan jalan 

memperhatikan apa yang diutamakan oleh akal. 

Akal senantiasa gelisah apabila menyadari bahwa dirinya kurang sempurna. 

Berdasarkan anggapan tersebut, maka salah satu syarat keindahan ialah harus ada 

keutuhan atau kesempurnaan, karena yang dapat disebut indah ialah sesuatu yang 

manakala ditangkap dapat menimbulkan kesenangan pada akal. Tetapi juga jelas, 

bahwa akal tidak hanya mengutamakan kesempurnaan, melainkan juga ketertiban. 

Bukankah ketertiban sesungguhnya merupakan tanda adanya kegiatan akal. 

Pengetauan senantiasa menyangkut ketertiban barang sesuatu yang diselidiki. 

Karena itu syarat keindahan , yang kedua ketertiben dan ketunggalan yang 

terungkap melalui keseimbangan yang cocok. Akhirnya, akal mengutamakan 
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keadaan yang dapat dipahami secra akal sebagai alat penerang, seperti jik akita 

mengatakan “ dapat sekedar menjadi alat penerang bagi suatu masalah tertentu”. 

Karena itu, syarat terakhir bagi adanya keindahan adalah kejelasan. 

3) Keindahan Ialah Bentuk 

Yang dinamakan bentuk sesungguhnya ialah halnya sendiri yang diketahui, 

pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi yang 

dapat menjangkau bentuk barang sesuatu. Bentuk juga merupakan prinsip yang 

mendasari keadaan yang dapat dipahami secara akali. Dalam babak terakhir, 

keindahan ialah bentuk yang menimbulkan kesenangan pada akal. Untuk mudahnya 

dapat dikatakan bahwa didalam bentuk yang terpancar pada materi, yang bersifat 

seimbang, tertib, dan sempurna itulah akal menemukan diri sendiri.  

Keindahan dapat digapai oleh manusia melalui rasa cinta yang ada pada hasrat 

manusia. Estetika atau keindahan selalu diidentikkan oleh cinta, asal-usul keindahan 

ialah karena adanya keindahan pertama, keindahan pertama yang tersebut yang yang 

membuat suatu benda menjadi indah. Keindahan yang ingin digapai oleh manusia 

yang berada di bumi yang jauh dari kata suci “kotor”, hamper tidak ada manusia di 

dunia ini yang dianggap mampu meraih keindahan yang sebenarnya atau murni. 

keindahan tidak pernah  didudukkan sama tinggi dengan kehidupan dunia yang 

kasar. 

Dari pendapat Plato diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa merupakan hal 

yang tinggi dan jauh dari jangkauan kehidupan manusia yang berada di muka bumi. 

Keindahan dipandang sebagai sesuatu yang maha tinggi dan sangat berjarak dengan 

kehidupan manusia. Akan tetapi manusia diberikan anugerah dengan ide-ide yang 

mereka miliki. Keindahan yang ada di alam semesta merupakan suatu bentuk tiruan 

(imitasi), yang tak sempurna. Manusia yang berkeinginan untuk menggapai 

keindahan adalah manusia “pemimpi”. Keindahan yang sebenarnya (mutlak) 

merupakan subyek yang berada di atas alam semesta. 

Estetika dipandang sebagai sesuatu yang kontekstual, karena dipengaruhi oleh 

keadaan, kebudayaan, serta  peradaban yang berlaku. Penjelasan Sokrates secara 

tidak langsung tercermin dari dialognya yaitu Hippias. Ia pernah mengemukakan 

bahwa kera cantik dibandingkan dengan wanita terjelek, maka wanita terjelek 

tersebut yang dianggap lebih cantik. Dibalik suatu keindahan yang ada pada objek, 

ada keindahan yang sebenarnya berdiri sendiri, keindahan merupakan rasa senang 

positif yang menimbulkan cinta. 
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A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

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

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

pengerjaan soal. 

1. Seni yang dinikmati melalui indra penglihatan adalah pengertian dari cabang seni… 

A. Visual Art 

B. Audio Art 

C. Audio Visual Art 

D. Skill Art 

E. Fine Art 

2. Seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi termasuk ke dalam cabang-cabang seni… 

A. Audio Art 

B. Visual Art 

C. Audio Visual Art 

D. Skill Art 

E. Fine Art 

3. Seni sastra dan seni musik termasuk ke dalam golongan cabang -cabang seni… 

A. Audio Art 

B. Visual Art 

C. Audio Visual Art 

D. Skill Art 

E. Fine Art 

4. Di bawah ini yang bukan merupakan cabang-cabang seni menurut penikmatnya 

adalah… 

A. Seni tari 

B. Seni musik 

C. Seni rupa 

D. Seni terater 

E. Seni arsitektur 

5. Kesenian ini pada dasarnya adalah memprioritaskan keterampilan dalam bentuk benda 

adalah cabang-cabang seni dari… 

A. Seni tari 

B. Seni musik 

C. Seni rupa 

D. Seni teater 

E. Seni kerajinan tangan 

6. Estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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  keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang kita sebut keindahan adalah 

pengertian estetika menurut… 

A. Herbert 

B. Quraish sihab 

C. Plato  

D. Yusuf Al khadawi 

E. Djelantik 

7. Berikut yang bukan merupakan manfaat yang dapat diperoleh setelah mempelajari  

  adalah…. 

A. Estetika dapat memperdalam pengertian tentang rasa indah 

B. Estetika dapat memperdalam pengertian tentang rasa nyaman 

C. Estetika juga dapat memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pengertian  

 tentang unsur-unsur subjektif 

D. Estetika juga dapat memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pengertian  

 tentang unsur-unsur objektif 

E. Estetika bisa memperkokoh rasa cinta kepada kesenian dan kebudayaan bangsa 

8. Teori yang Banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik  

   adalah termasuk ke dalam teori estetik… 

A. Teori Estetik Ekspresionis 

B. Teori Estetik Psikologis 

C. Teori Estetik formil 

D. Teori Estetik obejktif 

E. Teori Estetik subjektif 

9. Keindahan dalam arsitektur merupakan irama yang sederhana dan mudah adalah salah  

   satu aspek dalam teori estetik… 

A. Teori Estetik Ekspresionis 

B. Teori Estetik Psikologis 

C. Teori Estetik formil 

D. Teori Estetik obejktif 

E. Teori Estetik subjektif 

10. Pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang  

  diserapnya merupakan pengertian keindahan dalam arti… 

A. Keindahan dalam arti yang terluas 

B. Keindahan dalam arti psikologi 

C. Keindahan dalam arti estetis murni 

D. Keindahan dalam arti terbatas 

E. Keindahan dalam arti yang tersempit 

11. Seni  yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah pengertian dari… 

A. Seni Timur 

B. Seni Barat 

C. Seni Nusantara 

D. Seni Indonesia 

E. Semua Benar 

12. Fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai adalah fungsi utama  

   karya nusantara dari…  

A. Fungsi Estetis 

B. Fungsi Sosial 

C. Fungsi Praktis 

D. Fungsi Subjektif 

E. Fungsi Objektif 
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13. Berikut ini yang bukan termasuk kedalam contoh karya seni nusantara adalah… 

A. Rumah adat 

B. Patung 

C. Lukisan 

D. Tarian 

E. Anyaman 

14. Seni yang berupa dua dimensi yang mengandung ungkapan batin penciptanya adalah  

 salah satu contoh karya seni nusantara dari… 

A. Rumah adat 

B. Patung 

C. Lukisan 

D. Tarian 

E. Anyaman 

15. Bangunan tradisional yang berfungsi sebagai tempat tinggal adalah salah satu contoh  

 karya seni nusantara dari… 

A. Rumah adat 

B. Patung 

C. Lukisan 

D. Tarian 

E. Anyaman 

16. Kerajinan yang dibuat dengan cara susup menyusup atau silang menyilan antara pakan  

   dan lungsi tinggal adalah salah satu contoh karya seni nusantara dari… 

A. Rumah adat 

B. Patung 

C. Lukisan 

D. Tarian 

E. Anyaman 

17. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam teknik pembuatan karya seni nusantara  

  adalah… 

A. Teknik patung 

B. Teknik gambar 

C. Teknik batik  

D. Teknik grafis 

E. Semua benar 

18. Seni pahat dan ukiran berbentuk tiga dimensi yang biasanya menggunakan media batu  

   atau kayu adalah salah satu contoh karya seni nusantara dari… 

A. Rumah adat 

B. Patung 

C. Lukisan 

D. Tarian 

E. Anyaman 

19. Teknik pembuatan karya seni nusantara dengan cara mencetak termasuk ke dalam  

  contoh teknik… 

A. Teknik patung 

B. Teknik gambar 

C. Teknik batik  

D. Teknik grafis 

E. Semua benar 

20. Pengertian  untuk seni budaya berasal dari dua suku kata yaitu… 

A. Seni – boedaya 
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B. Seni – budaya 

C. Seni – buddhayah 

D. Seni – budhayah 

E. Semua benar 

 

 

 

 

 

 

 

D. Penilian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

   

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep estetika ? 

2. Sebutkan macam-macam keindahan dalam konsep estetika ? 

3. Apa yamg dimaksud dengan kalimat “keindahan adalah bentuk” ? 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 30 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 40  

3 30  

Nilai 

Siswa 

 
……… 

Paraf 

Guru 

 
……… 
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3.4. Menganalisis konsep karya nusantara 

4.4. Menyajikan hasil analisis konsep karya seni nusantara 
 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 
1. Karya Seni Nusantara 

Sejarah keaneka ragaman seni dan budaya indonesia indonesia kaya akan ragam seni budaya sudah 

semestinya indonesia berbangga, maka sudah selayaknya bagi bangsa dan masyarakat negeri ini 

untuk melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada di indonesia ini. jadi tidak mustahil 

jika banyak hasil cipta rasa dan karya dalam berbagai adat dan ragam seni budaya yang dimiliki oleh 

bangsa indonesia ini selalu dilirik oleh bangsa lain. kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang 

diakui sebagai identitas nasional. dalam pembahasan ragam seni budaya mempunyai pengertian 

 untuk seni budaya berasal dari dua suku kata seni - budaya. untuk kata budaya berasal dari bahasa 

sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal yang 

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. tapi semua terangkum 

menjadi satu yaitu sebuah ragam seni budaya yang ber- bineka tunggal ika dengan menunjukkan 

adat ketimuran dan berasaskan pancasila. secara devinisi budaya dapat di artikan sebegai tata cara 

hidup manusia yang dilakukan secara kelompok atau masyarakat, dan di wariskan turun-temurun 

dari generasi ke generasi. sedangkan seni adalah ide atau gagasan proses dari sebuah pemikiran 

manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. dewasa ini, seni bisa dilihat dalam 

intisari ekspresi dan sebuah cipta rasa manusia dalam kreatifitas. seni sangat sulit untuk dijelaskan 

dan juga sulit dinilai, disebab masing-masing individu manusia mempunyai cita rasa yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. beberapa para ahli devinisi mengartikan bahwa seni merupakan 

sebuah aktifitas dalam perbuatan yang timbul dan bersifat indah, menyenangkan dan dapat memberi 

kepuasan tersendiri dalam jiwa suatu manusia. sebuah seni juga bisa kita gambarkan dari sebuah 

penjiwaan yang dalam, dan berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. kebudayaan di indonesia 

keanekaragaman budaya indonesia darisabang sampai merauke merupakan aset yang tidak ternilai 

harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan terus dilestarikan. tetapi, sayangnya, sebagai anak 

bangsa masih banyak yang tidak mengetahui ragam budaya daerah lain di indonesia, salah 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 

https://mysenibudaya.weebly.com/
http://agvnk-0n3.blogspot.in/2012/05/seni-dan-budaya-indonesia.html
http://agvnk-0n3.blogspot.in/2012/05/seni-dan-budaya-indonesia.html
http://agvnk-0n3.blogspot.in/2012/05/seni-dan-budaya-indonesia.html
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satunya budaya tato di mentawai, sumatra barat, tindik sebagai tanda kedewasaan dan masih banyak 

kebudayaan lain yang belum ter ekdplorasi. 

bagi penyuka traveling ke berbagai daerah di indonesia, khususnya yang rasa ingintahunya cukup 

tinggi terhadap beragam budaya, tidak ada salahnya mampir ke mentawai untuk melihat dari dekat 

budaya tato yang sudah menjadi kebudayaan masyarakat setempat, selain menikmati sajian pesona 

alam dan lautnya. tato kebudayaan indonesia dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, 

selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat indonesiajuga terdiri dari berbagai 

kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan 

kelompok sukubangsa yang ada didaerah tersebut. dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana 

mereka tinggal tersebar dipulau- pulau di indonesia. mereka juga mendiami dalam wilayah dengan 

kondisi geografis yang bervariasi. mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, 

pedesaan, hingga perkotaan. hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok 

sukubangsa dan masyarakat di indonesia yang berbeda. contoh dari kebudayaan rakyat pesisir adalah 

pesta laut yang dipersembahkan untuk para leluhur 

A. Seni  Nusantara adalah seni  yang tumbuh dan berkembang di indonesia. ini bukan berarti seni 

rupa tersebut hanya ada satu jenis di indonesia, seni tersebut sangat beragam di setiap daerah 

yang ada di wilayah indonesia. hal tersebut terjadi karena indonesia memiliki keragaman 

budaya yang sangat kaya. keragaman yang ada dapat berupa keragaman teknik, gagasan, corak, 

maupun keahlian masyarakat di daerah tersebut. karya seni rupa nusantara merupakan 

perwujudan dari pola hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada di masing-masing daerah. 

B. Sejarah Seni Nusantara 

Perkembangan seni rupa nusantara tidak lepas dari perkembangan peradaban bangsa indonesia. 

bangsa indonesia telah mengenal seni rupa sejak jaman prasejarah. kemudian semakin 

berkembang dengan adanya pengaruh agama hindu dan buddha di indonesia. dan selanjutnya 

semakin bervariasi sejak masuknya agama islam, agama kristen, dan kolonialisme. sejarah seni 

rupa nusantara terdiri dari tiga fase yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase setelah 

kemerdekaan. 

Sejarah seni nusantara pada fase prasejarah dapat dilihat dari peninggalannya seperti kapak 

genggam, gambar pada dinding gua, dolmen, menhir, kubur batu, sarkofagus, punden berundak, 

kapak corong, candrasa, nekara, moko, dll. fase prasejarah dapat dibagi menjadi empat zaman 

yaitu palaeolithikum, mesolithikum, megalithikum, dan zaman logam. 

Sejarah seni  nusantara pada fase sejarah dimulai sekitar abad ke-7 masehi yang ditandai dengan 

ditemukannya tiang batu tertulis yang dibuat pada masa kerajaan kutai. sejarah seni rupa 

nusantara pada fase sejarah dapat dibagi menjadi tiga masa yaitu kerajaan hindu, kerajaan 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/seni-artikel-lengkap.html
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islam, dan masa penjajahan. ketiga fase sejarah itu saling berakulturasi sehingga menghasilkan 

seni rupa yang sangat unik dan beragam. 

Sejarah seni nusantara pada fase setelah kemerdekaan dipengaruhi oleh adanya kebebasan 

dalam mengeluarkan pendapat, berorganisasi, dan beraliran. banyak sekali pelukis yang hidup 

pada zaman kemerdekaan, salah satunya adalah affandi. kini, seni rupa nusantara semakin 

dikenal di dunia dengan adanya festival-festival dan promosi-promosi ke seluruh dunia. 

2. Fungsi Karya Seni Nusantara 

Secara umum, fungsi utama karya seni nusantara yaitu: 

a) Fungsi Praktis (Kegunaan) adalah fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda 

pakai atau yang biasa disebut seni rupa terapan. contoh: peralatan makan, meja, kursi, tempat 

tidur, pakaian, dan sarana persembahyangan. 

b) Fungsi Estetis (Keindahan), adalah fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan 

benda hias atau yang biasa disebut seni rupa murni. contoh: patung, arca, lukisan, dan ukiran. 

3. Contoh Karya Seni Nusantara 

Berikut adalah beberapa contoh karya seni nusantara: 

a. Rumah Adat adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai tempat tinggal. setiap daerah 

di indonesia memiliki corak rumah adatnya masing-masing. 

b. Patung adalah seni pahat dan ukiran berbentuk tiga dimensi yang biasanya menggunakan media 

batu atau kayu. patung kebanyakan mendapat pengaruh dari kebudayaan hindu. 

c. Anyaman adalah kerajinan yang dibuat dengan cara susup menyusup atau silang menyilan 

antara pakan dan lungsi. anyaman dapat dijadikan keranjang atau mebel. 

d. Lukisan adalah seni yang berupa dua dimensi yang mengandung ungkapan batin penciptanya. 

lukisan di indonesia kebanyakan bertemakan perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat 

indonesia. 

4. Teknik Pembuatan Karya Seni Nusantara 

Karya Seni Nusantara dibuat dengan berbagai ragam teknik sesuai dengan keterampilan masyarakat 

di masing-masing daerah. berikut adalah beberapa tekniknya: 

a. teknik menggambar yang meliputi linier, blok, dusel, pointilis, aquarel, dan plakat. 

b. teknik membuat patung yang meliputi membutsir, cetak, cor, pahat, dan konstruksi. 

c. teknik membatik 

d. teknik grafis yakni dengan mencetak. 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/07/seni-rupa-terapan-artikel-lengkap.html
http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/11/seni-rupa-murni-artikel-lengkap.html
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5. Makna Dalam Karya Seni Nusantara 

Karya-karya seni  nusantara sarat akan makna. makna tersebut dapat dilihat dari bentuk, ukuran, 

motif, pemilihan warna, simbol, dan corak. setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam 

mengekspresikan makna ke dalam karya seni rupa. 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Sebutkan macam-macam teknik pembuatan karya seni nusantara? 

2. Jelaskan apa yang di maksud dengan karya seni nusantara? 

3. Sebutkan fungsi karya seni rupa nusantara praktis dan estetis? 

4. Sebutkan dan jelaskan sejarah singkat karya seni nusantar di indonesia? 

5. Kapan ditemukan nya tiang batu tertulis yang dibuat pada masa kerajaan kutai? 

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep seni ? 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi seni ? 

8. Sebutkan macam-macam fungsi seni dalam kehidupan sehari-hari ? 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 10  

3 10   

4 10  Nilai 

Siswa 

……… 

Paraf 

Guru 

……… 5 10  

6 10  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 10    

8 20  
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3.5. Menganalisis sejarah seni nusantara 

4.5. Menyajikan hasil analisis seni nusantara 
 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

1.  SEJARAH SENI  NUSANTARA 

Seni menurut Popo Iskandar adalah karya cipta manusia yang bersifat kreatif dan memiliki nilai 

seni yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Seni memiliki beberapa cabang, antara lain seni 

musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Pada materi berikut ini yang kita pelajari adalah cabang 

seni rupa. Seni rupa di wilayah Nusantara  sudah ada sejak zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan 

dengan diketemukannya hasil karya seni rupa, baik berupa lukisan di dinding-dinding gua maupun 

benda-benda yang digunakan untuk meramu. Hasil seni rupa pada zaman tersebut diperkiraan 

sebagai sarana untuk melakukan ritual tertentu. 

 

           Kehidupan manusia gua 

Seni rupa adalah cabang seni yang menggunakan media rupa dalam penyampaiannya. 

Unsur media rupa ini dapat berupa titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap-terang. Seni 

rupa menurut kegunaannya dibedakan menjadi tiga yaitu seni rupa murni, seni rupa terapan dan 

desain. Seni rupa murni adalah suatu karya seni yang menggunakan media visual yang digunakan 

sebagai pemuas ekspresi pribadi atau karya yang dibuat hanya digunakan untuk kepuasan dirinya 

sendiri. Seni rupa murni terdiri dari seni lukis, seni grafis, seni patung, seni instalasi. Sedangkan seni 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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rupa terapan adalah karya seni rupa yang menitikberatkan pada aspek kegunaan atau fungsi. Seni 

rupa terapan terdiri dari berbagai macam hasil karya seni kriya, baik kriya kayu, kriya kulit, kriya 

logam, kriya keramik, kriya tekstil, batik.  Seni rupa desain terdiri dari desain produk, desain grafis, 

desain arsitektur, desain interior-eksterior. 

Seni rupa Nusantara adalah suatu karya seni rupa yang terdapat di wilayah Nusantara. Seni rupa 

Nusantara menurut periode perkembangan dibagi menjadi  Zaman Batu, Zaman Klasik, dan 

Zaman Indonesia Baru. 

A. ZAMAN BATU 

1.  Zaman Batu Tua (paleolithikum) 

  Zaman paleolithikum ini ditandai dengan diketemukannya benda-benda dari batu kasar, 

berupa    kapak genggam (chopper) yang ditemukan di Pacitan (Jawa Timur), Parigi 

(Sulawesi), Gombong (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat). Di Ngandong (Jawa Tengah) 

ditemukan alat-alat dari batu beraneka warna yang berfungsi untuk mengorek-orek ubi yang 

disebut flakes dan peralatan dari tulang (bone culture). Selain itu juga ditemukan lukisan 

kuno di gua Leang-leang (Sulawesi Selatan) objek lukisan di gua ini berupa telapak tangan 

dan tubuh manusia. Di Papua objek lukisannya berupa binatang terdapat cipratan darah yang 

dicampur dengan lemak. 

 

    Lukisan dinding gua Lascaux 

 

     Serpihan batu peninggalan palaelithikum 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/lascaux-cave-paint-frugalvillage-com.jpg
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                          Bone culture 

2. Zaman Batu Tengah (mezolithikum) 

Pada zaman ini kehidupan nenek moyang kita sudah mulai maju dan berkembang. Hal ini 

dibuktikan dengan diketemukannya ujung panah, flakes, batu penggiling, pipisan, kapak batu 

dan alat-alat dari tanduk rusa. Nenek moyang kita pada zaman ini diperkirakan sudah mulai 

menetap. hal ini dibuktikan dengan diketemukan tumpukan kulit kerang setinggi tujuh meter 

di pantai  timur Sumatra dan juga sudah diketemukan pecahan tembikar dari tanahliat. 

  

         Kapak batu 

  

 Peninggalan mezolithikum 

3. Zaman Batu Muda (neolithikum) 

Pada zaman ini nenek moyang kita sudah tinggal menetap. Dalam mencari mata pencaharian 

mereka sudah mulai bercocok tanam. Pada periode ini telah ditemukan kapak lonjong dan 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/bone-culture.jpg
http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/biface_feuille_de_laurier-commons-wikimedia-org1.jpg
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persegi. Kapak persegi (ditemukan di Lahat, Bogor, Sukabumi, Karawang, Pacitan, 

Tasikmalaya dan lereng Gunung Ijen) diperkirakan untuk bercocok tanam, memahat dan untuk 

memotong kayu. Sedangkan kapak lonjong (ditemukan di Papua, Minahasa, Serawak dan 

Kepulauan Tanimbar) bentuknya bulat memanjang dengan bagian ujung lancip dan tajam. 

Pada zaman ini juga sudah diketemukan tembikar dari tanah liat yang sudah diberi motif hiasan 

yang bersifat magis, perhiasan cincin, kalung, gelang dari batu dan pakaian dari kulit kayu. 

 

Kapak lonjong 

 

Gerabah peninggalan masa neolithikum 

4. Zaman Batu Besar (megalithikum) 

Zaman Batu Besar ditandai dengan adanya peninggalan monumen-monumen batu sebagai 

upacara keagamaan yang dianut masyarakat pada saat itu. Peninggalan tersebut berupa dolmen ( 
sejenis meja dari batu berukuran besar berfungsi untuk meletakkan sesaji di atasnya dan juga 

sebagai tanda bahwa di bawahnya ada kuburannya), menhir (bangunan yang menyerupai tugu 

sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib), kuburan batu, sarcophagus (peti dari 
batu untuk menyimpan orang mati), punden berundak (batu yang disusun berundak menyerupai 
candi) dan arca batu. 

 
     Dolmen Ballykel 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/kapak-lonjong-wacananusantara-org.jpg
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             Menhir 

 

         Sarchopagus 

 

      Punden berundak 

 

B. ZAMAN LOGAM 

Zaman ini ditandai masuknya kebudayaan Indo-Cina ke Indonesia sekitar 500 SM. Peninggalan 

pada zaman logam berupa kapak perunggu, genderang perunggu, benda hias dari perunggu. 

 

Kapak corong dari logam 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/menhirikwanins-blogspot-com.jpg
http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/sarkopagus-epochtimes-co-id.jpg
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Nekara 

C. ZAMAN KLASIK 

Zaman klasik adalah merupakan periode kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada zaman ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu masa Hindu-Budha dan masa perkembangan Islam. Periode 

Hindu-Budha merupakan pelajaran sangat berharga untuk perkembangan seni rupa Nusantara. 

Hasil seni yang sangat menonjol adalah peninggalan candi-candi di wilayah Nusantara, seperti 

Candi Borobudur, Candi Prambanan dan candi-candi lainnya. Masyarakat lokal dapat belajar seni 

rupa ke sekolah pendidikan formal di luar negeri. Periode Islam banyak meninggalkan seni 

bangunan seperti masjid dan makam, bangunan keraton, kaligrafi, dan ragam hias bercirikan khas 

Islam. 

1) Pengaruh Hindu-Budha 

Pengaruh Hindu-Budha dalam bidang seni dimulai sejak abad ke-4 M, bersamaan dengan 

penyebran kedua agama tersebut di Indonesia. Banyak di antara konsep Hindu-Budha 

mengenai para dewa yang dinyatakan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk manusia 

maupun bukan manusia. Bentuk pengaruh Hindu-Budha terhadap karya seni rupa Indonesia 

antara lain : 

a. Seni Patung atau Seni Pahat 

Pada patung Hindu-Budha, ragam hias yang paling umum digunakan adalah padma 

teratai. Padma melambangkan tempat duduk dewa tertinggi, terbentuknya alam semesta, 

kelahiran Budha, kebenaran utama, tempat kekuatan hayati dan suci bagi kaum Yogin), 

serta rasa kasih. Bentuk hias yang lain adalh swastika (melambangkan daya dan 

keselarasan agad raya), kalamakara (terdiri dari kala yang melambangkan waktu, dan 

makara malambangkan makhluk seperti buaya), serta kinnara yang berwujud setengah 

manusia dan burung (anggota dari kelompok dewa penghuni langit). 

b. Arsitektur  

Pengaruh zaman Hindu-Budha dalam bidang seni rupa sangat kental dalam bidang 

arsitektur, khususnya arsitektur pada bangunan candi. Candi di Indonesia dibedakan 

menjadi candi Hindu dan candi Budha. 

c. Candi Hindu 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/nekara-dongson.jpg
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Arsitektur candi Hindu Indonesia memiliki gaya yang sama dengan India Selatan. Candi 

Syiwa Lara Jonggrang di Jawa Tengah, misalnya. Candi tersebut melukiskan penafsiran 

setempat yang terperinci mengenai tempat pemujaan agama Hindu yang menunjukkan ciri 

Syiwaisme. 

d. Candi Budha 

Bangunan candi Borobudur, tidak ada hubungan gaya dengan India. Borobudur terdiri atas 

sepuluh tingkat konsentris. Enam tingkat paling bawah dirancang sebuah bidang persegi, 

sementara empat tingkat di atasnya merupakan stupa utama berbentuk lingkaran. 

e. Seni Kriya 

Para ahli sejarah menduga masyaralkat kita mengadakan kontak dengan melalui 

perdagangan. Masuknya pengaruh Hinduu-Budha dari India memberikan nilai tambah bagi 

perkembangan seni kriya di Indonesia, terutama dalam teknik menenun kain katun dan 

sutra. Berpadu dengan keterampilan setempat, seni kriya bahan tenunan pun berkembang 

menjadi bentuk seni batik. 

2) Pengaruh Cina 

Hubungan dagang Indonesia dan Cina dimulai antara tahun 250 sampai 400 M, yaitu beberapa 

ratus tahun sebelum terjadinya berbagai perubahan seni dan budaya secara nyata. Hubungan 

dagang tersebut berlangsung di kota-kota pelabuhan tempat para saudagar Cina tinggal dan 

menikah dengan masyarakat setempat. 

Walaupun tidak sekuat pengaruh Hindu-Budha, ebudayaan Cina tetap memainkan peranan 

penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Pada hakikatnya, pengaruh Cina pada 

unsur kebendaan (dalam hal bentuk), tanpa tujuan keagamaan dan sosial budaya. 

Pengaruh budaya Cina yang tampak pada seni rupa Indonesia antara lain : 

a. Arsitektur  

Rincian dan kerumitan ukiran kayu yang serupa dengan bagian dalam istana dan masjid 

juga ditemukan di gerbang mmakam, relief di beberapa candi di Jawa Timur 

menampakkan pengaruh Cina dalam bentuk liku-liku yang meliuk dan ragam hias awan. 

Selain itu pengaruh Cina tampak pada pura dan beberapa istana, sejumlah tempat 

peribadatan, seperti Klenteng, bahkan masjid yang menggunakan keramik dan piring-

piring Cina. 

b. Peralatan Rumah Tangga 

Sejak dulu masayrakat Indonesia yang masih tradisional menggunakan tikar sebagai alas 

duduk. Sejak abd ke-16 mulai ada perubahan. Para bangsawan istana mulai menggunakan 

kursi sofa. Perabotan taman, hiasan keramik, dan pot bunga sebagian menggunakan produk 

Cina. 
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c. Pengaruh Islam 

Pengaruh Islam terhadap seni Indonesia merupakan hasil perdagangan yang dimulai sejak 

abd ke-11. Para pedagang dari Gujarat, India, membangun permukiman di sepanjang 

Pantai Timur Sumatra dan Aceh. Selanjutnya pusat-pusat kebudayaan Islam dibangun 

secara bertahap di Demak dan Jepara. 

Pengaruh kebudayaan Islam terhadap seni rupa antara lain sebagai berikut. 

 

1) Pahatan Kubur dan Masjid 

Beberapa makam islam paling tua menggunakan nisan bergaya Islam. Batu nisan gaya 

Gujarat ditemukan di Samudera Pasai (Aceh Utara) dan Gresik. Arsitektur masjid 

Indonesia pun berbeda dengan yang ditemukan di negara Islam lainnya. Masjid lama 

dibangun dengan mengikuti prinsip dasar bangunan kayu, dan disertai dengan 

pembangunan pendapa di bagian depan. Selain itu juga memiliki atap tumpang yang 

memberikan ventilasi, dan disangga oleh deretan tiang kayu. Masjid-masjid tersebut 

terdapat di Cirebon, Banten, Demak, dan Kudus. Bagian dalamnya dihiasi pola bunga, 

satwa, dan bangun berulang. Letak piring-piring China, Vietnam, dan Thailand 

digunakanuntuk menyamakan lantai berwarna yang ditemukan di masjid Timur Tengah 

dan Moghul, India. 

 

       Candi Pringapus 

 

      Candi Prambanan 
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Candi Borobudur 

 

D. ZAMAN INDONESIA BARU 

Pada periode ini seni rupa Nusantara mulai dipengaruhi oleh budaya barat. Pada masa ini seni 

rupa dikelompokkan menjadi : 

1) Masa Perintisan 

Masa Perintisan adalah masanya Raden Saleh yang merupakan juru gambar Belanda. Karya 

Raden Saleh antara lain : Antara Hidup dan Mati (pertarungan antara seekor banteng dan 

dua ekor singa), Penangkapan Diponegoro, Perkelahian dengan Binatang Buas, Perburuan, 

Hutan Terbakar, Banjir, Harimau dan Mangsanya, Merapi yang Meletus. 

  

 Perkelahian dengan Singa karya Raden Saleh 

    

   Penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh 

2) Masa Mooy Indie 

Masa Raden Saleh mengalami kekosongan muncul pelukis Abdullah Suryosubroto keturunan 

bangsawan Solo. Sekolah di Akademi Kesenian di Eropa kemudian mengembangkan 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/borobudurontchez-wordpress-com.jpg
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lukisannya di Indonesia dengan gaya yang berbeda. Gaya Abdullah Suryosubroto 

menekankan keelokan dan suasana keindahan alam di Indonesia. Jadi objek lukisannya adalah 

pemandangan alam yang indah dan wanita-wanita cantik. Kemudian pada masa ini disebut 

dengan masa Indonesia Jelita (Mooy Indie). Pelukis lainnya adalah Wakidi, Pirngadi, Basuki 

Abdullah dan Wahdi. 

 

 Gadis cantik karya Basuki Abdullah 

   

  Nyai Rara Kidul 

     

                            Lukisan pemandangan alam 

 

3) Masa Cita Indonesia 

Perbedaan kenyataan antara keindahan yang dibuat oleh Abdullah Suryosubroto dengan 

kenyataan bangsa Indonesia yang melarat dan menderita, pelukis S. Sudjoyono mempelopori 

lukisan yang bertolak belakang dengan Mooy Indie. Kemudian mendirikan perkumpulan ahli 

gambar Indonesia (PERSAGI) yang anggotanya Agus Jayasuminta, L. Sutioso, Rameli, Abdul 

Salam, Otto Jaya, S. Sudiarjo, dan lainnya. 

Karya S. Sudjoyono antara lain Di Depan Kelambu Terbuka, Sayang Saya Bukan Anjing, 

Jongkatan, Cap Go Meh, Mainan Anak-anak Sunter, Bunga Kamboja dan Nyekar. 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/ba-caniga-blogspot-com.jpg
http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/rarakidul-id-wikipedia-org.jpg
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                  Di depan kelambu terbuka karya S.Soedjojono 

4) Masa Pendudukan Jepang 

Pada masa ini pelukis dari golongan rakyat biasa sudah mulai banyak bermunculan, 

seperti Affandi, Kartono Yudhokusumo, Nyoman Ngedon, Hendra Gunawan, Henk 

Ngantung. 

 

                 Penari Ronggeng karya Hendra Gunawan 

5) Masa Kemerdekaan 

Pada masa ini Affandi mendirikan perkumpulan Seniman Indonesia Muda (SIM). Anggotanya 

Affandi, Hendra Gunawan, Suromo, Surono, Abdul Salam, Sudibyo, dan Trisno Sumarjo. 

Setelah keluar dari SIM Affandi dan Hendra Gunawan mendirikan Peloekis Rakyat yang 

beranggotakan Kusnadi, Sudarso, Sasongko, Trubus. 

 

                            Karya Affandi 

 

 

http://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/di-balik-kelambu-1939dgi-indonesia-com.gif
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6) Masa Seni Rupa Baru 

Pada  masa ini para pelukis sudah berani menampilkan corak baru dalam penggarapannya. 

Para seniman muda ini berusaha menciptakan sesuatu yang baru yang tidak tergantung pada 

suatu media tertentu, tetapi sudah menggunakan berbagai media untuk menghasilkan sesuatu 

yang berbeda. Penerapan konsep-konsep yang tabu sudah diungkapkan lewat lukisannya. 

 

   Lukisan abstrak 

 

 

A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Kapan tepat nya masuknya kebudayaan Indo-Cina ke Indonesia? 

2. Seni rupa Nusantara menurut periode perkembangan dibagi menjadi ? 

3. Apa yang di maksud zaman logam? Sebutkan apa saja peninggalan zaman tersebut? 

4. Bangunan yang menyerupai tugu sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan 

  kekuatan gaib di sebut dengan? 

5. Pada zaman apakah nenek moyang kita sudah mulai maju dan berkembang? 

6. Sebutkan pelukis pada zaman Indonesia baru ? 

7. Berikan contoh pengaruh islam dalam kebudayaan? 

8. Pengaruh budaya Cina yang tampak pada seni rupa Indonesia antara lain adalah? 

9. Bentuk pengaruh Hindu-Budha terhadap karya seni rupa Indonesia adalah apa saja? 

10. Dimanakah pusat-pusat kebudayaan Islam di bangun? 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Tuliskan analisis seni nusantara, kemudian ditulis dikertas HVS. 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan 20 

2 Proses 20 

3 Hasil 35 

4 Sikap 15 

5 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja 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 

 

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  
 

 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

 

 

Paraf 

Guru 

 

……… 

5 10  

6 10  

7 10  

8 10  

9 10  

10 10  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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3.6. Menganalisis konsep karya seni timur. 

4.6. Menyajikan hasil konsep karya seni timur. 
 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

1. Sejarah Seni Timur  

Sejarah seni timur jauh sebelum dimulai perhitungan tahun masehi, dibeberapa tempat di 

daerah timur sudah memperlihatkan suatu kebudayaan yang bermutu tinggi dan sangat 

berpengaruh baik di timur maupun di daerah barat. Kesenian timur pada waktu 

perkembangannya berpusat di Mesir. Mesopotamia ddan India (lemah Sungai Indus). Ketiga 

daerah ini menampilkan  bentuk seni yang memiliki cirri khas masing- masing sesuai 

dengan kepercayaan,  pandangan hidup dan tradisinya. 

Kesenian Mesir Kuno Daerah sekitar aliran Sungai Nill merupakan daerah pertanian yang 

subur yang dapat memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Sehingga Mesir dapat 

mengembangkan kebudayaan dengan baik. Sejak dahulu mereka sudah mengenal ilmu 

pengetahuan, kesenian dan sudah mengenal jenis tulisan yang disebut Hirogli. Bangsa Mesir 

mempunyai kepercayaan dengan berbagai kultus (Pemuja), yaitu kultus kematian, kultus 

Raja dan kultus Dewa, merekapun termasuk penganut  polytheisme (banyak dewa), seperti 

Dewa Amon, Dewa Osiris, Dewa Hours, Dewa Isi, Dewi Hather dan sebagainya, dan dari 

kegiatan-kegiatan kepercayaan itulah muncul seni Mesir yang bersifat sakral, penuh magis 

dan misteri, mulai dari  pembuatan mumi, seni lukis, seni patung sampai pada bangunan- 

bangunan yang monumental dan raksasa. Terutama seni bangunan dan seni patung dibuat 

dari batu kapur dan batu granit sehingga peninggalan-peninggalannya masih dapat kita lihat 

sampai sekarang.  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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A. Seni Bangunan (bangunan makan dan kuli) Mesir Kuno Bangunan makam yang disebut 

pyramid didirikan dari susunan batu kapur  berbentuk limas segi empat yang didalamnya 

terdapat gang- gang / lorong menuju ke kamar raja (Mummi Firaon). Kamar premaisuri 

dan kamar harta. Salah satu pyramid yang terkenal yaitu pyramid Khufu di Ghizah yang 

dianggap sebagai keajaiban dunia. 

Bangunan kuil di Mesir ada dua jenis, yaitu : 

1) Kuil lapangan, contohnya Kuil Amon Redi Karnak 

2) Kuil korokan (kuil yang dipahatkan pada bukit karang) contohnya : kuil Ramses II di 

Abu Simbel. 

B. Seni Patung Mesir Kuno Berdasarkan sikap tubuhnya, patung Mesir dibedakan menjadi 2  

 : 

1) Patung Kourus, yaitu patung Dewa / Raja, memakai tutup kepala berdiri tegap, tangan 

kanan dikepalkan disamping dan kaki kirinya dilangkahkan kedepan. 

2) Patung kore, yaitu patung Dewi/ratu yang ciri – cirinya sama dengan kourus hanya 

kaki kirinya tidak melangkah dan berpakain lengkap. patung dalam bentuk lain 

disebut Sphynx, yaitu patung berkepala Raja berbadan singa. 

C. Seni relief / Lukis Mesir Kuno 

Ditemukan pada lembaran papyrus, peti mati dan dinding. Kesan yang ditampilkan 

bersifat dekoratifilustratif dan simbolis. Sedangkan cara menggambar objeknya yaitu: 

1) Bersifat ideoplastis, mengungkapkan apa yang dipikirkan dan bukan yang dilihat 

sebenarnya 

2) Menggunakan prespektif batin, artinya menggambarkan besar kecilnya objek bukan 

ditentukan oleh jarak pandangan melainkan berdasarkan martabat orang yang 

digambarkan. Misalnya gambar seorang Raja lebih besar dari pada rakyatnya 

D. Seni Musik dan Seni Tari Mesir Kuno 

Sesuai dengan perkembangan kebudayaan merekapun pada saat itu sudah mengenal seni 

Tari dan musik. Hal ini berdasarkan pahatn mereka (relief) pada dinding bangunan. 

Diantaranya terdapat adegan yang sedang memainkan suling dan harva serta adegan Tari 

Tarian ritual sesuai dengan kepercayaan mereka pada saat itu 

2. Kesenian Mesopotamia  

Mesopotamia adalah suatu daratan yang terletak antara sungai Efrat dan sungai Tigris. 

Masyarakatnya makmur sehingga kebudayaannya berkembang dengan baik, telah mengenal 

berbagai ilmu pengetahuan dan tulisan yang disebut tulisan Paku  
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Daerah ini merupakan lalu lintas yang sangat ramai dan sering dijadikan sasaran invansi 

oleh berbagai bangsa, antara lain oleh bangsa Sumeria, Babilonia, Asiria dan Persia  

Masyarakat Mesopotamia tidak mengenal kultus kematian sehingga jarang ditemukan 

makam sebagai bentuk arsitektur yang khas. Keseniannya lebih bersifat duniawi, tetapi sisa 

– sisa peninggalannya tidak sampai ke jaman kita karena:  

 Mengunakan bahan yang tidak tahan lama (batu bata)  

 Sering terjadi bencana banjir  

 Masyarakatnya bersifat vandalis (perusak) karena sering terjadi perebutan kekuasaan  

 (perang)  

A. Seni Bangunan Mesopotamia  

Istana, dengan ciri – ciri: menggunakan konstruksi lengkung tong tanpa menggunakan 

tiang. Pada bagian pintu gerbang terdapat patung penjaga Ambang, yaitu patung 

berkepala Raja dan berbadan banteng dan bersayap. Contohnya istana Sargon II di 

Khorzabad Ziggurat, yaitu sejenis menara bertingkat berbentuk kerucut yang berfungsi 

sebagai banguan suci  

Stele, yaitu sejenis tugu batu yang permukaannya diberi relief tentang suatu peristiwa, 

contohnya Stele Hamurabi  

B. Seni Patung, ciri – cirinya: 

Patung Sumeria: tubuh kaku otot dilebih – lebihkan dan kepalanya bulat  

Patung Asiria: matanya diperbesar, dekoratif, raut muka mengesankan kekerasan  

Patung Babilonia: bersikap tenang seolah – olah sedang menjalankan tugas keagamaan 

C. Seni relief 

Relief Babilonia : bertemakan tentang keagamaan  

Relief Asiria: bertemakan tentang kekerasan  

1.  Kesenian India  

Kebudayaan purba India berkembang sekitar 3000 SM di lembah sungai Indus – 

Pakistan. Dari beberapa hasil temuan ternyata sudah menunjukan suatu bentuk 

kebudayaan yang bermutu tinggi. Tetapi masih belum memberikan gambaran secara 

lengkap tentang peninggalannya, Karena masih belum banyak ditemukan  
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Peninggalan – peninggalanya antara lain:  

 Seni bangunan, contohnya reruntuhan bangunan yang ditemukan di dua kota lama 

(Mahenjo – Daro dan Harapa) menggunakan batu bata, penempatan bangunan 

dengan system sentral dan sudah ada bangunan yang bertingkat  

 Seni patung, berbaga naturalis dan stilasi terbuat dari batu logam dan kayu  

 Seni relief, berupa materai piktegraf dari lempengan tanah liat yang diberi gambar 

binatang (badak lembu atau singa) dan tulisan yang sampai sekarang masih belum 

bisa dibaca  

Kemudian sejak munculnya ajaran Hindu – Budha maka berkembang berkembang 

kebudayaan yang bercorak khusus. Bentuk keseniannya mengarah pada gaya 

perlambangan (simbolisme) dengan berpedoman pada buku seni disebut “Silfa Sastra” 

Peninggalan – peninggalan itu adalah;  

a) Seni Bangunan India 

 Stamba (Tugu Asoka) berfungsi sebagai media penyebaran ajaran Budha  

 Stupa (caitya) berfungsi sebagai lambang ajaran Budha  

 Kuil Budha (Chaitya Griha) merupakan bangunan tempat meditasi para pendeta 

Budha  

b) Seni Patung India  

Ketika masyarakat Budha masih bersifat Ai-Iconis (tidak mengenal patung sebagai 

media pemujaan), maka Budha hanya diwujudkan dalam bentuk perlambangan saja, 

seperti Tahta Budha, Cakra Budha atau Telapak Kaki Budha. Kemudian setelah 

India mendapat pengaruh dari kesenian Yunani-Romawi, barulah Budha 

diwujudkan dalam bentuk patung manusia dengan ciri – ciri masih memperlihatkan 

gaya seni patung Yunani (Dewi Apolo). Ciri – cirinya yaitu: bergaya realis, muka 

lonjong, rambut bergelombang dan sikap duduk kaki berjuntai. Dalam 

perkembangan selanjutnya seni patung India memperlihatkan ciri khasnya, yaitu 

raut muka seperti orang India, duduk bersila dengan sikap tangan tertentu yang 

mengandung atri (Mujra)  

Seni Lukis dan Seni Relief India 

Peninggalan seni relief India terdapat pada dinding di dalam biara – biara 

menggunakan teknik fresco yaitu melukis yang dikerjakan ketika dindingnya masih 

basah sedangkan seni reliefnya banyak terdapat pada dinding – dinding candiHindu. 
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A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (PG) 

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

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

pengerjaan soal. 

1. Bangunan makam yang didirikan dari susunan batu kapur berbentuk limas segi empat  

   disebut juga dengan… 

A. Spinx 

B. Kuil amon redi kamak 

C. Pyramid 

D. Kuil lapangan 

E. Kuil korokan 

2. Bangunan kuil di mesir ada dua jenis, kuil yang dipahatkan pada bukit karang yaitu  

   kuil… 

A. Spinx 

B. Kuil amon redi kamak 

C. Kuil korokan 

D. Pyramid 

E. Kuil lapangan 

3. Matanya di perbesar, dekoratif, raut muka mengesankan kekerasan adalah merupakan 

  ciri-ciri seni  patung pada zaman Mesopotamia. Ciri-ciri tersebut terdapat pada patung  

  …. 

A. Patung Asiria 

B. Patung Sumeria 

C. Patung Stele Hamurabi 

D. Patung Babilonia 

E. Patung Spinx 

4. Bersikap tenang dan seolah-olah sedag menjalankan tugas keagamaan adalah 

merupakan ciri-ciri seni  patung pada zaman Mesopotamia. Ciri-ciri tersebut terdapat 

pada patung …. 

A. Patung sumeria 

B. Patung babilonia 

C. Patung stele hamurabi 

D. Patung asiria 

E. Patung spinx 

5. Mahenjo daro merupakan seni bangunan yang berasal dari… 

A. Mesir 

B. Babilonia 

C. India 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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D. Cina 

E. Yunani 

6. Seni bangunan india yang berfungsi sebagai media penyebaran agama budha adalah …. 

A. Stupa 

B. Candi 

C. Kuil budha 

D. Stamba 

E. Relief 

7. Seni relief mesir kuno yang mengungkapkan apa yang dipikirkan bukan yang  

sebenarnya adalah cara menggambar objek yang bersifat… 

A. Menggunakan perspektif batin 

B. Menggunakan perspektif objek 

C. Bersifat subjektif 

D. Bersifat ideoplastis 

E. Semua benar 

8. Dibawah  adalah alasan yang benar mengenai sisa-sia peninggalan masyarakat  

Mesopotamia tidak dapat bertahan lama, kecuali..  

A. Menggunakan bahan yang tahan lama 

B. Menggunakan bahan yang tidak tahan lama 

C. Sering terjadi bencana banjir 

D. Masyarakat yang bersifat vandalis 

E. Sering terjadi perebutan kekuasaan 

9. Dalam kesenian timur, pada zaman apakah munculnya pelukis terkenal yang  

berpengaruh pada masa itu.. 

A. Dinasti Sui dan Tang 

B. Dinasti Ming 

C. Dinasti Han 

D. Dinasti Qing 

E. Dinasti Yuan 

10. Lukisan dinding untuk mempropagandakan tata susila dan menyatakan penghargaan  

kepada pejabat yang berkuasa terjadi pada jaman dinasti… 

A. Dinasti Ming 

B. Dinasti Sui dan Tang 

C. Dinasti Qing 

D. Dinasti Han 

E. Dinasti Yua 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

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

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

   

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep seni timur ? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi seni timur ? 

3. Sebutkan macam-macam fungsi seni timur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 30 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 30  

3 40  

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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3.7. Menganalisis sejara seni timur 

4.7. Menyajikan hasil analisis sejarah seni timur 

 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

1. Sejarah Seni Timur 

A. Latar Belakang Peradaban Timur Ditinjau Dari Proses Historis Dan Penciptaan Budaya 

Tiga ribu tahun lalu, Tiongkok telah mencapai kemajuan cukup besar di bidang seni lukis. 

Dalam kitab-kitab kuno sudah terdapat catatan tentang kegiatan seni lukis. Pada zaman dinasti 

Qin dan Han, 2000 tahun lebih yang lalu, adalah masa awal imperium feodal dengan  

kekuasaan monarki. Selama masa itu, seni lukis Tiongkok kebanykan adalah lukisan dinding 

untuk mempropagandakan tata susila dan menyatakan penghargaan kepada pejabat yang 

berjasa. Pada dinasti Han muncul lukisan pada kain sutera yang bergaya bebas, tapi cenderung 

rapi dan indah, dengan hidup mengekspresikan kehidupan aktual, sejarah serta tokoh-tokoh 

dalam dongeng. Pada zaman Tiga Kerajaan serta Jin selatan dan utara seribu tahun lebih yang 

lalu adalah zaman perpecahan Tiongkok dalam waktu panjang;namun masa itu adalah tahap 

penting dalam sejarah seni lukis Tiongkok. Kejayaan agama Budha telah menyebar-luaskan 

seni rupa agama Budha ke seluruh Tiongkok.  

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8uDbaihO91c/Tw8lQwVf9UI/AAAAAAAAAFQ/zDzP3TEFvtI/s1600/1.jpg
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Zaman dinasti Sui dan Tang kuang lebih seribu tahun lalu adalah masa jaya masyarakat feodal, 

negara bersatu, masyarakat relatif tentram , ekonomi berkembang, pertukaran ekonomi dan 

budaya dengan luar negerei yang intensif telah menyediakan kesempatan baru bagi 

perkembangan seni lukis, sehingga telah membuka situasi di mana seni lukis mencapai masa 

jaya, dan muncul sejumlah pelukis terkenal yang berpengamh dalam sejarah.  

Tema seni lukis pada zaman dinasti Tang tetap mengutamakan tokoh manusia, sedang lukisan 

pemandangan mencapai kemajuan yang nyata, lukisan bunga dan burungjuga mulai 

berkembang.  

Perkembangan seni lukis mengalamai pembahan besar pada zaman dinasti-dinasti Yuan, Ming 

dan Qing antara 8 ratus tahun lalu sampai awal abad ini. Lukisan cendekiawan mendapat 

perkembangan yang menonjol, tema lukisan pemandangan bunga dan bumng mengambil porsi 

terbesar, sedang lukisan tokoh manusia yang mencerminkan kehidupan sosial semakin mundur. 

Menurut Ilham Khoiri (Kompas, 2007) pada era terdahulu, seni rupa China identik dengan 

kaligrafi atau pemandangan alam yang digoreskan dengan tinta di atas kertas tipis. Lima tahun 

belakangan, seni rupa kontemporer “Negeri Tirai Bambu” itu melejit sebagai fenomena segar 

yang menggegerkan pasar dunia.  

Pencapaian seni rupa kontemporer negeri itu yang dirintis oleh gerakan seni tahun 1985-1989, 

yang diistilahkan sebagai ’85 New Wave. Panitia menyiapkan satu ruang khusus yang 

memajang catatan dan dokumentasi foto tentang latar belakang dan kronologi gerakan seni 

tersebut.   

Sejarah seni rupa kontemporer China punya latar belakang panjang dan kompleks, seiring 

dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik di negeri itu. Di bawah kekuasaan Mao Zedong, 

China sekitar 1966-1976 adalah negeri yang tertutup. Rakyat hidup dalam tekanan rezim yang 

kuat dan memobilisasi massa untuk kepentingan politik pemerintah.  

Revolusi Kebudayaan dan Tentara Merah menjadi alat efektif untuk mengendalikan rakyat 

dalam pergulatan politik yang keras dan bisa menggilas siapa saja. Saat itu, seni rupa hanya jadi 

alat propaganda untuk menyuarakan kepentingan pemerintah dan Partai Komunis. Sosok Mao 

menjadi ikon penting yang mewarnai lembaran-lembaran poster yang dibuat dengan corak 

realisme sosialis. 

Tahun 1976, Mao meninggal dunia, dan China kemudian dikendalikan penguasa baru, Deng 

Xiaoping. Tahun 1979, Deng mulai menerapkan kebijakan politik pintu terbuka. Modernisasi 

digencarkan dengan visi meningkatkan ekonomi, membuka perdagangan dan investasi asing, 

dan 
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merancang negeri itu sebagai industri besar yang memproduksi berbagai barang kebutuhan 

dunia. 

Politik pintu terbuka awalnya masih belum benar-benar membukakan kebebasan ekspresi bagi 

masyarakat, termasuk dalam seni rupa. Para seniman yang tak betah dengan situasi menekan itu 

melancarkan gerakan seni tahun 1985-1990. Selama lima tahun itu, lebih dari 1.000 seniman 

yang tergabung dalam 80-an kelompok, membuat ratusan pameran dan karya eksperimental 

yang mendobrak pakem lukisan tradisional China.  

Tahun 1985, berlangsung banyak pameran pelukis muda di berbagai tempat dengan 

menawarkan corak visual dan tema segar. Ada pameran bersama The Progessive Chinese 

Youth Art, Hunan Art Group, The ’85 New Space, dan The ’85 Graduates Works. Bermunculan 

ulasan seni di koran dan majalah yang mencatat perkembangan seni rupa tahun itu sebagai 

gelombang ’85.  

Sejumlah seniman di Guangzhou menciptakan instalasi, performace art, dan theatrical art.    

Tahun 1987, seniman Huang Yongping, membuat instalasi berjudul Reptil, berupa beberapa 

gundukan besar berbentuk makam tradisional China. Makam itu dibuat dari tumpukan kertas 

koran yang dihancurkan dengan mesin pencuci. Karya ini bisa menyindir, rezim yang mati- 

matian “mencuci” otak dan budaya masyarakat.     Geng Jiangyi anggota Pond Society, melukis 

wajah-wajah tertawa yang multitafsir. Wajah-wajah yang tertawa dalam lukisan misalnya, 

merekam beragam ekspresi sekaligus: gembira, sedih, marah, atau sinis. Gaya ini kemudian 

banyak memengaruhi pelukis-pelukis berikutnya. 

Setahun kemudian, tahun 1988, Xu Bing membuat instalasi menumpuk buku dan kertas yang 

dipenuhi tulisan. Ini juga sindiran atas situasi rakyat China yang selama puluhan tahun dicekoki 

doktrin partai sekaligus ditutup dari informasi dunia. 

Inilah perhelatan yang mula-mula dikenal sebagai pameran seni rupa kontemporer China. 

Pameran menjadi sangat politis, karena akhirnya pemerintah menutup perhelatan yang dinilai 

berbahaya itu, dan kegiatan sebagian seniman avant-garde dibatasi. 

Dikekang di negeri sendiri, tiga seniman-Huang Yongping, Gu Dexin, dan Yang Jiechang-

malah diundang mengikuti pameran “Megicience de la Tere” di Centre Pompidou di Paris, 

Prancis. Dobrakan ini berhasil mengenalkan karya seni rupa baru China ke seluruh dunia. “Ada 

banyak seniman dan penciptaan artistik di dunia, dan tak semuanya mengacu pada disiplin seni 

rupa Barat,” begitu deklarasi pameran dengan kurator Jean-Hubbert Martin itu.  

Para seniman China semakin terang-terangan mengangkat perbincangan yang selama ini 

terpendam, seperti fungsi seni di masyarakat, ketegangan budaya Timur-Barat, ekspresi seni 
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yang merdeka, hingga mengkritik kondisi sosial-politik dalam negeri. Corak realisme sosial 

yang memuja ajaran Komunisme digantikan oleh berbagai pendekatan baru yang eksperimental 

dan menawarkan pendekatan artistik segar. 

Begitulah, gerakan seni muncul sebagai kritik atas situasi sosial- politik yang represif selama 

puluhan tahun. Demonstrasi yang diakhiri tewasnya ribuan mahasiswa di Lapangan Tiananmen, 

Juni 1989, jadi titik balik yang menentukan. Pada masa berikutnya, dunia makin penasaran 

dengan apa yang terjadi di China, termasuk dengan pertumbuhan seni rupa kontemporernya. 

“Gelombang baru 1985 menjadi penanda bagi tumbuhnya seni rupa kontemporer China,”    

Gelombang ini memang kemudian memicu perkembangan seni rupa China berikutnya, dan 

gaya kontemporer jadi arus utama. Tahun 1990-an, muncul sejumlah pelukis yang 

memperkuat gerakan kelompok seniman avant garde itu, seperti Fang Lijun, Yang Shaobin, 

dan Yue Minjun. Karya mereka mengentalkan corak realisme-sinis yang menertawakan 

situasi, atau realisme-traumatis yang membeberkan luka yang dialami masyarakat yang 

tertindas.  

 

B. Berbagai Peninggalan Seni Rupa India Sekitar Periode Dinasti Asoka Pd Th 250 SM Sampai 

Dengan Dinasti Kusana Pada Tahun 100 SM 

Menurut TSG. Mulya (1952: 15), perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada 

satu masa yang berabad-abad lamanya dapat juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair 

Weda yang tertua dengan yang terkemudian. Penyelidikan ini menyatakan bahwa mula-

mulanya sungai Indus dianggap oleh orang Arya sebagai sungai yang keramat dan menjadi 

sumber dari sekalian kebaikan bagi orang Arya. Bangsa Arya adalah bangsa yang berasal dari 

Asia Barat. 

India merupakan salah satu negara dengan perkembangan seni dan arsitektur yang pesat. Setiap 

periode peradaban, pemerintahan, kepercayaan, maupun wilayah memiliki perbedaan langgam 

arsitektur yang memperkaya karya seni dan arsitektur India. 

Perkembangan seni dan arsitektur India dimulai di lembah sungai Indus, yaitu peradaban 

Harappa dan Mahenjodaro pada abad 2500 SM. Namun, pada abad 1600 SM semua 

peninggalan peradaban Harappa dan Mahenjodaro mengalami kehancuran. Pada abad 150 SM, 

arsitektur yang berkembang di India berupa rumah-rumah vernakular, dengan material kayu 

1. Dinasti Ashoka 

Masa kejayaan kerajaan maghada adalah pada mas pemerintahan Asoka. Ashoka vardhana 

memerintah India (maghada) tahun 272-232 SM. Ashoka mempunyai ketrampilan 
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memimpin kerajaan yang luar biasa hebatnya. Masa Ashoka yang menjadi titik sentral 

kekuatan kerajaan adalah angkatan perang. Dengan kuatnya angkatan perang Maghada 

maka Maghada menjadi kerajaan yang disegani kawan maupun lawan. Ashoka juga 

banyak menakulukan di daerah-daerah sekitar India, seperti Gandara, Kabul, Jonas, 

Kamboja, Godavari, Krisna, Mysore, Supara dan Girnar, dan daerah-daerah lainnya. Luas 

kerajaan Maghada saat itu melebihi luas negara India pada saat sekarang.  

Agama Buddha mencapai puncak kejayaannya pada zaman kekuasaan Raja Asoka (273-

232 SM) yang menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi negara. Tempat-tempat 

suci umat Buddha antara lain Bodh-Gaya, tempat bersemedi Sidharta Gautama. 

Selain banyak melakukan penaklukan, Ashoka juga banyak meninggalkan jejak sejarah 

yang berbentuk tulisan yang kemudian menjadi sumber sejarah yang cukup penting hingga 

sekarang. Banyak prasasti yang ditinggalkan pada dinding-dinding dan tiang batu yang 

berisi tentang peristiwa, undang-undang, pesan perdamaian, maupun ajaran dan pesan-

pesan ashoka.  

Pada masa Ashoka terdapat peristiwa besar yang sulit dilupakan oleh para sejarawan. 

Peristiwa tersebutlah yang akhirnya merubah haluan jalan hidup Ashoka dari penganut 

Hindu menjadi seorang yang memeluk Agama Budha. Peristiwa tersebut adalah perang 

Kalingga. Menurut sumber yang ada, Ashoka memipin sendiri perang tersebut. Sebanyak 

kurang lebih 100.000 nyawa orang Kalingga melayang dan dijadikan budak. Sedangkan 

masih banyak lagi yang akhirnya mati karena kelaparan. Sejak saat ia berubah haluan, dan 

tidak mau lagi memakai kekerasan dalam hidupnya. Ia mulai mementingkan Agama 

Budha seperti yang telah disinggung sebelumnya.  

Meskipun hanya sebagi Upasa (pengikiut atau penganut biasa) saja, dia juga sudah 

menerapkan larangan berburu hewan, dan tidak boleh menyembelih burung merak dan 

rusa. Dia juga berusaha menyiarkan hukum Dharma. Salah satuinya adalah dengan 

mengangkat pegawai-pegawai tinggi yang dinamakan  

Kepercayaan bangsa Arya didasarkan pada ajaran Veda, yang menjadi awal munculnya 

agama Vedic dan dianut kaum Brahmana. Dari agama kuno inilah kemudian agama Hindu 

muncul. Agama ini memuja tiga dewa utama yaitu Vishnu, Brahma, dan Shiva. Pada 

zaman Vedic sendiri, masyarakat sudah diklasifikasi menjadi empat kelas atau strata, yaitu 

Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Klasifikasi tersebut didasarkan pada mata 

pencaharian masyarakat saat itu. 
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Agama Hindu dan Budha berkembang hampir secara bersamaan. Penerapan pada bidang 

arsitektur dan seni muncul pada bangunan kuil. Teknologi yang digunakan pertama kali 

adalah penggunaan material kayu, namun sayangnya tidak ada peninggalan bangunan jenis 

tersebut karena sudah hancur termakan waktu dan cuaca. Teknologi yang berkembang 

selanjutnya adalah membangun dengan metode pahat batu (rock cut). Metode ini 

dilakukan dengan memahat sebongkah besar batu ataupun mencoak gunung, sehingga 

hasil karya seni dan arsitekturnya mirip seperti patung. 

Metode pahat batu dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah dengan mencoak ke 

dalam sebuah gunung atau bukit sehingga menciptakan ruang ke dalam. Yang kedua 

adalah dengan cara memahat sebongkah batu dan tidak membuat ruang di dalamnya. 

Bentuk yang pertama lebih meruang daripada yang kedua. Contoh kuil jenis yang pertama 

adalah kuil di Elaphanta dan Ellora. Mamallapuram adalah contoh kuil yang dibangun 

dengan metode pahat batu jenis kedua. Di kuil tersebut terdapat empat jenis ratha yang 

memiliki perbedaan pada bentuk dan pahatannya. Kuil Kailasa di Ellora menggunakan 

gabungan kedua metode tersebut.  

Pada zaman-raja-raja Maurya (322-184 SM), akibat pengaruh kebudayaan Achaemenid, 

Persia, tampak pula pengaruh Hellenisme. Seniman-pada saat itu beralih dari bahan 

teracotta untuk membuat bangunan dengan menggunakan bahan baru. Karya seni Rupa 

yang dihasilkan pada zaman ini berupa stambha, yaitu tanda peringatan yang terbuat dari 

batu (monolit). Stambha yang terkenal pada masa ini adalah stambha kepala singa yang 

ditemukan di Sarnath, menunjukkan adanya pengaruh Persia. Bangunan lainnya adalah 

stupa, merupakan tanda peringatan yang sangat penting dalam kesenian Budhha. Pada 

mulanya stupa berfungsi untuk menyimpan abu jenazah dan benda-benda suci. Ada dua 

macam stupa yang terkenal di India yaitu Stupa Barhut dan Stupa Sanchi. Disamping 

tempat pemujaan, seni bangunan India juga mengenal Wihara sebagai tempat para bhiksu 

dan tamu dari luar negeri atau sebagai tempat pendidikan, dan Chaitya Graha, yaitu tempat 

pemujaan yang berisi stupa. Chatya Graha ini seluruhnya dipahat pada bukit karang 

dengan teknik pahatan seperti teknik pahatan kayu. 

Seni patung dan seni lukis India berkembang lagi pada zaman Raja-raja Kushana (500SM 

– 300M). Peninggalan pada zaman ini banyak ditemukan didaerah Ghandara berupa 

lukisan-lukisan fresco. Seni patung pada zaman ini mendapat pengaruh Yunani, karena 

daerah Ghandara merupakan daerah yang banyak dilalui bangsa-bangsa asing. Patung 

Budha yang dihasilkan pada zaman ini sudah berupa patung manusia dan bukan 

merupakan lambang-lambang seperti pada masa sebelumnya di India Tengah. Seni rupa 
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pada masa Kushana ini berkembang pula di daerah Mathura (50-200 M), Amarawati (150-

300 M) dan mencapai puncaknya pada masa-raja-raja Gupta (300-600 SM). 

C. Kepercayaan Pada Bangsa Mesir Kuno Terkait Dengan Visualisasi Dewa-Dewa Polytheis 

Bangsa Mesir Kuno menyembah banyak Dewa dan belum menemukan paham Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan Mesir Kuno, para Dewa merupakan makhluk-makhluk 

yang lebih berkuasa daripada umat manusia dan mengatur aspek-aspek kehidupan umat manusia. 

Mereka memberkati manusia, melindungi manusia, menghukum manusia, dan mencabut ajal 

manusia. Dewa-Dewi dalam kepercayaan bangsa Mesir Kuno merupakan penguasa setiap bagian 

dan unsur alam. Para Dewa merupakan Tuhan tersendiri sesuai dengan kemahakuasaan yang 

dimilikinya. Para Dewa yang menentukan nasib setiap orang. 

Bangsa Mesir Kuno sangat memuliakan Dewa mereka.Tempat memuja para Dewa dan 

sesuatu yang berkaitan dengan para Dewa (seperti kitab, pusaka, dan kutukan) sangat 

dikeramatkan. Konon makam-makam para Raja dan kuil-kuil Mesir dilindungi Dewa dan 

mengandung suatu kutukan bagi orang yang berniat jahat. Pada zaman Mesir Kuno, Dewa yang 

banyak dipuja dan dianggap sebagai Dewa tertinggi adalah Dewa matahari, Ra (Amon-Ra). Ia 

merupakan Dewa yang banyak disembah di daratan Mesir. Kuil Abu Simbel didirikan untuk 

memujanya. Setelah itu, Dewa yang banyak dipuja adalah Osiris, Dewa kehidupan alam, 

penguasa akhirat. Selain itu, juga ada Anubis, Dewa kegelapan. 

1) Terminologi 

Kita akan menggunakan terminology Egyption Pose 1 & 2 utk menjelaskan bentuk relief dan 

patung, serta Egyptian Style utk mengidentifikasi rupa. Mirip dgn terminology dlm 

Mesopotamian Art: 

 Egyptian Pose 1 yg biasa muncul dalam relief adalah figur manusia dgn lengan, wajah dan  

 terutama pergelangan kaki menghadap kesamping, yg secara anatomis tdk mungkin. 

 Egyptian Pose 2 adalah bentuk patung raja2 setengah badan atau seluruh tubuh  sedang  

 duduk dgn posisi tangan kedepan  atau merapat ke tubuh jika berdiri dgn tatapan tenang  

 kedepan dan berwibawa (cool, calm, collected). Beda dgn Mesopotamian Art dgn gesture  

 votive dan tatapan sovereignty ruler (pemimpin dgn kekuasaan besar) 

 Egyptian style adalah bentuk cambang palsu yg dikenakan para raja, mahkota menyerupai  

 kepala ular mematuk dgn ujungnya ular kobra, symbol dewa matahari RA. 

2) Hypostyle Hall 

Hall berukuran sangat besar di dalam kompleks kuil yg tereltak sebelum  kuil utama 

(sanctuary) 

3) Portico 
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Pintu masuk berbentuk post & lintel dgn dekorasi relief pada makam yg didirikan di lereng 

pegunungan batu (ROCK CUT TOMB: menggantikan pyramid karena pencuri) 

4) Pylon  

Pintu gerbang raksasa masuk ke kompleks  kuil yg biasanya diiukuti dgn hall berdinding 

relief  terminologi lain. 

D. Peradaban Mesir 

Peradaban Mesir  dapat dibagi menjadi 3 Periode utama: Old,  Middle & New  Kingdoms 

1) Pre Dinasti 

Pre Dynasty (4350 – 3150 SM) dgn penguasa “Scorpion King” yg keberadaanya masih mitos 

dan Narmer yang menyatukan Mesir Atas (Selatan) & Bawah (Utara). Pada masa akhir 

periode ini mulai bergeser kearah unification dibawah satu penguasa dan munculnya dinasti 

dgn anggota terdiri dari satu klan (Kronologi: family – clan – tribe – multi etnik). Penguasa 

memproklamirkan diri memiliki kuasa supra-natural dan penduduk mempercayainya utk 

melindungi mereka dari serangan penduduk luar dan malapetaka kekeringan dan wabah 

penyakit. Jika penguasa gagal mengatasi hal tsb akan tersingkir dan muncul penguasa baru yg 

lebih menjanjikan. Pada tahun ke 13 kekuasaannya, seorang penguasa akan mengadakan 

festival SED utk memperbarui kekuatan supra-naturalnya. Namun sering dimasukkan dalam 

periode Early Dynasty  

2) Early Dinasti 

Early Dynasty (3159 – 2700 SM)  yg terdiri dinasti I dgn 7 raja & dinasti 2  dgn 8 raja yg 

berkuasa. 

3) Old Kingdom 

Old Kingdom (2700 – 2190 SM): Dynasty 3 – 6, total 28 raja. Tokoh menonjol dalam periode 

ini, Imhotep yg merancang Priramid pertama kali di Saqqara dan tabib pembuat ramuan 

balsam utk Mummy, Raja Djozer, Snefru, Kafre, Menkaure dan Khufu yg mendirikan piramid 

paling awal di Saqqara, Dashur & Giza 

4) Periode First intermediary 

Periode First Intermediary ( 2190 – 2040 SM): Merupakan masa dimana kekuasaan tuan tanah 

dan kaum feudal makin besar menandingi kekuasaan raja2 

5) Middle Kingdom 

Middle Kingdom (2040 – 1674 SM): Dynasty 11 – 14, total 17 raja. Tokoh yg menonjol 

Mentuhotep II, yg menyatukan kembali Mesir yg sempat  terpecah karena ulah para tuan 

tanah dan kaum feudal. Inovasi seni memiliki tema lebih beragam: patung bercorak naturalist, 
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seni gelas FAIENCE, lukisan di makam dan arsitektur ROCK CUT TOMB yg didirikan di 

lereng pegunungan batu dgn pintu masuk tunggal berkonstruksi post & lintel, disebut 

PORTICO dgn relief & lukisan yg lebih hidup dibandingkan Old Kingdom. 

6) Periode Second Intermediary 

Periode Second Intermediary (1674 – 1552 SM): dibawah kekuasaan bangsa Hyksos dari 

Mediterranean Timur yg menguasai  Mesir Bawah dan memperkenalkan tehnik metallurgy 

sehingga peralatan, persenjataan dan seni jauh lebih canggih 

 

 

7) New Kingdom 

New Kingdom (1552 – 1069 SM): Dynasty 18 – 20, total 32 raja Tokoh yg menonjol 

Tuthmose III,  Ratu Hatshepsut, Akhenaten, Tutankhamun, Ramesis II. Terkenal dgn 

Amara Revolution yg mengubah kepercayaan Mesir Kuno (Polytheism) yg sudah 

berlangsung ribuan tahun ke Monotheism, menyembah kepada satu dewa ATEN. Seni 

arsitektur berkembang lebih grandiose terutama pembangunan kuil Karnak, Luxor, Abu 

Simbel dan kompleks makam di Valley of the Kings 

8) Periode Third Intermediary (1069 – 715 SM) 

9) Periode Akhir (715 – 332 SM) 

10) Greco – Roman & Christian Coptic 332  SM – 642 M (Macedonian – Ptolemaic – Roman – 

Byzantine) 

11) Islamic Egypt 639 M – 1798 M (Umayyad – Abbasid – Tulunid – Ikhshidid – Fatimid – 

Ayyubid – Mameluk – Ottoman – Modern) 

 

E. Peradaban Mesopotamia pada masa kejayaan raja Hamurabi di Babilonia, dan raja Assurbanipal 

 di asiria berdasarkan dengan peninggalan seni rupanya. 

Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut Civilization. Istilah peradaban sering dipakai 

untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu 

perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat 

halus, indah, tinggi, sopan, luhur dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut 

dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. 

Dengan batasan-batasan pengertian di atas maka istilah peradaban sering dipakai untuk hasil-

hasil kebudayaan seperti: kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, adat sopan santun serta 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

64 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

pergaulan. Selain itu juga kepandaian menulis, organisasi bernegara serta masyarakat kota yang 

maju dan kompleks.  

Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa di manapun selalu 

berkebudayaan, akan tetapi tidak semuanya telah memiliki peradaban yang tinggi. 

Peradaban Mesopotamia diperkaya oleh bangsa Amorit, baik dalam sistem pemerintahan, 

perekonomian, kepercayaan, serta ilmu pengetahuan. Salah satu peninggalan penting dari bangsa 

Amorit adalah hukum Hammurabi. Codex Hammurabi. Kumpulan hukum yang berbentuk balok 

batu hitam itu ditemukan di Susa tahun 1901 dalam suatu ekspedisi yang dilakukan arkeolog 

Perancis di bawah pimpinan M de Morgan. 

Pada bagian atas balok, yang kini ada di Museum Louvre, Paris, ada relief yang menggambarkan 

Raja Hammurabi dari Babilonia Kuno (1728-1686 SM) sedang menerima hukum dari Dewa 

Shamash, dewa Matahari yang juga menjadi dewa pelindung keadilan.  

Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat Undang-undang. Menurut kepercayaan, undang-

undang tersebut berasal dari pemberian Dewa Marduk. Seperti nampak pada gambar 3.17 di 

samping. Agar dapat dibaca oleh masyarakat, maka undang-undang itu dipahatkan pada tugu batu 

setinggi 8 kaki yang ditempatkan di tengah ibukota. Inti dari hukum Hammurabi adalah 

pembalasan, misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. 

Penerapan hukum itu sangat keras, contoh: “Jika seseorang melakukan pencurian di sebuah 

rumah, maka ia harus dibunuh dan dibakar di muka rumah tempat ia melakukan pencurian”. 

Dengan demikian keteraturan masyarakat tercapai karena ketaatan pada hukum. 

 

Stella Hammurabi adalah tugu batu yang memuat undang-undang/hukum tertulis Hammurabi 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Q5lhi6H1fdI/Tw8o-mZb0qI/AAAAAAAAAF4/GjPBTgOKfr8/s1600/6.jpg
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A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (PG) 

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

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

pengerjaan soal. 

1. Pada zaman dinasti apakah tema lukisan pemandangan dan bunga mengambil porsi  

terbesar sedangkan lukisan yang mencerminkan kehidupan sosial semakin mundur… 

A. Dinasti Sui Tang  

B. Dinasti Yuan 

C. Dinasti Qin 

D. Dinasti Han 

E. Dinasti Tang 

2. Yang menyatukan kembali mesir yang sempat terpecah karena ulah para tuan tanah dan  

kaum foedal adalah… 

A. Ramses II 

B. Mentuhotep II 

C. Tuthmose II 

D. Ratu Hatshepsut 

E. Tutankhamun 

3. Seni indah dinyatakan sebagi seni yang terutama bertalian dengan pembuatan benda- 

 benda dengan kepentingan estetis adalah pengertian seni sebagai… 

A. Fine art 

B. Human activity 

C. Karya seni 

D. Skill 

E. Visual Art 

4. Lukisan dinding untuk mempropagandakan tata susila dan menyatakan penghargaan 

kepada pejabat yang berkuasa terjadi pada jaman dinasti… 

A. Dinasti Han 

B. Dinasti Ming 

C. Dinasti Sui dan Tang 

D. Dinasti Qing 

E. Dinasti Yuan 

5. Seni patung dan seni lukis di india berkembang lagi pada zaman Raja-raja khusna yaitu  

 di abad ke… 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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A. Abad ke 250M-300 SM 

B. Abad ke 300M-450 SM 

C. Abad ke 500SM- 300M 

D. Abad ke 400SM- 500M 

E. Semua benar 

6. Pada tahun berapakah peradaban Harappa dan Mahenjodaro mengalami kehancuran… 

A. Pada abad 2500 SM 

B. Pada abad 1600 SM  

C. Pada abad 250 SM 

D. Pada abad 25 SM 

E. Pada abad 1700 SM 

7. Dalam kesenian timur, pada zaman apakah munculnya pelukis terkenal yang  

 berpengaruh pada masa itu.. 

A. Dinasti Ming 

B. Dinasti Sui dan Tang 

C. Dinasti Han 

D. Dinasti Qing 

E. Dinasti Yuan 

8. Peninggalan-peninggalan seperti kapak genggam, gambar pada dinding goa, kubur  

batu, pundek berundak dan lain sebagai nya merupakan peninggalan seni nusantara  

pada fase… 

A. Fase sejarah 

B. Fase setelah kemerdekaan 

C. Fase prasejarah  

D. Fase modern 

E. Fase neo klasik 

9. Sungai yang anggap bangsa Arya sebagai sungai yang keramat dan juga menjadi  

sumber dari kebaikan bagi orang Arya adalah sungai… 

A. Sungai Indus 

B. Sungai Nil 

C. Sungai Asoka 

D. Sungai Kapuas 

E. Sungai Amazon 

10. Bangunan kuil di mesir ada dua jenis, kuil yang dipahatkan pada bukit karang yaitu  

kuil… 

A. Kuil korokan 

B. Spinx 

C. Kuil amon redi kamak 

D. Pyramid 

E. Kuil lapangan 
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

1. Buatlah kelompok maximal 4 orang 

2. Implementasi kan bab ini ke dengan cara membuat klasifikasi sejarah seni timur dari  

 bahan karton 

3. Di kumpulkan minggu depan 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan 20 

2 Proses 20 

3 Hasil 35 

4 Sikap 15 

5 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja 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 

 
 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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3.8. Menganalisis konsep karya seni barat 

4.8. Menyajikan hasil analisis konsep karya seni barat 

 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

1. Konsep Karya Seni Barat 

A. Konsep Seni Barat 

Pandangan Barat tentang kesenian  

Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan,  

keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah 

kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati 

hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan 

tersebut.  

Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila 

menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang 

asing.  

Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi 

bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang 

dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. 

Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya.  

Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurut pandangan Barat, 

estetika berarti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau 

suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan aspek kegunaannya.  

Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Menurutnya, keindahan 

mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara 

yang indah dan sebaliknya.  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya 

sekularisme. Lantaran itu, seni menjadi suatu yang bebas. Demi seni, semuanya dibolehkan 

sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme, 

kubisme, impressionisme dan sebagainya.  

B. Pandangan Tokoh Seni Barat  

1. Plato (347 SM)  

a) Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.  

b) Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran, kebaikan, kesempurnaan,  

kesejahteraan dan keindahan  

c) Dikatakan dengan perlakuan, akhlak, nilai dan moral.  

d) Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan:  

 Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.  

 Membandingkan lukisan dengan kebenaran.  

 Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.  

2.  Aristotle (384-322SM) pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda  

 alam, maka seni itu baik. 

3.  Pestalozzi (1746-1827)  

a) Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak, seni 

diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.  

b) Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat, aktiviti bercorak 

praktikal.  

4.  Herbert Read  

a) Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan, keseronokan dan 

kedamaian estetik.  

b) Seni alat untuk mendidik seseorang  

c) Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri)  

5.  Frank Cizek ( 1865-1946)  

a) Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. 

b) Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak 

hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.  

c) Seni mewujudkan suasana gembira, suka, riang, minat untuk belajar dan memajukan diri.  

6.  John Dewey (1859 – 1952)  

a) Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.  

b) Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. 

(kreativiti, pemikiran)  
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Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan 

masyarakat, pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya 

mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.  

Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan, sosial, politik, ekonomi serta 

kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk 

membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan pemahaman mereka. 

 

C. Op art (optical art)  

Disebut juga retinal art, yaitu corak seni lukis yang penggambarannya merupakan susunan 

geometris dengan pengulangan yang teratur rapi, bisa seperti papan catur. Op art, juga dikenal 

sebagai seni optik, yaitu gaya seni rupa yang menggunakan ilusi optik. Seni op dipengaruhi 

oleh hasil kerja visual yang dijalankan oleh ahli psikologi dan saintis. Tokoh-tokoh op art: 

Victor Vasareley, Bridget Riley, Yaacov Agam, Josef Alberf, Richard Allen, Getulio Alviani 

dan Tony Delap. 

1) Ciri-ciri op art: 

a. Karya seni op art boleh mengelirukan pandangan mata 

b. Kebanyakan berbentuk geometric 

c. Pemilihan garisan, warna dan bentuk dilakukan dengan berhati-hati untuk mendapat 

kesan yang maksimum 

d. Mempunyai ruang positif dan ruang negative 

 

D. Pop Art adalah seni budaya populer. Pop Art merupakan kependekan dari popular art. Seni ini 

pertama kali dicetuskan oleh seorang kritikus Inggris bernama Lawrence Alloway (1954). Pop 

Art memliki gerakan yang mirip dengan Dadaisme, yaitu wujud protes kepada masyarakat yang 

bergaya hidup konsumtif. Oleh karena itu subjek yang biasa digunakan dalam Pop Art 

merupakan ikon disekitar kita, seperti orang-orang terkenal, iklan, kaleng minuman, tokoh 

komik, boneka mainan, dan poster film. Ini adalah bentuk terbaru dari gerakan artistik setelah 

abstrak ekspresionisme. Sebuah cabang dari pop yang merupakan jenis seni yang disebut 

“lowbrow”. Itu dimulai pada tahun 1970-an di California, Amerika Serikat dan sering disebut 

“surealisme pop”. 

Pop Art adalah seni yang menyenangkan, warna-warni dan lucu. Sebanyak itu dapat dikaitkan 

dengan kesenangan anak kecil dan kesederhanaan, Pop Art memiliki sedikit teori seni untuk itu. 

Pop Art kerap dikelompokkan ke dalam seni Neo Avant Garde, yaitu gaya estetik yang radikal 

melihat ke masa depan. 

Salah satu artis pop paling terkenal adalah seniman Andrew Warhola atau biasa dikenal Andy 
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Warhol (1928-1987). Salah satu lukisan Andy Warhol yang paling terkenal adalah Campbell’s 

soup can. Namun karya yang mengangkat namanya adalah potret artistik Marilyn Monroe. 

Warhol tercatat telah berbaur dengan berbagai kalangan subkultur yang berbeda dan harus 

memiliki beberapa pengaruh pada bagaimana dan mengapa ia menciptakan seni yang terkenal. 

E. Art Deco adalah sebuah gerakan desain yang populer dari 1920 hingga 1939, yang 

mempengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, dan desain industri, 

maupun seni visual seperti misalnya fesyen, lukisan, seni grafis, dan film. Gaya Art Deco 

dalam pengertian tertentu, adalah gabungan dari berbagai gaya dan gerakan pada awal abad 

ke-20, termasuk Konstruksionisme, Kubisme, Modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan 

Futurisme. Pengaruh desain Art Deco diekspresikan dalam bentuk-bentuk seperti Kubisme 

dan Futurisme yang dekoratif. Tema populer lainnya adalah, trapesium, zig-zag, geometris, 

dan bentuk campuran, yang dapat dilihat pada karya-karya awal. Contoh dari gaya dan 

tema ini ada di Detroit, Michigan: Fisher Building dan Guardian Building. 

1) Ciri-ciri karya Art Deco antara lain : 

a. Biasanya menggunakan ornament-ornamen tradisional atau historikal. 

b. Bersifat inovatif dan eksperimentatif. 

c. Bangunan bertema Art Deco, biasanya bentuk bangunannya geometris dan 

dekorasinya dalam bentuk garis-garis lengkung dan zig-zag. 

d. Arsitekturnya merupakan arsitektur ornament, geometri, energi, retrospeksi, 

optimisme, warna, tekstur, cahaya, dan simbolisme. 

e. Garis-garis lengkung yang biasa digunakan merupakan melambangkan ekspresi 

gerak, teknologi modern, dan rasa optimisme. 

 

A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep karya seni barat ? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi seni ? 

3. Sebutkan macam-macam seni dalam kehidupan sehari-hari ? 

 

 

 

 

 

 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah bagan/skema ide/ konsep seni barat di kertas HVS 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan 20 

2 Proses 20 

3 Hasil 35 

4 Sikap 15 

5 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja 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 

 

 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 30 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 30  

3 40  

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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3.9. Menganalisis sejarah seni barat  

4.9. Menyajikan hasil analisis sejarah seni barat 
 
 
KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 
1. Sejarah Seni Barat 

Sinopsis Sejarah Seni Rupa Barat I ( abad pertengahan ) 

Disebut Seni Rupa Abad Pertengahan karena merupakan peralihan dari dunia klasik kedunia modern 

(yaitu antara periodekuno dan periode Reinaisans (±400-1400 M)). Pada masa inilah mulai muncul 

agama Kristen yang kemudian mempengaruhi dalam penciptaan karya seni rupanya. 

A. Gaya klasik (Romawi) 

Sebelum berdirinya Kerajaan Romawi, Italia Tengah didiami oleh bangsa Etruska. Kebudayaan 

bangsa ini banyak sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani ketika bangsa ini menduduki 

Italia. Pengarang Romawi, Vitruvius menceritakan bahwa dalam seni bangunan, terutama kuil-

kuil, banyak sekali kelihatan pengaruh tersebut. Kuburan-kuburan dibangun menyerupai 

cugung Yunani dan pada bagian bawah, yakni di dalam tanah dibuat seperti ruang-ruang 

jenazah orang Mesir. 

 

Dalam membangung keperluan-keperluan yang langsung dipergunakan, seperti jembatan-

jembatan dan gerbang-gerbang kota, mereka memakai bentuk-bentuk lengkung dan relung-

relung yang menurut dugaan para ahli adalah tiruan dari bangunan relung Mesopotamia, 

pengaruh yang dibawa oleh pelaut-pelaut Fenisia. 

Seni lukis Romawi dapat dijumpai di dalam rumah-rumah bangsawan di kota Pompei. Lukisan 

ini merupakan lukisan dinding dari kapur lembab (fresco). 

Ciri-ciri yang jelas adalah unsur-unsur perspektif yang dikemukakan yang bertentangan atau 

berlawanan dengan pengertian hiasan datar. Oleh karena itu lukisan ini membawa efek lain, 

yaitu tidak seperti kita melihat dinding yang digambari, melainkan melihat pemandangan alam 

yang sebenarnya. Kadang-kadang bagian yang kecil dari tembok dilukisi dengan cerita-cerita 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

74 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

mitos yang mengesankan lukisan dinding (mural). 

 

Di dalam istana-istana Romawi terdapat juga lantai-lantai dalam bentuk mozaik yang 

memperlihatkan suasana ilusionis disebabkan unsur perspektif serta gelap dan terang 

dipergunakan. Contoh yang indah adalah suatu mozaik lantai yang menggambarkan 

pertempuran Iskandar Agung melawan orang Persia, yaitu pertempuran dekat Issus. 

Demikianlah karya-karya seni lukis Romawi yang dianggap mengikuti jejak seni lukis   Yunani. 

B. Gaya Nasrani Kuno 

1) Zaman Katakomba 

Sesuatu yang tak kalah pentingnya dengan liang-liang katakomba dan ruang-ruang ibadat 

ialah tulisan-tulisan pada kuburan-kuburan dan kisah-kisah yang dilukiskan pada dinding 

dan langit-langit. Tulisan-tulisan merupakan ucapan-ucapan hormat dan cinta kasih kepada 

yang meninggal. Semua lukisan merupakan hiburan dan pendorong bagi yang hidup. 

Semua lukisan menggambarkan kebangunan-kebangunan di dalam kuburan dan 

pertolongan-pertolongan ajaib (mukjizat) dari siksaan dan malapetaka. Kebangkitan 

Lazarus, hikayat Yunus dengan ikan paus, Daniel di liang singa, Suzanna dan orang tua, 

tentang tiga orang laki-laki dalam api pembakaran, Nabi Nuh dengan kapalnya, hikayat 

Nabi Musa dan sebagainya. Ada pula lukisan-lukisan orang-orang yang telah mati sedang 

bersembahyang di sorga atau sedang menikmati hidangan yang lezat-lezat. 

 

Karya seni lukis Nasrani Kuno ini tampaknya memang masih sangat dipengaruhi  lukis 

Romawi. Maka tidak jarang lukisan Nabi Isa yang terdapat dalam Katakomba dibuat 

seperti Orpheus yang dengan nyanyiannya menjinakkan binatang buas. Makhluk dalam 

kisah Andromeda dilukiskan sebagai ikan paus dalam hikayat Yunus, peti kepunyaan 

Danae sebagai kapal Nabi Nuh. Burung bangau dalam mitos Yunani ditiru sebagai 

lambang keabadian, dan burung nuri sebagai lambang kebangkitan. Roh-roh dilukiskan 

sebagai Dewi Psyche Yunani, dewi cinta sebagai Eros, bidadari sebagai cupido bersayap, 

dan kebahagiaan di sorga digambarkan sebagai orang-orang yang muda belia dan 

sebagainya. 

 

Di samping itu muncul pula gambar-gambar motif Nasrani asli yang murni. Lambang-

lambang ini dipilih demikian rupa sehingga oleh orang-orang Nasrani yang percaya dan 

beriman dapat dipahami, seperti pelepah pohon zaitun, pelepah pohon palma, perahu, 

jangkar, pohon anggur, ikan, anak domba, burung dara, huruf dan monogram. 

 

Jika kepercayaan Romawi dalam menanggapi suatu benda hanya lahiriahnya saja, tidak 
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memberikanarti rohaniah, maka kaum Nasrani sebaliknya. Mereka mempercayai akan 

adanya pembalasan, sahid, kemenangan, serta pahala; mempercayai lambang-lambang 

Sakramen Nasrani serta Nabi Isa. 

 

Lukisan-lukisan di dalam Katakomba bukanlah dimaksudkan sebagai lukisan yang 

menggambarkan keadaan sehari-hari, melainkan selalu membawakan pengertian 

keagamaan, pengertian akan hari akhirat. 

2) Zaman Basilika 

Dalam tahun 313 Kaisar Konstantin memberi kebebasan kepada kaum Nasrani untuk 

menjalankan siar agamnya (undang-undang Milano). Dan dalam tahun 380 Kaisar 

Theodosius mengeluarkan pengumuman, bahwa agama Nasrani telah dijadikan agama 

negara. Sejak saat itu kesenian Nasrani dapat berkembang dengan leluasa. 

 

Di bidang seni lukis, lukisan-lukisan dinding merupakan teknik mozaik yang oleh bangsa 

Romawi dalam zaman berhala sudah dikerjakan pada lantai-lantai istana. Seniman-seniman 

Nasrani lebih pandai dalam mengatur warna dan lebih cepat dapat memberi efek berkilau-

kilauan dengan mempergunakan kepingan-kepingan pualam berwarna atau beling-beling 

yang bercat perada. Terutama warna emas latar belakang yang disapu dnegan perada, amat 

kemilau tampaknya, sehingga dikatakan “mozaik emas”. Kecuali perbedaan warna serta 

bahan yang dipergunakan, seni mozaik Nasrani Kuno sama dengan karya orang Romawi, 

sama dalam kebebasan komposisi, efek warna, dan cahaya serta bayangan, dan sebagainya. 

Contoh-contoh yang indah adalah mozaik-mozaik di makam Galla Placidia di Ravenna. 

3) Zaman Byzantium 

Keping-keping (panel) kecil terbuat dari papan atau tembaga yang dilukisi, disebut ikon, 

banyak dijumpai. Tetapi sebagian besar telah hancur dan binasa. Sebagai ciri khusus, 

tampak kekasaran dalam gaya. Garis-garis lurus pada kerut-kerut pakaian, sikap yang 

tegak, wajah yang kaku, dan tidak banyak meniru alam sesungguhnya. Ciri-ciri ini terdapat 

juga pada karya-karya gambar cat kaca dan mozaik-mozaik. Mozaik-mozaik di Aya Sophia 

oleh orang Turki telah dilabur, yang tadinya adalah hasil kesenian yang amat indah. 

 

Setelah Kaisar Theodorik meninggal, Kaisar Justinianus memerintahkan menyelesaikan 

gereja-gereja yang terbengkalai di Ravenna. Kemudian disuruhnya pula membuat mozaik 

yang menggambarkan baginda dengan permaisuri diiringi seisi istana. Raja dan ratu 

tampak memakai nimbus sebagai mahkota. Dalam barisan yang lurus tampak iring-iringan 

berjalan bersisi-sisian. Pad agambar-gambar suci, baik kerut-kerutan pakaian, sikap dan 
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roman muka, tampaknya amat serupa, sehingga kelihatannya seperti hiasan yang bermotif 

itu-itu juga atau diulang-ulang, tidak merupakan gambar-gambar daripada orang-orang 

yang berlainan. Cara yang kasar dan kaku ini adalah ciri khas seni Bizantium yang 

berkesan dekoratif. 

C. Gaya Romanisme  

Peradaban orang Eropa Utarajauh terbelakang dibandingkan dengan peradaban orang 

Bizantium dan Romawi. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan berakhirnya 

kekuasaan Kekaisaran Romawi menyebabkan terhentinya peradaban di Eropa Utara, yang 

sesungguhnya baru mulai ditingkatkan oleh orang Romawi. Ada juga rahib-rahib dari gereja 

Benendikta pada abad ke-8 yang berusaha membawa peradaban ke utara, yang disokong oleh 

Karel Agung. Usaha itu banyak membawa kemajuan, tetapi kemudian hancur pula oleh 

peperangan-peperangan yang dilakukan oleh turunan Karel Agung sendiri. Dan dengan adanya 

penyerbuan bajak-bajak laut Norwegia pada tahun 800-1000, diganyang pula sisa-sisa yang 

masih ada. Maka hancurlah kebudayaan Eropa. 

         

Keadaan pada abad ke-9 dan ke-10 sedemikian bergolaknya, sehingga ilmu pengetahuan dan 

kesenian hanya dapat berkembang di biara-biara saja. Maka taklah dapat disangkal, kalau abad 

ke-10 itu dinamakan orang “Abad Besi”. 

         

Setelah berlalu tahun 1000, kemajuan-kemajuan mulai terlihat. Usaha ini pada masa itu hanya 

dipimpin oleh kaum agama. Oleh sebab itu kesenian pada abad tersebut amat dipengaruhi oleh 

suasana keagamaan. Usaha-usaha dalam berbagai bidang pun mulai bergerak cepat. 

         

Tentang bangunan-bangunan atau kesenian profan belum menjadi persoalan dan tidak pernah 

dipikirkan. 

         

Seni lukis Zaman Romanesk hanya terbatas pada lukisan di atas kertas perkamen sebagai 

ilustrasi buku yang ditulis dengan tangan. Lukisan-lukisan dinding pada gereja-gereja 

Romaneska yang gelap boleh dikatakan sedikit sekali. Lukisan-lukisan dalam bentuk keping-

keping (panel) dapat dikatakan tidak ada sama sekal. 

         

Apa yang terlihat dalam seni patung, maka pada seni lukis demikian pula. Penggambaran 

senantiasa lebih mengutamakan cita agama daripada kenyataan duniawi. Jadi, kesenian hasil 

seni Romanesk disebut ideoplastis. Pengertian yang dikandung lebih diutamakan daripada 

bentuk. Tuhan dan agama menjadi pusat kegiatan mencipta. 
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Penjelmaan lain dari bentuk alam adalah ciri yang menonjol dari gaya Romanesk, sama kuatnya 

di bidang seni patung dan seni lukis. Unsur perspektif tidak ada. Warna terdapat pada bidang 

rata, sehingga mengesankan karya dekoratif sesuai dengan bentuk miniaturnya. Demikian pula 

dengan seni mosaik, kaca patri pada jendela-jendela memberikan kesan yang serupa. Jadi, pada 

lukisan tidak terdapat perspektif bentuk maupun perspektif warna. 

D. Gaya Gotik 

1) Seni Lukis Kaca 

Seni kaca jendela yang tertua menunjukkan dibuat pada abad ke-12. Kaca-kaca berwarna 

dipotong-potong menurut bentuk yang telah ditentukan, lalu disambung-sambung dengan 

patrian. Kecuali timah-timah, dipakai juga besi sebagai bingkai untuk penahan tekanan 

angin. Jendela-jendela dibagi pula atas petak-petak yang sama dan tiap-tiap petak 

mempunyai gambar sendiri-sendiri. Tetapi ada juga jendela-jendela yang keseluruhan 

bidangnya merupakan sebuah lukisan. Palang-palang besi bingkai dipasang membelah-

belah lukisan. 

Seni lukis kaca yang demikian ini tidak dapat dibuat orang lagi sesudah abad ke-12,13. 

Sebabnya justru karena hasil dari teknik yang belum sempurna, penuh dengan susunan 

kaca yang tidak sama jenisnya, itulah yang menimbulkan efek yang kemilau. Sebenarnya 

karya ini merupakan mozaik kaca. 

Jendela-jendela Chartres yang termasyur adalah karya-karya Gotik masa permulaan 

perkembangannya, yakni karya abad ke-12 dan permulaan abad ke-13. 

2) Lukisan dinding dan lukisan panel 

Pada zaman Romanesk seni lukis terbatas pada pelukisan-pelukisan miniatur. Pada zaman 

permulaan Gotik hampir tidak berbeda hanya gayanya lebih menggambarkan corak 

“fisioplastis” (meniru bentuk alam), yakni menekankan pada lahiriah. 

Sesudah tahun 1300 barulah terdapat lukisan-lukisan pada kepingan (panel) atau lukisan di 

tembok-tembok. Tetapi orang menganggap para ahli agak keberatan untuk memasukkannya 

ke dalam golongan karya Gotik, karena di Italia Gotik kurang mendapat penghargaan. 

Pelopor fisioplastis adalah Cimabue (± 1240 – 1300). Yang dapat dikatakan sealiran, 

meskipun baru dalam taraf permulaan, adalah Duccio. Murid Cimabue yang menjadi 

terkenal ialah Giotto (1260 – 1330). Meskipun Gotto ini melukis keadaan alam seperti 

kenyataannya, tetapi tidak jarang ia melukis menurut perasaan-perasaannya. Untuk 

mendapat efek warna, gambar kuda diberinya warna merah, pohon-pohon biru, dan 

sebagainya. Perspektif juga diabaikan dengan tujuan untuk mendapatkan efek yang lebih 

memuaskan. 

Pelukis besar pada zaman Gotik ini ialah pelukis Belanda, Jan van Eyck. Dan yang terakhir 
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termasuk besar pula adalah Jeroen Bosch (± 1450 – 1516). Meskipun masa kerjanya terus 

sampai ke abad ke-16, tetapi ia masih tergolong seniman akhir zaman tengah. 

Perbedaan Jeroen Bosch dengan pelukis-pelukis lainnya ialah, jika pelukis-pelukis lain 

melukiskan tema-tema agama dalam unsur kesucian, seperti pahala, bidadari, dan 

sebagainya, Bosch sebaliknya. Ia melukiskan tema-tema agama dalam bentuk unsur-unsur 

dosa, neraka, iblis, kedurhakaan dan lain-lain. Dialah pelukis besar penutup zaman tengah. 

 

E. Gaya Renaissance 

Aliran Renaissance adalah suatu aliran baru yang lahir di Italia. Bermula pada abad ke-15 dan 

mencapai puncaknya pada abad ke-16. kota yang terkenal tempat berpusatnya aliran ini adalah 

Florence.  Renaissance berarti kelahiran baru, suatu pandangan hidup yang merupakan 

sanggahan bagi Zaman Tengah. Untuk mengetahui dan menelaah aliran Renaissance dan sebab-

sebab adanya kelahiran baru ini, hendaklah kita menoleh kembali, ke abad-abad sebelumnya, 

terutama ke Zaman Tengah. 

Sebabnya periode ini dinamakan kelahiran baru, karena pada abad-abad sebelumnya, apa-apa 

yang lahir baru ini sudah lahir juga pada masa itu. Hanya saja karena pada abad-abad yang lalu 

itu apa-apa yang lahir itu tidak atau belum mendapat perhatian, bahkan mendapat tekanan. 

Maka pada permulaan abad ke-15 ia lahir kembali, akan tetapi tidak berarti bahwa ia tidak 

mendapat tantangan atau halangan-halangan pula. Halangan-halangan dan rintangan tetap 

ada.      

Sebagai contoh bahwa pada permulaan abad ke-15 ini paham Renaissance masih keras 

ditentang, terjadi pada diri Bruno (1548 – 1600). Ia dihukum bakar karena mengemukakan 

pahamnya yang dianggap menentang agama Nasrani. Demikian juga dengan Galileo (1564 – 

1642), ahli ilmu falak dan filsuf utama yang dihukum penjara dengan tidak ditentukan lamanya, 

jadi rintangan itu masih ada dan sama benar dengan peristiwa yang menimpa diri Socrates (470 

– 400 SM). Ia dihukum mati (minum racun) karena ia telah berani menurunkan filsafat dari 

langit ke bumi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Socrates, filsuf besar itu, belum mendapat 

sambutan yang baik atau tidak ditampatkan pada tempat yang sewajarnya. Hal ini masih terjadi 

pada Zaman Renaissance ini. Jadi nyatlah bahwa rintangan itu masih ada, hanya saja desakan 

serta nafas zaman ini lebih memberi kesempatan untuk menanggapi segala buah pikiran dan 

penemuan-penemuan baru. 

Sejarah seni rupa tidak terlepas dari perkembangan sejarah dunia.  

Sejarah dunia dibagi atas 4 bagian, yaitu: 

a) Zaman Kuna : dari ± 4000 sebelum tarikh Masehi, sampai 476 sesudah tarikh Masehi, yaitu 

jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat; 
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b) Zaman Tengah : dari 476 – 1492, yaitu sampai ditemukannya Benua Amerika; 

c) Zaman Baru : dari 1492 – 1789, yaitu sampai Revolusi Perancis; 

d) Zaman Modern : dari 1789 – sekarang; 

 

2. Sejarah Seni Barat Abad ke 19 

a) Klasisisme 

Pada zaman ini Napoleon mengagumi kegagahan bangsa Romawi. Ia menyenangi arsitekturnya 

yang kukuh tegas, melambangkan keperkasaan. Akan tetapi, meskipun Napoleon menyenangi 

sifat-sifat yang kukuh perkasa itu, unsur-unsur yang baik dari Zaman Yunani dan dari Zaman 

Tengah diterimanya juga.  

Oleh karena itu periode ini disebut “Klasisisme”. 

Kehidupan para seniman sampai pertengahan abad ke-19 masih tetap tergantung atau dilindungi 

oleh kaum bangsawan atau orang-orang kaya, sehingga mereka masih menduduki kelas yang 

baik dalam masyarakat. 

Pada permulaan abad ke-19 lahir berbagai aliran neo. Hal ini disebabkan karena orang telah 

mulai menemui kebuntuan setelah mengalami klimaksnya 

b) Romantik  

Aliran Romantik ditandai oleh kontras cahaya yang tegas, kaya dengan warna, dan komposisi 

yang hidup. Perbedaan Romantik dengan Klasisisme terlihat juga pada pengambilan tema. 

Aliran Romantik senantiasa memilih kejadian-kejadian dahsyat sebagai tema, penuh khayal dan 

perasaan, petualangan, atau tentang kejadian-kejadian masa kuno atau tentang negeri-negeri 

Timur yang fantastis. Aliran ini lebih menekankan bagian yang emosional dari tingkah laku dan 

sifat manusia, daripada sifat yang rasional lebih mengutamakan kepercayaan dan intuisi, 

bukannya kecerdasan. Meskipun dalam teknik kaum Romantik sangat mahir, tetapi 

khayalannya akan lebih menguasai buah ciptaan mereka. 

Aliran Romantik di Prancis amat kuat terlihat. Pada seni bangunannya, seperti Notre Dame, 

aliran ini amat jelas mengambil unsur-unsur seni Romawi dan Yunani yang diungkapkan secara 

romantis. Aliran ini lebih cenderung mengemukakan temperamen senimannya daripada 

tekniknya. 

Pelukis Romantik yang terkenal adalah Theodore Gericault (1791 – 1824) dan Eugene 

Delacroix (1798 – 1863). Mereka senantiasa melukiskan kejadian-kejadian yang dahsyat, 

kegemilangan sejarah, serta peristiwa-peristiwa yang sangat gugah perasaan. 

c) Impresionisme  
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Kata Impresionisme sebenarnya adalah kata ejekan pada lukisan Claude Monet (1840 – 1926), 

yang dipertunjukkan pada pameran di Paris tahun 1874. 

Karya Monet ini ditolak oleh sebgian besar kritikus dengan dicap impresionisme (terlalu 

mengesankan pandangan biasa), yakni sebagai kata ejekan. Monet sebagai pelopor 

Impresionisme tetap meneruskan gaya melukis yang diejek ini. Ia melukiskan pemandangan 

alam, kesibukan kota, dan lain-lain, dengan menitikberatkan pada cuaca, yakni peralihan cuaca 

sepanjang hari 

 

 

d) Neo Impresionisme 

Majunya pengetahuan manusia tentang ilmu alam, membantu juga bagi para pelukis dalam 

bidangnya. Dengan ditemukannya teor warna spektrum, yang menyanggah anggapan bahwa 

cahaya matahari warnanya polos saja, menimbulkan inspirasi pada pelukis Signac untuk 

membuat teori bahwa suasana selalu dipengaruhi oleh spektrum yang berubah-ubah. endapat ini 

melahirkan cara melukis yang lain dari biasa. Jika biasanya orang melukis mencampurkan cat 

atau warna-warna terlebih dahulu diatas palet, baru kemudian disapukan pada kanvas, maka 

cara baru ini menempatkan langsung warna-warna secara berdekatan satu sama lain. Cara ini 

dinamakan divisionisme. Sebagai contoh nyata dapat dilihat pada karya mozaik. Jadi, prinsip 

mozaik itu ada persamaannya dengan divisinisme, meskipun bukanlah itu yang menjadi dasar. 

Makin kecil petak-petak warna ini, yang hampir merupakan titik-titik, maka ia dinamakan 

pointilisme. Kesemuanya adalah bertujuan untuk membuat efek cahaya yang kuat. Dan aliran 

ini disebut Luminisme, yaitu Neo Impresionisme. 

Munculnya Luminisme ini disekitar tahun 1885, didukung oleh pelukis George Seurat (1859 – 

1891) dan Paul Signac (1863 – 1935). Neo Impresionisme ini didukung pula oleh Paul Cezanne 

(1839 – 1906) dan Paul Gauguin (1848 – 1903). 

e) Realisme 

Realisme, yang mempunyai pandangan dalam menghayati alam ini tanpa ilusi, dan menerima 

sebagai objek seni sebagaimana apa adanya yang kasatmata. Hal demikian dikuatkan oleh 

ucapan salah seorang tokoh Realisme, yaitu Courbet seorang pelukis Prancis, dalam deklarasi 

Realisme:” tunjukkanlah malaikat padaku dan aku akan melukiskannya”, suatu ucapan yang 

menunjukkan betapa fanaticme nya terhadap hal yang hanya dapat dilihat olehmata, dan bukan 

suatuilusi, juga tanpa idealis apalagi distorsi. 

f) Simbolisme dan Monumentalisme 
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Keadaan masyarakat tidak terpisahkan dari perkembangan seni. Akhirnya pandangan yang 

menganggap bahwa agama pun bukan saja penting, tetapi adalah faktor yang menentukan pula 

di dalam seni, mulai meresapi jiwa para seniman. Maka timbullah ilham untuk mewujudkan 

pandangan ini dalam bentuk seni. Para seniman sudah tidak puas lagi dengan kenyataan lahiriah 

saja. Mereka ingin menyelami lebih dari itu dan membawakannya ke atas kanvas.  

Rangsangan baru ini dinamakan Simbolisme. Simbolisme jangan dikacaukan atau 

diacampuradukkan artinya dengan pengertian simbolis. Arti simbolis ialah melambangkan 

sesuatu. Seperti jangkar adalah lambang harapan, timbangan dengan wanita tertutup matanya 

adalah lambang pengadilan, dan sebagainya. Karya Simbolisme ini pada umumnya melukiskan 

pergolakan batin yang menghadapi berbagai perasaan. Simbolisme yang dibawa kepada bentuk 

yang lebih sederhana mewujudkan hiasan atau perlambangan, maka ia dinamakan juga 

Monumentalisme. Simbolisme lebih mengutamakan unsur-unsur kerohanian. Sebagai imbangan 

dari periode Impresionisme yang telah mengabaikan faktor ketuhanan, maka pelopor-pelopor 

Simbolisme memulai dengan membawakan aliran ini untuk menyadari kembali akan hukum 

ada dan tiada. 

3. Sejarah Abad Ke 20 

Aliran-aliran baru yang lahir pada pertengahan bagian kedua dari abad ke-19, seperti Impresionisme, 

Realisme, Simbolisme, dan Monumentalisme, pada abad ke-20 masih melanjutkan 

perkembangannya. 

a) Fauvisme 

Pelopor aliran ini ialah Henri Matiasse. Syarat untuk melihat lukisan-lukisan mereka ini 

hendaklah kita menyampingkan apa yang dimaksud dengan lukisan itu. Pelukisnya adalah 

pencinta, dan melukis karena cinta akan melukis. Kita tidak usah mencari kesungguhan isi atau 

meminta sesuatu yang mengandung pengertian. Mereka melukiskan apa saja yang mereka 

sukai. Pemandangan alam, pantai laut, alam benda, bunga-bungaan dan sebagainya, memberi 

warna semaunya, bahkan kalau dirasa perlu, bentuk-bentuknya diberi garis pinggir yang tegas. 

b) Kubisme 

Aliran ini membawa objeknya kepada wujud bersegi-segi, punya kesan yang monumental, 

terutama untuk seni patung. Tokoh aliran ini adalah : 

Pablo Picasso, G. Braque, Paul Cezanne 

c) Futurisme 

Aliran ini sangat mengagungkan peperangan. Futurisme dapat dipandang sebagai pendobrakan 

faham kubisme, yang dianggap statis dalam soal komposisi, garis dan pewarnaan. Futurisme 

mengabdikan diri pada gerak, sehingga dalam contoh lukisannya, yaitu anjing lari dibuat 
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kakinya banyak sekali. Tokoh aliran ini adalah : 

Umbrto Boccioni, Carlo Carra, dll. 

d) Ekspresionisme 

Aliran ini berusaha mencurahkan jiwa atau perasaan seluruhnya pada waktu melukis untuk 

menyatakan segala sesuatu yang dipiirkan maupun dirasakan pelukis terhadap objeknya. 

Pengolahan bentuk dan warna dicurahkan secara cepat dan spontan, sejujur-jujurnya menurut 

perasaan pelukis. Tokohnya adalah : 

Vincent van Gogh, Paul Gaguin, Ernast, dll. 

e) Dadaisme 

Aliran dada merupakan isyarat nihilistis dari ailran yang berikutnya. Aliran ini lahir di Zurich, 

tumbuh dalam suasana perang dunia I. sifatnya anti seni. Anti perasaan, cenderung kepada 

kekerasan. Karyanya serba aneh. Misalnya lukisan “Monalisa” yang diberi kumis. Tokohnya 

ialah Ruigi Russalo, Severini. 

f) Surealisme 

Kaum surealisme berusaha membebaskan diri dari kontrol kesadaran, menghendaki kebebasan 

besar sebebas orang bermimpi. Gerakannya sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ilmu jiwa. 

Tokoh aliran ini ialah: Salvador Dali dan J. Miro 

 

A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (PG) 

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

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

pengerjaan soal. 

1. Seni bangunan india yang berfungsi sebagai media penyebaran agama budha adalah… 

A. Stamba 

B. Stupa 

C. Candi 

D. Kuil budha 

E. Relief 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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2. “Seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan  

kesenangan estetik”. Merupakan pengertian kesenian menurut… 

A. Clive bell 

B. Graham bell  

C. Herbert read 

D. Baumgarten  

E. Semua benar 

3. “Pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam, maka seni itu  

baik”. Adalah merupakan pandangan tokoh seni barat yaitu… 

A. Pestalozzi 

B. Plato 

C. Aristoteles  

D. Herbert read 

E. Frank cizek 

4. Corak seni lukis yang penggambarannya merupakan susunan geometris dengan  

pengulangan yang teratur rapi, bisa seperti papan catur adalah pengertian dari… 

A. Op art 

B. Pop art 

C. Art deco 

D. Lowbrow 

E. Semua benar 

5. Unsur-unsur perspektif yang dikemukakan yang bertentangan atau berlawanan  

 dengan pengertian hiasan datar adalah terdapat pada zaman… 

A. Nashrani kuno  

B. Romawi kuno  

C. Basilika 

D. Katakomba 

E. Byzantium 

6. Ciri-ciri khusus yaitu tampak kekasaran dalam gaya adalah terdapat pada zaman… 

A. Nashrani kuno  

B. Romawi kuno  

C. Basilika 

D. Katakomba 

E. Byzantium 

7. Pada zaman Napoleon mengagumi kegagahan bangsa Romawi. Ia menyenangi 

arsitekturnya yang kukuh tegas, melambangkan keperkasaan. Akan tetapi, meskipun 

Napoleon menyenangi sifat-sifat yang kukuh perkasa itu, unsur-unsur yang baik dari 

Zaman Yunani dan dari Zaman Tengah diterimanya juga. Oleh karena itu periode ini 

disebut juga dengan… 

A. Klaisisme  

B. Romantic 

C. Immpresionisme 

D. Neo immpresionisme  
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E. Realisme 

8. Mozaik-mozaik di makam Galla Placidia di Ravenna adalah merupakan contoh seni  

mozaik yang terjadi pada zaman..  

A. Nashrani kuno  

B. Romawi kuno  

C. Basilika 

D. Katakomba 

E. Byzantium 

9. Tulisan-tulisan pada kuburan-kuburan dan kisah-kisah yang dilukiskan pada dinding 

dan langit-langit, merupakan ucapan-ucapan hormat dan cinta kasih kepada yang 

meninggal. Lukisan ini terjadi pada zaman… 

A. Nashrani kuno  

B. Romawi kuno  

C. Basilika 

D. Byzantium 

E. Katakomba 

10. Aliran renaisseance adalah suatu aliran dari italia, awal mula aliran ini muncul pada  

abad ke-… 

A. Abad ke- 15 

B. Abad ke- 16 

C. Abad ke- 17 

D. Abad ke- 18 

E. Abad ke- 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

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

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sejarah seni barat ? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi seni ? 

3. Sebutkan macam-macam fungsi seni dalam kehidupan sehari-hari ? 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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 Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 30 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 30  

3 40  

Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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3.10. Menganalisis Resensi Karya Seni 

4.10. Membuat Resensi Karya Seni 

 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

1. Resensi Karya Seni  

A. Pengertian Resensi Karya 

Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud disini bisa berupa 

berupa buku dan karya seni film dan drama.  

Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan dan informasi yang diperoleh dari buku dan 

disampaikan kepada masyarakat. 

semua hal pasti memiliki sejarah, sama seperti seni rupa, sama halnya dengan manusia 

seni rupa juga berawal dari zaman prasejarah, dengan ditandai lukisan lukisan digua-gua, 

selain lukisan ada juga seperti halnya bangunan bangunan atau batu batu yang tersusun 

secara rapi di beberapa daerah, semua karya yang dibuat manusia prasejarah pasti 

memiliki maksut tersendiri, seperti halnya bangunan bangunan ataupun susunan batu 

batu tersebut, bisa saja menandakan kepercayaan mereka atau yang lainnya. 

Belahan dunia dibagi menjadi belahan dunia barat dan timur, pastinya kedua belahan itu 

memiliki perbedaan dalam hal sejarah kesenia mereka, seperti misalnya dibelahan timur, 

ada sejarah seni di mesir kuno, terdapat peninggalan peninggalan yang menakjubkan, 

seperti piramida, dan patung spinx. Piramit dari luarnya hanya terlihat tumpukan batu 

batu raksasa saja, tapi jika kita meneliti lebih dalam kita akan mengetahui betapa 

menakjubkannya tumpukan batu tersebut, bagaimana bisa mereka menata batu batu 

sebesar itu dengan sudut dan ruang yang tertata rapi, bagaiman bisa teknologi dizaman 

dulu yang tak secanggih sekarang bisa menghasilkan karya luar biasa seperti itu,. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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selain kesenian ditimur, dibelahan dunia barat pun tidak kalah menariknya, peninggalan 

peninggalan dari zaman yunani kuno misalnya, orang orang yunani membangun kuil kuil 

untuk menyembah dewa dewa mereka, kuil kuil itu tidak dibuat hanya sebatas ruangan 

saja, disana juga diberi hiasan hiasan dan untuk memperindah kuil tersebut, dari situlah 

kita bisa melihat bagaiman orang zaman dulu sudah mempelajari seni dengan baik, bukan 

hanya kesenian seperti tari tarian, musik, tapi mereka juga mengembangkan seni dibidan 

rupa, dengan ditemukannya patung patung dan lain sebagainnya. Selain mesir, dan 

yunani dunia ini juga memiliki karya karya luar biasa dari bangsa Romawi, jika kita 

mengamati colosseum roma, kita akan merasa takjub dengan bentuknya yang luar biasa. 

Kita menuju kezaman tengah, kita mengenal kekaisaran konstantin yang memiliki gereja 

santro petrus yang menunjukkan betapa hebatnya dan agungnya kekaisaran konstantin, 

untuk membangunnya hampir seribu limaratus berhala romawi diruntuhkan untuk tempat 

membangun st.peter yang sekarang. Selain seni bangunannya juga ada seni lukisnya, 

dibidang ini sudah banyak seniman seniman yang melukiskan karya karyanya di lantai 

ataupun dinding dinding istana. 

Aliran renaisseance adalah suatu aliran dari italia. Di abad 15 adalah awal mula aliran ini 

muncul, dan menjadi populer serta berada dipuncaknya pada abad ke 16, renaisseance 

memiliki arti kelahiran baru, pada abad ke 15 faham ini masih ditentang sangat keras, 

terjadi pada Burno ia dibakar karena menemuian paham renaisanse karen adianggap 

menentang agama nasrani begitupun galileo galilei yang dihukum penjara dengan lama 

yang tak ditentukan, tetapi sejak mengalami puncaknya pada abad ke 16 banyak orang 

menerima paham ini dengan baik. 

Dalam jaman renaissance kaum cerdik dan seniman merndaoat banyak perhatian dan 

bantuan bantuan yang begitu banyak membantu dalam usaha usaha mereka, Pandangan 

yang awalnya berpusat kepada masalah ketuhanan sekarang berbelok kearah pandangan 

yang lebih baru yang terpusatkan kepada manusia sehingga paham ini dikatakan bersifat 

antopasentris. 

Pada abad ke 19 timbul aliran aliran baru memiliki ciri yang sama dengan abad sekarang, 

abad ke 19n ini adalah abad mesin uap dan kegemuruan mesin mesin dan pabrik pabrik, 

para seniman abad ini mengintrogasikan diri dengan mempertahankan seni rupa untuk 
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tidak terlindas oleh kebangkitan abad yang dahsyat ini, kebanyakan seniman abad 19 

terutama seniman seni rupa banyak yang berkosentrasi pada seni clasik yunani dan 

romawi. 

Pada abad ke 20 banyak seniman yang mengembangkan karya karya mereka, mereka 

mulai menggunakan teknologi untuk karya yang lebih baik dan baru, baik seni patung, 

seni lukis dan cabang seni lainnya. 

Dari apa yang telah tertulis pada buku karya djauar arifin ini, bisa dibilang sangat 

kompkeks dalam menuliskan seluruh sejarah sejarah seni yang ada didunia, akan tetapi 

sayangnya tidak dituliskan bagaimana perbedaan atara seniman seniman zaman sekarang 

dan zaman dahulu, dan juga karya karyannya. 

 

B. Unsur-unsur Resensi 

Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan utuh, berikut ini  

unsur-unsurnya: 

1. Judul 

Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu,   

judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri. 

2. Menyusun Data Buku 

Penyusunan data buku dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Judul Karya 

b) Pengarang 

c) Penerbit 

d) Tahun terbit beserta cetakan nya  

e) Dimensi buku 

f) Harga buku  

3. Isi resensi  

4. Penutup 

 

C. Jenis-jenis Resensi 

Secara garis besar resensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Informatif, disini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. 

2) Deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau bab nya. 
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3) Kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan 

tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. 

 

D. Tujuan Resensi  

Perlu kita ketahui bahwa tujuan resensi diantaranya sebagai berikut: 

1) Membantu memahami karya  

2) Menunjukan keindahan yang terdapat dalam sebuah karya  

3) Menunjukan parameter / ukuran dalam menilai sebuah karya  

4) Menunjukan nilai-nilai yang dapat di petik dari sebuah karya  

 

E. Manfaat Resensi 

1) Bahan Pertimbangan 

Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka 

atas karya tersebut. 

2) Sarana Promosi Buku 

Buku yang di-resensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah di-resensi. Sehingga 

dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga terkenal dan 

banyak terjual. 

3) Pengembangan Kreativitas 

Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis semakin baik tingkat keahlian kita, 

sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas 

menulis. 

4) Nilai Ekonomis 

Dan hal yang mungkin tidak kamu bayangkan adalah dengan meresensi buku kita bisa 

mendapatkan imbalan berupa uang atau lainnya. 

F. Perbedaan Resensi dan Kritik  

A. Resensi  

1) Lebih bersifat positif dan persuasive 

2) Informasi lebih lengkap dan tentang objek resensi 

3) Penilaian bersifat objektif 

4) Promosi terselubung  

B. Kritik  

1) Menilai sesuatu dengan sudut pandang tertentu 

2) Tidak perlu menginformasikan data buku atau objek yang di kritik secara tepat 

3) Terkadang bersifat subjektif 
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A. Penilaian Sikap  

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (PG) 

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

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

pengerjaan soal. 

1. Matanya di perbesar, dekoratif, raut muka mengesankan kekerasan adalah merupakan  

 ciri-ciri seni  patung pada zaman Mesopotamia. Ciri-ciri tersebut terdapat pada 

patung… 

A. Patung Sumeria 

B. Patung Stele Hamurabi 

C. Patung Asiria 

D. Patung Babilonia 

E. Patung Spinx 

2. Mahenjo daro merupakan seni bangunan yang berasal dari… 

A. Mesir 

B. Babilonia 

C. Cina 

D. India 

E. Yunani 

3. Resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku adalah  

pengertian resensi berdasarkan… 

A. Informatif 

B. Deskriptif  

C. Kritis 

D. Evaluasi 

E. Semua benar 

4. Resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau bab nya adalah  

pengertian resensi berdasarkan… 

A. Informatif 

B. Deskriptif  

C. Kritis 

D. Evaluasi 

E. Semua benar 

5. Resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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tertentu adalah pengertian resensi berdasarkan …. 

A. Informatif 

B. Deskriptif  

C. Kritis 

D. Evaluasi 

E. Semua benar 

6. Unsur-unsur resensi yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan utuh, berikut ini  

urutan unsur-unsur yang benar adalah… 

A. Menyusun data buku, judul, penutup, isi resensi 

B. Menyusun data buku, isi resensi, judul, penutup 

C. Judul, isi resensi, menyusun data buku, penutup 

D. Judul, menyusun data buku, isi resensi, penutup 

E. Judul, penutup, menyusun data buku, isi resensi 

7. Metode menurut chapman  “menggariskan penentuna kriteria yang akan digunakan”  

adalah metode… 

A. Induktif  

B. Deduktif 

C. Interaktif  

D. Kognitif  

E. Semua benar 

8. Metode menurut chapman “metode yang mendeskripsikan ciri-ciri atau utama;  

mendeskripsikan hubungan antara unsur-unsur mengamati kualitaskualitas parsial” 

adalah metode… 

A. Induktif  

B. Deduktif 

C. Interaktif  

D. Kognitif  

E. Semua benar 

9. Metode menurut chapman “menghayati dalam gambaran hati apa yang ingin 

diungkapkan dengan penilaian atau evaluasi untuk menanggapi karya seni tersebut agar 

terlaksana karya seni yang penuh dengan nilai estetik” adalah metode… 

A. Induktif  

B. Deduktif 

C. Interaktif  

D. Kognitif  

E. Semua benar 

10. Susunan  kegiatan evaluasi karya seni yang di ukur adalah…. 

A. Penggunaan media, bahan yang digunakan, teknik yang digunakan, kualitas seni 

B. Teknik yang digunakan, penggunaan media, kualitas seni, bahan yang digunakan 

C. Kualitas seni, bahan yang digunakan, teknik yang digunakan, penggunaan media 

D. Bahan yang digunakan, penggunaan media, teknik yang digunakan, kualitas seni 

E. Penggunaan media, teknik yang digunakan, penggunaan media, kualitas seni 
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah bagan/skema ide/ konsep seni barat di kertas HVS 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan 20 

2 Proses 20 

3 Hasil 35 

4 Sikap 15 

5 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja 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 

 

 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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3.11. Mengevaluasi karya seni 

4.11. Mengembangkan Karya Seni 

 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

1. Pengertian Evaluasi Karya Seni  

Pengertian evaluasi seni, pengertian evaluasi seni yaitu dalam bahasa indonesia dengan istilah 

“ulas seni”, “kupas seni”, “bahas seni” atau “bincang seni”. Hal ini disebabkan istilah “kritik” bagi 

sebagaian orang sering mempunyai konotasi yang berarti kecaman, celaan, gugatan, hujatan, dan 

lain-lain. Dalam seni, mengkritik berarti mengevaluasi atau meneliti karya seni atau literatur. Tujuan 

dari kritik seni adalah memahami karya seni, dan ingin menemukan suatu cara guna mengetahui apa 

yang melatarbelakangi suatu karya seni dihasilkan, serta memahami apa yang ingin disampaikan 

oleh pembuatnya. Kritik seni juga berfungsi sebagai jembatan antara karya seni dan penikmatnya, 

supaya orang yang melihat karya seni memperoleh informasi yang berkaitan dengan mutu suatu 

karya seni, menumbuhkan apresiasi serta tanggapan terhadap karya seni. Dalam melaksanakan kritik 

seni secara verbal maupu tulisan, biasanya terdapat unsur-unsur deskripsi, analisis fomal 

interprestasi dan evaluasi atas penilaian terhadap mutu yang dihasilkan dalam karya seni yang 

dikritik. Penciptaan atau kreasi karya seni dipengaruhi oleh faktor ekstraestetik, yaitu faktor-faktor 

diluar bentuk fisik karya seni seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, teknologi, religi, dan 

pendidikan dari seniman dan pemakai seni. 

Pendekatan intraestetik, yaitu faktor yang semata-mata memandang nilai estetik yang 

terkandung dalam bentuk fisik karya seni (unsur struktur, bentuk, dan lain sebagainya) dengan 

kriteria yang dietapkan secara universal oleh para ahli seni. Pendekatan formalisme dalam menelaah 

karya seni rupa dengan cara mengandung objek utama atau karaterisrik materialnya, sehingga 

masalah kecakapan dalam mengolah bentuk dan keteramilan teknis dari pembuat karya seni dalam 

mewujudkannya kara seninya yang kasat mata, merupaa pokok perhatian utama pendekatan ini. 

Disamping itu penciptaan karya seni juga diharapkan dan merespon ruang dan waktu di mana dia 

diciptakan. Disiini aspek ide atau gagasan, tema, teknik pengolahan material, prinsi-prinsip 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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penyusunan atau pengorganisasian dalan mengelola kaidah-kaidah estesis, keunikan bentuk, gaya 

perseorangan, kreativitas, inovasi, turut dipertimbangkan. Para kritikus seni diharapkan mampu 

mengkomunikasikan aspek-aspek tersebut diatas beserta nilainya kepada masyarakat. 

Salah satu kebutuhan manusia yang tergolong dalam kebutuhan integratif adalah menikmati, 

mengapresiasi dan mengungkapkan perasaan keindahan. Kebutuhan ini muncul disebabkan adanya 

sifat dasar manusia yang ingin mengungkapkan jati dirinya sebagai makhluk hidup yang bermoral, 

berselera, berakal, dan berperasaan. Kebutuhan estetik serupa dengan pemenuhan kebutuhan primer 

dan sekunder yang diakukan manusia melalui kebudayaannya. Kesenian merupakan unsur pemikat 

yang mempersatukan pedoman-pedoman bertindak yang berbeda menjadi satu desain yang utuh, 

menyeluruh dan operasional, serta dapat diterima sebagai sesuatu yang bernilai. 

Seni adalah suatu keterampilan yang diperoleh dari pengalaman, belajar, atau pengamatan-

pengamatan. Atau pengertian lainnya sebagai bagian dari pelajaran, salah satu ilmu sastera, dan 

pengertian jamaknya adalah pengetahuan budaya, pelajaran, ilmu pengetahuan serta suatu pekerjaan 

yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan. Seni juga berguna bagi keterampilan dan 

imajinasi kreatif terutama dalam proses produksi benda yang indah seperti produk karya seni. Pada 

karya seni rupa media yang digunakan adalah rupa. Keberadaan karya seni rupa adalah karena 

tampilnya unsur-unsur rupa atau unsur visual yang dapat dilihat secara fisik. Unsusur-unsur itu 

antara lain berupa garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut tidak 

harus hadri secaravlengkap pada sebuah karya seni rupa, karena unsu-unsur ini diciptakan untuk 

mewujudkan citra tertentu. Karya seni rupa dapat digolongkan dari berbagai sudut pandang, seperti 

sudut pandang fungsi atau kegunaanya, dimensi, medium ya g digunakan, gaya penciptaan, dan 

aspek sejarahnya. Dari sudut pandang fungsi atau kegunaan, karya seni terbagi dalam beberapa 

kategori, yaitu seni murni (fine art), seni terapan (applied art), dan kria (craft).  

Seni murni adalah seni menciptakan khusus untuk mengkomunikasikan nilai estetis dari seni 

itu sendiri. Seni terapan sering juga disebut istilah desain yang berasal dari itali designo yang artinya 

gambar. Kata desain makna sebagai art and craft, yaitu paduan antara seni dan keterampilan. Seni 

kria merupakan karya seni rupa indonesia asli yang mempunyai akar kuat, dan mempunyai ciri khas 

yang unik dengan eksootis. Dasar pohon ilmu seni rupa saat ini, seni kria terletak pada daerah abu-

abu antara seni murni dan terapan. 

Dasar kesenirupaan yang diperlukan dalam kritik seni, salah satu yang melatar belakangi 

budaya dan sejarah yaitu modal dasar yang diperlukan dalam kritik seni, karena dalam kemunculan 

seni rupa banyak sekali gejala baru yang terus mengikuti perkembangan. Melalui pengenalan 

sejarah, seorang kritikus akan mengeahui  berbagai macam cara mengungkapkan batin dengan media 

kesenirupaan. Mengetahui berbagai cara pengungkapan ini, disamping memperoleh pengetahuan 
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yang siap digunakan untuk menilai, juga mempunyai wawasan atau perhitungan perkembangan 

karya seni kedepan. Bedasarkan bentuk dan dimensinya, terlihat adanya karya seni yang berdiamnesi 

dua dan berdimensi tiga. 

Corak dan gaya seni dengan mengupas adanya aliran-aliran barat. Diantaranya Gaya Barok, 

Gaya Rococo, Naturalisme, Realisme, Romantisme, Impressionisme, Postimpressionisme, 

Ekspresionisme, Fauvisme, Suprematisme, Kubisme, Futurisme, Dadaisme, Surealisme, 

Abstrasionisme, Konstruktifisme, Minimalisme, Op Art, Pop Art, Corak dan gaya seni sangat 

diperlukan dalam kritik seni seperti pengetahuan mengenai aliran-aliran seni dalam pengertian luas 

yang meliputi kecenderungan-kecenderungan isi tema karya seni yang ada di dunia,  dalam 

pengertian terbatas mencakup kecenderungan aliran-aliran seni yang ada di indonesia. Gaya Barok 

hadirakibat reformasi agama katolik di italia pada awal abad ke-17. Gaya inimenghadirkan kembali 

fusi baru seni arsitektur, lukisan, dan patung. Semua karya dalam gaya ini disubordinasikan kepada 

concetto, atau tema yang diperhitungkan dengan cermat untuk  membangkitkan tanggapan 

emosional apresiator yang secara emosi dilibatkan dalam subyek karya seni. Dalam naturalisme 

dilukiskan segala sesuatu sesuai dengan keadaan alam (nature) manusia beserta fenomenanya dan 

sebagaimana adanseperti tangkapan mata, sehingga karya yang dilukiskan seperti hasil foto atau 

tangkapan lensa kamera.  

Post moderenisme yang dikatakan sangat penting dengan suasana globalisasi agar perlunya 

ciri khas bagi tiap daerah budaya, dan bersama dengan datangnya pasca-modernisme semangat 

penggalian identitas nasional merebak kembali dengan pemecahan yang berbeda. Terlihat pada 

uraian penjelasan tersebut bahwa penulis buku mengutarakan bahwa paradigma baru pendidika seni 

lebih menekankan pada kompetens untuk memberikan pengalaman ekspresif, kreatif, estetik, dan 

kultural, yang mengarah pada terciptanya situasi kehidupan multikultural, sehingga dialog antar 

budaya lebih dimungkinkan. 

Apresiasi dan evaluasi karya seni. Menurut penulis buku, apresiasi merupakan proses usaha 

sadar yang dilakukan seseorang dalam menanggapi dan memahami karya seni. Dalam apresiasi 

menuntut keterampilan dan kepekaan estetik guna mendapatkan pengalaman estetik ketika 

memahami karya seni rupa maka dituntut akan apresiasi  tersebut.  

Apresiasi bukanlah sebuah proses pasif ia merupkan proses aktif dn kreatif, agar secara efektif 

mengerti nilai suatu karya seni, dan mendapatkan pengalaman estetik, seperti itulah yang digagaskan 

oleh (Feldman,1981). Seperti itulah memahami proses karya seni rupa bahwa apresiasi dalam karya 

seni rupa sangat dituntut seperti apa yang dikatakan oleh pengarang buku DR. Nooryan Bahari, M.sn 

yaitu dalam keterampilan dan kepekaan estetik perlu dituntunya apresiasi.  Mengapresiasi adalah 

sebuah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam karya seni. Seorang 
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pengamat seni yang sedang memahami karya seni sebaiknya terlebih dahulu mengenal struktur 

bentuk karya seni, pengorganisasian eelemen seni rupa atau dasar-dasar penyusun dari karya yang 

sedang dihayati. Lebih jauh lagi, seorang pengamat seni rupa berkewajiban mengenal strukur dasr 

seni rupa, dengan mengenal garis atau goresn, mengenal shape (bidang bengunanan)yang 

dihadirkan, mengetahui warna dengan berbagai peranan dan fungsinya, memahami dimensi ruang 

dan waktu dalam karya seni dan sebagainya. Penikma merupaka proses dimensi psikologis, 

sekaligusproses interaksi aspek inrinsik seseorang terhadap sebuah karya seni. 

Evaluasi dalam karya seni yang meupakan dari nilai-nilai seni sebagai respon estetik dari 

publik melalui proses pengalaman seni. Buku ini mengungkapkan, antara nilai-nilai dan pengalaman 

seni tidak bisa terlepas dari bahasan estetik seni. Beberapa metode menanggapi karya seni menurut 

Chapman(1978:80) diantaranya: 

A. Metode induktif  adalah metode yang mendeskripsikan ciri-ciri atau utama; mendeskripsikan 

hubungan antara unsur-unsur mengamati kualitaskualitas parsial; mengamati aspek yang coba 

digambarkan menafsirkan dan meringkas gagasan, tema,  dan kualitas yang dalam 

menggambarkan apa yang hendak diungkapkan. 

B. Metode deduktif menggariskan penentua kriteria yang akan digunakan; telaah karya yang 

dhadapi untuk mendapatkan petunjuk yang ada; penetuan sejauhmana kriteria itu terpenuhi. 

Melalui beberapa metode diatas dapat menanggapi karya seni tersebut, maka diantaranya lagi 

metode empati bertumpu pda teori yang mengatakan bahwa jika mengempati karya seni, maka 

beranggapan seolah-olah karya yang diamati adalah seperti pengamatnya yang memiliki 

kapasitas tertentu atau memiliki perasaan. 

C. Metode interktif sebenarnya meupaka metode induktif tambahan upaya mencari kesepakatan 

lewat diskusi dan perdebatan. Maka itulah yang sesungguhnya apresiasi dalan karya seni 

menghayati dalam gambaran hati apa yang ingin diungkapkan dengan penilaian atau evaluasi 

untuk menanggapi karya seni tersebut agar terlaksana karya seni yang penuh dengan nilai 

estetik. 

Kriteria dalam kritik seni tidaklah kuantatif seperti ukuran dalam berat dengan gram ataun 

kilogram,ukuran jarak meter atau kilometer, ukuran panas sperti Celcius dan Fahrenheit. Kriik dalam 

karya seni tidak semudah dan semutlak itu. Jika sudadibicarakan esecara terperinc, makaukuran dala 

seniakan sangat jelas dan sanga relatif berdasarkan konteksnya. Validalitas penilaian bukan lantaran 

seragamnya ukuran dan pengukuran, tetapi terutama logisnya penilaian lewat argumentasi yang 

dikemukakan.  Memahai tentang kriteria dan tipe kritik yang mencakup menegakkan penilaian 

karena setiap periode kelahiran karya seni mempunyai standar atau kriteria nya sendiri-sendiri.  



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

97 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

Membentuk penilaian hars disadari bahwa setiap priode keunculan karya seni mempunyai 

standar atau kriteria masing-masing. Standar kesenian masa lalu tidak dapt untuk diterapakan untuk 

masa kini, begitupun sebaliknya. Karya-karya Rapahael di bisa dibandingkan dengan dengan karya-

karya Picasso.  

Karya seni harus ditelaah berdasarkan konteks zamannya agar beranjak melihat perbedaaan-

perbedaan yang tampak. Menelaah perbedaan akan lebih sulit daripada memperbandingkan-

kesamaanya. Pendapat itu dikemukakan oleh Bernard S. Myer (1958: 455-447). Ukuran penilaian 

karya, pertama-tama pada objek karya itu sendiri. Padasaat kita menghadapi sbuah karya seni yang 

akan dinilai, usahakan melepas segala ajaran penilaian dan estetika yang pernah kita terima atau 

pelajari, menyisihkan segala prasangka dan pikiran sebersih mungkin. Kita mendekati karya dalam 

keadaan kosong, lantas kita pandang karya seni tersebut sebagaiman ia menampkan dirinya kepada 

kita secara utuh. Ita mencoba managkap segala inforamasi yang ada pada karya tersebut.  

Kritik seni tidak sekedar langsung bagaiman menilai, menangapi semua apa yang menjadi 

nilai agar hadirnya sebuh karya. Buku ini mengutip pikiran P.A Van Gastel bahwa kritik yang 

petama dituliskan di dunia ini bentuknya sangat berlainan. Kebanyakan kritik berhubung dengan 

seni sastra dan kadang ditulis dalam sebuah ceritera, diaman pembaca yang cerdas mapu mengkritisi 

terhadap karya lain. Dengan begitu secara subtansial penulis buku memberikan penjelasan berkaitan 

dengan kriteria-kriteria seni dan mengkkritis bagaiman karya lain dalam hal ini melihat kondisi 

sesuai dengan zaman penilaian karya itu. 

2. Proses kegiatan evaluasi karya seni yang di ukur adalah 

a) Bahan yg di gunakan 

b) Penggunaan media 

c) Teknik yg di gunakan 

d) Kualitas seni 

3. Proses Evaluasi Hasil Karya 

Evaluasi dirancang untuk memberikan kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai 

atau manajer,informasi mengenai hasil karya. Secara umum bahwa tujuan evaluasi hasil karya 

adalah untuk mencapai kesimpulan yang evaluatif atau yang memberipertimbangan mengenai hasil 

karya dan untukmengembangkan karya lewat program. 

Secara khusus evaluasi hasil karya dapat memberi dampak sebagai berikut : 

1) Program evaluasi hasil karya yang dirancang dan dilaksankan dengan baik dapat memiliki 

pengaruh motivasional terhadap para bawahan, antara lain dapat merangsang peningkatan, 

mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menaikkan keterikatan kepada organisasi. 

2) Meningkatkan pengertian manajerial 
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3) Memberikan dasar bagi perencanaan, pelatihan dan pengembangan. 

4) Mengurangi pilih kasih dalam mengambil keputusan manajerial yang penting 

 

Prosedur evaluasi hasil karya tradisional yang masih sering digunakan dalam suatu karya seni , 

antara lain sebagai berikut :  

1) Skala penilaian 

Teknik ini merupakan prosedur evaluasi hasil karya yang tertua dan paling luas digunakan yang 

dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk. 

Penilaian hasil karya dapat meliputi: 
a.  Ide  

b. Kreatifitas 

c.  Unsur komposisi dalam karya 

d. Keterampilan teknis 

 

Kritik seni juga dapat diartikan sebagai kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan 

kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Salah satu jenis penyajian suatu kritik seni adalah secara 

evaluasi 

Evaluasi karya seni dengan metode kritis berarti menetapkan rangking sebuah karya 

dalam hubungannya dengan karya lain yang sejenis, untuk menentukan kadar artistik dan 

faedah estetiknya. Dalam aktifitas ini dikenal model evaluasi dengan studi komparatif 

historis. 

Pada bagian ini kritikus perlu mengenali dengan seksama sebanyak mungkin gaya 

artistik, aliran seni, pengaruh komunikasi dalam pertukaran artistik modern, perluasan lahan 

kreatifitas, serta keunikan karya seni (orisinilitas) dalam sejarah kesenian. Sehingga ia 

mampu melakukan kaji banding kesejahteraan dengan tepat, untuk mencari serangkaian 

makna dan kekuatan ekspresi karya seni yang menjadi objek kritik. 

Penilaian orisinilitas adalah instrumen penilaian kritis yang menjelaskan ide karya, 

yakni dengan mengidentifikasikan masalah artistik yang akan dipecahkan, apa fungsi seni, 

ada tidaknya inovasi ekspresi artistik, dan akseleransi teknik artistiknya. 

Penilaian teknik seni adalah mengukur kelogisan penggunaan materi dan instrumen 

seni dengan korelasinya dengan bentuk dan fungsi seni. Dalam konteks karya yang anti 

teknik, anti estetis, anti seni, dan karya-karya vulgar lainnya penilaian ditekankan pada 
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aspek intelektualnya, yakni bobot ide yang menyertai karya seni tersebut. Sebab tanpa isi 

pikiran, sebuah karya tergolong tidak bermanfaat, karena tidak relevan dengan kehidupan 

dan kemanusiaan kita. 

 

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 apa yang dimaksud dengan analisis evaluasi karya seni ? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi seni ? 

3. Sebutkan macam-macam fungsi seni dalam kehidupan sehari-hari ? 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah analisis evaluasi karya seni di kertas HVS 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Persiapan 20 

2 Proses 20 

3 Hasil 35 

4 Sikap 15 

5 Waktu 10 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 30 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   
2 30  

3 40  

Nilai 

Siswa 

 
……… 

Paraf 

Guru 

 
……… 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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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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Drs. Jajang.suryana.M.Sn.2019.Tinjauan Seni Rupa.Yogyakarta:Graha Ilmu 

 
 

 

 

Sumber Internet: 

http://id Annwers yahoo.com, diakses 20 Juni 2017, pukul 10.00 WIB 

http://Pengertian- Menurut Blogspot.co.id, di akses 20 Juni 2017 pukul 12.00 WIB 

http://googel.com.id, diakses 3 dan 4 Juni 2017 pukul 10.00 WIB 

http://id/
http://pengertian-/
http://googel.com.id/
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