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UNIT KEGIATAN BELAJAR
NIRMANA (sb-3.2/4.2/3/1.2)

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

: Seni Budaya
:3
:

3.2. Mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan jenis, fungsi, teknik, dan nilai
estetisnya.
4.2. Membuat karya seni rupa tiga dimensi modifikasi
d. Indikator Pencapaian Kompetensi :
3.2.1
3.2.2
3.2.3

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Mengidentifikasi karakteristik jenis, fungsi, teknik dan nilai estetis dalam
konsep seni rupa.
mengklasifikasi karakteristik jenis, fungsi, teknik dan nilai estetis dalam
konsep seni rupa.
Menyebutkan jenis, fungsi, teknik dan nilai estetis dalam konsep seni rupa.
Mendeskripsikan jenis, fungsi, teknik dan nilai estetis dalam konsep seni
rupa.
Megkontruksi hasil analisis karakteristik jenis, fungsi, teknik dan nilai estetis
dalam konsep seni rupa.
Membuat sketsa karya seni rupa tiga dimensi modifikasi berdasarkan
kreatifitas siswa
Membuat karya seni rupa tiga dimensi modifikasi berdasarkan kreatifitas
siswa

e. Materi Pokok
: Karya seni rupa dua dimensi (nirmana tri matra)
f. Alokasi Waktu
: 6 x 45 menit
g. Tujuan Pembelajaran :
Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran berbasis proyek serta pendekatan saintifik, peserta didik
dapat menjelaskan tentang konsep, unsur, dan prinsip dalam berkarya
seni rupa serta merancang dan membuat karya seni rupa (nirmana tri
matra), dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses
pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah.

h. Materi Pembelajaran
1. Konsep, unsur, dan prinsip dalam berkarya seni rupa
2. Bahan, media dan teknik dalam berkarya seni rupa (nirmana tri matra)
3. Merancang dan membuat karya seni rupa (nirmana tri matra)
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2. Peta Konsep
Unsur Seni Rupa

Prinsip-prinsip Seni
Rupa
NIRMANA TRI
MATRA

Medium, Bahan dan
Teknik

Definisi

Proses Berkarya

3. Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian mengamati gambar
dibawah ini.

http//www.google.co.id
Aplikasi karya nirmana pada pameran instalai

Pertanyaan:
a. Apa definisi nirmana tri matra?
b. Bagaimana cara pembuatan nirmana tri matra ?
c. Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat nirmana tri matra
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Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan
ke kegiatan belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini.

b. Kegiatan Inti
1) Petunjuk Umum UKB
a) Baca dan pahami materi seni rupa dua dimensi pada Buku Teks
Pelajaran mata pelajaran Seni Budaya kelas XI
b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini
baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau
teman lainnya.
c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan.
d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan
ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
belajar 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 belajar berikut dengan semangat, sabar dan
konsentrasi !!!

Kegiatan Belajar 1
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh
konsentrasi !
Dalam berkarya seni rupa kita harus memahami konsep, unsur, bahan, media dan
Teknik berkarya seni rupa.
A. Unsur- unsur seni rupa:
1) Garis
Garis adalah dasar dari semua gambar dan
produk.
Di samping ini contoh-contoh garis yang
digunakan untuk membuat berbagai efek dan
Variasi.
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2) Bentuk harmonis

Bentuk harmonis/laras adalah bentuk yang
merupakan gabungan dari bentuk-bentuk
dasar serupa atau sejenis

3) Bentuk kontras

Bentuk kontras adalah bentuk yang tercipta
dari gabungan bentuk-bentuk yang satu- sama
lain bersifat kontras/bertentangan (misalnya
lengkung dan lurus).

4) Tekstur
Tekstur
adalah
sifat
permukaan
bahan/material yang dapat dilihat, diraba dan
dirasakan oleh pancaindra kita.
Sifat Tekstur: Keras, Kasar, Lembut, Halus

5) Warna
Kuning
Kuning
Hijau

Merah
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PRIMER

WARNA
SEKUNDER

Biru
Hijau

Biru

ANG

GI N
D IN

Hijau

Orange
A
RN E R
WA UND
K
SE

WARNA
H

NA

AT

AR
W

Kuning
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Warna primer (artinya warna
utama) ditambah dengan putih dan
hitam, adalah merah, kuning dan
biru.
Warna sekunder (artinya warna
turunan kedua), warna-warna
seperti hijau adalah bercampurnya
dua warna primer di kedua sisinya
yaitu kuning dan biru.
Warna tertier (artinya warna
turunan ketiga), dibuat dengan
mencampurkan warna primer dan
warna sekunder, misalnya warna
kuning-orange adalah campuran
dua warna kuning dengan orange.
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6) Warna Kontras
KUNING
KUNING/
ORANGE

KUNING/
HIJAU

HIJAU

ORANGE

KONTRAS

MERAH/
ORANGE

BIRU/
HIJAU

MERAH

BIRU

MERAH/
VIOLET

BIRU/
VIOLET

VIOLET

Kontras yang paling kuat terjadi
di
antara
dua
warna
berseberangan / berlawanan di
dalam Lingkaran Warna. Contoh
warna Kuning dan Violet.
Warna-warna ini biasa juga
disebut sebagai komplementer
(warna-warna
yang
saling
mengisi, atau satu sama lain
memiliki intensitas yang sama
kuat terhadap tangkapan mata
jika ditampilkan bersama-sama).

7) Warna Harmonis

KUNING
KUNING/
ORANGE

KUNING/
HIJAU

HIJAU

HARMONI

ORANGE

BIRU/
HIJAU

MERAH/
ORANGE

MERAH

Yang disebut dengan warnawarna harmoni adalah yang
dalam
Lingkaran
Warna
keduanya berada dalam urutan
terdekat. Misalnya warna kuningorange dengan kuning, atau
kuning dengan kuning-hijau.

BIRU

MERAH/
VIOLET

VIOLET
VIOLET

BIRU/
VIOLET

B. Prinsip Seni Rupa
Setelah komponen-komponen dasar seni rupa yang telah dipaparkan di atas adapun
juga prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah kesatuan utuh
dari karya/desain.
Kesatuan (Unity)
Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak
adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat ceraiberai, kacau-balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang.
Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa
unsur rupa mempunyai hubungan (warna, raut, arah, dll), maka kesatuan telah
tercapai.
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Keseimbangan (Balance)
Karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan
tidak membuat gelisah. Seperti halnya jika kita melihat pohon atau bangunan yang
akan roboh, kita measa tidak nyaman dan cenderung gelisah. Keseimbangan adalah
keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua dayan yang bekerja saling
meniadakan. Dalam bidang seni keseimbangan ini tidak dapat diukur tapi dapat
dirasakan, yaitu suatu keadaan dimana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada
yang saling membebani.
Proporsi (Proportion)
Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Untuk
memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan–perbandingan
yang tepat. Pada dasarnya proporsi merupakan suatu perbandingan matematis dalam
sebuah bidang. Proporsi Agung (The Golden Mean) adalah proporsi yang paling
populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur.
Proporsi ini menggunakan deret bilangan Fibonacci yang mempunyai perbandingan
1:1,618, sering juga dipakai 8 : 13. Kononnya perbandingan proporsi ini merupakan
perbandingan yang ditemukan di benda-benda alam termasuk struktur ukuran tubuh
manusia sehingga dianggap proporsi yang diturunkan oleh Tuhan sendiri. Dalam
bidang desain proporsi ini dapat kita lihat dalam perbandingan ukuran kertas dan
layout halaman.
Irama (Rhythm)
Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus menerus. Dalam bentuk –
bentuk alam bisa kita ambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut, barisan
semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan
pengulangan dari bentuk –bentuk unsur rupa.
Dominasi (Domination)
Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tatarupa yang harus ada dalam karya
seni dan desain. Dominasi berasal dari kata Dominance yang berarti keunggulan .
Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsure sebagai penarik dan
pusat perhatian. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut Center of Interest,
Focal Point dan Eye Catcher
Dominasi memiliki tujuan untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan dan
untuk memecah keberaturan.
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C. Teknik pembuatan karya seni rupa tiga dimensi modifikasi (Nirmana tri matra)
, antara lain sebagai berikut.
Teknik 3 M (Melipat, Menggunting, Merekat)
Teknik Melipat, Menggunting, Merekat yang disingkat teknik 3 M ini merupakan
suatu proses membuat kayra 3 dimensi dengan memanipulasi kertas.
Teknik Aplikasi
Teknik aplikasi adalah sebuah teknik jahit menjahit guntingan kain yang dibentuk
seperti bunga, bintang, dan sebagainya pada kain guna sebagai hiasan.
Teknik Mozaik
Teknik mozaik adalah teknik yang digunakan untuk membuat seni rupa dengan cara
menempel benda 2 dimensi yang disusun atau dirangkai sesuai yang diinginkan,
sehingga membentuk sebuah karya 3 dimensi.
Teknik Menganyam
Teknik menganyam adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya
anyaman. Teknik ini dilakukan dengan cara mengangkat dan menyilang bahan
shingga membentuk menjadi karya anyaman.
Teknik Merakit
Teknik merakit adalah teknik yang digunakan untuk membuat karya seni rupa
dengan cara menyambung-nyambung bahan. Bahan-bahan tersebut disambung
dengan cara dipatri, las, sekrup, atau dengan cara lainnya.
Teknik Makrame
Teknik Makrame adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menghasilkan segala
bentuk rumbai dan jumbai dengan cara membuat berbagai simpul pada rantai
benang.
Teknik Menuang (Cor)
Teknik menuang adalah teknik yang biasanya digunakan untuk membangun rumah
tingkat (cor). Teknik ini digunakan dengan cara meletakkan benda cair yang
nantinya bisa mengering dan padat ke tempat cetakan. Setelah benda cair mengeras,
cetakan diambil. Bahan yang digunakan biasanya semen, gift, plastik, logam, dan
karet.
Teknik Butsir
Teknik butsir adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa
yang terbuat dari bahan-bahan yang lunak, elastis, lentur, seperti tanah liat dan
plastisi. Alat yang digunakan untuk membuat karya seni dengan teknik butsir ini
cukup dengan tangan, kayu, atau kawat.

Contoh
Berikut adalah contoh perpaduan antara unsur seni rupa yang tersusun
menjadi komposisi karya yang harmonis
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Agar lebih memahami, ayo berlatih berikut.

Ayoo berlatih!

Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, maka:
Buatlah komposisi bidang dengan memanfaatkan paduan unsur seni rupa
yang disusun menjadi komposisi bidang yang harmonis.
Apabila kalian telah mampu menyelesaikan latihan dengan baik, dan telah
memahami, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2
berikut.

Kegiatan Belajar 2
Setelah kalian belajar tentang unsur seni rupa pada contoh kegiatan belajar 1,
sekarang perhatikan materi berikut!
Pengertian Nirmana tri matra
A. Definisi
Nirmana merupakan suatu pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual
seperti titik, garis, warna, ruang serta tekstur untuk menjadi satu kesatuan yang
harmonis. Nirmana juga dapat diartikan sebagai suatu hasil angan-angan dalam
bentuk dwimatra(2D), trimatra(3D) yang harus mempunyai nilai keindahan. Nirmana
sering juga disebut dengan nama ilmu tatarupa.
B. Jenis Nirmana :
1. Nirmana Dwimatra (2 dimensi)
2. Nirmana Trimatra (3 dimensi)
Nirmana Dwimatra adalah nirmana tiga dimensi biasanya dibuat di atas media canvas
atau kertas. nirmana dwimatra masuk dalam tutorial desain grafis. Nirmana adalah
pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna,
ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat juga diartikan
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sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang harus mempunyai
nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu tatarupa.
Di dalam Nirmana, seseorang akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan
dengan seni rupa dan desain pada level dasar seperti mempelajari garis, bidang,
bentuk dan gempal ( dimensi dan tebal ). Pada nirmana dwi matra biasa kita akan
mempelajari bagaimana nirmana dibentuk sesuai dengan tata rupa yang pastinya
mempunyai kaidah dan prinsip seni rupa.
Untuk mendapatkan nirmana dwi matra biasanya dimulai dari pembuatan objek dasar
seperti persegi, lingkaran, segitiga, segi lima, segi enam dan bentuk dasar lainnya.
Bentuk dasar tersebut kemudian ditata dan disusun sedemikian rupa sehingga
membentuk sebuah pola. Pola dan bentuk dari nirmana dwimatra biasanya disusun
dengan cara memutar objek tiga dimensi (rotate), memiringkan objek ( skew ),
menduplikasi objek ( duplicate ), merubah ukuran ( transform ), membalik objek
dwimatra ( mirror ), dan atau langkah kombinasi dari kesemuanya.
Nirmana Trimatra seringkali disebut nirmana tiga dimensi biasanya dibuat sebagai
aksen dalam tata ruang. Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemenelemen visual seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang
harmonis. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk
dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu
tatarupa.
Nirmana layaknya tutorial desain grafis yang utama, dalam kaitanya sebagai ilmu
yang mempelajari core desain sebelum memasukkannya dalam software desain grafis
atau caturan-aturan penting yang wajib dipakai dalam pembuatan setiap karya desain.
Di dalam Nirmana, seseorang akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan
dengan seni rupa dan desain pada level dasar seperti mempelajari garis, bidang,
bentuk dan gempal ( dimensi dan tebal ). Pada nirmana tri matra biasa kita akan
mempelajari bagaimana nirmana dibentuk sesuai dengan tata rupa yang pastinya
mempunyai kaidah dan prinsip seni rupa. Nirmana trimatra mempunyai gempal atau
ketebalan dan dimensi yang tidak dimiliki oleh nirmana trimatra.
Untuk mendapatkan nirmana tri matra biasanya dimulai dari pembuatan objek dasar
seperti persegi, lingkaran, segitiga, segi lima, segi enam dan bentuk dasar lainnya.
Bentuk dasar tersebut kemudian ditata dan disusun sedemikian rupa sehingga
membentuk sebuah pola. Pola dan bentuk dari nirmana dwimatra biasanya disusun
dengan cara memutar objek tiga dimensi ( rotate ), memiringkan objek ( skew ),
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menduplikasi objek ( duplicate ), merubah ukuran ( transform ), membalik objek
dwimatra ( mirror ), dan atau langkah kombinasi dari kesemuanya.
Terkadang untuk membuat nirmana trimatra, dimulai dari pembuatan objek dwimatra
yang kemudian ditransformasikan ke dalam objek tiga dimensi. Di dalam software
coreldaw kita sering menyebutnya di extrude. Oleh karena itu nirmana trimatra bisa
disebut dengan nirmana tingkat atau generasi kedua. Perbedaan utama nirmana tri
matra dan nirmana dwi matra adalaah pada bidang dan objeknya.

(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu karya nirmana tri matra yang dibuat dengan bahan kertas

(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu karya nirmana tri matra yang dibuat dengan bahan plastik

(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu karya nirmana tri matra yang dibuat dengan bahan plastik
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(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu karya nirmana tri matra yang dibuat dengan bahan kayu

(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu karya nirmana tri matra yang dibuat dengan bahan besi

(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu karya nirmana tri matra yang dibuat dengan bahan kertas yang telah di warnai
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D. Tujuan Nirmana
 Secara umum tujuan dan maksud dibuatnya nirmana adalah sebagai media
mengolah kreatifitas siswa dalam berkarya seni rupa. Dalam materi nirmana,
kreativitas seorang siswa dapat dikembangkan sesuai dengan kreativitas dan
imajinasinya. Menurut Primadi S Tabrani , kreatifitas adalah kemampuan
manusia yang dapat membantunya untuk dapat berbuat lebih dari
kemungkinan rasional dari data dan pengetahuan yang dimilikinya. Dan,
kreativitas adalah satu kemampuan manusia yang dapat membantu
kemampuan yang lain, hingga sebagai keseluruhan dapat mengintegrasikan
stimuli luar (rangsangan yang keluar dari luar-pen) dengan stimuli dalam
(yang telah dimiliki sebelumnya-memori)hingga tercipta suatu kebulatan baru.
Menurut jalaludin rahmat, untuk menjadi orang yang kreatif, berikut adalah
syarat-syarat yang harus dipenuhi :
 1. Kreatifitas menghasilkan gagasan baru
 2. Kreatifitas dapat memecahkan persoalan secara realistis
 3. Kreatifitas merupakan usaha untuk memperoleh insight yang orisinil,
menilai dan mengembangkan sebanyak mungkin gagasan.
 Intinya, kita harus bebas dari batasan-batasan yang sifatnya baku. Menurut De
Bono pencetus tentang berpikir lateral atau berpikir 2 arah, bahwa kreatifitas
terkadang terhambat oleh diri sendiri, melakukan pembatasan pada hal-hal
yang tidak diperlukan dan dilakukan secara sadar atau tidak. Coleman dan
Hammen menguraikan bahwa ciri-ciri orang kreatif adalah sebagai berikut :
 1. Kemampuan kognitif,termasuk kecerdasan diatas rata-rata,kemampuan
melahirkan gagasan baru, gagasan yang lain dan fleksibilitas kognitif.
 2. Sikap terbuka, orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima aneka
stimuli, dan memiliki minat yang beragam dan berimajinasi luas.
D. Mengomunikasikan Karya Nirmana tri matra
Setiap karya seni, pada umumnya akan disajikan kepada masyarakat atau audiens.
Ketika karya seni itu hadir di dalam masyarakat, maka disitulah terjadi interaksi
antara audiens dan karya seni tersebut. Disitu karya seni dinikmati, diamati,
diapresiasi, sehingga timbullah proses komunikasi. Dalam mengamati sebuah karya
seni rupa, apresiator dapat dengan bebas menilai, mencari, dan menggali makna visual
dari sebuah karya seni rupa tersebut. Fungsi seni dalam masyarakat dibagi menjadi
dua bagian yaitu fungsi rekreasi dan fungsi komunikasi. Fungsi seni di masyarakat
yang berhubungan dengan rekreasi atau wisata, apabila karya seni itu dikonsep atau
diprogram untuk menarik wisatawan. Dalam hal ini para apresiator dapat menikmati
sebuah karya seni secara langsung dan tidak lansung. Pengamatan secara langsung ini
dapat kita jumpai misalkan pada pameran seni lukisan, pameran patung dan seni
publik. Sedangkan apresiasi karya seni yang tidak langsung, mempunyai pengertian
apabila karya seni tersebut tidak dijadikan konsep utama. Artinya sebuah karya seni
tersebut hanya sebagai pelengkap dalam suatu acara atau bangunan. Ini dapat
dijumpai misalkan lukisan yang terpajang di restaurant, hotel, dan perkantoran.
Mengomunikasikan karya nirmana yang telah dibuat oleh peserta didik dapat
dilakukan melalui presentasi karya di kelas atau melalui pameran.
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(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu aplikasi nirmana dalam pameran seni instalasi

(Sumber: http://www.google.co.id)

Salah satu cara mengkomonikasikan aplikasi nirmana dalam pameran seni instalasi

Fungsi seni dalam pengertian komunikasi adalah sebuah karya seni itu mempunyai
pesan visual yang akan disampikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini karya seni
menjadi mediator antara sang seniman dengan audiens. Karya seni rupa dapat
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dikatakan berhasil menyampaikan pesan, apabila makna dari sebuah karya tersebut
dapat dicerna dan dipahami oleh audiens atau apresiator.
Jika sudah memahami, lanjutkan pada kegiatan ayo berlatih berikut.

Ayo berlatih!!
Setelah memahami contoh di atas, buatlah sebuah nirmana tri matra
dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada pada lingkungan sekitar,
cari inspirasi dari berbagai sumber.

c. Penutup
Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar
seni rupa dua dimensi, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri
kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya
terkait dengan penguasaan materi pada UKB ini di tabel berikut.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
1.
2.
3.
4.

Pertanyaan
Apakah kalian telah memahmi unsur-unsur seni
rupa?
Dapatkah kalian menyusun komposisi unsur seni
rupa menjadi komposisi yang harmonis?
Dapatkah kalian membuat rancangan nirmana tri
matra dengan menarik?
Dapatkah kalian mengkomunikasikan karya
nirmana tri matra pada pameran kelas?

Ya

Tidak

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka
pelajarilah kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan
pelajari ulang kegiatan belajar seni rupa dua dimensi yang sekiranya
perlu kalian ulang dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan
putus asa untuk mengulang lagi!. Dan apabila kalian menjawab “YA”
pada semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut.

Dimana posisimu?
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi seni rupa nirmana tiga
dimensi dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.
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Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi seni rupa
nirmana tiga dimensi, lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi
penguasaan kalian!.

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap materi seni rupa tiga
dimensi NIRMANA TRI MATRA!
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi seni rupa
nirmana tiga dimensi, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku
kerja kalian masing-masing.
1. Buat definisi atau pengertian nirmana tri matra yang kamu pahami !
2. Mengapa nirmana tri matra disebut juga sebagai materi pengolahan unsur
dasar seni rupa!
3. Bagaimanakah nirmana tri matra dapat berfungsi maksimal untuk mengolah
kepekaan estetik siswa dalam berkarya seni rupa !

Setelah menyelesaikan latihan di atas dan mengikuti kegiatan belajar seni
rupa nirmana tiga dimensi, bagaimana penyelesaian permasalahan pada
bagian awal pembelajaran tadi? Silahkan kalian berdiskusi dengan teman
sebangku atau teman lain. Kemudian tuliskan penyelesaian tersebut di buku
kerja masing-masing!.
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi seni rupa dua dimensi, mintalah
tes formatif kepada Guru kalian sebelum belajar ke UKB berikutnya. Sukses
untuk kalian!!!

