SENI RUPA TIGA DIMENSI
SRP 3.2/4.2/1/1
1. Identitas UKBm:
a. Nama Mata Pelajaran

: Seni Budaya X (Wajib)

b. Semester

: Ganjil

c. Kompetensi Dasar

:

KD 3.2

Karya seni rupa tiga dimensi, berdasarkan, jenis, tema, dan nilai
estetis
Membuat karya seni rupa tiga dimensi dengan melihat model

KD 4.2

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :
IPK 3.2.1

Mendeskripsikan pengertian seni rupa tiga dimensi

IPK 3.2.2

Menjelaskan jenis – jenis karya seni tiga dimensi

IPK 3.2.3

Menjelaskan karya seni tiga dimensi dari berbagai media

IPK 3.2.4

Menjelaskan deskripsi karya seni rupa tiga dimensi yang telah
dikumpulkan

IPK 3.2.5

Melakukan pengorganisasian pembuatan karya seni rupa tiga
dimensi

e. Materi Pokok

: Teori Seni Rupa Tiga Dimensi dan Makalah
Seni Miniatur

f. Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit (90 menit)

g. Tujuan Pembelajaran

:

Melalui kegiatan membaca, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan analisis,
peserta didik dapat
1. Mendeskripsikan pengertian seni rupa tiga dimensi dan jenis – jenisnya
2. Menjelaskan deskripsi berbagai jenis karya seni rupa tiga dimensi
3. Membuat makalah mengenai karya seni rupa tiga dimensi
4. Melakukan pengorganisasian rencana pembauatan karya seni tiga
dimensi sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya, mengembangakan sikap jujur, peduli,
dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan
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berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C).

h. Materi Pembelajaran


Faktual
o Seni rupa tiga dimensi



Konseptual
o Pengertian seni rupa tiga dimensi
o Jenis – jenis karya seni tiga dimensi
o Deskripsi berbagai karya seni tiga dimensi



Prosedural
o Makalah karya seni miniatur bangunan dan deskripsi
o Pengorganisasian pembagian kelompok proyek pembuatan miniatur
bangunan

2. Stimulus terkait materi yang dibahas
Miniatur bangunan
adalah salah satu karya
seni rupa tiga dimensi.
cara membuatnya harus
detail dan teliti.
Bagaimanakah tahapan
– tahapan membuat
miniatur bangunan ?
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3. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Belajar 1
Buatlah kelompok yang terdiri dari 6 – 8 orang.
Kemudian carilah dari berbagai referensi mengenai seni instalai ( tahapan –
tahapan pembuatan), lalu isi juga dengan identitas, deskripsi minimal 5
modelnya. Termasuk Miniatur Bangunan.

Contoh :
CARA MEMBUAT MINIATUR BANGUNAN ( Bahan Triplek )
Proses awal membuat miniatur bangunan:
1) Mencetak print atau
menggambar bidang
yang akan dibuat di
kertas HVS, dan
memeriksa kembali
skala bangunan pada miniatur, serta gambar potongan atau elevasi sebagai
pedoman.

2) Memfotokopi cetakan tersebut untuk persediaan bila yang kita jiplak rusak
atau hilang.
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3) Menempel kertas tersebut di bahan dasar miniatur bangunan (triplek) sebagai
jiplakan tepat agar mudah dalam pemotongan dengan pisau cutter. Pekerjaan
ini terkoordinir 3 orang, tentunya dapat mempersingkat waktu.

4) Pengerjaan dinding bangunan diselesaikan 3-4 hari.
5) Berikutnya adalah membuat bagian-bagian ringan dari kertas karton tebal
untuk membuat ventilasi di kusen dan yang serasa diperlukan.
6) Mengecat semua bagian yang sudah diselesaikan secara bersamaan, agar
perakitan tidak harus menunggu bagian lain kering dulu. Penghematan cat
warna dan waktu perakitan akan lebih teratur bila semua bagian yang dicat
kering secara bersamaan.

7) Merakit dengan lem super, lem styrofoam, lem kayu dengan hati-hati agar
tidak tergores. Bisa dilakukan dengan tim yang terkoordinir, ada yang
menyiapkan dan menempel, ada yang melihat gambar pedoman.
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8) Setelah pengerjaan selesai, kita memeriksa keutuhan seperti nyala lampu
berfungsi dan memberikan asesoris yang sudah disiapkan seperti mobil,
orang, dan tanaman.

9) Selanjutnya mengerjakan miniatur bangunankawasan kurang lebih dengan
metode sama hanya bahan dan ukuran yang berbeda.
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4. Evaluasi
1) Jelaskan tentang seni rupa tiga dimensi?
2) Jelaskan model – model miniatur yang telah anda ketahui?
3) Bagaimanan proses pembuatan miniatur?
4) Adakah kesulitan dalam membuat miniatur bangunan ?
5) Apakah yang harus diperhatikan dalam membuat miniatur bangunan ?
5. Rubrik Evaluasi Diri
No

Pertanyaan

1.

Apakah Anda telah memahami pengertian seni

Ya

Tidak

rupa tiga dimensi dan jenis – jenisnya?
2.

Dapatkah Anda model – model miniatur?

3

Dapatkan anda menjelaskan proses
pembuatan miniatur?

4

Dapatkah anda bekerja dalam kelompok dalam
membuat makalah?

Jika anda menjawab “TIDAK” pada salah satu persamaan di atas, maka
pelajarilah materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran dengan bimbingan teman
sejawat ataupun guru anda. Apabila anda menjawab “YA” pada semua
pertanyaan, maka lanjutkanlah dengan meminta penilaian harian kepada guru
anda.
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