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UNIT KEGIATAN BELAJAR MANDIRI
TOKOH DAN NILAI ESTETIS (SBRU.3.4/4.4/4/1.5

1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. Kompetensi Dasar

: Seni Budaya (Seni Rupa)
: Genap
:

3.4. Menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis dalam karya seni rupa
4.4. Membuat analisis karya seni rupa berdasarkan konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan
nilai estetis dalam bentuk lisan atau tulisan

d. Indikator Pencapaian Kompetensi

:

3.4.1 Menafsirkan konsep karya seni rupa
3.4.2 Menjabarkan prosedur karya seni rupa
3.4.3 Menafsirkan fungsi karya seni rupa
3.4.4 Menjabarkan tokoh dan nilai estetis karya seni rupa
4.4.1.Mendefinisikan karya seni rupa dalam bentuk lisan atau tulisan
4.4.2. Menafsirkan konsep hasil karya seni rupa dalam bentuk lisan atau tulisan
4.4.3.Menjabarkan prosedur karya seni rupa dalam bentuk lisan atau tulisan
4.4.4. Menafsirkan fungsi karya seni rupa dalam bentuk lisan atau tulisan
4.4.5.Menganalisis tokoh dan Nilai estetis karya seni rupa dalam bentuk lisan atau
tulisan

e. Materi Pokok

f. Alokasi Waktu
g. Pertemuan ke
h. Tujuan Pembelajaran

: - Konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis
dalam karya seni rupa
- analisis karya seni rupa berdasarkan konsep, prosedur,
fungsi, tokoh, dan nilai estetis dalam bentuk lisan atau
tulisan
: 2 pertemuan ( @ 90 menit)
: ...
:

Melalui pembelajaran Problem Based Learning dengan metode diskusi, kerja
kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, kalian dituntut mampu
melakukan amnalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis dalam
bentuk lisan atau tulisan dan dapat melaporkan hasilnya melalui presentasi,
sehingga kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kalian
anut melalui belajar seni budaya khususnya seni rupa, dengan mengembangkan
sikap berani, peduli, dan bertanggungjawab sebagai karakter positif serta dapat
mengembangkan budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi,
berkolaborasi, dan berkreasi (4C).

i.

Materi Pembelajaran
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o

Agar konsep dan teori yang akan kalian pelajari pada UKB ini dapat kalian kuasai
dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks Pelajaran (BTP) berikut: (1) Seni
Budaya kelas XI-Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan, 2014, halaman 254,
selain itu kalian juga boleh mencari sumber lain di internet.

2. Peta Konsep

Pengertian Tokoh dan Nilai Estetis

Peranan Nilai Estetis
Tokoh dan Nilai Estetis
karya Seni Rupa
Fungsi Nilai estetis

Analisis Tokoh dan Nilai Estetis dalam
bentuk Lisan dan Tulisan

3. Kegiatan Pembelajaran
a.

Pendahuluan
Banyak pengamat seni khususnya siswa yang tidak paham tentang apa yang ditulis
dalam kegiatan kritik karya seni rupa ? dan kadangkala juga bingung dengan nilai
sebuah karya seni rupa, sehingga setiap orang berbeda dalam menentukan baik dan
jeleknya sebuah karya. Permasalahan inilah yang perlu kita pahami tentang konsep,
prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis dalam bentuk lisan atau tulisan
Sebelum kalian memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan kalian sudah
memahami tentang kaidah komposisi.. Untuk itu coba kalian ingat dan pahami kembali
materi tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut!
1. Apakah pengertian tokoh dalam seni rupa ?
2. Apakah pengertian nilai estetis dalam seni rupa?
3. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur seni rupa ?
Setelah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan di atas, silahkan dilanjutkan ke kegiatan
belajar berikut. Apabila belum paham, mintalah pada teman atau guru Kalian untuk
membimbing kembali terkait kaidah-kaidah komposisi.

Beberapa istilah unsur warna




Harmoni adalah warna yang berkaitan dengan alam sekitarnya
Murni adalah warna yang tidak dikaitkan dengan lingkungan,
sehingga muncul istilah “warna adalah warna”
Heraldis adalah warna yang memiliki arti tertentu atau simbol
simbol tertentu

Perhatikan Komposisi berikut yaaa...!!

Amati karya diatas, setelah itu kalian kaitkan dengan pengetahuan tentang komposisi yang
pernah kalian pelajari. Bagaimana perasaan kalian terhadap karya tersebut berkaitan dengan
kaidah-kaidah komposisi. Jika kalian merasa masih kebingungan juga, coba ikuti pertanyaan
berikut agar pikiran kalian tertuntun dengan baik!
1) Bagaimana keseimbangan antara bentuk bagian kiri dan kanan?
2) Apakah warnanya sudah harmonis ?
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3)
4)
5)

Adakah keterkaitan antara bidang yang satu dengan yang lain sehingga tampak ada
kesatuan?
Bagaimana penataan bidang yang kecil terhadap bidang yang besar?
Apakah sudah terjawab kebingungan kalian terhadap komposisi karya tersebut?

Masih bingung... ???, coba baca ini...
Tipe keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan formal atau simetris dan keseimbangan
informal atau asimetris. Dalam keseimbangan formal kedua bagian dari pusat keseimbangan
identik dalam segala hal satu dengan lainnya. Keseimbangan ini lebih mudah dicapai, tetapi
sifatnya lebih statis, sedang pada keseimbangan informal atau asimetris bagian-bagian di sebelah
pusat keseimbangan berbeda tetapi dapat memberikan perasaan kesetaraan. Tentu hal ini
memerlukan interaksi yang lebih rumit di antara unsur yang disusun. Hasilnya lebih dinamis
dibanding keseimbangan formal.
Perbedaan utama antara keserasian dan kesatuan adalah bahwa pada harmoni semuanya
berhubungan secara indah tetapi belum tentu utuh. Kesatuan memberikan sentuhan akhir,
perasaan yang lengkap dan selesai. Dalam suatu susunan kemungkinan ada keserasian tanpa
kesatuan, tetapi kesatuan tidak bisa diperoleh jika tanpa adanya ke-serasian. Misalnya, sekuntum
bunga merupakan satu kesatuan yang serasi tetapi jika salah satu helai bunganya rontok
kesatuannya tidak ada tetapi masih ada keserasian. Oleh karena itu kesatuan tidak bisa ada salah
satu dari unsur atau bagian yang hilang. Setiap bagian terkait dengan bagian lainnya untuk
menjadi keseluruhan yang utuh.

Sudah ingatkan... !!!!?
b.

Yukkk kita lanjutkan belajarnya!

Kegiatan Inti
1) Petunjuk Umum UKB
a) Melalui UKB ini kalian akan mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan
lingkungan melalui pengamatan karya seni rupa dan kalian akan mampu
mengapresiasikan kritikan hasil pengamatan kalian melalui presentasi sehingga
kalian akan terlatih berkomunikasi dengan baik. Aktivitas berpikir yang akan
kalian latih melalui UKB ini adalah menganalisis dan mengapresiasi karya seni
rupamelalui krtikan. Untuk itu, kalian harus belajar mengamati dengan kepekaan
rasa dengan mengkaitkan keilmuan yang kalian miliki
b) Baca dan pahami materi pada buku :
 Buku Seni Budaya, Kelas XI- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014,
halaman 254
 https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar dan buku lain yang
mendukung dan bisa juga mencarinya di internet.
c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah
disediakan. Kalian bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik apabila
bekerjasama dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan
berkomunikasi dengan baik.
d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih,
apabila kalian yakin sudah paham dan mampu memahami konsep, prosedur
kritikan sekaligus mampu menjabarkan kritikan, kalian boleh sendiri atau
mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian
dapat belajar ke UKB berikutnya.

2) Kegiatan Belajar

Ayo……ikuti kegiatan
bertanggungjawab ..!!!

belajar

berikut

dengan

penuh

kesabaran

Kegiatan Belajar 1
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi!
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Pengertian Nilai Estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif.
Nilai estetis bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa berada pada
wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini,
nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik,
perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan
sebagainya.
Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis
bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu
sendiri dan tampak secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau
keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang
sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Keselarasan dalam
menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Berbeda halnya
dengan nilai estetis yang bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang
ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Sebagai
contoh ketika melihat sebuah karya seni rupa, beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang
ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya bahkan ingin
memilikinya,tetapi orang lain justru kurang tertarik pada karya seni tersebut. Untuk menikmati
keindahan seni rupa dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai (reproduksi
foto/gambar) karya seni rupa tiga dimensi. Amatilah karya-karya seni rupa tiga dimensi
tersebut, kemudian bandingkan karya yang satu dengan yang lainnya. Ceritakan masing-masing
karya yang kamu amati, kemukakan aspek apa yang menarik perhatian kamu dan karya mana
yang paling kamu sukai, berikan alasan mengapa kamu menyukai karya tersebut berdasarkan
pengamatan terhadap unsur-unsur rupa dan objek yang tampak pada karya tersebut.
Bandingkan paparan kamu dengan paparan teman yang lain..

Seni patung pada zaman dahulu di buat untuk kepentingan keagamaan, pada jaman hindu dan
budha, patung di buat untuk menghormati dewa atau orang yang di jadikan teladan. Pada
perkembangan selanjutnya patung di buat untuk monument/ peringatan suatu peristiwa besar
pada suatu bangsa, kelompok atau perorangan. Pada jaman sekarang seni patung sering di
ciptakan untuk hiasan penciptanya lebih bebas dan bervariasi dan seni patung itu di ciptakan
untuk dinikmati nilai keindahan bentuknya Sebuah karya seni patung dapat diciptakan sebagai
karya seni rupa yang memiliki keindahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1.
Balance adalah keseimbangan bobot masa berdasarkan kepekaan estetika. Keseimbangan
(Balance) menurut Mikke Susanto (2011:46) didefinisikan sebagai persesuaian materi-materi
dari ukuran berat dan memberi tekanan pada stabilitas suatu komposisi karya seni. Seorang
pematung bekerja dengan mempertimbangkan keseimbangan antara bagian-bagian dari
patung dalam menyusun bentuk. Keseimbangan bagian atas dengan bagian bawah atau antara
bagian kiri dan kanan dari sebuah patung untuk mendapatkan bentuk yang mantap. 2.
Karakteristik atau watak merupakan perwujudan patung berdasarkan pemanfaatan bahan dan
tekhnik.Dalam membuat patung seorang seniman dapat membuat patung dengan berbagai
teknik bergantung pada bahan dan keahlian yang dimilikinya. Teknik-teknik tersebut antara
lain teknik mengecor, modelling, dan konstruktif. Salah satu bahan yang digunakan untuk
membuat patung adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu, batu cadas atau andesit,
logam, gading, tulang, dan tanduk. 3. Bentuk atau dimensi dapat dirasakan keindahannya ari
semua sudut pandang. Bentuk diartikan sebagai bangun, gambaran , wujud, sistem dalam seni
rupa rupa biasanya dikaitkan dengan matra yang ada (Mikke Susanto:54). Selanjutnya
(Sidharta: 1987) mengemukakan bahwa dalam seni rupa sering dibedakan antara bentuk
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relatife dan bentuk absolute. Bentuk relatife adalah bentuk yang erat hubungannya dengan
bentuk yang terdapat di alam. Bentuk absolute adalah bentuk yang pada dasarnya meliputi lima
bentuk dasar, yaitu kubus, bola, piramida, silinder, dan bentuk campuran. Dalam mematung,
setiap bentuk dapat dikembalikan kepada bentuk-bentuk dasar tersebut 4. Gerak atau ritme
patung tidak membosankan. Untuk menghindari kesan kaku dan menjemukan, seorang
pematung dapat menciptakan ritme dengan menggarap unsur-unsur patung 5. Proporsi artinya
perbandingan ukuran keserasian antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dalam suatu
karya patung. Untuk mendapatkan proporsi yang baik, seorang pematung biasanya
membandingkan ukuran dari bagian-bagian

Setelah kalian belajar tentang konsep-konsep apresiasi dan kritik karya seni rupa dua dimensi.
Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini
 Apakah fungsi dan manfaat nilai estetis karya seni rupa?
 Apa yang dimaksud dengan nilai estetis karya seni rupa?

Kegiatan Belajar 2
Tahukah kamu pengertian tokoh dan nilai estetiskarya seni rupa? Pernahkah kamu melakukannya? Kamu
mungkin tidak menyadari bahwa nilai estetis sering kamu lakukan sehari-hari. Menanggapi, memberi
komentar, memberi penilaian “bagus” atau “jelek”, “suka” dan “tidak suka” adalah bagian dari kegiatan
kritik. Dengan memahami berbagai pengertian apresiasi dan kritik seni diharapkan kamu dapat lebih
mudah untuk memahami materi yang disampaikan dalam bab selanjutnya. Pengetahuan ini tidak saja
bermanfaat bagi kalian dalam pembelajaran seni di sekolah tetapi juga dalam kehidupan di luar sekolah.
Sekarang buatlah Analisis Tokoh atau seniman :
1, Buatlah deskripsi tentang Bolografi Tokoh tersebut
2. Seniman tersebut termasuk dalam Gaya atau Aliran seni rupa yang mana?
3. Penghargaan apa saja yang telah di terima Tokoh tersebut ?
4. Sebutkan dan berikan Contoh minimal 3 karya seni yang telah dibuat dan berikan Analis Karya
seniman tersebut
5.Deskripsilkan ciri Khusus dari karya – karya yang telah di bauat oleh seniman tersebut.
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Mulailah dikerjakan dan Analisislah !
1, Analisis Tokoh Seni Rupa :

1.Analisis Tokoh yang Pertama

2. Analisis Tokoh yang Ke dua

1, Analisis Tokoh yang Ke tiga

2. Analisis Tokoh yang Ke Empat

Untuk tahap berikutnya buatlah Analisis Nilai Estetis Karya seni Rupa yang ada di baewah ini !
Analisis Nilai Estetis karya seni Rupa, meliputi tahapan berikut :
1.
2.
3.
4.

Deskripsi
Analisis
Interpretasi
Evaluasi (Penilaian)

1.Analisis Karya Seni Rupa 3 Dimensi Lampu Pojok
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2. Analisis Karya Topeng

Format Diskusi Hasil Pengamatan
Nama Siswa

: ………………………………………..

NIS

: ………………………………………….

Hari/Tanggal Pengamatan

: ………………………………………….

No.

Aspek yang Diamati
Unsur-unsur rupa yang
menonjol

1

Obyek yang tampak
Bagian obyek yang paling
menarik
Unsur-unsur rupa yang
menonjol

2

Obyek yang tampak
Bagian obyek yang paling
menarik
Unsur-unsur rupa yang
menonjol

3

Obyek yang tampak
Bagian obyek yang paling
menarik
Unsur-unsur rupa yang
menonjol

4

Obyek yang tampak
Bagian obyek yang paling
menarik
Unsur-unsur rupa yang
menonjol

5

Obyek yang tampak
Bagian obyek yang paling
menarik
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Unsur-unsur rupa yang
menonjol
6

Obyek yang tampak

Bagian obyek yang paling
menarik
Uraian kamu tentang medium, bahan, teknik, unsur-unsur rupa dan obyek dalam karya seni rupa adalah
modal awal untuk membuat kritik berkarya seni rupa. Agar kamu semakin mudah memahami tentang
kritik karya seni rupa, bacalah konsep-konsep tentang, pengertian, konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan
nilai estetis dalam bentuk lisan atau tulisan.
Setelah kamu menyelesaikan UKBM ini, Silahkan melakukan persiapan untuk mengerjakan UKBM
berikutnya !
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