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Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun bentuk dasar karya seni rupa (nirmana) dwimatra.
Materi kuliah terdiri atas : (1) teori nirmana, meliputi unsur-unsur bentuk dan prinsip-prinsip penyusunan bentuk (komposisi) serta
penerapannya menjadi karya nirmana dwimatra; dan (2) praktik berkarya nirmana dwimatra.
Kegiatan belajar mengajar berupa pembahasan teori dan praktik berkarya.
Penilaian hasil belajar dilakukan dengan observasi, kuis, tugas praktik harian, dan laporan karya (proyek).
Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Sikap:
a. Menunjukan sikap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil berkarya nirmana dwimatra.
b. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan kemampuan membelajarkan dan berkaya nirmana
dwimatra.
c. Berkomitmen terhadap pengembangan keahlian berkarya nirmana dwimatra.
Pengetahuan:
a. Menganalisis hasil karya nirmana berdasarkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip nirmana.
b. Mendeskripsikan pengertian unsur-unsur dan prinsip-prinsip komposisi nirmana dwimatra.
Keterampilan:
a. Membuat karya nirmana dwimatra berdasarkan unsur-unsur dan prinsip prinsip komposisi seni rupa.
b. Menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip komposisi seni rupa dalam karya nirmana dwimatra dengan penugasan.
c. Mendeskripsikan dan mengevaluasi hasil karya nirmana dwimatra baik secara lisan maupun tertulis.
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Mengamati karya
nirmana dua
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mendemontrasikan
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mengkomunikasikan,
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Mengamati bentuk
dan sifat garis,
mendemontrasikan
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tual warna
menghormati hasil
primer
kerja orang lain.
2. Penyusunan
Pengetahuan:
warna primer
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warna primer dan
cara
pengorganisasian
warna primer.
Keterampilan: (1)
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mengorganisasikan
warna primer
dengan cara crossing.
Sikap: Kesiapan
dalam belajar dan
menghormati hasil
kerja orang lain.
Pengetahuan:
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colour warna primer
dan cara
pengorganisasian
warna primer
dengan, memberi
cadar, memberi
kontur warna netral.
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menyatukan
warna primer
dengan
warna netral
dan mengunci
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2. Penyusunan
warna primer
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memberi
cadar dan
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kontur warna
netral.
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Mengamati lingkaran
warna,
mendemontrasikan
melalui kertas
warna, melakukan
eksperimentasi, dan
mempraktikannya
dalam kertas kerja.

Sikap: Berdoa,
bekerjasama,
menghargai karya
orang lain.
Pengetahuan:
menjawab dengan
baik dan benar.
Keterampilan:
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kreatifitas ide,

Ceramah,
diskusi,
demontrasi,
dan praktik.

Mengamati teknik
pengabungan warna,
mendemontrasikan
melalui kertas
warna, melakukan
eksperimentasi, dan
mempraktikannya
dalam kertas kerja.
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2. Penyusunan
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warna
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sekunder
warna sekunder dan
cara
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Keterampilan: (1)
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mengorganisasikan
warna sekunder
dengan cara crossing.
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dalam belajar dan
menghormati hasil
kerja orang lain.
Pengetahuan:
memahami konsep
elemen Bidang dan
cara
pengorganisasiannya
Keterampilan: (1)
mampu
mengorganisasikan
elemen bidang
Sikap: Kesiapan
dalam belajar dan
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2. Penyusunan
bidang
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dan organis

warna.

Ceramah,
diskusi,
demontrasi,
dan praktik.

Mengamati lingkaran
warna,
mendemontrasikan
melalui kertas
warna, melakukan
eksperimentasi, dan
mempraktikannya
dalam kertas kerja.
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diskusi,
demontrasi,
dan praktik.

Mengamati berbagai
bentuk bidang,
melakukan
eksperimen elemen
bidang, dan
mempraktikannya
dalam kertas kerja.

1. Tekstur nyata Ceramah,
dan tekstur
diskusi,

Mengamati sifat
tektur dari berbagai

Sikap: Berdoa,
bekerjasama,
menghargai karya
orang lain.
Pengetahuan:
menjawab dengan
baik dan benar.
Keterampilan:
kreatifitas ide ,
kebenaran
menerapkan
elemen warna
sekunder dan
keindahan
mengkomposisikan
warna.
Sikap: Berdoa,
bekerjasama,
menghargai karya
orang lain.
Pengetahuan:
menjawab dengan
baik dan benar.
Keterampilan:
kreatifitas ide,
variasi bidang dan
keindahan
mengkomposisikan
bidang.
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XV
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menghormati hasil
semu.
demontrasi,
kerja orang lain.
2. Teknik
dan praktik.
Pengetahuan:
memproduksi
memahami konsep
tekstur nyata
elemen tekstur nyata
dan semu.
dan semu.
Keterampilan: (1)
mampu
mengorganisasikan
elemen tekstur nyata
dan semu dengan
berbagai teknik.

benda yang ada
disekitar kehidupan
kampus, melakukan
eksperimentasi
dengan berbagai
teknik, dan
mempraktikannya
dalam kertas kerja.

menghargai karya
orang lain.
Pengetahuan:
menjawab dengan
baik dan benar.
Keterampilan:

Sikap: kemampuan
bekerjasama, tepat
waktu, bersih dan
rapi.
Pengetahuan:
mengetahui teknik
penataan karya.
Keterampilan: (1)
mampu menata
karya dengan baik
dalam bentuk
laporan dari
keseluruhan karya
nirmana dwimatra
yang dihasilkan.

Merapikan karya dan
menyusun dalam
album.

Sikap: Kerjasama,
Ketetepatan
menggunakan
waktu, menghargai
karya orang lain.
Pengetahuan:
kesesuai konsep
dengan susunan
laporan.
Keterampilan:

Menyusun
laporan karya
nirmana
dwimatra

Praktik.

fortofolio
(karya)

bobot
10%

kreatifitas ide,
kesesuaian hasil
dengan konsep,
ketepatan
menggunakan
teknik, keindahan
warna tekstur dan
komposisi.
Observasi, 250’
dan
dan
Proyek.
bobot
10%
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kreatifitas ide,
kesesuaian hasil
dengan konsep,
kerapian dan
keindahan.
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