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KONSEP DASAR PENDIDIKAN SENI

Seni dalam Pendidikan

Pendidikan melalui Seni 

(Education through Art)



SENI DALAM PENDIDIKAN

 Materi seni penting diberikan kepada peserta didik

dalam rangka pengembangan dan pelestariannya.

 Lembaga pendidikan dan pendidik berperan untuk 

mengembangkan dan melestarikan berbagai jenis 

kesenian pada peserta didiknya.

 Konsekuensinya:diperlukan tenaga pendidik yang 

menguasai sepenuhnya bidang seni tersebut.

Konsep ini sesuai untuk sekolah kejuruan yang

Mendidik siswa untuk menjadi seorang ahli 

di bidang seni tertentu



PENDIDIKAN MELALUI SENI

Seni sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan

Menekankan pada “proses” daripada “hasil”.

Seni untuk menciptakan keseimbangan 

rasional dan emosional

Sesuai diajarkan di sekolah umum

Khususnya sekolad dasar dan prasekolah



APLIKASI KONSEP SENI DALAM 

KONSEP PENDIDIKAN SENI RUPA

KONSEP SENI BERDASARKAN APRESIASI 

KARYA SENI RUPA

KONSEP SENI BERDASARKAN KREASI 

SENI RUPA



KONSEP SENI BERDASARKAN 

APRESIASI SENI RUPA

Seni sebagai keindahan

Seni sebagai hiburan

Seni sebagai media komunikasi

Apresiasi seni adalah suatu cara untuk menghargai 

sebuah karya seni.



Seni sebagai imitasi

Seni sebagai ekspresi

KONSEP SENI BERDASARKAN 

KREASI SENI RUPA



Hub. Konsep Seni Rupa & 

Pendidikan Seni Rupa

CARA 

PENGKONSEPSIAN

KONSEP SENI KONSEP PENDIDIKAN 

SENI

APRESIASI SENI Seni sebagai keindahan Anak diberi pengalaman

tentang keindahan

Seni Sebagai Hiburan Anak diberi pengalaman

berkesenian dan faktor

kesenangan merupakan

pertimbangan utama

Seni sebagai media komunikasi

KREASI SENI Seni sebagai imitasi Anak dilatih utk mampu

meniru bentuk alam yang 

diamati secara akurat

Seni sebagai ekspresi Anak dilatih

mengungkapkan gagasan

dalam bentuk karya seni

dengan pendekatan

ekspresi bebas.



SENI SEBAGAI KEINDAHAN

 Seni: segala keindahan yang diciptakan manusia

Kakak dan Adik”, 1978Kakak dan Adik”, 1978

Balinesse Beauty



BASUKI ABDULLAH

Wanita Kebaya

Keluarga Berencana
Pertempuran 

Rahwana-Jatayu

ALIRAN NATURALISTIK



REMBRANDT

naturalistik

The Sacrifice of Isaac (1635)

Anatomy(1635)



LEONARDO DAVINCI

NATURALISTIK

Monalisa The Last Supper



SUDJOJONO

ALIRAN REALISTIK

Suatu hari tanpa hukum

Upacara adat Bali

Dibalik kelambu terbuka



RADEN SALEH

Aliran Realistik-

Naturalistik

Berburu Banteng

Berburu Singa
Penangkapan Diponegoro



ALIRAN DEKORATIF

DI PASAR

(Anak Agung Gde Sobrat)

Melukis di Taman. 1952

(Kartono Yudhokusumo)



KUBISME

Girls before a Mirror

(Pablo Picaso)

Last Meninas. 1957

(Pablo Picaso)



SENI SEBAGAI 

HIBURAN

Seni sebagai penghibur, penghilang 

kejenuhan, kekesalan, 

Penyeimbang logika, etika, dan estetika

Seni untuk kesenangan yang erat 

dengan jiwa anak

Kegiatan rekreatif yang menyenangkan

Penyelaras perkembangan fisik dan 

psikologis



Pembelajaran Seni:

Dipilih topik berdasarkan minat dan 

kesenangan anak

Pilih objek yang menyenangkan anak

Siswa terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran

Ciptakan suasana harmonis

Beri kesempatan anak untuk 

mengkomunikasikan pengalaman yang 

menyenangkan melalui karya seni



SENI SEBAGAI IMITASI

PENIRUAN UJUD ALAM

PENIRUAN PERILAKU DARI ORANG 

DEWASA

 Anak belajar dengan cara mencontoh

 Benda yang dicontoh dalam keadaan diam 

dan tidak diubah-ubah bentuknya.



SENI SEBAGAI KOMUNIKASI

 Seni sebagai Penyampai Pesan secara Visual (Grafiti, 

Mural, poster, iklan)

 Goresan atau jejak gambar anak-anak mempunyai 

ungkapan komunikasi



SENI SEBAGAI 

EKSPRESI

 Seni untuk mengungkapkan ekspresi kejiwaan

 Seni sebagai penghalus rasa dan pendidikan emosi

 Kegiatan penguasaan dan penyaluran ekspresi akan 

berjalan dengan baik bila proses ekspresi sering 

dilakukanj



UNSUR-UNSUR RUPA

Titik            ………….

Garis

Bidang

Warna Merah, kuning, biru  dsb

Tekstur        halus, kasar

Ruang/space

Arah/direction



PRINSIP-PRINSIP 

KOMPOSISI

Kesatuan/unity

Keselarasan/harmony

Keseimbangan/balance

Proporsi /Proportion

 Irama/Rhytm

Tekanan/Emphasize



KESATUAN/UNITY

 dominasi pd suatu bagian atau unsur

 kesamaan bentuk, warna,, sifat garis, tekstur

 pengumpulan bentuk-bentuk yang berbeda

 arah yang memusat atau memancar

Ditimbulkan oleh:



KESEIMBANGAN/

BALANCE

Keseimbangan simetris

bagian atau sisi yang lain merupakan cermin dari   

sisi yang lain



 KESEIMBANGAN ASIMETRIS

Karena Bobot

1. bobot ukuran

lebih besar ukuran makin besar   

bobotnya



Keseimbangan Asimetri karena bobot

2. bobot lokasi

bentuk besar yang berada di dekat titik 

pusat dari bidang komposisi dpt diimbangi 

dengan bentuk kecil yang terletak jauh dari 

titik pusat



Keseimbangan Asimetri karena Bobot

3. bobot warna

warna panas mempunyai bobot    

yang lebih besar dari warna dingin



Keseimbangan Asimetrikarena Bobot

4. bobot tekstur

tekstur kasar mempunyai bobot    

yang lebih besar dari tekstur halus



Keseimbangan Asimetri

4. Karena bobot warna

warna panas mempunyai bobot    

yang lebih besar dari warna dingin



Keseimbangan Asimetri

Karena perhatian

bentuk sederhana, besar  dan berwarna cerah dapat 

diimbangi dengan bentuk kecil berwarna dingin tapi 

bentuknya kompleks



Keseimbangan Asimetri

3. Karena pertentangan

warna panas mempunyai bobot    

yang lebih besar dari warna dingin



WARNA

Warna merupakan kesan yang 
ditimbulkan oleh cahaya 
terhadap mata, oleh 
karena itu warna tidak akan 
terbentuk jika tidak ada 
cahaya.



WARNA TERANG

WARNA DINGIN

WARNA GELAP

WARNA HANGAT/

PANAS



1). Warna primer: merah, biru, dan kuning 

2). Warna sekunder: warna hasil campuran yang seimbang antara   

warna primer dengan warna primer. 

• warna ungu (violet) campuran merah dan biru, 

• warna orange campuran warna merah dan kuning, dan 

• warna hijau campuran warna kuning dan biru. 

3). Warna tersier: merupakan hasil campuran warna sekunder   

dengan warna primer. 

• warna merah ungu campuran warna merah dengan ungu 

• warna ungu biru campuran warna ungu dengan biru 

• warna hijau biru campuran warna hijau dengan biru 

• warna kuning hijau campuran warna kuning dengan hijau 

• warna orange kuning campuran warna orange dengan kuning 

• warna merah orange campuran warna merah dengan orange 

PENGGOLONGAN 

WARNA



WARNA 

KOMPLEMENTER

 warna yang terletak tepat 
berseberangan atau 
berhadapan pada garis 
lurus yang ditarik melalui 
titik pusat lingkaran warna. 

 Beberapa warna 
komplementer: 

• Warna merah komplemen 
dengan warna hijau 

• Warna kuning komplemen 
dengan warna ungu   

(violet) 

• Warna biru komplemen 
dengan warna orange 



KOMPOSISI WARNA 

KOMPLEMENTER



WARNA 

MONOKROMATIK

Komposisi 

warna yang 

berasal dari 

satu warna 

(mono 

berarti satu)



KOMPOSISI WARNA MONOKROMATIK



WARNA ANALOG



WARNA DOBEL 

KOMPLEMENTER DAN 

SPLIT KOMPLEMENTER



WARNA TRIADIK DAN 

TETRADIK



Sistem warna Prang/ 

Prang System 

Dari sekian banyak warna, dapat dibagi 

dalam beberapa bagian yang sering 

dinamakan dengan sistem warna yang 

ditemukan oleh Louis Prang pada 1876 

meliputi : 

HUE, VALUE, INTENSITY DAN TEKSTUR



Hue, 

adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu  
warna, seperti merah, biru, hijau dsb. 

Value, 

adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. 
Contohnya adalah tingkatan warna dari putih hingga hitam. 

Intensity,

seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang berhubungan 
dengan cerah atau suramnya warna. 

Tekstur    

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan baik nyata maupun 
semu, bisa halus, kasar, licin, dan  sebagainya. 



Berdasarkan hubungannya dengan indera 

penglihatan, tekstur dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:

a. Tekstur nyata, yaitu tekstur yang jika    

diraba maupun dilihat secara fisik terasa   

kasar dan halusnya. 

b. Tekstur semu, yaitu tekstur yang tidak    

memiliki kesan yang sama antara yang   

dilihat dan diraba. Tekstur semu terjadi 

karena kesan perspektif dan gelap terang. 



SENI RUPA

APPLIED ART/SENI TERAP

 Desain Komunikasi Visual, Desain Grafis, 

Desain Interior, Kriya

FINE ART/SENI MURNI

 Lukis

 Patung

 Seni Grafis



FINE ART

SENI GRAFIS

SENI PATUNG

SENI LUKIS



APPLIED ART

dISKOMVIS

DESAIN MEBEL

DESAIN INTERIOR


