Contoh Unit Kegiatan Belajar Seni Budaya (Seni Rupa), Pasangan KD 3.4/4.4

Label UKB : SB (seni
budaya),
2 (semester 2), 1 (kode seni
rupa), 02(urutan KD ke..)

UNIT KEGIATAN BELAJAR
(SB.2.1.02)

1. Identitas
a.
b.
c.

Nama Mata Pelajaran
Semester
Kompetensi Dasar

Permendikbud
24/ th 2016

: Seni Budaya (Seni Rupa)
: Genap
:

3.4.
Memahami konsep, prosedur dan fungsi kritik dalam karya seni rupa.
4.4. Membuat deskripsi karya seni rupa berdasarkan pengamatan dalam bentuk
lisan atau tulisan
KD berpasangan
antara KI.3 dan KI.4
d.

Indikator Pencapaian Kompetensi

:

3.4.1 Menentukan konsep kritik karya seni rupa
3.4.2 Menentukan prosedur kritik karya seni rupa
3.4.3 Menjabarkan konsep kritik
3.4.4 Menjabarkan prosedur kritik karya seni rupa
3.4.5 Menerangkan konsep, prosedur dan fungsi kritik karya seni rupa
4.4.1 Mendefinisikan karya seni rupa berdasarkan hasil pengamatan
4.4.2 Menafsirkan hasil karya seni rupa berdasarkan hasil pengamatan
4.4.3 Menjabarkan hasil karya seni rupa berdasarkan pengamatan

e.

Materi Pokok

f.
g.
h.

Alokasi Waktu
Pertemuan ke
Tujuan Pembelajaran

: - Konsep, prosedur dan fungsi kriktik dalam
karya seni rupa
- Pembuatan deskripsi karya seni rupa berdasarkan
pengamatan dalam bentuk lisan atau tulisan
: 6 pertemuan ( @ 90 menit)
: ...
:

Tujuan minimal meliputi 4C

Melalui pembelajaran Problem Based Learning dengan metode diskusi, kerja
kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, kalian dituntut mampu
melakukan kegiatan kritikan 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).

Literasi
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 X-Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan, 2014, halaman 254, selain itu kalian
juga boleh mencari sumber lain di internet.

2. Peta Konsep

UKB tetap
didampingi
BTP

Usahakan berurutan
penguasaan kompetensi
yang diharapkan dari siswa

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 prosedur, langkah dan fungsi
dalam kegiatan kritik karya seni, dengan latihan menulis hasil kritikan terhadap karya seni
rupa.
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 komposisi ?
2. Apa saja kaidah-kaidah dalam komposisi ?
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...!!
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Modul seni rupa kelas X
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 ?
3) Adakah keterkaitan antara bidang yang satu dengan yang lain sehingga tampak ada kesatuan?
4) Bagaimana penataan bidang yang kecil terhadap bidang yang besar?
5) 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!

Literasi

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
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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 X- 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 belajar berikut dengan penuh kesabaran dan bertanggungjawab ..!!!

Kegiatan Belajar 1

literasi

Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi!

Definisi
Pengertian kritik terhadap karya seni rupa tidak diartikan sebagai kecaman yang
menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Hampir sama dengan apresiasi, kritik seni pada
dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Perbedaannya hanyalah kepada fokus
dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu
karya seni

Untuk dapat memahami dan membuat kritik karya seni rupa, kalian harus
memahami pengertian dan kegiatan apresiasi karya seni rupa terlebih dahulu.
Secara umum istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti
memahami sepenuhnya seluk beluk karya seni serta menjadi sensitif (peka)
terhadap segi-segi estetikanya. Apresiasi dapat juga diartikan berbagai
pengalaman antara seniman (perupa) dan penikmat karya, bahkan ada yang
menambahkan, menikmati karya seni sama artinya dengan menciptakan kembali.
Dengan kata lain, kegiatan apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni dapat
diartikan sebagai upaya untuk memahami berbagai hasil seni dengan segala
permasalahannya serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang
terkandung di dalamnya. Dengan mengerti dan menyadari sepenuhnya
selukbeluk sesuatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetiknya
seesorang diharapkan mampu menikmati dan menilai karya tersebut dengan
semestinya (Soedarso, 1990).
Ada dua fungsi dari kegiatan apresiasi seni yaitu pertama, adalah agar kita dapat
meningkatkan dan memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan
sekaligus kecintaan kepada sesama manusia. Fungsi kedua bersifat khusus, ada
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hubungannya dengan kegiatan mental kita yaitu penikmatan, penilaian, empati
dan hiburan. Apresiasi seni juga besar manfaatnya bagi ketahanan budaya
Indonesia. Melalui kegiatan apresiasi kesenian Indonesia, kamu dapat lebih
mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri.
Dalam pembelajaran seni di sekolah, kegiatan apresiasi digunakan
sebagai salah satu metode pembelajaran seni. Melalui kegiatan
apresiasi, kamu belajar tidak saja untuk memahami dan atau
menghargai karya seni, tetapi dapat juga diimplementasikan untuk
menghargai berbagai perbedaan yang dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari. Kepedulian kamu terhadap karya seni dan warisan
budaya bangsa lainnya dapat ditumbuhkan dengan pembelajaran
apresiasi ini.
Pengertian kritik dalam seni tidak diartikan sebagai kecaman yang
menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Hampir sama dengan apresiasi,
kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni.
Perbedaannya hanyalah kepada fokus dari kritik seni yang lebih bertujuan
untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan
mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai
aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah
karya. Para ahli seni umumnya beranggapan bahwa kegiatan kritik dimulai
dari kebutuhan untuk memahami (apresiasi) kemudian
beranjak
kepada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan
memperbincangkan berbagai hal yang berkaitan dengan karya seni tersebut.
Memahami
Level LOTS

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

Kegiatan Belajar 2
Tahukah kamu pengertian apresisi dan kritik karya seni rupa? Pernahkah kamu
melakukannya? Kamu mungkin tidak menyadari bahwa kegiatan apresiasi dan kritik sering
kamu lakukan sehari-hari. Menanggapi, memberi komentar, memberi penilaian “bagus” ataukarakter
“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
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bermanfaat bagi kalian dalam pembelajaran seni di sekolah tetapi juga dalam kehidupan di
luar sekolah.
kritisis
Ketika kamu melihat sebuah karya seni rupa, aspek apa saja
yang kamu lihat? Mengapa kalian meminati sebuah karya seni
rupa tetapi kurang meminati karya yang lainnya? Mengapa
sebuah karya seni rupa kalian katakan “bagus” sedangkan karya
yang lain kalian sebut “jelek”? cobalah amati gambar-gambar
karya seni rupa berikut ini.

1

2

3
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5

6

Level
LOTS

1) Dapatkah kamu mengidentifikasi bahan yang digunakan
pada masing-masing karya seni rupa tersebut?
2) Dapatkah kamu mengidentifikasi teknik yang digunakan
pada masing-masing karya seni rupa tersebut?
3) Dapatkah kamu mengidentifikasi medium yang digunakan
pada masing-masing karya seni rupa tersebut?
4) Dapatkah kamu menunjukkan unsur-unsur rupa yang terda
pat pada masing-masing karya seni rupa tersebut?
5) Obyek apa saja yang terdapat pada masing-masing karya
seni rupa tersebut?
6) Bagaimanakah penataan unsur-unsur rupa pada masing
masing masing-masing karya seni rupa tersebut?
7) Manakah karya seni rupa yang memiliki fungsi benda pakai?

Level
HOTS

8) Bandingkan, manakah karya seni rupa yang paling menarik
menurut kalian? Jelaskan alasan ketertarikan kalian!
kolaborasi
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
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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
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, jenis, dan fungsi kritik karya seni rupa di bawah ini.
Kegiatan Belajar 3
Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan masyarakat terhadap dunia seni,
kegiatan kritik kemudian berkembang memenuhi berbagai fungsi sosial lainnya. Kritik karya
seni tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni,
tetapi dipergunakan juga sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil
berkarya seni. Tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama sangat
mempengaruhi persepsi penikmat terhadap kualitas sebuah karya seni bahkan dapat
mempengaruhi penilaian ekonomis (price) dari karya seni tersebut.
Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka
dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya seperti yang disampaikan
oleh Feldman (1967) yaitu kritik populer (popular criticism), kritik jurnalistik (journalistic
criticism), kritik keilmuan (scholarly criticism). dan kritik pendidikan (pedagogical criticism).
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Setiap tipe mempunyai ciri (kriteria), media (alat: bahasa), cara (metoda), sudut pandang,
sasaran, dan materi yang tidak sama. Keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan
pada masing-masing keperluan atau tujuannya.
a. Kritik Pendidikan (Pedagogical Criticism)
Kritik jenis ini bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek
belajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni terutama
untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik jenis ini
termasuk yang digunakan oleh guru di sekolah dalam penyelenggaraan mata pelajaran
pendidikan seni.

b. Kritik Keilmuan (Scholarly Criticism)
Jenis kritik ini bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan dan kepekaan
kritikus yang tinggi untuk menilai /menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya
disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni, atau
kegiatan kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara
akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referansi bagi para
kolektor atau kurator institusi seni seperti museum, galeri dan balai lelang.

c. Kritik Populer (Popular Criticism) kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi massa/umum.
Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini biasanya bersifat umum saja lebih
kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Umumnya digunakan gaya bahasa dan
istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam.

d. Kritik Jurnalistik (Journalistic Criticism)
Jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada
publik melalui media massa khususnya surat kabar. Kritik jenis ini biasanya sangat cepat
mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni, tertama karena
hasil tanggapannya (kritiknya) disampaikan melalui media massa.

Selain jenis kritik yang disampaikan oleh Feldman, berdasarkan titik tolak atau landasan yang
digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik yaitu: kritik formalistik, kritik ekspresivistik
dan kritik instrumentalistik. Kritik formalistik melihat kualitas karya berdasarkan konfigurasi
unsur-unsur pembentukannya, prinsip penataannya, teknik, bahan dan medium yang digunakan
dalam berkarya seni. Jika kritik formalistik lebih cenderung pada penilaian aspek-aspek
formalnya, maka kritik ekspresivistik lebih tertarik untuk menilai sebuah karya berdasarkan
kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh perupa melalui sebuah karya
seni. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema,
isi dan visualisasi objekobjek yang ditampilkan dalam sebuah karya.
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Ayo berlatih ...!!!
Carilah informasi tentang jenis-jenis kritik menurut Feldman di atas,
kemudian berilah tanda X pada kolom di sebelah kolom keterangan dengan
jenis kritik yang paling tepat bersama dengan kelompokmu ...!
NO

KETERANGAN

1

Kritik jenis ini bertujuan mengangkat atau meningkatkan
kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni. Jenis
kritik ini umumnya digunakan di lembagalembaga
pendidikan seni terutama untuk meningkatkan kualitas
karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik jenis ini
termasuk yang digunakan oleh guru di sekolah umum dalam
penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan seni

2

Jenis kritik ini bersifat akademis dengan wawasan
pengetahuan, kemampuan dan kepekaan kritikus yang tinggi
untuk menilai/menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini
umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah
teruji kepakarannya dalam bidang seni, atau kegiatan kritik
yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi
kritik secara akademis. Hasil tanggapan
melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referansi bagi
para kolektor atau kurator institusi seni seperti museum,
galeri dan balai lelang.

3

Kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi massa/umum.
Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini
biasanya bersifat umum saja lebih kepada pengenalan atau
publikasi sebuah karya. Umumnya digunakan
gaya bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah
dipahami oleh orang awam.

4

kritis

JENIS KRITIK

nalistik

Jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya
disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media
massa khususnya surat kabar. Kritik jenis ini biasanya sangat
cepat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas
dari sebuah karya seni, tertama karena hasil tanggapannya
(kritiknya) disampaikan melalui media massa.

Apabila kalian sudah mampu menentukan jenis kritikan tadi dengan memberi tanda X pada
kotak yang disediakan, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar berikut.
c. Penutup

Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, dan 3, 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
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No
1.
2.
3.
4.

Pertanyaan
Apakah kalian telah memahami pengertian Apresiasi
Apakah kalian tahu tentang perbedaan apresiasi
dengan kritik seni ?
Dapatkah kalian menyebutkan fungsi kritik seni ?
Dapatkah kalian menganalisa jenis kritikan ?

Ya

Tidak
Analisis
level Hots
Level HOTS

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali
materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1,
2, dan 3 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...?

?

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1, 2, dan 3,
bagaimana menurut pendapat kalian tentang kritik karya seni rupa ? Apakah ada jenis
kritik yang lain?. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lainnya,
dan tuliskan hasil kerja kalian di buku kerja masing-masing. Tuliskan juga dalam buku
kerja tersebut refleksi kalian dengan menggunakan cara dan bahasa kalian sendiri
sebagai bagian dari pengakuan terhadap apa yang sudah kalian kuasai.
Selanjutnya kita nanti akan belajar menulis setelah kegiatan kritik karya seni rupa
pada kegiatan belajar berikutnya

Kegiatan Belajar 4
Menulis Kritik
Pada Kegiatan Belajar kali ini, kalian akan mencoba mengkritik karya seni dengan
mengamati karya teman sendiri atau karya orang lain
Kamu mungkin pernah melakukan apresiasi dan kritik secara lisan.kelemahan, mengupas
kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Sedangkan bagi apresiastor
atau penikmat karya seni, kritik seni membantu memahami karya, meningkatkan wawasan
dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitas.
Ketika kamu diminta untuk memberikan tanggapan terhadap suatu benda, disadari atau
tidak kamu telah melakukan sebagian kegiatan kritik dan apresiasi. Beberapa tahapan
berikut ini dapat kamu gunakan dalam mengkritisi sebuah karya seni rupa.
Mendeskripsi
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Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat dan
mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha
melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan
dengan baik, kamu harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan
dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka kamu akan kesulitan
untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihatnya.
Menganalisis
Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah
karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada
tahap ini kamu harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan
atau penempatannya dalam sebuah karya seni
Menafsirkan
Menafsirkan atau menginterpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah
karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan dan masalahmasalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi
sudut pandang dan wawasan kamu. Semakin luas wawasan kamu semakin kaya
interpretasi karya yang dikritisinya
Menilai
Apabila tahap mendeskripsikan sampai menafsirkan ini merupakan tahapan yang
juga umum digunakan dalam apresiasi karya seni, maka tahap menilai atau
evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Evaluasi
atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu
karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan
dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut baik
aspek formal maupun aspek konteks.
Perhatikan contoh berikut ini...!!!
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Mengevalusi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah
(1) Mengkaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang
sejenis, (2) Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah, (3) Menetapkan
sejauh mana karya yang ditetapkan “menyimpang” dari yang telah ada
sebelumnya. (4) Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan
segi pandang tertentu yang melatarbelakanginya. Mengkritisi sebuah karya seni
rupa tidak bertujuan untuk mencari cari kesalahan, kekurangan atau kelemahan
sebuah karya seni rupa. Pada dasarnya melalui kegiatan kritik karya seni rupa
Latihan menulis kritik karya seni rupa ...!!!
 Kalian mencari karya seni rupa berbentuk 3D-Fine Art yang ada disekitar
lingkungan sekolah/madrasah.
 Tulislah kritikan kalian dengan menggunakan :
 Deskripsi,
LOTS
 Analisis,
HOTS
 Penafsiran,
 Penilaian

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi konsep, prosedur dan fungsi kriktik dalam karya
seni rupa, mintalah tes formatif kepada Guru kalian sebelum belajar ke UKB berikutnya, yaitu
tentang pembuatan deskripsi karya seni rupa berdasarkan pengamatan dalam bentuk
lisan atau tulisan. Sukses untuk kalian!!!
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