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Arti kode Seni
budaya (sb) 2
(smt 2) 4.3
pameran

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

: Seni Budaya
: 2 ( dua )
: 4.3 Memamerkan hasil karya Seni rupa

Permendikbu
d 24/2016

4.3 Memamerkan hasil karya Seni Rupa.

Dalam
mengembangkan
kemampuan berpikir,
LOTS dan HOTS
merupakan satu
kesatuan:
pengembangan
kemampuan
menganalisis,
mengevaluasi, dan
mencipta selalu harus
didasarkan pada
pengetahuan dan
pemahaman (tentang
apa) dan pengetahuan
dan pemahaman
tentang kemampuan
(skills) yang akan
dikembangkan dan
digunakan.
Sebagaimana
namanya, sekecil apa
pun suatu
keterampilan, harus
dilatih dan menjadi
terlatih sampai tingkat
masteri

Dari LOTS
ke HOTS

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :

1.1.1

Menunjukkan pesan moral yang baik dalam karyanya

2.1.1

Menunjukan kerjasama melalui aktivitas seni

2.2.1

Menunjukan sikap santun kepada pencipta karya seni

2.3.1

Menunjukan sikap peduli lingkungan melalui aktivitas seni

3.3.1.

Menunjukan sikap apresiatif terhadap karya seni

3.3.2.

Menunjukan sikap apresiatif terhadap pencipta karya seni

3.3.3.

Mengevaluasi pameran

4.3.1

Memamerkan karya seni hasil kreasi sendiri

Mencerminkn HOTS,
karakter, literasi, 4C

e. Materi Pokok
f. Alokasi Waktu
g. Tujuan Pembelajaran

: Pameran
: 2x 45’.pertemuan
: Menumbuh kembangkan dalam kegiatan
Berapresiasi siswa

Melalui kegiatan pameran, peserta didik dapat mengembangkan rasa
syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terciptanya keindahan
dimuka bumi ini dan rasa indah yang ada pada kami, sehingga peserta
didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
melalui belajar berkarya, menikmati karya baik karya sendiri dan orang
lain, mengembangakan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta
dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi,
Salah satu cara memperkuat
kolaborasi, kreativitas (4C).
budaya literasi
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h. Materi Pembelajaran
o Lihat dan baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP):

2. Peta Konsep

>Pengertian pameran

>Tujuan ,fungsi dan manfaat
Pameran.
Pameran Seni Rupa

> Merencanakan Pameran.

>Persiapan Pameran.

Menunjukkan konsepkonsep penting yang harus
dikuasai peserta didik
secara menyeluruh dan
komprehensif

>Pelaksanaan Pameran.
3. Kegiatan Pembelajaran
Apersepsi

a. Pendahuluan

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan memahami
cerita di bawah ini.
Permasalahan
kontekstual

Ketika saya berkunjung di sebuah Mall Giant di Malang (MOG) , saya melihat
bermacam- macam sofa terhampa terhampar luas dengan berbagai macam
model dan corak , tersirat dalam hati saya; ya Tuhan semoga Engkau
memberikan kesempatan kami untuk memilikinya nanti, kemudian
disebelahnya lagi ada sederetan mobil-mobil baru yang trendy, terbesit
dalam hati,
Ya Tuhan limpahkan rezeki yang barokah agar bisa memiliki mobil macam
ini, kemudian di seberangnya lagi ada sederetan sketsel dan pedestal dan
terpampang lukisan dan karya 3 dimensi yang indah, yang menggelikan, dan
yang mengharukan bahkan sempat menitikan air mata. “Ya Tuhan berilah
kesempatan pada kami untuk membuat karya seni yang mengagumkan
macam ini dan dapat tampil di aula kelas kami nanti…………….Amien.
Pertanyaan:
a.
b.
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Kami (teman-teman) telah siap karya, apa langkah kami selanjutnya ?
Sudah bagus- bagus semua ?

b
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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 pada Buku Teks Pelajaran Pameran
Karya Seni Rupa.
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
kegiatanayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan
mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam
kegiatan belajar Memajangkan karya, kalian boleh sendiri atau
mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes
formatifagar kalian dapat belajar ke UKB berikutnya.
2) Kegiatan Belajar
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan
konsentrasi !!!
Penguatan Karakter

Kegiatan Belajar 1
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh
konsentrasi !

Bacalah.buku pegangan siswa halaman 5.
A. Pengertian Pameran..
B.Tujuan,Manfaat dsn Fungsi Pameran.

C.Merencanakan Pameran.
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D.Persiapan Pameran.

Alur pengunjung.

Alur Pengunjung.

Uji Kompetensi:
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Membiasakan
berpikir
sistematis dan
logis
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Isi /tulis pada kertas buku; a. penilaian pribadi.
b. penilaian antar
teman.
c. test tulis.

Contoh
Berikut adalah contoh…………...
……………………………Agar lebih memahami, ayo berlatih berikut.

Ayoo berlatih!

Setelah kalian memahamiuraian singkat materi dan contoh di atas, maka:
…………………………………..
Apabila kalian telah mampu ………………….atas, jika telah memahami, maka
kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut.

Kegiatan Belajar 2

Penguatan literasi dan
karakter

Setelah kalian belajar tentang Persiapan Karya pada contoh kegiatan
belajar 1, sekarang perhatikan Pemasangan karya berikut!
Lakukan berikut; Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan.
Jika sudah memahami, lanjutkan pada kegiatan ayo berlatih berikut.

Gambar posisi lukisan.

Ayo semangat !!
Setelah memahami contoh di atas, maka selesaikanlah ……………berikut di
buku kerja kalian!
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……………………………………….
Apabila kalian sudah mampu …………………….ini, maka kalian bisa
melanjutkan pada kegiatan belajar 3 berikut.

Kegiatan Belajar
Ayo…sekarang perhatikan lagi contoh berikut ini dengan baik !
Memulai pemasangan karya sesuai petunjuk dan bimbingan guru

Alternatif penyelesaian dari permasalahan di atas sebagai berikut.
………………………………….
Dari contoh penyelesaian di atas, apakah ada hal yang belum kalian
pahami? Jika kalian sudah paham kerjakanlah soal pada bagian Ayoo
berlatih berikut!

Ayoo berlatih!!

Berkolaborasi

…………………………………….
Dari ilustrasi tersebut, maka tentukan…………….! Bagaimanacara kalian
bisa menemukan………………? Konsep mana yang kalian gunakan untuk
menemukan jawaban tersebut?Dapatkah kalian memberikan contoh
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya
menggunakan …………………tersebut?Kerjakan bersama teman kalian di
buku kerja masing-masing!Periksakan seluruh pekerjaan kalian kepada
Guru agardapat diketahui penguasaan materi sebelum kalian
diperbolehkan belajar ke UKB berikutnya.

c. Penutup
Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar
Pameran., berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap
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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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pertanyaan
Apakah kalian telah memahami tentang pameran?
Dapatkah kalian persiapkan pameran?
Dapatkah kalian ikut membantu dalam pameran?
Apa perlu ada jalur untuk cirkulasi pengunjung.?
Bolehkah memberikan musik ringan p.suasana ?
Bolehkan menambahkan buku kesan dan pesan ?
Bolehkah menambahkan tanaman hias ?
Perlukah ada folder Identitas
Perlukah buku tamu ?
Pintu Aula ,dikunci dan dipasang pitapotong

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 ………………yang sekiranya perlu kalian
ulang dengan bimbingan Guru atauteman 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 ……………….dalam rentang 0 –
100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi Pameran
lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!.

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Pameran.
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Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi Pameran, maka
kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing.
a.

Bagaimana kesiapan karya seni yang anda miliki sampai dengan
pameran ?

b.

Sudah lengkapkah pemberian format identitas karya?

c.

Sejauh mana posisi penempatan karya dengan pandangan pengamat?

d.
e.

Dst…………………

Setelah menyelesaikan Pemasangan Karya seni di tempat pameran dan
mengikuti kegiatan Apresiasi, bagaimana penyelesaian permasalahan
pada tampilan karya di bagian awal pembelajaran tadi? Silahkan kalian
berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain. Kemudian tuliskan
penyelesaian proses apresiasi tersebut di buku kerja masing-masing!.
Ini

adalah

bagian

akhir

dari

UKB

materi

Apresiasi/membahas

karya/kritik seni, mintalah tes formatif kepada Gurukaliansebelum belajar
keUKB berikutnya. Sukses untuk kalian!!!
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