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CPMK 

S1 

S6 

 

S9 

 

S10 

KU1 

 

 

KU3 

 

 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

Mampu Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

Mampu Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

Mampu Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang PGSD; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan danteknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang PGSD berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan,desain atau kritik seni 
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KU4 

 

KU5 

 

P3 

 

 

KK1 

 

KK2 

 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi ataulaporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi Unsultra 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidangkeahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

Menguasai keberbedaan tumbuh kembang masing-masing anak yang mencakup kecerdasan ganda 

dan kesehatan anak, dengan memberikan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak 

usia dini. 

Mampu merancang masalah dalam kehidupan sehari-hari kedalam model matematis dan 

menyelesaikannya; 

1. Terampil dalam menagplikasi ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. 

Terampil menggunakan sofware atatistik dalam menyelesaikan masalah penelitian. 

 

SUB CPMK 

M1 

 

M2 

 

 

M3 
 

 

M4 

 

M5 

 

 

Kemampuan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan nyata. 

Mampu untuk mengerti kekuatan kata dan menyampaikan informasi serta mengubah kondisi 

pikiran milik orang lain. 

 

Mampu menempatkan diri, memahami peranan diri dalam sosial, dan menunjukkan kemampuan 

diri dengan baik sehingga dapat membantu dalam kehidupan bermasyarakat 

 

Mampu menghitung, mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Secara bahasa, 

 

Mampu memahami tentang diri yang baik membantu seseorang untuk dapat mengendalikan diri 

dalam memberikan respon terhadap berbagai macam situasi 
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M6 

 

 

M7 

M8 

 

M9 

 

 

M10 

Mampu untuk mengenali kelebihan pada diri, kekurangannya, keterbatasan diri, kecerdasan 

terhadap emosi atau suasana hati, keinginan, motivasi, maksud dan tujuan, juga mampu menghargai 

diri, mengendalikan diri 

mampu membayangkan, dan menyampaikan ide dalam bentuk gambar dua mapun tiga dimensi. 

Mampu  mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola obyek 

 

Mampu mengenali dan mengklasifikasikan spesies yakni flora dan faunan di lingkungan sekitar, 

mengenali keberadaannya, memetakan hubungan antar spesies. 

 

Mampu untuk menempatkan diri dalam jagat raya yang luas, jauh tak terhingga, dan 

menghubungkannya dengan kehidupan 

Deskripsi 

Singkat MK 

Seni rupa merupakan cabang dari seni yang membentuk sebuah kesenian lain. Yang dibuat dalam sebuah media yang bisa dilihat 

oleh mata dan bisa dirasakan oleh indera peraba.Seni rupa juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang seni yang hasil 

karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Hasil karya seni atau disebut juga dengan visual art merupakan suatu hal yang 

dapat dilihat oleh mata dan memiliki bentuk dan wujud yang nyata. 

 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Konsep Pendidikan seni  

2. Komponen Pembelajaran seni 

3. Peranan Seni Rupa 

4. Pengertian seni rupa 

5. Bentuk Seni rupa 

6. Fungsi seni rupa  

7. Masa seni rupa 

8. Unsur seni rupa 

9. Jenis-jenis seni rupa 

10. Metode Pembelajaran seni rupa 

11. Pendekatan Pembelajaran seni rupa 

Metode Ceramah, Diskusi dan Tanyajawab 

Media Perangkat lunak: SPSS, Excel, dan Lisrel. 
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Pembelajaran Perangkat keras: Laptop, LCD, Google Classroom, Lark, dan Zoom. 

Team Teaching Rosnawati, S.Pd.,M.Pd dan Dra. Sasmin,M.Pd 

MK Prasyarat - 

Pustaka • Suyadi. 2010. Psikologi Belajar Anak Usia Dini. Yogyakarta: PEDAGOGIA. 

• Prasetyo, J.J. Reza dan Yeni Andriani. 2009. Multiply Your Multiple Intelligences. Yogyakarta: Andi. 

• Armstrong, Thomas. 2013. Kecerdasan Multiple di Dalam Kelas. Jakarta: Indeks. 

• Musfiroh, Tadkiroatun. 2008. Cerdas Melalui Bermain. Jakarta: Grasindo. 

• Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta. 

 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)  
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

1 

Mampu untuk 

memecahkan masalah 

yang muncul dalam 

kehidupan nyata.  

1. Konsep Pendidikan Seni  

a. Kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang 

muncul dalam kehidupan nyata. 

b. Kemampuan untuk menciptakan 

masalah baru untuk dipecahkan. 

c. Kemampuan untuk menyiapkan 

atau  menawarkan suatu 

layanan yang bermakna dalam  

kehidupan  kultur tertentu. 

  

• Dosen menyajikan dan 

mendiskusikan kontrak kuliah 

bersama mahasiswa. 

• Dosen melakukan pree-tes untuk 

mengetahui kemampuan awal 

mahasiswa 

 

 
1x150’ 

• RPS. 

• Laptop, 

LCD 

• Pedoman 

Akademik 

• Literatur 

yang akan 

digunakan 
Pretest 1 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

2 

Mampu memahami, 

tujuan,bahan 

pembelajaran,metode,

media dan evaluasi 

dalam komponen 

pembelajaran seni 

II.Komponen Pembelajaran Seni    

(1) tujuan,  

(2) bahan pelajaran,  

(3) metode,  

(4) media,  

(5) evaluasi.  
  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

SPSS, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tes dan 

non-tes 
2 

3 

Mampu memahami, 

semua peran seni yang 

ada terhadap siswa, 

guru dan sekolah 

III.Perananan Seni RUPA  

- Peranan Siswa 

- Peranan Guru 

- Peranan Sekolah 
 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

4 

Menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan tertentu 

secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus 

dalam bidang pengetahuan, 

pengertian seni rupa secara 

mendalam, serta mampu 

memformulasikan 

penyelesaian masalah yang 

ada 

IV. Pengertian Seni Rupa 

 

  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 
1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

5 

Mampu menganalisis 

dan mempelajari sebab 

akibat terjadi sesuatu.  

menyenangi berfikir 

secara konseptual, 

misalnya menyusun 

hipotesis, mengadakan 

kategorisasi dan 

klasifikasi terhadap apa 

yang dihadapinya 

V.Bentuk Seni RUPA 

    - Seni Rupa 2 dimensi 

    - Seni rupa 3 dimensi  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

Excel dan Lisrel menganalisis data 

penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 2 

6 

Mampu 

menganalisis dan 

mempelajari sebab 

akibat terjadi 

sesuatu.  menyenangi 

berfikir secara 

konseptual, misalnya 

menyusun hipotesis, 

mengadakan 

kategorisasi dan 

klasifikasi terhadap 

apa yang dihadapinya 

VI. Bentuk Seni RUPA 

    - Seni Rupa 2 dimensi 

    - Seni rupa 3 dimensi 
  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi , 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

7 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

VII. Fungsi Seni RUPA 

- Seni Rupa Murni 

- Seni Rupa Terapan 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni  

8 Ujian Tengah Semester (UTS)   1x150’ - Tes 30 

9 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis 

,kritis,sistematis, dan 

inovatif dalam 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai  

dengan bidang 

Pendidikan dasar 

IX. Masa Seni Rupa 

- Seni rupa Tradisional 

- Seni rupa modern 

- Seni rupa kontemporer  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

10 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis 

,kritis,sistematis, dan 

inovatif dalam 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan yang 

memperhatikan dan 

X. Masa Seni Rupa 

- Seni rupa Tradisional 

- Seni rupa modern 

- Seni rupa kontemporer  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai  

dengan bidang 

Pendidikan dasar 

11 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni  

 XI. Unsur Seni Rupa 
- Titik 

- Garis 

- Bidang 

- Bentuk 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 
1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

12 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

XII. Unsur Seni RUPA 

- Tekstur 

- Warna         Primer 

                    Skunder 

                    Analogus 

                     Komplementer 

- Gelap terang 

- Ruang 
  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

SPSS, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni  

13 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni 

.  

XIII. Jenis-jenis Seni RUPA 

 

- Seni Lukis :     

                     Teknik basah 

                 Teknik kering 

                 Teknik campuran 

                 Teknik Tempera 

  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

SPSS, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tes dan 

non-tes 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

14. 

 

Mampu 

menunjukan 

Kinerja Mandiri, 

bermutu,dan 

terukur berbasis 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

XIV. Jenis-jenis Seni RUPA 

- Seni Grafis 

- Seni Patung 

- Seni Pertunjukan 

- Seni Keramik 

 

 

 

 

 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing dalam praktikum 

desain seni yang telah di jelaskan  

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

15  

XV. Metode Pembelajaran Seni 

RUPA 

- Metode Ekpresi  

- Metode Kerja Kelompok 

- Metode Global 

- Metode Kerja cipta 

- Metode Mencontoh 

- Metode Kerja wisata 

- Metode demonstrasi 

- Metode bimbingan 

- Metode bermain 

 

 

 

 

 

 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing dalam praktikum 

desain seni yang telah di jelaskan  

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes dan 

non-tes 2 

16 Ujian Akhir Semester (UAS)  - 1x150’ - Tes 40 
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Mengetahui           Kendari, …. Oktober 2020 

                                    Dosen Pengampu, 2 

dosen pengampu 1, 

 

 

 

 

 

 

 

Dra Sasmin , M.Pd                     Rosnawati,S.Pd.,M.Pd. 
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 UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA 

KULIAH 

PENDIDIKAN SENI RUPA 

KODE  SKS 2 SEMESTER 3 

DOSEN 

PENGAMPU 

ROSNAWATI, M.Pd  

 

BENTUK 

TUGAS 

Diskusi Kelompok dan test 

TUJUAN 

TUGAS 

Melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa berdasarkan kaidah , tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan, desain atau kritik seni 

URAIAN 

TUGAS 

Diskusi kelompok dilaksanakann setiap pertemuan diakhiri dengan Tanya jawab dan kesimpulan 

pembelajaran 

a. Objek 

Garapan 

TEMA dan SUB TEMA dan Soal-Soal 

b. Yang harus 

dikerjakan 

Melaksanakan diskusi dan mengerjakan soal-soal 

c. Cara 

mengerjakan

nya 

Secara Manual dan menggunakan aplikasi 

d. Deskripsi 

luaran tugas 

Laporan Penyelesaian Soal 

KRITERIA 

PENILAIAN 

Skor setiap soal adalah 20, sehingga total skor 5 x 20 = 100 

TUGAS KE-  

PENILAIAN Skor Tugas sebelum MID = Jumlah Skor Tugas/6 (bobot = 10 %) 

Skor Tugas setelah MID   = Jumlah Skor Tugas/6 (bobot = 10 %) 

 

 

 


