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A. PENGERTIAN SENI RUPA 



Seni rupa adalah salah satu cabang kesenian yang merupakan ungkapan gagasan 

dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengelolahan media dan penataan 

elemen serta prinsip-prinsip desain. Seni rupa juga dapat dikatakan realisasi imajinasi 

yang tanpa batas dan tidak ada batasan dalam berkarya seni. Catur (3:2012). 

Seni rupa rupa juga dikatakan sebagai cabang seni yang membentuk karya seni 

dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini 

diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan 

pencahayaan dengan acuan estetika. seni rupa juga dibedakan kedalam tiga kategori 

yaitu seni rupa murni, kriya, dan desain. yoyok (2:2006). 

Seni rupa murni  mengacu kepada karya-karya yang hanya untuk mengacu 

kepada tujuan espresi pribadiSeni Rupa murni adalah cabang dari seni rupa yang di buat 

tanpa mempertimbangkan fungsi dan kegunaanya akan tetapi lebih mengutamakan 

Fungsi keindahaan atau Estetika. Seni rupa murni cenderung lebih bebas dan biasanya 

memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Sementara itu, Fungsi seni rupa murni 

hanyalah digunakan sebagai hiasan atau pajangan saja. 

 

B. JENIS-JENIS SENI RUPA 

1. Seni Gambar 

Seni gambar lebih mengutamakan unsur garis untuk membuat bentuk atau wujud 

tertentu dimana garis adalah salah satu bagian dari unsur fisik rupa (elemen desain) seni 

gambar merupakan jenis karya dua dimensi dengan unsur utamanya garis biasanya 

media mengambar dengan mengunakan kertas, krayon, pinsil, arang, krayon, dan kapur, 

dan dengan hanya memiliki permukaan yang ditentukan oleh ukuran panjang dan lebar. 

 



 

Teknik Mengambar Dengan Arsiran Dasar Gradasi Mengunakan Pensil 

 

keterangan : 

a. arsiran garis sejajar 

b. arsiran gradasi (luar) melingkar 

c. arsiran gradasi sejajar horizontal 

d. arsiran gradasi sejajar melingkar 

e. arsiran gradasi (dalam) melingkar 

f. arsiran gradasi sejajar vertikal 

g. arsiran gradasi silang 

h. arsiran gradasi lengkung 

i. arsiran gradasi (luar) sejajar 

 

2. Seni Lukis 

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Dengan dasar pengertian yang 

sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. 

Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga 

dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti 



kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media 

lukisan. Alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa 

memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan adapun bebebrapa contoh 

objek yang dijadikan lukisan salah satunya lukisan pemandangan. 

 

Seni Lukisan Dengan Objek Alam 

 

3. Seni Patung 

Patung merupakan salah satu karya seni rupa tiga dimensi. Sebab, patung 

memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi (volume) serta dapat dinikmati dari 

segala arah. Pada umumnya, patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin 

atau dinikmati keindahannya saja. Dengan kata lain patung menurt fungsinya masuk 

dalam ketegori karya seni rupa murni. 

   Sebuah proses penciptaan sebuah karya seni, tentu ada suatu proses tertentu 

yang mengantar, sehingga tercipta suatu karya seni. Adanya suatu karya seni tentu 

tidak muncul begitu saja melainkan melalui sesuatu olah seni dari seseorang 

seniman yang lazim disebut sebagai proses penciptaan. Poerwodarminto, (1990:523) 

 



 

Gambar. Patung 

 

 

4. Seni rupa kriya  

Seni rupa kriya yang mana lebih menitipbratkan pada fungsi dan produksinya, seni 

kriya dapat di jumpai disetiap wilayah nusantara karna keberadaan seni kriya erat 

dengan aktivitas dan kebutuhan manusia sehari hari. Adapun beberapa contoh dari seni 

kriya antara lain 



 

Gambar Kriya kramik 

 

 

Gambar kriya Rotan 



 

Gambar Kerajinan Batik 

 

 

Gambar Kriya kayu 



 

Gambar Kriya Tekstil 

 

5. Seni Rupa Desain  

Desain diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk 

seni. Produk pembuatan desain cenderung lebih rumit. Sebab di samping sebagai sarana 

berekspresi bagi desainer, desain merupakan upaya menjebatani antara harapan pemakai 

desain (konsumen) dengan kenyataan yang ada atau keadaan pasar Kamaril (2.19:2007). 

Adapaun beberapa contoh dari seni rupa desaian antara lain. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar Desain Taligrafi 

 

 

Gambar Desain Poster 

6. Seni Instalasi  

Adalah fenomena seni masa kini yang diilhami dari seni lingkungan yang 

menekankan pada keleluasaan penikmat berada dalam karya seni itu sendiri. 



Performance art juga merupakan fenomena masa kini yang mengunakan berbagai media 

alam baik seni rupa, tari, musik dan sastra atau drama.  

 

C. Fungsi- Fungsi Seni Rupa  

 sebagai media ekspresi  

 media komunikasi 

 media bermain 

 media perkembangan bakat 

1. Sebagai Media Espresi 

lewat seni rupa anak akan menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran, 

perasaan, sikap sosial, kesadaraan estetika, kreatifitas, kemampuan cerap dan 

kemampuan fisiknya. Secara lebih sederhana bahwa karya seni rupa anak merupakan 

cerminan suatu kreativitas anak 

2. Seni Rupa Sebagai Media Komunikasi  

seni rupa atau seni pada umumnya merupakan sarana atau bahasa seseorang 

dalam bersosialisasi atau berhubungan dengan lingkungannya. Adapun unsur-unsur 

rupa yang dibuat seperti garis warna dan bentuk merupakan sandi atau simbol atas 

keberhasilan mereka secara total, yang dapat mencerminkan kekecewaan, kesedihan, 

kegembiraan dan harapan mereka. 

3. Seni Rupa Sebagai Media Bermain  

Bermain tidak dapat dipisahkan dari kehidupan selain kesenangan dan 

kegembiraan yang akan mereka peroleh, anak juga butuh bereksplorasi untuk kemudian 

menyatu dengan lingkungannya. Dengan menghitung, memilih memanipulasi dan 

menata bahan seni seperti krayon dan cat tempera, bguntingan kertas yang beraneka 

warna, dapat memberikan kebahgiaan tersendiri, disamping anak juga belajar 

4. Sebagai Media Pengembangan Bakat  

Melalui karya pengembangan bakat anak akan tersalur. Bahkan tidak hanya 

bakat berkarya rupa atau bakat seni pada khususnya tetapi juga bakat-bakat lain seperti 

bakat berbahasa, berkomunikasi dan juga berfikir kreatif atau menemukan sesuatu yang 

baru dan bermanfaat. 

5. Sebagai Media Pendidikan  



Melalui pembelajaran seni rupa akan terbentuk dan berkembang ke tujuh 

kemampuan dasar seseorang, yakni intelegensia, kreativitas, kesadaran, estetis, cerap, 

sosial emosi, fisiologi Kamaril (2.7:2007).  

 

D. UNSUR - UNSUR SENI RUPA  

Untuk mengetahui tentang pembahasan unsur-unsur seni rupa dimana yang 

dijelaskan dari beberapa sumber menjelaskan bahwa seni rupa memiliki beberapa unsur 

yang pertama yaitu garis, raut, warna, tekstur, ruang, dan gelap terang, berikut 

merupakan penjelasan dari enam unsur-unsur seni rupa. 

 

1. Titik  

Titik adalah salah satu unsur dasar seni rupa yang paling kecil semua wujud 

semua karya awalnya dihasilkan dari unsur titik, titik juga bisa menghasilkan perhatian 

tersendiri jika berkumpul dan memberi warna tersendiri atau berbeda dengan yang 

lainnya 

2. Garis  

Unsur ini dapat terbentuk dari jejak titik-titik Yang berkesinambungan, yang 

merupakan batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, texture, warna dll. Garis juga 

memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu, memiliki sifat seperti panjang, 

pendek, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, halus, melengkung, berombak, miring, 

putus-putus, dan masih banyak sifat-sifat lainnya. Garis ini memberikan kesan simbolik, 

gerak, ide dan lain sebagainya. Berikut disertakan contoh garis dalam rupa 

 



 

Gambar pola garis berdasarkan bentuknya 

 

3. Raut  

Dapat berarti bidang untuk dua dimensi dan bangun atau bentuk untuk tiga 

dimensi. Wujud raut dapat berupa gemetris dan bangun atau bentuk untuk tiga dimensi. 

Dengan kata lain wujud raut dapat juga berbentuk gemetris, organis bersudut atau tak 

beraturan, dengan atau tanpa kontur, positif, atau negatif. 

 



 

Gambar Dua Dimensi 

 

4. Warna 

Berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari tujuh spectrum warna dalam ilmu 

fisika. Sedangkan secara teorinya, warna dipelajari melalui dua pendekatan dimana 

salah satunya ialah melalui teori pigmen warna (Goethe) yaitu butiran halus pada warna. 

Adapun beberapa istilah dalam teori warna pigmen diantaranya yaitu: 

 Warna primer atau warna dasar, yang terdiri dari warna merah, biru dan kuning. 

 Sekunder, warna yang didapat dari campuran kedua warna primer seperti warna 

jingga, hijau dan ungu. 

 Tersier, ialah warna hasil campuran dari kedua warna sekunder. 

 Analogus, merupakan deretan warna yang letaknya sampingan dalam satu 

lingkaran warna atau berdekatan, seperti pada deretan warna hijau menuju warna 

kuning. 

 Komplementer, merupakan warna yang kontras dan letaknya berseberangan 

dalam satu lingkaran warna, seperti contoh warna merah dengan hijau, warna 

kuning dengan warna ungu. 



 

Gambar contoh warna-warna tersier 

5. Tekstur  

Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba. 

Dimana sifatnya terkesan halus, kusam, kasar, licin, mengkilap, dan lainnya. Sifat 

tersebut bisa dirasakan melalui indera pengelihatan dan juga rabaan. Tekstur terbagi dua 

yakni tekstur nyata dimana sifat permukaannya menunjukkan kesan yang sebenarnya 

dan tekstur semu (maya), dimana kesan permukaannya dapat berbeda-beda antara 

pengelihatan dan rabaan. Tekstur berfungsi untuk memberikan karakter tertentu pada 

bagian bidang permukaan yang bisa menimbulkan nilai-nilai estetik 

Jika kita melihat suatu karya hanya dengan mengunakan mata akan 

mendapatkan kesan mungkin objek itu memiliki sifat halus atau kasar yang disebut 

tekstual visual. Akan tetapi jika kita menikmati suatu karya itu dengan mengunakan 

mata dan sekaligus perabaan maka kita akan menemukan tekstual taktil. 

 



 

Gambar Tekstur Warna  

 

 

Gambar Tekstur Kramik 



 

Gambar Tekstur kaca 

 

6. Ruang 

Ruang adalah unsur yang menyatakan kedalaman kesan ruang dapat dinyatakan 

Dalam karya seni tiga dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh penikmat seni 

seperti ruangan di dalam gedung, rumah, sekolah dan lain-lain. Unsur ruang pada karya 

seni dua dimensi bersifat semu / maya karena didapat melalui penggambaran yang 

terkesan cekung, pipih, menjorok, datar, cembung, dan lain sebagainya. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Contoh bentuk ruang 

 

7. Gelap Terang 

Gelap terang dalam karya seni rupa dua dimensi berfungsi untuk 

menggambarkan benda seolah gambar tiga dimensi, memberikan kesan ruang atau 

kedalaman, juga memberikan kontras pada gambar.  Tenik gelap terang dibedakan 

menjadi dua yaitu chiaroscuro yang merupakan peralihan bertahap atau gradasi dan 

silhouette yakni bayangan tanpa peralihan bertahap atau gradasi. Gelap terang juga 

dapat dikatakan unsur rupa yang berkenaan dengan cahaya baik secara nyata seperti 

dalam patung atau ilusi sebagaimana dalam gambar atau lukisan 

 

 

 



 

Gambar lukisan gelap terang 

 

E. PRINSIP - PRINSIP SENI RUPA 

Prinsip seni rupa adalah prinsip atau asas dalam seni rupa atau sebuah 

pengambungan dari unsur sebuah karya sehingga memiliki nilai seni yang tinggi. Oleh 

karna itu prinsip seni rupa memiliki komposisi dalam karyanya yang meliputi prinsip 

kesatuan, keselarasan, Penekanan, Irama, Gradarsi, proporsi, keserasian, komposisi 

keseimbangan aksentuesi. 

 

1. Kesatuan Atau Murni  

Kesatuan adalah pertautan bagian-bagian dalam sebuah karya seni rupa. 

Kesatuan merupakan prinsip yang utama di mana unsur-unsur seni rupa saling 

menunjang satu sama lain dalam membentuk komposisi yang bagus dan serasi. Untuk 

menyusun satu kesatuan setiap unsur tidak harus sama dan seragam, tetapi unsur-unsur 

dapat berbeda atau bervariasi sehingga menjadi susunan yang memiliki kesatuan 

2. Keselarasan (harmony) 

Keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda baik bentuk 

maupun warna untuk menciptakan keselarasan. 

3. Penekanan (kontras) 



Penekanan adalah kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang 

berlawanan.Perbedaan  yang mencolok pada warna, bentuk, dan ukuran akan 

memberikan kesan yang tidak monoton. 

 

4. Irama (rhytm) 

Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-

menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur, berupa susunan 

garis, susunan bentuk atau susunan variasi warna. Perulangan unsur yang bentuk dan 

peletakannya sama akan terasa statis, sedangkan susunan yang diletakkan bervariasi 

pada ukuran, warna, tekstur, dan jarak akan mendapatkan susunan dengan irama yang 

harmonis. 

5. Gradasi 

Gradasi adalah penyusunan warna berdasar kantingkat perpaduan berbagai 

warna secara berangsur-angsur. 

6. Proporsi 

Proporsi atau kesebandingan yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan 

bagian lainnya secara keseluruhan. Misalnya membandingkan ukuran tubuh dengan 

kepala, ukuran objek dengan ukuran latar, dan kesesuaian ukuran objek satu dengan 

objek lainnya yang dekat maupun yang jauh letaknya 

7. Keserasian 

Keserasian merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur 

rupa walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Tujuan keserasian adalah 

menciptakan keselarasan dan keharmonisan dari unsur-unsur yang berbeda. 

8. Komposisi 

Komposisi adalah menyusun unsur-unsur rupa dengan mengorganisasikannya 

menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. 

9. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kesan yang didapat dari suatu susunan yang diatur 

sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisi susunan. 

10. Aksentuasi 



Aksentuasi adalah unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan unsur-unsur 

yang ada di sekitamya. 

 

 


