
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA 

KONSENTRASI SENI RUPA 

 
STRUKTUR PROGRAM 

A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)   8  

B. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)   

 Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Wajib 93  

 Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Pilihan 10  

C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)   23  

D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)     6  

E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)     8  

 Jumlah   148 sks 

 

SEBARAN MATAKULIAH 

No. Sandi Matakuliah sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

A MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 

1 UMPK601 Pendidikan Agama Islam * 2 2 2        T    

2 UMPK602 Pendidikan Agama 

Protestan * 
2 2 2 

       
T   

 

3 UMPK603 Pendidikan Agama Katolik 

* 
2 2 2 

       
T   

 

4 UMPK604 Pendidikan Agama Hindu* 2 2 2        T    

5 UMPK605 Pendidikan Agama Budha* 2 2  2       T    

6 UMPK606 Pendidikan Pancasila  2 2  2       T    

7 UMPK607 Pendidikan 

Kewarganegaraan  
2 2 2   

     
T   

 

8 UMPK608 Bahasa Indonesia 
Keilmuan 

2 2  2  
     

T   
 

 8              

*Pilih salah Satu 

B KELOMPOK MATAKULIAH KEILIMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

 1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Wajib 

 a. Keilmuan Dasar 

1 FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu  2 2 2        T    

 b. Kependidikan 

2 UMKK601 Pengantar Pendidikan 3 3  3       T    

3 UMKK602 Perkembangan Peserta 

Didik 
3 3 3        T   

 

4 UMKK603 Belajar dan Pembelajaran 4 4   4      T    

 c. Keilmuan dan Keterampilan 

5 GSED601 Bahasa Inggris Profesi 

Seni 
2 2  2     

  
T   

 

6 GRDA601 Nirmana 2 Dimensi 3 4 3        P    

7 GRDA602 Nirmana 3 Dimensi 3 4  3       P   GRDA601 

8 PSRD602 Kebudayaan Indonesia 2 2 2        T    

9 GSED602 Estetika 2 2   2      T    

10 PSRD603 Pengetahuan Seni Rupa 2 2  2       T    

11 PSRD604 Gambar Sketsa  2 3 2        P    



2  Fakultas Sastra 

No. Sandi Matakuliah sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

12 GRDA603 Gambar Bentuk 3 4  3       P    

13 PSRD605 Gambar Teknik 3 4 3        P    

14 PSRD606 Gambar Ilustrasi 2 3    2     P   GRDA603 

15 GSED603 Kapita Selekta Budaya 

Nusantara 
2 3       2  T    

16 GSED604 Metodologi Penelitian Seni  3 4     3    T   NRDA600 

17 GSED605 Proposal Penelitian Seni  3 4      3      GSED604 

18 GRDA604 Komputer Grafis 3 4    3     P    

19 GRDA605 Fotografi 3 4   3      P    

20 GRDA608 Animasi 2D 3 4    3     P    

21 GRDA606 Videografi 2 3     2    P    

22 PSRD607 Gambar Perspektif 
2 3  2  

 

 
  

  
P  

 

PSRD604 

23 PSRD608 Anatomi Plastik 2 3 2        P    

24 PSRD609 Gambar Manusia 2 3   2      P   PSRD608 

25 NRDA600 Penulisan Ilmiah Seni 2 2     2    T    

26 PSRD610 Sejarah SR Indonesia 2 2 2        T    

27 PSRD611 Sejarah SR Timur 2 2   2      T    

28 PSRD610 Sejarah SR Barat 2 2    2     T    

29 PSRD613 Ragam Hias Indonesia 2 3     2    P    

30 PSRD614 Seni Terapan 3 4     3    P   GRDA602 

31 PSRD615 Seni Lukis 3 4   3      P   GRDA601 

32 PSRD616 Seni Patung 3 4    3     P   GRDA602 

33 PSRD617 Seni Grafis 3 4   3      P   GRDA601 

34 PSRD618 Seni Kriya 3 4    3     P   GRDA602 

35 PSRD619 Seni Keramik 3 4    3     P   GRDA602 

36 PSRD620 Tinjauan Seni Rupa 2 3     2    T   PSRD603 

37 PSRD621 Kritik Seni Rupa 3 3      3   T   PSRD620 

 93              

 2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Pilihan  

 a. Paket Seni Lukis 

1 PSRD622 Seni Lukis Eksperimen 3 6     3    P   PSRD615 

2 PSRD623 Seni Lukis Invensi 3 6      3   P   PSRD622 

3 PSRD624 Mnjmen & Kewiraushn Seni 

Lukis 
4 6       4  P   PSRD623 

 10              

 b. Paket Seni Patung 

1 PSRD625 Seni Patung Eksperimen 3 6     3    P   PSRD616 

2 PSRD626 Seni Patung Invensi 3 6      3   P   PSRD625 

3 PSRD627 Mnjmn & Kewiraushn 

Seni Patung 
4 6       4  P  

 
PSRD626 

 10              

 c. Paket Seni Grafis 

1 PSRD628 Seni Grafis Eksperimen 3 6     3    P   PSRD617 

2 PSRD629 Seni Grafis Invensi 3 6      3   P   PSRD628 

3 PSRD630 Mnjmn & Kewiraushn Seni 4 6       4  P   PSRD629 



No. Sandi Matakuliah sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

Grafis 

 10              

 d. Paket Seni Kriya 

1 PSRD631 Seni Kriya Eksperimen 3 6     3    P   PSRD618 

2 PSRD632 Seni Kriya Invensi 3 6      3   P   PSRD631 

3 PSRD633 Mnjm & Kewiraushn Seni 

Kriya 
4 6       4  P  

 
PSRD632 

 10              

 e. Paket Seni Keramik 

1 PSRD634 Seni Keramik Eksperimen 3 6     3    P   PSRD633 

2 PSRD635 Seni Keramik Invensi 3 6      3   P   PSRD634 

3 PSRD636 Mnjmn &Kewiraush Seni 

Keramik 
4 6       4  P  

 
PSRD635 

 10              

 f. Paket Desain Interior 

1 PSRD637 Desain Interior  

Rumah Tinggal 
3 6     3    P  

 GRDA604 

2 PSRD638 Desain Interior  

Non Rumah Tinggal 
3 6      3   P  

 PSRD637 

3 PSRD639 Mnjmn & Kewiraushn 

Desain Interior 
4 6       4  P  

 
PSRD638 

 10              

 g. Paket Seni Kriya Batik 

1 PSRD640 Seni Batik Eksperimen 3 6     3    P   PSRD618 

2 PSRD641 Seni Batik Invensi  3 6      3   P   PSRD640 

3 PSRD642 Mnjmn & Kewiraushn S. 
Batik 

4 6       4  P   
PSRD641 

 10              

C MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

1 PRTM601 Konsep Pendidikan Seni 3 3  3       T    

2 PRTM606 Kurikulum Pendidikan 
Seni 

2 2  2       T    

3 PRTM602 Desain Pembelajaran Seni 3 3   3      T   PRTM606 

4 PRTM603 Pengemb Bahan Ajar Seni 2 2    2     T    

5 PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni 3 4     3    T    

6 PSRD601 Pembelajaran Mikro Seni 
Desain 

3 4      3   P  

 

PRTM601 
PRTM606  

PRTM602 

PRTM603 

PRTM604 

PRTM605 

PRTM607 

7 PRTM605 Evaluasi Pembelajaran 

Seni 
2 3    2     T    

8 PRTM607 Media Pembelajaran Seni 3 3    3     T    

9 PSRD667 Kapita Selekta Pend. Seni 2 3      (2) 2  T    

 23              

D MATAKULIAH  PERILAKU BERKARYA (MPB) 



4  Fakultas Sastra 

No. Sandi Matakuliah sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

1 GSED690 Skripsi Seni Desain 6 -       6 (6) P   GSED605 

 6              

E MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

1 UKPL601 Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) 4 -   
 

 
 

 4  
P   PSRD601 

2 UKKN601 KKN 4 -       (3) 3 P    

 7              

Jumlah sks keseluruhan 

148 

 
21 21 23 23 21 19 

13-

21 
3-11    

 

Keterangan: sks matakuliah dalam tanda kurung ( ) bisa ditempuh pada semestertersebut 

 

 
DESKRIPSI MATAKULIAHPROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA 

KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI RUPA 

 
A. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)  

UMPK601 Pendidikan Agama Islam (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Topik bahasannya meliputi (1) 

Konsep Ketuhanan dalam Islam, (2) Hakikat manusia menurut Islam, (3) Hukum, hak asasi manusia, dan 

demokrasi dalam Islam, (4) Etika, moral,dan akhlak, (5) Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam, 
(6) Kerukunan antarumat beragama, (7) Masyarakat madani dan kesejahteraan umat, (8) Kebudayaan Islam 

dan sistem politik Islam. 

 

UMPK602 Pendidikan Agama Protestan (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Protestan. Topik bahasannya meliputi 

(1) Konsepsi manusia menurut kekristenan, (2) Konsep Tuhan menurut iman Kristen, (3) Pilihan dan 
pengambilan keputusan, (4) Hubungan iman dan ilmu pengetahuan serta teori evolusi diperhadapkan iman 

Kristen, (5) Tanggung jawab orang Kristen dalam masyarakat, (6) Perkembangan kebudayaan yang turut 

mempengaruhi paradigma berpikir dan bekerja bagi manusia, (7) Makna partisipasi dalam kehidupan politik-
politik menurut pakar politik dan mahasiswa Kristen, (8) Gereja dan agama sebagai alat kontrol terhadap 

kebenaran dan keadilan, (9) Kerukunan antar umat beragama. 

 

UMPK603 Pendidikan Agama Katolik (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Katolik. Topik bahasannya meliputi (1) 

Keimanan, teologi, dan Yesus sebagai perwujudan kehadiran Tuhan diantara manusia untuk menyelamatkan 
manusia, (2) persoalan dasar manusia, martabat manusia, hakekat dan tanggung jawab manusia, (3) Iman, 

ilmu dan amal sebagai satu kesatuan, kewajiban menurut ilmu dan mengamalkannya, tanggung jawab 

terhadap alam dan lingkungan, (4) Masalah-masalah agama, makna agama dalam kehidupan, hubungan antar 
umat beragama, (5) Iman/gereja yang memasyarakat, (6) Budaya politik dan hukum menurut pandangan 

Katolik. 

 

UMPK604 Pendidikan Agama Hindu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Topik bahasannya meliputi (1) 

sraddha, Brahmavidya. Usaha dan sarana untuk memujanya, (2) Konsep manusia Hindu, hakekat manusia 
Hindu, martabat manusia Hindu, tanggung jawab manusia Hindu, antara dan orang-orang suci, (3) Misi 

memperbaiki diri menuju manusia ideal, implementasi kebenaran, kebajikan, (4) sraddha Jnana dan Krama 

sebagai kesatuan dalam yadnya, Trihita Karana, kewajiban menuntut ilmu, (5) Agama sebagai rahmat, 
pluralitas agama, (6) peran umat Hindu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tanggung jawab 



umat Hindu terhadap HAM, (7) Budaya sebagai ekspresi pengalaman ajaran Hindu, (8) Nitisastra, 

konstribusi Hindu dalam kehidupan politik, (9) Rta/Dharma, fungsi protetik agama Hindu dalam hukum. 
 

UMPK605 Pendidikan Agama Budha (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Budha. Topik bahasannya meliputi (1) 

Definisi ketuhanan YME keimanan, dan takwwa, konsep keselamatan, filsafat ketuhanan, (2) nama dan rupa 

alam semesta dan kehidupan manusia di banyak bumi, hakekat dan martabat manusia, (3) Pancasila dan 

panca dhamma, lobha, dosa, moha hiri, ottopa, prabhava sutta, (4) Manggala suta, sekhiya sila, keselarasan 
IPTEK dan moral, (5) Brahma vihara prasasti asoka, sarani yadhamma sutta, (6) karaniya metta sutta, 

cakkharati siharanda sutta, (7) cetasika 25 atau brahma vihara, (8) cakkhavattisihanada sutta, kutadanta sutta, 

maha parinibba sutta, sigalovada sutta, dosa raja dhamma, (9) cattani ariya saccani, kamma dan tunimbol 
lahir, tilakkhana, patticasa wuppada, dhammaniyoma. 

 

UMPK606 Pendidikan Pancasila (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, memahami 

Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, 

memahami Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kekaryaan, kemasyrakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan sehingga memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Topik bahasan meliputi (1) landasan dan 

tujuan pendidikan Pancasila, (2) sejarah paham kebangsaan Indonesia, (3) Pancasila sebagai sistem filsafat, 
(4) Pancasila sebagai sistem etika politik, (5) Pancasila sebagai ideologi, (6) Pancasila dalam konteks 

kenegaraan RI dan, (6) Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

 

UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara. Topik bahasan 
meliputi (1) pendahuluan, (2) wawasan nusantara, (3) ketahanan nasional dan bela negara, (4) politik 

nasional dan strategi nasional. 

 

UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Topik bahasan meliputi (1) 

wawasan bahasa Indonesia, yang lebih rinci mencakup (a) sejarah bahasa Indonesia dan sikap bahasa, (b) 
kata dan bentukannya, (c) kalimat efektif, dan (d) paragraf, (2) unsur mekanis/teknis dalam bentuk menulis 

karya ilmiah, yang secara lebih rinci mencakup (a) teknik perekaman, (b) teknik merujuk, (c) teknik 

pengetikan, (d) teknik penulisan tabel, diagarm, gambar dan sejenisnya, (e) penerapan tanda baca, (f) 
penulisan huruf dan kata, (3) penyuntingan hasil menulis, yang secara lebih rinci mencakup (a) 

penyuntingan isi, (b) penyuntingan penataan sistematika/organisasi, (c) penyuntingan penggunaan unsur 

kebahasaan, (d) penyuntingan penerapan ejaan dan tanda baca, (4) unsur isi, yang lebih rinci mencakup (a) 

topik, tema, judul, masalah, (b) uraian latar belakang, (c) rumusan isi  masalah dan tujuan, (d) isi dan teknik 
uraian bahasa, (e) isi dan teknik uraian penutup. 

 

B. MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 
1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (Wajib) 

a. Keilmuan Dasar: 2 sks 

FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu (2 sks/ 2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memiliki 

konsep dan wawasan tentang aspek ontologi, epistimologi dan axiologi ilmu, serta etika dan estetika dalam 

rumpun ilmu sosial dan humaniora. Kompetensi yang akan dicapai adalah memahami dan mengkaji dasar-
dasar filsafat, aspek ontologi, epistimologi dan axiologi ilmu, posisi logika, etika dan estetika dalam ilmu, 

perkembangan paradigma dalam perkembangan ilmu sosial dan humaniora, serta ilmuwan dan tanggung 

jawab sosial. 
 



6  Fakultas Sastra 

b. Kependidikan : 10 sks 

GSED601 Bahasa Inggris Profesi Seni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar meningkatkan 

keterampilan membaca, menulis, dan berkomunikasi sederhana dalam bahasa Inggris. Kompetensi yang akan 
dicapai adalah: (a) memahami beberapa pokok tata bahasa dalam bahasa Inggris untuk membantu dalam 

memahami bacaan; (b) memahami bacaan berupa teks dalam bahasa Inggris yang berisi topik seni dan 

desain,  latihan berkomunikasi lisan secara sederhana, dan latihan berkomunikasi melalui tulisan sederhana 

dalam bahasa Inggris. 
 

UMKK601 Pengantar Pendidikan(3 sks/3 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami hakikat pendidikan. Topik bahasannya meliputi manusia dan perkembangannya, 

pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan, serta penerapannya, masyarakat 

masa depan, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, sistem pendidikan 

nasional, pendidikan dan pembangunan nasional. 
 

UMKK602 Pengembangan Peserta Didik(3 sks/3 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa dapat memahami hakikat peserta didik dalam pendidikan. Topik bahasannya meliputi 

karakteristik dan perbedaan individu peserta didik pada usia sekolah dasar dan menengah, perkembangan 

psikologi peserta didik, kebutuhan dan tugas-tugas peserta didik, penyesuaian diri peserta didik, dan 
problema pengembangan peserta didik dan pemecahannya. 

 

 

UMKK603 Belajar dan Pembelajaran(4 sks/4 js) 
Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami belajar dan pembelajaran. Topik bahasannya meliputi hakikat belajar dan 

pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dan implikasinya, dasar-dasar pengembangan kurikulum, motivasi 
belajar, pendekatan pembelajaran, konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran, dan problema belajar dan 

pemecahannya. 

 
c. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan 

GRDA601 Nirmana 2 Dimensi(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengkomunikasikan ide 
rancangan dalam bahasa rupa secara mandiri dan kreatif dalam bentuk: gambar, model, dan digital. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dasar nirmana khususnya 2 dimensi, yaitu 

kualitas unsur seni rupa 2 dimensi dan prinsip/kaidah organisasi visual 2 dimensi;(b) mendalami 
prinsip/kaidah organisasi visual 2 dimensi sebagai kaidah pembentukan visualisasi2 dimensi yang artistik,  

serta (c) mengaplikasikannya dalam visualisasi 2 dimensi yang memanfaatkan variasi medium, sifat, dan 

struktur visual 2 dimensi yang geometrik atau non geometrik. 

 

GRDA602  Nirmana 3 Dimensi(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengkomunikasikan ide 
rancangan dalam bahasa rupa secara mandiri dan kreatif dalam bentuk: gambar, model, dan digital. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami pengetahuan lanjut teori nirmana khususnya 3 

dimensi, yaitu kualitas unsur rupa 3 dimensi dan prinsip/kaidah organisasi visual 3 dimensi(b) mendalami 
prinsip/kaidah organisasi visual 3 dimensi sebagai kaidah pembentukan visualisasi 3 dimensi yang artistik; 

serta (c) mengaplikasikannya dalam visualisasi 3 dimensi, yang memanfaatkan variasi medium, sifat, dan 

struktur visual 3 dimensi yang geometrik atau non geometrik. 

 

PSRD602  Kebudayaan Indonesia(2 sks/2 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar termotivasi dan peduli pada budaya 
Indonesia, mampu mengembangkan wacana budaya dalam senirupa. Kompetensi yang akan dicapai 



meliputi: (a) memahami unsur-unsur kebudayaan Indonesia, hubungan antar unsur kebudayaan, dan 

kebudayaan sebagai cara hidup masyarakat; (b) membentuk kemampuan menganalisis evolusi kebudayaan 
Indonesia dari masa pra modern, modern hingga post modern, serta (c) membentuk sikap peduli dan 

menghargai nilai-nilai kebudayaan Indonesia. 

 

GSED602 Estetika (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan wacana 

estetika dalam senirupa secara mandiri dan kreatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 
konsep dasar, dan ruang lingkup estetika, (b) mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aliran dan nilai 

estetika, serta (c) membentuk sikap dan kepekaan estetik dalam bidang seni dan desain, melalui analisis 

keterkaitan antara konsep dan teori estetika.  
 

PSRD603 Pengetahuan Seni Rupa(2 sks/2 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar bersemangat dalam mengkaji karya 
seni rupa dengan teori seni rupa dan estetika. Kompetensi yang akan  dicapai meliputi: (a) memahami 

hakikat seni rupa, meliputi pengertian, konsep, fungsi, ruang lingkup, struktur, medium, proses berkarya, (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji ragam dan aliran seni rupa, serta (c) membentuk secara peduli dan mampu 
menganalisis karya seni rupa secara apresiatif dan terbuka. 

 

PSRD604 Gambar Sketsa(2 sks/3 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

berkomunikasi melalui visual dan sketsa berupa gambar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami teori dasar menggambar sket, yaitu pengertian, fungsi, medium, teknik, prosedur dan prinsip 
menggambar sket, (b) membentuk keterampilan dasar penggunaan medium, teknik, prosedur dan prinsip 

dalam mentransformasikan persepsi visual alam benda geometrik dan non-geometrik, baik yang diamati 

maupun yang diangankan, dengan menggunakan teknik sket (linier), serta (c) membentuk sikap menghargai 
karya gambar sketsa. 

 

GRDA603 Gambar Bentuk(3 sks/4 js) 

Prasyarat:  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

berkomunikasi melalui media visual berupa gambar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) Memahami 

teori menggambar bentuk, utamanya prinsip pencahayaan dan penggunaan medium warna, (b) membentuk 
keterampilan lanjut menggambar bentuk, yang memfokus pada pertimbangan penggunaan berbagai medium 

warna, melalui penerapan berbagai teknik dan prinsip pencahayaan (c) membentuk sikap mengahargai karya 

gambar bentuk. 

 

PSRD605  Gambar Teknik(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 
memahami teori dan terampil Praktik membuat gambar teknik, yang berwawasan budaya dengan 

mengintegrasikan keilmuan seni dan teknologi baik secara manual maupun digital. Kompetensi yang akan 

diharapkan meliputi: (a) memahami pengertian, fungsi, peralatan, bahan, dan prinsip penggunaan media 
gambar teknik; (b) mendeskripsikan prinsip dan prosedur menggambar geometrik, proyeksi sentral dan 

proyeksi paralel;  (c) terampil membuat gambar geometrik, proyeksi sentral, proyeksi paralel dan gambar 

kerja sesuai prinsip dan prosedur dalam menggambar teknik, serta (d) memiliki sikap menghargai terhadap 
karya gambar teknik. 

 

PSRD606  Gambar Illustrasi(2 sks/3 js) 

Prasyarat:GRDA603 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu berkomunikasi secara 

kreatif melalui media visual untuk mengilustrasikan sebuah narasi. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: 

(a) memahami hakikat menggambar illustrasi,yaitu  jenis, prinsip, teknik, media, dan prosedur, (b) 
membentuk keterampilan dan kegigihan dalam menggambar illustrasi secara harmonis, untuk kepentingan 
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seni rupa, dan desain komunikasi visual dalam ilustrasi dekoratif, reportase, periklanan, buku, image grafis, 

media cetak, sistem informasi grafis dan percetakan, serta (c) membentuk sikap menghargai karya gambar  
ilustrasi. 

 

GSED603 Kapita Selekta Budaya Nusantara(2 sks/3 js) 
Prasyarat: -  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri memiliki konsep dan 

wawasan tentang budaya Indonesia sebagai sumber gagasan perancangan seni dan desain. Kompetensi yang 

akan dicapai meliputi: (a) memahami perkembangan wujud budaya Indonesia sejak era sebelum 
kemerdekaan, pasca kemerdekaan, serta era modern, dan pasca modern; serta (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji seni dan desain Indonesia yang memanfaatkan budaya Indonesia sebagai sumber informasi 

perancangannya.  
 

GSED604 Metodologi Penelitian Seni Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GSRA601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan mandiri mampu 
mengungkapkan gagasan lisan dan tulis serta mampu merancang penelitian ilmiah bidang pendidikan seni 

dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar berbagai jenis 

penelitian;(b) memahami prosedur menyusun komponen-komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif 
bidang seni dan desain, dan (c) terampil mengembangkan komponen–komponen penelitian dan menganalisis 

data dalam berbagai pendekatan penelitian seni dan desain. 

 
 

 

GSED605 Proposal Penelitian Seni Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GSED604 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan mandiri mampu 

menganalisis dan menerapkan prinsip dan prosedur penyusun proposal sesuai dengan jenis pendekatan 

penelitian seni dan desain yang dipilih. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar 
dalam meyusun proposal penelitian, (b) terampil merancang bentuk penelitian seni dan desain  sebagai suatu 

karya ilmiah hasil penelitian, kajian kepustakaan, atau hasil pengembangan yang diwujudkan dalam bentuk 

proposal, serta (c) mampu mempertanggungjawabkan proposal tersebut dalam forum seminar terbatas.  
 

GRDA604 Komputer Grafis(3 sks/4 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu mengetahuai 
tentang dasar-dasar komputer untuk keperluan bidang grafis serta mengaplikasikan berbagai program 

komputer grafik baik teori maupun praktik secara langsung dalam penyusunan elemen-elemen yang meliputi 

gambar, tulisan, ide dan teknik. 
 

GRDA605 Fotografi,(3 sks/4 js) 
Prasyarat: -   

Mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar kepada mahasiswa meliputi: (a) pemahaman 
dan pengetahuan tentang ruang lingkup fotografi mencangkup sejarah fotografi, konsep dan prinsip fotografi, 

jenis kamera, dan perkembangan fotografi; (b) mengetahui proses perkembangan teknik fotografi dari 

konvensional hingga digital; (c) memvisualisasikan dan menghasilkan karya fotografi melalui teknik dan 
efek kamera; (d) mengaplikasikan teknologi digital, pengembangan teknologi fotografi; serta membentuk 

keterampilan dasar fotografi melalui peralatan fotografi konvensional atau digital. 

 

GRDA608 Animasi 2D (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA604 

Melalui telaah referensi, tanya jawab, dan Praktik diharapkan mahasiswa mampu memahami dan 

memPraktikkan secara disiplin dan mandiri dalam hal keilmuan animasi 2D sesuai 12 prinsip animasi yang 
diwujudkan dalam tugas mingguan dan tugas akhir yang meliputi kompetensi: (1) animasi flipbook (manual) 

bouncing ball, walkcycle, jump and runcycle, serta ekspresi wajah ; (2) Animasi pendek (dengan perangkat 

lunak 2 dimensi) yang mengaplikasikan teori bouncing ball, walkcycle, jump and runcycle, serta ekspresi 
wajah berdasarkan 12 prinsip animasi 



 

GRDA606  Videografi,(2 sks/3 js) 

Prasyarat: 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar dapat mengaplikasikan teknik 

videografi sebagai medium kreatif dalam berkarya seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: 
(a) memahami dasar-dasar pembuatan video, cara penggunaan kamera, komposisi gambar, dan penggunaan 

tata cahaya; (b) terampil mengoperasikan kamera, hingga melakukan proses editinguntuk pengambilan 

gambar berdasarkan kamera scrip, serta (c) membentuk sikap menghargai karya videografi. 

 

PSRD607  Gambar Perspektif(2 sks/3 js) 

Prasyarat: PSRD604 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 
memahami teori dan terampil praktik menggambar perspektif berdasarkan keilmuan seni rupa. Kompetensi 

yang akan dicapai meliputi: (a) memahami pengertian, fungsi, dan prinsip-prinsip perspektif, (b) terampil 

menggambar benda kubistis,silendris dari berbagai objek interior-eksterior sesuai teknik, prinsip, dan 

prosedur penerapan garis horizon, titik lenyap, dan prinsip bayangan, serta (d) membentuk sikap menghargai 
karya gambar perspektif. 

 

PSRD608  Anatomi Plastik(2 sks/3 js) 
Prasyarat: -  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

memanfaatkan prinsip dasar anatomi sebagai medium visual dalam berkarya seni dan desain. Kompetensi 
yang akan dicapai meliputi: (a) memahami pengetahuan dasar anatomi plastik yang meliputi pengertian, 

fungsi, dan prinsip anatomi plastik sebagai konstruksi tubuh manusia; (b) membentuk keterampilan dasar 

menggambar anatomi plastic manusia dengan pertimbangan kesesuaian proporsi, posisi otot, gerak, dan 

sikap bagian tubuh; (c) membentuk sikap menghargai gambar anatomi plastik.  
 

PSRD609 Gambar Manusia(2 sks/3 js)  

Prasyarat: PSRD608 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengaplikasikan prinsip dasar menggambar manusia sebagai medium visual berkarya seni dan desain secara 

mandiri dan kreatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori anatomi plastik terutama 
prinsip menggambar model manusia; (b) membentuk keterampilan lanjut menggambar model manusia dalam 

berbagai tingkatan usia, posisi dan gerak, dengan pertimbangan ketepatan anatomi, kesesuaian proporsi 

ketapatan memvisualisasikan posisi gerak, kesesuaian penggunaan medium dan kesesuaian penerapan teknik 

menggambar; (c) membentuk sikap menghargai karya gambar manusia. 
 

GSRA601  Penulisan Ilmiah(2 sks/2 js) 

Prasyarat:- 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengungkapkan gagasan 

lisan dan tulis, serta melakukan penulisan ilmiah bidang seni dan desain secara mandiri sebagai medium 

berkomunikasi ilmiah. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami prosedur penulisan karya 

ilmiah; (b) mengaplikasikan prosedur penulisan karya ilmiah dalam penulisan makalah, artikel, maupun 
laporan hasil kajian seni dan desain; (c) menganalisis dan menghargai berbagai jenis karya tulis ilmiah. 

 

PSRD610   Sejarah Seni Rupa Indonesia(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu mengkaji 

karya seni rupa Indonesia sesuai dengan teori seni rupa, estetika, dan perkembangan zamannya. Kompetensi 
yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dan perkembangan seni rupa Indonesia lama, dari Zaman 

Raden Saleh sampai masa kini; (b) mengidentifikasi dan mengkaji perkembangan sejarah seni rupa 

Indonesia; serta (c) mampu menganalisis dan membentuk sikap menghargai hasil karya seni rupa Indonesia 

dari masa ke masa sebagai representasi dari nilai-nilai sejarah seni rupa Indonesia. 
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PSRD611  Sejarah Seni Rupa Timur(2 sks/2 js) 
Prasyarat: -    
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu untuk 

memahami perkembangan seni rupa Timur. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep 

dan perkembangan sejarah seni rupa bangsa Timur dari masa pra sejarah sampai masa modern, meliputi 
daerah Mesir, Timur Tengah, India, Cina, Korea, Jepang, dan Asia Tenggara; (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji perkembangan sejarah seni rupa Timur, serta (c) mampu menganalisis dan membentuk sikap 

menghargai hasil karya seni rupa Timur dari masa ke masa sebagai representasi dari nilai-nilai sejarah seni 

rupa Timur. 
 

PSRD612  Sejarah Seni Rupa Barat(2 sks/2 js) 

Prasyarat: -  
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu untuk 

memahami perkembangan seni rupa Barat. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep 

dan perkembangan sejarah seni rupa bangsa Eropa dari masa pra-Modern, masa Modern, dan pasca-Modern; 

(b) mengidentifikasi dan mengkaji perkembangan sejarah seni rupa Barat, serta (c) mampu menganalisis dan 
membentuk sikap menghargai hasil karya seni rupa Barat dari masa ke masa sebagai representasi dari nilai-

nilai sejarah seni rupa Barat. 

 

PSRD613  Ragam Hias Indonesia(2 sks/3 js) 
Prasyarat: -   

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar peduli terhadap bentuk seni rupa 
tradisi Indonesia. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami corak, nilai, dan filosofi ragam hias 

tradisional Indonesia; (b) mengidentifikasi dan mengkaji konsep dan perkembangan ragam hias tradisonal 

Indonesia; (c) terampil merancang ragam hias untuk berbagai bentuk kerajinan; serta (c) membentuk sikap 

menghargai keragaman karya ragam hias Indonesia. 
 

PSRD614  Seni Terapan(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA602 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar kreatif dan mandiri menghasilkan 

rancangan seni rupa terapan sebagai solusi dari kepekaannya terhadap masalah nyata di masyarakat dan 

lingkungannya. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami seni terapan 2 Dimensi dan 3 
Dimensi, yaitu: pengertian, fungsi, jenis, ruang lingkup, prinsip, prosedur, konsep perancangan visual, 

tipografi dan kaligrafi, (b) terampil merancang karya seni terapan 2 Dimensi dan 3 Dimensi dalam berbagai 

bentuk yang kreatif; serta (c) terampil menganalisis dan menghargai kualitas karya desain terapan. 

 

PSRD615  Seni Lukis(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu berkarya 
dasar kesenirupaan serta mampu mengeksplorasi gagasan, teknik dan medium seni lukis secara kreatif. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dasar seni lukis, yaitu hakikat, ruang lingkup, 

alat, bahan, teknik, dan prosedur seni lukis; (b) terampil mengaplikasikan teori dasar seni lukis dalam 

berbagai bentuk lukisan yang memanfaatkan berbagai media, teknik, konsep, ide, tema, gaya lukisan yang 
kreatif dan inovatif; serta (c) terampil menganalisis dan membentuk sikap menghargai kualitas karya seni 

lukis. 

 

PSRD616  Seni Patung(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA602 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu berkarya 
dasar kesenirupaan serta mampu mengeksplorasi gagasan, teknik dan medium seni patung secara kreatif. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dasar seni patung, yaitu hakikat, ruang lingkup, 

alat, bahan, teknik, dan prosedur seni patung; (b) terampil mengaplikasikan teori dasar seni patung dalam 

berbagai bentuk patung yang memanfaatkan berbagai media, teknik, konsep, ide, tema, gaya patung yang 
kreatif dan inovatif; serta (c) terampil menganalisis dan membentuk sikap menghargai kualitas karya seni 

patung. 

 
 



 

 

PSRD617  Seni  Grafis(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu berkarya 
dasar kesenirupaan serta mampu mengeksplorasi gagasan, teknik dan medium seni grafis secara kreatif. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dasar seni grafis, yaitu hakikat, ruang lingkup, 

alat, bahan, teknik, dan prosedur seni grafis; (b) terampil mengaplikasikan teori dasar seni grafis dalam 

berbagai bentuk karya seni grafis yang memanfaatkan berbagai media, teknik, konsep, ide, tema yang kreatif 
dan inovatif; serta (c) terampil menganalisis dan membentuk sikap menghargai kualitas karya seni grafis. 

 

PSRD618  Seni Kriya(3 sks/4 js) 
Prasyarat: GRDA602 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu berkarya 

dasar kesenirupaan serta mampu mengeksplorasi gagasan, teknik dan medium seni kriya secara kreatif. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dasar seni kriya, yaitu hakikat, ruang lingkup, 
alat, bahan, teknik, dan prosedur seni kriya; (b) terampil mengaplikasikan teori dasar seni kriya dalam 

berbagai bentuk  dalam berbagai media, teknik, konsep, ide, tema seni kriya yang kreatif dan inovatif; serta 

(c) terampil menganalisis dan membentuk sikap menghargai kualitas karya seni kriya. 
 

PSRD619  Seni Keramik(3 sks/4 js) 

Prasyarat:GRDA602 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu berkarya 

dasar kesenirupaan serta mampu mengeksplorasi gagasan, teknik dan medium keramik secara kreatif. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dasar keramik, yaitu hakikat, ruang lingkup, 

alat, bahan, teknik, dan prosedur keramik; (b) terampil mengaplikasikan teori dasar keramik dalam berbagai 
bentuk benda keramik yang memanfaatkan berbagai media, teknik, konsep, ide, tema, gaya keramik yang 

kreatif dan inovatif; serta (c) terampil menganalisis dan membentuk sikap menghargai kualitas karya 

keramik. 
 

PSRD620   Tinjauan Seni Rupa(2 sks/3 js) 

Prasyarat: PSRK601  
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu mengkaji 

seni rupa dengan berbagai pendekatan. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) meningkatkan wawasan 

pengetahuan tentang hakikat seni, terutama seni rupa, ditinjau dari segi anthropologi, sosiologi, dan 

psikologi, yaitu aspek-aspek penciptaan seni, karya seni, dan penghayatan seni; (b) mengidentifikasi dan 
mengkaji teknik dan prosedur berkarya seni dan prosedur penghayatan seni sebagai proses kreatif; (c) 

terampil menganalisis dan membentuk sikap menghargai kualitas karya seni rupa. 

 

PSRD621 Kritik Seni Rupa(3 sks/4 js) 

Prasyarat: PSRD620 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu menemukan nilai-nilai seni 

rupa tradisi, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 
memahami teori dasar kritik seni yang meliputi: pengertian, fungsi, tujuan, prosedur, asumsi, kriteria, 

keputusan, struktur, dan tipe kritik seni rupa; (b) terampil melakukan proses penghayatan dan pengalaman 

estetik, serta mengaplikasikannya dalam penulisan karya kritik seni dengan berbagai pendekatan dan tipe 
sajian kritik seni; (c) membentuk kemampuan menganalisis dan sikap menghargai hasil karya seni rupa. 

 

2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (Pilihan) 
a. Paket Seni Lukis 

PSRD622 Seni Lukis Eksperimen(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD615 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni lukis sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya 

seni lukis. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya lukis dengan 
berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan 
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lanjut berkarya seni lukis secara eksploratif dan aksperimentatif dengan berbagai medium dan teknik 

melukis, dalam bentuk seni lukis representatif dan non-representatif; (c) membentuk sikap menghargai dan 
meningkatkan kemampuan menganalisis hasil karya seni lukis, ditinjau dari segi estetika, psikologi, 

sosiologi, dan anthropologi. 

 

PSRD615 Seni Lukis Invens(3 sks/6 js) 

Prasyarat:PSRD622 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni lukis sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut 

berkarya seni lukis. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya seni 

lukis secara eksploratif dan eksperimentatif dengan berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; (b) 
membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut berkarya seni lukis yang berkarakter pribadi, baru dan 

orisinal dalam perwujudan seni lukis yang representatif dan non-representatif; serta (c) membentuk sikap 

menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni lukis ditinjau dari segi 

estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi 
 

PSRD624 Manajemen dan Kewirausahaan Seni Lukis (4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD623 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni lukis sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan mengelola usaha dalam 
bidang seni lukis yang kreatif dan inovatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teknik 

dan prosedur manajemen penciptaan dan panyajian karya seni lukis, serta mampu berkomunikasi dengan 

berbagai pihak dalam hal berwirausaha seni lukis; (b) mengelola produksi karya seni lukis mulai dari proses 

penciptaan, penyajian, dan pengkajian seni lukis yang berkarakter pribadi dan orisinal, (c) merancang 
kegiatan pameran dan mempertanggungjawabkannya dalam seminar terbatas.  

 

b. Paket Seni Patung 

PSRD625 Seni Patung Eksperimen(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD616 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni patung sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya 

seni patung. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya seni patung 

dengan berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; (b) membentuk dan mengembangkan 
keterampilan lanjut berkarya seni patung secara eksploratif dan aksperimentatif dengan berbagai medium 

dan teknik mematung, dalam bentuk seni patung representatif dan non-representatif; (c) membentuk sikap 

menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis hasil karya seni patung, ditinjau dari segi estetika, 
psikologi, sosiologi, dan anthropologi. 

 

PSRD626 Seni Patung Invensi(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD625 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni patung sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut 
berkarya seni patung. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya seni 

patung secara eksploratif dan eksperimentatif dengan berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; 

(b) membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut berkarya seni patung yang berkarakter pribadi, 
baru dan orisinal dalam perwujudan seni patung yang representatif dan non-representatif; serta (c) 

membentuk sikap menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni patung 

ditinjau dari segi estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi 

 

PSRD627  Manajemen dan kewirausahaan Seni Patung(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD626  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni patung sebagai solusi dari kepekaan terhadap 



masalah nyata di masyarakat dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan mengelola usaha dalam 

bidang seni patung yang kreatif dan inovatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teknik 
dan prosedur manajemen penciptaan dan panyajian karya seni patung, serta mampu berkomunikasi dengan 

berbagai pihak dalam hal berwirausaha seni patung; (b) mengelola produksi karya seni patung mulai dari 

proses penciptaan, penyajian, dan pengkajian seni patung yang berkarakter pribadi dan orisinal, (c) 
merancang kegiatan pameran dan mempertanggungjawabkannya dalam seminar terbatas.  

 

c. Paket Seni Grafis 

PSRD628 Seni Grafis Eksperimen(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD617  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni grafis sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya 

seni grafis. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya grafis dengan 

berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan 

lanjut berkarya seni grafis yang berkarakter pribadi, baru, dan orisinil secara eksploratif dan aksperimetatif 
dengan berbagai alat, bahan, medium dan teknik cetak dalam berbagai media reproduksi gambar; (c) 

membentuk sikap menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis hasil karya seni grafis, ditinjau 

dari segi estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi. 
 

PSRD629  Seni Grafis Invensi(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD628 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni grafis sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut 

berkarya seni grafis. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya seni 
grafis secara eksploratif dan eksperimentatif dengan berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; 

(b) membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut berkarya grafis dengan berbagai alat, bahan, media, 

dan teknik grafis melalui reproduksi gambar yang berkarakter pribadi, baru dan orisinal; serta (c) membentuk 
sikap menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni grafis ditinjau dari 

segi estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi 

 

PSRD630 Manajemen dan Kewirausahaan Seni Grafis(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD629 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni grafis sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan mengembangkan 

keterampilan lanjut berkarya seni grafis yang kreatif dan inovatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: 

(a) memahami teknik dan prosedur manajemen penciptaan dan panyajian karya seni grafis, serta mampu 
merencanakan dan mengelola usaha seni grafis yang kreatif, inovatif, dan unik sesuai dengan target pasar, 

serta mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam hal berwirausaha seni grafis; (b) mengelola 

produksi karya seni grafis,  mulai dari proses penciptaan, penyajian, dan pengkajian seni grafis yang 

berkarakter pribadi dan orisinal, (c) merancang kegiatan pameran dan mempertanggungjawabkannya dalam 
seminar terbatas 

 

d. Paket Seni Kriya 

PSRD631 Seni Kriya Eksperimen(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD618 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni kriya sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya 

seni kriya. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya kriya dengan 

berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan 
lanjut berkarya seni kriya secara eksploratif dan aksperimetatif dengan berbagai medium dan teknik kriya, 

dalam tema tradisional dan modern; (c) membentuk sikap menghargai dan meningkatkan kemampuan 

menganalisis hasil karya seni kriya, ditinjau dari segi estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi.  
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PSRD632 Seni Kriya Invensi(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD631 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni kriya sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut 
berkarya seni kriya. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya seni 

kriya secara eksploratif dan eksperimentatif dengan berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; 

(b) membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut berkarya seni kriya dengan tema tradisional dan 

modern yang berkarakter pribadi, baru, dan orisinal dalam perwujudan seni kriya; serta (c) membentuk sikap 
menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni kriya ditinjau dari segi 

estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi. 

 

PSRD633 Manajemen dan Kewirausahaan Seni Kriya(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD632 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni kriya sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan, serta mampu  mengelola usaha dalam bidang seni kriya yang 

kreatif, inovatif, dan unik sesuai dengan target pasar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 

teknik dan prosedur manajemen berkarya dan penyajian karya seni kriya, serta mampu berkomunikasi 
dengan berbagai pihak dalam hal berwirausaha dalam bidang seni kriya; (b) mengelola produksi karya seni 

kriya,  mulai dari proses penciptaan, penyajian, dan pengkajian seni kriya, serta mempromosikan usaha yang 

dikelola sesuai dengan target usaha, (c) merancang kegiatan pameran dan mempertanggungjawabkannya 
dalam seminar terbatas.  

 

e. Paket Seni Keramik  

PSRD634 Seni Keramik Eksperimen(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD633 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium keramik sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya 

keramik. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya keramik dengan 

berbagai media dan teknik secara kreatif dan inovatif; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan 
lanjut berkarya keramik secara eksploratif dan aksperimetatif dengan berbagai medium dan teknik keramik, 

dalam bentuk keramik tradisional dan modern; (c) membentuk sikap menghargai dan meningkatkan 

kemampuan menganalisis hasil karya seni keramik, ditinjau dari segi estetika, psikologi, sosiologi, dan 

anthropologi. 
 

PSRD635 Seni Keramik Invensi(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD619 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium keramik sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut 

berkarya seni keramik. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya 
seni keramik invensi secara eksploratif dan eksperimentatif dengan berbagai media dan teknik secara kreatif 

dan inovatif; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut berkarya keramik dengan tema 

tradisional dan modern yang berkarakter pribadi, baru dan orisinal dalam perwujudan seni keramik; serta (c) 
membentuk sikap menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni keramik 

ditinjau dari segi estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi 

 

PSRD636 Manajemen dan Kewirausahaan Seni Keramik(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD635 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni keramik sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan mengelola usaha keramik 

yang kreatif,  inovatif, dan unik sesuai dengan target pasar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami teknik dan prosedur manajemen berkarya seni keramik, serta mampu berkomunikasi dengan 
berbagai pihak dalam hal berwirausaha seni keramik; (b) mengelola produksi karya seni keramik, mulai dari 



proses penciptaan, penyajian, dan pengkajian seni keramik yang berkarakter pribadi dan orisinal, (c) 

merancang kegiatan pameran seni keramik dan mempertanggungjawabkannya dalam seminar terbatas.  

 

f. Paket Desain Interior 

PSRD637 Desain Interior Rumah Tinggal(3 sks/6 js) 

Prasyarat: GRDA604 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan interior rumah tinggal sebagai solusi dari kepakaan terhadap masalah nyata di 

masyarakat dan lingkungan, serta membentuk keterampilan merancang desain interior rumah tinggal. 
Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep perancangan desain interior rumah 

tinggal, (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan merancang interior rumah tinggal yang orisinal 

dan unik secara eksperimentatif dan eksploratif; (c)  membentuk sikap menghargai dan  meningkatkan 
kemampuan menganalisis kualitas interior rumah tinggal ditinjau dari segi estetika, sosiologi, psikologi, dan 

anthropologi. 

 

PSRD638 Desain Interior Non-Rumah Tinggal(3 sks/6 js) 

Prasyarat:PSRD637 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan interior non-rumah tinggal sebagai solusi dari kepakaan terhadap masalah nyata di 
masyarakat dan lingkungan, serta membentuk keterampilan merancang desain interior non-rumah tinggal. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep perancangan desain interior non-

rumah tinggal, (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan merancang interior non-rumah tinggal 
yang orisinal dan unik secara eksperimentatif dan eksploratif; (c)  membentuk sikap menghargai dan  

meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas interior non-rumah tinggal ditinjau dari segi estetika, 

sosiologi, psikologi, dan anthropologi. 

 

PSRD639 Manajemen dan Kewirausahaan Desain Interior(4 sks/6 js) 

Prasyarat:PSRD638 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
menghasilkan rancangan desain interior sebagai solusi dari kepekaan terhadap masalah nyata di masyarakat 

dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan  mengelola usaha kreatif dalam bidang desain interior yang 

kreatif, inovatif, dan unik sesuai dengan target pasar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 
teknik dan prosedur manajemen berkarya desain interior, serta mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak 

dalam hal berwirausaha bidang desain interior; (b) mengelola produksi desain interior,  mulai dari proses 

penciptaan, penyajian, dan pengkajian desain interior, serta mempromosikan usaha yang dikelola sesuai 

dengan target usaha, (c) merancang kegiatan pameran desain interior dan mempertanggungjawabkannya 
dalam seminar terbatas.  

 

g. Paket Seni Kriya Batik 

PSRD640 Seni Batik Eksperimen(3 sks/6 js) 

Prasyarat:  PSRD618 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni kriya batik, sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya 

seni kriya batik. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya seni kriya 

batik tradisional dan modern; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan berkarya seni kriya batik 
bertema tradisional, berekplorasi dan bereksplorasi seni kriya batik bertema modern; (c) membentuk sikap 

menghargai dan meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni kriya batik, ditinjau dari 

segi estetika, psikologi, sosiologi, dan anthropologi. 
 

PSRD641 Seni Batik Invensi(3 sks/6 js) 

Prasyarat:  PSRD640 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni kriya batik, sebagai solusi dari kepekaan terhadap 

masalah nyata di masyarakat dan lingkungan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut 

berkarya seni kriya batik. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami teori dan konsep berkarya 
seni kriya batik tradisional dan modern; (b) membentuk dan mengembangkan keterampilan lanjut berkarya 
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seni kriya batik bertema tradisional, berekplorasi dan bereksperimen dalam seni kriya batik bertema modern 

dengan berbagai teknik dan medium seni kriya batik; (c) membentuk sikap menghargai dan meningkatkan 
kemampuan menganalisis kualitas hasil karya seni kriya batik, ditinjau dari segi estetika, psikologi, 

sosiologi, dan anthropologi. 

 

PSRD642 Manajemen dan Kewirausahaan Seni Batik(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD641 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

menghasilkan rancangan bahasa rupa melalui medium seni kriya batik sebagai solusi dari kepekaan terhadap 
masalah nyata di masyarakat dan lingkungan, serta mampu merencanakan dan mengelola usaha seni kriya 

batik yang kreatif,  inovatif, dan unik sesuai dengan target pasar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami teknik dan prosedur manajemen berkarya seni kriya batik, serta mampu berkomunikasi dengan 
berbagai pihak dalam hal berwirausaha seni kriya batik; (b) mengelola produksi karya seni kriya batik, mulai 

dari proses penciptaan, penyajian, dan pengkajian seni kriya batik yang bertema tradisional dan modern, dan 

orisinal, (c) merancang kegiatan pameran seni kriya batik dan mempertanggungjawabkannya dalam seminar 

terbatas.  
 

C. MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

 

PRTM601   Konsep Pendidikan Seni(3 sks/3 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan memiliki 
semangat belajar yang tinggi agar mampu memahami teori tentang keberadaan dan peranan seni dalam 

pendidikan yang meliputi program pembelajaran seni. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami relevansi seni dan pendidikan berdasarkan tinjauan filosofis, psikologis, dan historis; (b) 

mengidentifikasi dan mendiskripsikan perkembangan konsep, fungsi, dan tujuan pendidikan seni di manca 
negara; dan (c) terampil menganalisis permasalahan pendidikan seni di sekolah berdasar konsep, fungsi, 

tujuan, dan sistem pengajaran seni. 

 

PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memahami, 
menginterpretasi dan mengkritisi kurikulum pendidikan seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami berbagai konsep kurikulum, azas kurikulum, dan organisasi kurikulum; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji kurikulum pendidikan seni di Indonesia berdasarkan orientasi, tipe/bentuk 

organisasi kurikulum, jenis program, deskripsi tujuan, bahan kajian, dan alokasi waktu; (c) mengidentifikasi 
dan mengkaji kurikulum yang sedang berlaku berdasarkan rasional perubahan, landasan, pengertian, prinsip, 

pengembangan, struktur dan muatan isi, standar isi, standar kompetensi lulusan; serta (d) mengidentifikasi 

dan menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan seni sebagai dasar 
untuk mengembangkan peta kompetensi dan materi pokok/ sub materi, sesuai kompetensi apresiasi seni, 

ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni 

 

PRTM602  Desain Pembelajaran Seni(3 sks/3 js) 
Prasyarat:PRTM601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara kreatif terbuka dan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi serta memahami teori dan terampil menyusun perangkat pembelajaran seni. 
Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami komponendan prosedur pengembangan 

pembelajaran berdasarkan jenis-jenis model desain instruksional; (b) memahami kriteria, sistematika, prinsip 

dan  prosedur mengembangkan, berbagai desain pembelajaran seni; (c) terampil menyusun prota, promes, 
peta kompetensi dan silabus, serta terampil merancang pembelajaran seni berdasarkan tipe apresiasi seni 

sesuai kurikulum yang berlalu, dan terampil menganalisis perangkat pembelajaran seni. 

 

PRTM603 Pengembangan Bahan Ajar Seni(2 sks/2 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan bahan ajar seni dan desain berdasarkan standar isi kurikulum. Kompetensi yang akan 
dicapai meliputi: (a) memahami hakekat, tipe, karakteristik, dan prosedur pengembangan bahan ajar seni dan 



desain; (b) mengidentifikasi dan mengkaji standar isi kurikulum pendidikan seni dan desain berdasarkan tipe 

dan karakteristik bahan ajar seni dan desain; (c) memetakan bahan kajian seni dan desain sesuai tipe dan 
karakteristiknya untuk dikembangkan menjadi bahan ajar yang dapat menunjang kompetensi pembelajaran; 

serta (d) mengaplikasikan dalam penyusunan hand out, buku pegangan siswa, modul,LKS, dan sejenisnya.  

 

PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni(3 sks/4 js) 

Prasyarat: 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan strategi pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memahami berbagai konsep belajar-mengajar dan pembelajaran,strategi pembelajaran, model 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran seni dan desain; (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji berbagai strategi pembelajaran seni dan desain berdasarkan konsep, prinsip,dan syntax model 
pembelajaran seni dan desain; (d) memilih dan mengaplikasikan strategi pengorganisasian, startegi 

penyampaian, dan strategi pengelolaan kelas dalam menyusun struktur prosedur pembelajaran, RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); dan skenario pembelajaran sesuai dengan bahan ajar seni yang bertipe 

apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni. 
 

PSRD601 Pembelajaran Mikro Seni Rupa Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat:PRTM601 , PRTM602, PRTM603, PRTM604, PRTM605, PRTM606 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu merancang 

dan mengaplikasikan praktik pembelajaran terbatas secara terintegrasi. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami konsep, fungsi, prinsip, komponen keterampilan dasar mengajar, dan leson study; 
(b) merancang RPP, skenario pembelajaran, dan skrip pembelajaran terbatas berbasis pear teaching dan 

lesson study untuk bahan ajar bertipe apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni; 

serta (c) mengaplikasikannya dalam praktik mengajar terbatas berbasis pear teaching dan lesson study. 

 

PRTM605 Evaluasi Pembelajaran Seni(2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 

hakikat, fungsi, prinsip, jenis alat penilaian, dan proedur pengembangan penilaian pembelajaran seni dan 

desain; (b) mengidentifikasi dan mengkaji teknik dan prosedur pengolahan hasil penilaian pembelajaran seni 
sesuai dengan kurikulum yang digunakan; serta (c) mengaplikasikan prinsip dan prosedur pengembangan 

penilaian pembelajaran seni dengan mengembangkan kisi-kisi menjadi instrument penilaian peembelajaran 

seni untuk kompetensi apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, maupun keterampilan seni.     

 
 

PRTM 607  Media Pembelajaran Seni(3 sks/3 js) 

Prasyarat:SRTM603 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajarkepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan berbagai bentuk media pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami konsep, fungsi, karakteristik, prinsip, prosedur, dan jenis media pembelajaran seni 

dan desain; (b) mengidentifikasi, mengkaji, dan memilih berbagai format media yang sesuai untuk 
mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran seni dan desain; (c) merancang dan mengujicobakan 

media pembelajaran seni yang dihasilkan. 

 

PSRK643 Kapita Selekta Pendidikan Seni(2 sks/3 js) 

Prasyarat: PRTM601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memahami, 
mengiterpretasi, dan mengkritisi permasalahan pendidikan seni. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami perkembangan konsep, tujuan, bahan kajian, pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian 

pendidikan seni di Indonesia dan Mancanegara; (b)tanggap dan mampu mengkritisi berbagai permasalahan 

pendidikan seni yang diakibatkan oleh kesenjangan konsep, persepsi, lingkungan budaya, atau oleh sebab 
yang lain; (c) mampu menganalisis dan mencari pemecahan permasalahn pendidikan seni di sekolah melalui 

pendekatan psikologi, sosial, budaya, historis, kebijakan, atau melalui pendekatan lainnya.  
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D. MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

 

GSED690 Skripsi  Seni Desain (6 sks/ -) 

Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar mampu memahami 
dan mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bentuk skripsi. Kompetensi yang akan dicapai adalah 

untuk mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan lanjut penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, 

tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan seni dan desain melalui skripsi hasil penelitian, skripsi 

kajian pustaka, dan skripsi pengembangan, serta mempertanggungjawabkan laporannya secara ilmiah. 

 

E. MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

 

UKPL601 Praktik Pengalaman Lapangan(4 sks/ -) 

Prasyarat: PRTM655  Pembelajaran Mikro, diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara nyata dan mandiri agar mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan mengajar bidang pendidikan seni dan desain, dan 
melaksanakan tugas kependidikan yang lain dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, yang dilaksanakan 

secara terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan pembentukan profesi keguruan. 

 

UKKN601  KKN (Proyek Kreativitas Masyarakat Mandiri) (3 sks/ -) 

Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara nyata dan mandiri agar mampu 
memperoleh pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensi yang akan dicapai adalah 

merancang dan mengaplikasikan kegiatan IPTEKS yang inovatif dan kreatif, yang terintegrasi sesuai dengan 

bidang ilmu seni dan desain dalam bentuk pendidikan dan pengajaran, pelayanan, serta pengabdian yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA 

KONSENTRASI PENDIDIKAN DESAIN 
 

STRUKTUR PROGRAM 

   A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian    8 
  B. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 

   

 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Wajib 92 

  

 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Pilihan 10 

  C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 23 

  D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)   6 

  E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)   8 

  

  
Jumlah 147 SKS 

 

 
SEBARAN MATAKULIAH 

No. Sandi Matakuliah Sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

A MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 

1 UMPK601 Pendidikan Agama 

Islam * 
2 2 2 

       
T   

 

2 UMPK602 Pendidikan Agama 

Protestan * 
2 2 2 

       
T   

 

3 UMPK603 Pendidikan Agama 
Katolik * 

2 2 2 
       

T   
 

4 UMPK604 Pendidikan Agama 2 2 2        T    



No. Sandi Matakuliah Sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

Hindu* 

5 UMPK605 Pendidikan Agama 

Budha* 
2 2  2 

      
T   

 

6 UMPK606 Pendidikan Pancasila  2 2  2       T    

7 UMPK607 Pendidikan 

Kewarganegaraan  
2 2 2   

     
T   

 

8 UMPK608 Bahasa Indonesia 

Keilmuan 
2 2  2  

     
T   

 

 8              

*Pilih salah Satu 

B MATAKULIAH KEILIMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

 1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Wajib 

 a. Keilmuan Dasar 

1 FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu  2 2 2        T    

 b. Kependidikan 

2 UMKK601 Pengantar Pendidikan 3 3  3       T    

3 UMKK602 Perkembangan Peserta 
Didik 

3 3 3        T   
 

4 UMKK603 Belajar dan 
Pembelajaran 

4 4   4      T   
 

 c. Keilmuan dan Keterampilan 

5 RPDA600 Bahasa Inggris Profesi 

Seni 
2 2  2       T    

6 GRDA601 Nirmana 2 Dimensi 3 4 3        P    

7 GRDA602 Nirmana 3 Dimensi 3 4   3      P   GRDA601 

8 GSRD601 Metodologi Desain 2 2     2    T    

9 PSRD643 Pengetahuan Desain 2 2 2        T    

10 PSRD607 Gambar Perspektif 2 3  2       P   PSRD604 

11 PSRD604 Gambar Sketsa  2 3 2        P    

12 GRDA603 Gambar Bentuk 3 4 3        P    

13 PSRD605 Gambar Teknik 3 4 3        P    

14 PSRD644 Industri Kreatif dan 

Entrepreneur 
3 4      3   T    

15 PSRD645 Komputer Desain 

(CAD) 
3 4    3     P   GRDA604 

16 PSRD646 Ilustrasi Terapan  3 4    3     P   GRDA603 

17 PSRD647 Sejarah Seni dan Desain 2 2  2       T    

18 PSRD610 Sejarah SR Indonesia 2 2   2      T    

19 GRDA608 Animasi 2D 3 4   3      T    

20 GRDA609 Animasi 3D 3 4     3    T    

21 GRDA605 Fotografi 3 4   3      P    

22 PSRD648 Psikologi Desain  2 2  2       T    

23 GSED603 Kapita Selekta Budaya 

Nusantara 
3 4      3   T    
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No. Sandi Matakuliah Sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

24 PSRD668 Produksi Ragam Hias 
Nusantara 

3 4     3    P    

25 PSRD649 Kreativitas dan 

Pemecahan Masalah 
3 4     3    T    

26 GRDA604 Komputer Grafis 3 4  3       P    

27 PSRD650 Kritik Desain  3 3       3  T   PSRD643 

28 PSRD651 Strategi Presentasi 

Media 
3 4   3      T    

29 GSED602 Estetika 2 2   2      T    

30 PSRD652 Desain Interface Dasar 3 4    3     T    

31 GRDA606 Videografi 3 4    3     P    

32 NRDA600 Penulisan Ilmiah Seni 2 2    2     T    

33 GSED604 Metodologi Penelitian Seni  3 4     3    T    

34 GSED605 Proposal Penelitian Seni  3 4      3   T   SRDP601 

 91              

 2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Pilihan 

 a. Paket Desain Grafis 

1. PSRD653 Produksi Desain Grafis  3 6     3    P   GRDA603 

2. PSRD654 Produksi Desain 

Kemasan 
3 6      3   P   PSRD653 

3. PSRD655 Projek Akhir Desain 

Grafis 
4 6       4  P   PSRD654 

 10              

 b. Paket Desain Animasi 

1. PSRD656 Desain Karakter dan 

Latar 
3 6     3    P   

GRDA608 

GRDA609 

2. PSRD657 Produksi Film Animasi 3 6      3   P   PSRD656 

3. PSRD658 Projek Akhir Desain 

Animasi 
4 6       4  P   PSRD657 

 10              

 c. Paket Videografi 

1. PSRD659 Produksi Film 

Dokumenter 
3 6     3    P   GRDA606 

2. PSRD660 Produksi Film Features 3 6      3   P   PSRD659 

3. PSRD661 Projek Akhir Videografi 4 6       4  P   PSRD660 

 10              

 d. Paket Fotografi Terapan 

1. PSRD662 Produksi Fotografi 
Model 

3 6     3    P   
GRDA605 
PSRD651 

2. PSRD663 Produksi Fotografi 

Produk 
3 6      3   P   PSRD662 

3. PSRD664 Projek Akhir Fotografi 

Terapan 
4 6       4  P   PSRD663 

 10              

 e. Paket Multimedia 



No. Sandi Matakuliah Sks js 
Semester 

T/P 
Status 

Prasyarat 
1 2 3 4 5 6 7 8 inti Inst 

1. GRDA607 Multimedia Interaktif 3 6     3    P   PSRD652 

2. PSRD665 Multimedia 
Pembelajaran 

3 6      3   P   DKGA601 

3. PSRD666 Projek Akhir 

Multimedia 
4 6       4  P   PSRD665 

 10              

C KELOMPOK MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

1 PRTM601 Konsep Pendidikan Seni 3 3  3       T    

2 PRTM606 Kurikulum Pendidikan 

Seni 
3 3      3   T    

3 PRTM602 Desain Pembelajaran Seni 2 2    2        PRTM606 

4 PRTM603 Pengemb Bahan Ajar Seni 3 4     3    T    

5 PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni 3 4      3   P    

6 PSRD601 Pembelajaran Mikro Seni 

Desain 

2 3    2     T   

PRTM601 

PRTM606  

PRTM602 

PRTM603 

PRTM604 

PRTM605 

PRTM607 

7 PRTM605 Evaluasi Pembelajaran 

Seni 
2 2  2       T    

8 PRTM607 Media Pembelajaran Seni 3 3     3    T    

9 PSRD667 Kapita Selekta Pend. Seni 2 3       2  T    

 23              

D KELOMPOK MATAKULIAH  PERILAKU BERKARYA (MPB) 

1 GSED690 Skripsi Seni Desain 6 -       6 (6) P   GSED605 

 6              

E KELOMPOK MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

1 UKPL601 Praktek Pengalaman 

Lapangan 
4 -       4  P   PSRD601 

2 UKKN601 KKN 4 -      (3) (3) 3 P    

 6              

Jumlah sks keseluruhan 147  22 23 20 21 20 20 19 3     

 

 
DESKRIPSI MATAKULIAHPROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA 

KONSENTRASI PENDIDIKAN DESAIN 

 
A. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)  

UMPK601 Pendidikan Agama Islam (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Topik bahasannya meliputi (1) 

Konsep Ketuhanan dalam Islam, (2) Hakikat manusia menurut Islam, (3) Hukum, hak asasi manusia, dan 

demokrasi dalam Islam, (4) Etika, moral,dan akhlak, (5) Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam, 
(6) Kerukunan antarumat beragama, (7) Masyarakat madani dan kesejahteraan umat, (8) Kebudayaan Islam 

dan sistem politik Islam. 
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UMPK602 Pendidikan Agama Protestan (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Protestan. Topik bahasannya meliputi 

(1) Konsepsi manusia menurut kekristenan, (2) Konsep Tuhan menurut iman Kristen, (3) Pilihan dan 

pengambilan keputusan, (4) Hubungan iman dan ilmu pengetahuan serta teori evolusi diperhadapkan iman 
Kristen, (5) Tanggung jawab orang Kristen dalam masyarakat, (6) Perkembangan kebudayaan yang turut 

mempengaruhi paradigma berpikir dan bekerja bagi manusia, (7) Makna partisipasi dalam kehidupan politik-

politik menurut pakar politik dan mahasiswa Kristen, (8) Gereja dan agama sebagai alat kontrol terhadap 

kebenaran dan keadilan, (9) Kerukunan antar umat beragama. 
 

UMPK603 Pendidikan Agama Katolik (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Katolik. Topik bahasannya meliputi (1) 

Keimanan, teologi, dan Yesus sebagai perwujudan kehadiran Tuhan diantara manusia untuk menyelamatkan 

manusia, (2) persoalan dasar manusia, martabat manusia, hakekat dan tanggung jawab manusia, (3) Iman, 

ilmu dan amal sebagai satu kesatuan, kewajiban menurut ilmu dan mengamalkannya, tanggung jawab 
terhadap alam dan lingkungan, (4) Masalah-masalah agama, makna agama dalam kehidupan, hubungan antar 

umat beragama, (5) Iman/gereja yang memasyarakat, (6) Budaya politik dan hukum menurut pandangan 

Katolik. 
 

UMPK604 Pendidikan Agama Hindu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Topik bahasannya meliputi (1) 

sraddha, Brahmavidya. Usaha dan sarana untuk memujanya, (2) Konsep manusia Hindu, hakekat manusia 

Hindu, martabat manusia Hindu, tanggung jawab manusia Hindu, antara dan orang-orang suci, (3) Misi 

memperbaiki diri menuju manusia ideal, implementasi kebenaran, kebajikan, (4) sraddha Jnana dan Krama 
sebagai kesatuan dalam yadnya, Trihita Karana, kewajiban menuntut ilmu, (5) Agama sebagai rahmat, 

pluralitas agama, (6) peran umat Hindu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tanggung jawab 

umat Hindu terhadap HAM, (7) Budaya sebagai ekspresi pengalaman ajaran Hindu, (8) Nitisastra, 
konstribusi Hindu dalam kehidupan politik, (9) Rta/Dharma, fungsi protetik agama Hindu dalam hukum. 

 

UMPK605 Pendidikan Agama Budha (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Budha. Topik bahasannya meliputi (1) 

Definisi ketuhanan YME keimanan, dan takwwa, konsep keselamatan, filsafat ketuhanan, (2) nama dan rupa 

alam semesta dan kehidupan manusia di banyak bumi, hakekat dan martabat manusia, (3) Pancasila dan 
panca dhamma, lobha, dosa, moha hiri, ottopa, prabhava sutta, (4) Manggala suta, sekhiya sila, keselarasan 

IPTEK dan moral, (5) Brahma vihara prasasti asoka, sarani yadhamma sutta, (6) karaniya metta sutta, 

cakkharati siharanda sutta, (7) cetasika 25 atau brahma vihara, (8) cakkhavattisihanada sutta, kutadanta sutta, 
maha parinibba sutta, sigalovada sutta, dosa raja dhamma, (9) cattani ariya saccani, kamma dan tunimbol 

lahir, tilakkhana, patticasa wuppada, dhammaniyoma. 

 

UMPK606 Pendidikan Pancasila (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, memahami 

Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, 
memahami Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kekaryaan, kemasyrakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan sehingga memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Topik bahasan meliputi (1) landasan dan 
tujuan pendidikan Pancasila, (2) sejarah paham kebangsaan Indonesia, (3) Pancasila sebagai sistem filsafat, 

(4) Pancasila sebagai sistem etika politik, (5) Pancasila sebagai ideologi, (6) Pancasila dalam konteks 

kenegaraan RI dan, (6) Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
 

 

 
 



UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara. Topik bahasan 

meliputi (1) pendahuluan, (2) wawasan nusantara, (3) ketahanan nasional dan bela negara, (4) politik 

nasional dan strategi nasional. 

 

UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Topik bahasan meliputi (1) 

wawasan bahasa Indonesia, yang lebih rinci mencakup (a) sejarah bahasa Indonesia dan sikap bahasa, (b) 

kata dan bentukannya, (c) kalimat efektif, dan (d) paragraf, (2) unsur mekanis/teknis dalam bentuk menulis 

karya ilmiah, yang secara lebih rinci mencakup (a) teknik perekaman, (b) teknik merujuk, (c) teknik 
pengetikan, (d) teknik penulisan tabel, diagarm, gambar dan sejenisnya, (e) penerapan tanda baca, (f) 

penulisan huruf dan kata, (3) penyuntingan hasil menulis, yang secara lebih rinci mencakup (a) 

penyuntingan isi, (b) penyuntingan penataan sistematika/organisasi, (c) penyuntingan penggunaan unsur 

kebahasaan, (d) penyuntingan penerapan ejaan dan tanda baca, (4) unsur isi, yang lebih rinci mencakup (a) 
topik, tema, judul, masalah, (b) uraian latar belakang, (c) rumusan isi  masalah dan tujuan, (d) isi dan teknik 

uraian bahasa, (e) isi dan teknik uraian penutup 

 

B. MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (Wajib) 

a. Keilmuan Dasar: 2 sks 
b. Kependidikan:10 sks 

c. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan 

GSRD601 Metodologi Desain(2 sks/2 js) 

Prasyarat:  - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif 

memahami tentang landasan teoritis desain dan proses pencapaian sasaran desain secara metodologis, 

meliputi: (a) cara dan urutan mendesain, serta (b) terampil membangun struktur berfikir sesuai dengan proses 
permasalahan desain. 

 

PSRD643 Pengetahuan Desain(2 sks/2 js) 

Prasyarat: 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif 

memahami pengetahuan tentang hakikat desain, meliputi: (a) pengertian, konsep, fungsi, ruang lingkup, 

struktur, medium, proses berkarya, ragam, dan macam-macam desain; serta (b) memiliki kemampuan 
menganalisis karya desain secara apresiatif. 

 

PSRD607  Gambar Perspektif(2 sks/3 js) 

Prasyarat: PSRD604 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

memahami teori dan terampil praktik menggambar perspektif berdasarkan keilmuan seni rupa. Kompetensi 

yang akan dicapai meliputi: (a) memahami pengertian, fungsi, dan prinsip-prinsip perspektif, (b) terampil 
menggambar benda kubistis,silendris dari berbagai objek interior-eksterior sesuai teknik, prinsip, dan 

prosedur penerapan garis horizon, titik lenyap, dan prinsip bayangan, serta (d) membentuk sikap menghargai 

karya gambar perspektif. 

 

PSRD604 Gambar Sketsa (2 sks/3 js) 

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

berkomunikasi melalui visual dan sketsa berupa gambar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi:(a) 

memahami teori dasar menggambar sket, yaitu pengertian, fungsi, medium, teknik, prosedur dan prinsip 

menggambar sket, (b) membentuk keterampilan dasar penggunaan medium, teknik, prosedur dan prinsip 
dalam mentransformasikan persepsi visual alam benda geometrik-non geometrik, baik yang diamati maupun 

yang diangankan, dengan menggunakan teknik sket (linier), serta (c) membentuk sikap menghargai karya 

gambar sketsa. 
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GRDA603 Gambar Bentuk(2 sks/3 js) 

Prasyarat:  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu berkomunikasi melalui 
media visual berupa gambar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) Memahami teori menggambar 

bentuk, utamanya prinsip pencahayaan dan penggunaan medium warna, (b) membentuk keterampilan lanjut 

menggambar bentuk, yang memfokus pada pertimbangan penggunaan berbagai medium warna, melalui 

penerapan berbagai teknik dan prinsip pencahayaan (c) membentuk sikap mengahargai karya bambar bentuk. 

 

PSRD605  Gambar Teknik(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

memahami teori dan terampil praktek membuat gambar teknik, yang berwawasan budaya dengan 

mengintegrasikan keilmuan seni dan teknologi baik secara manual maupun digital. Kompetensi yang akan 

diharapkan meliputi: (a) memahami pengertian, fungsi, peralatan, bahan, dan prinsip penggunaan media 
gambar teknik; (b) mendeskripsikan prinsip dan prosedur menggambar geometrik, proyeksi sentral dan 

proyeksi paralel;  (c) terampil membuat gambar geometrik, proyeksi sentral, proyeksi paralel dan gambar 

kerja sesuai prinsip dan prosedur dalam menggambar teknik, serta (d) memiliki sikap menghargai terhadap 
karya gambar teknik. 

 

PSRD644 Industri Kreatif dan Entrepreneur(3 sks/4 js) 
Prasyarat: 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan kreatif mampu 

mengungkapkan gagasan lisan dan tulis. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memiliki pemahaman 

konseptual mengenai manajemen dan kewirausahaan, (b) terampil menyusun rencana bisnis yang riil, (c) 
mampu merancang produk kreatif sesuai dengan rencana bisnis yang telah dihasilkan, (d) 

mengkomunikasikan produk kreatif tersebut kepada kelompok sasaran, serta (e) melaporkan kegiatan 

tersebut secara tertulis. 
 

PSRD645 Komputer Desain (CAD) (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA604 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu merancang media senirupa 

secara mandiri dan kreatif, yang berwawasan budaya, utamanya budaya Nasional, dengan mengintegrasikan 

keilmuan seni, teknologi dan budaya, secara manual maupun dengan memanfaatkan perangkat computer. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi:: (a) memahami pengetahuan dasar komputer desain yang meliputi 
konsep dan pembuatan gambar dua dimensi, menyunting dan mengolah obyek dua dimensi, tata letak dan 

pencetakan gambar kerja sesuai standar ISO, konsep pemodelan dan pembuatan gambar kerja bentuk tiga 

dimensi tingkat dasar dan lanjut, dan (b) membentuk keterampilan merancang komponen dan fitur kerja 
maupun perakitannya dalam pembuatan gambar kerja rancang bangun dengan bantuan komputer.    

 

PSRD646 IlustrasiTerapan(3 sks/4 js)  

Prasyarat: GRDA603 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu berkomunikasi secara 

mandiri dan kreatif melalui media visual untuk mengilustrasikan sebuah narasi. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: (a) memahami  teori dasar  ilustrasi  yang  meliputi  jenis, prinsip, teknik, media, dan 
prosedur; (b) membentuk keterampilan menggambar illustrasi secara harmonis untuk kepentingan seni rupa 

dan desain komunikasi visual dalam ilustrasi terapan, reportase, periklanan, buku, image grafis, media cetak, 

sistem informasi grafis dan percetakan; serta (c) terampil menganalisis karya gambar ilustrasi terapan. 
 

PSRDPSRD647 Sejarah Seni dan Desain(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu mengkaji 
karya desain Indonesia sesuai dengan teori seni desain, estetika, dan perkembangan zamannya. Kompetensi 

yang akan dicapai meliputi: (a) memahami sejarah seni dan desain Eropa, mulai dari zaman Yunani dan 

Romawi Kuno, Kristen Awal, Abad Pertengahan, Renaisans, Barok-Rokoko, Modern Awal, Modern, dan 



Kontemporer; serta (b) memiliki keterampilan mengenali dan menganalisis ciri-ciri hasil karya seni dan 

desain dari masa tersebut. 
 

PSRD610 Sejarah Seni Rupa Indonesia(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu mengkaji 

karya seni rupa Indonesia sesuai dengan teori seni rupa, estetika, dan perkembangan zamannya. Kompetensi 

yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dan perkembangan seni rupa Indonesia lama, dari Zaman 

Raden Saleh sampai masa kini; (b) mengidentifikasi dan mengkaji perkembangan sejarah seni rupa 
Indonesia; serta (c) mampu menganalisis dan membentuk sikap menghargai hasil karya seni rupa Indonesia 

dari masa ke masa sebagai representasi dari nilai-nilai sejarah seni rupa Indonesia. 

 

GRDA608 Animasi 2D (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA604 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampumengaplikasikan teknik 

animasi 2 demensi sebagai medium kreatif dalam berkarya seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memahami pengetahuan dasar bercerita dalam bentuk animasi komputer 2 dimensi, baik dalam 

teknis frame by frame, tweening animation, maupun metode lipsync, (b) mampu membuat dan 

mengaplikasikan dope sheet/x-sheet ke dalam karya animasi, serta (c) terampil mengaplikasikan 12 prinsip 
dasar animasi dalam karya animasi, dengan materi walk cycle, run cycle, weight, anticipation, flexibility, 

dialogue, dan timming. 

 

GRDA609 Animasi 3 Dimensi(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA608 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan teknik 

animasi 3 demensi sebagai medium kreatif dalam berkarya seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memahami pengetahuan dan kepekaanberanimasi dalam aplikasi perangkat lunak 3 dimensi 

dengan tetap memperhatikan 12 prinsip animasi, serta (b) terampil menggunakan perangkat lunak antara lain 

kemampuan menggunakan curva editor, pengaturan cahaya , penerapan sifat bahan (texture), camera dan 
proses rendering. 

 

GRDA605 Fotografi(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan teknik 

fotografi secara kreatif dan mandiri yang akan dicapai meliputi: (a) memahami pengetahuan tentang 

fotografi, yaitu konsep dasar fotografi, sejarah fotografi dari kamera obscura hingga digital, (b) terampil 
merancang fotografi sesuai dengan prinsip dan prosedur merekam gambar, proses cuci-cetak fotografi, 

kamera dan film, pengembangan teknologi fotografi, melalui eksperimentasi alat dan bahan, (c) membentuk 

sikap menghargai karya fotografi.   
 

PSRD648 Psikologi Desain(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu menganalsis permasalahan 
desain menggunakan teori psikologi secara mandiri. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 

tentang fakta, konsep, prinsip, dan teori psikologi, utamanya teori psikologi behavioristik dan kognitif dalam 

desain: image, persepsi, pemrosesan informasi, interaksi, dan proses kreatif; serta (b) terampil 
menginterpretasi kualitas desain menurut tinjauan psikologi. 

 

GSED603 Kapita Selekta Budaya Nusantara(3 sks/3 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan kreatif mampu 

mengembangkan wacana kebudayaan serta  memiliki konsep dan wawasan sejarah dan atau budaya 

Indonesia sebagai sumber gagasan pengembangan budaya visual. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: 
(a) memahami berbagai konsep, tujuan, bahan kajian kapita selekta budaya di Indonesia, (b) terampil 

mengkaji/memecahkan masalah, berkaitan dengan permasalahan kebudayaan nusantara, (c) mampu 

menganalisis dan mencari pemecahan permasalahan budaya melalui berbagai pendekatan yang mendorong 
dan menumbuhkan transformasi budaya di Indonesia. 
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PSRD668 Produksi Ragam Hias Nusantara (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan produk 

ragam hias secara mandiri dan kreatif melalui media visual. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

mengidentifikasi berbagai jenis, bentuk, karakteristik ragam hias di berbagai daerah di Nusantara, dan (b) 

mengembangkan dan mengaplikasikan ragam hias pada berbagai macam produk bentuk benda terapan. 
 

PSRD649 Kreativitas dan Pemecahan Masalah(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu secara terbuka, mandiri dan 

kreatif dalam memecahkan persoalan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep, 

prosedur, prinsip dan teori-teori pemecahan masalah kreatif; (b) menerapkan metode pemecahan masalah 

kreatif pada desain fungsional, serta (c) mengkaji kelebihan dan kekurangan penggunaan metode pemecahan 
masalah kreatif tersebut. 

 

GRDA604 Komputer Grafis(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu merancang media senirupa 

secara mandiri dan kreatif, yang berwawasan budaya, utamanya budaya Nasional, dengan mengintegrasikan 
keilmuan seni, teknologi dan budaya, secara manual maupun dengan memanfaatkan perangkat komputer. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami dasar-dasar komputer untuk keperluan bidang grafis, 

(b) terampil menyusun elemen-elemen yang meliputi gambar, tulisan, ide dan teknik dalam komputer grafis, 

(c) mengaplikasikannya ke berbagai program komputer grafik, baik teori maupun praktik secara langsung, 
(d) membentuk sikap menghargai dan mengelola karya grafis. 

 

PSRD650 Kritik Desain(3 sks/3 js) 

Prasyarat: PSRD643 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu menemukan nilai-nilai 

desain tradisi, desain modern, dan desain kontemporer secara kreatif dan mandiri. Kompetensi yang akan 
dicapai meliputi: (a) memahami pengetahuan tentang teori dasar kritik desain yang meliputi pengertian, 

fungsi, tujuan, prosedur, asumsi, kriteria dan putusan, struktur dan tipe kritik; (b) mengembangkan 

keterampilan proses penghayatan dan pengalaman estetik, (c) mengaplikasikannya dalam bentuk penulisan 

karya kritik dengan berbagai pendekatan dan tipe kritik desain; serta (d) membentuk kemampuan 
menganalisis dan mengelola karya desain. 

 

PSRD651 Strategi Presentasi Media(3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu menemukan rancangan 

media secara kreatif dan mandiri. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami fungsi dan 

kedudukan strategi presentasi media dalam komunikasi transaksional, (b) terampil membuat rancangan 
presentasi berbasiskan media yang berorientasi pada masalah dan atau kebutuhan kontekstual, serta (c) dapat 

mengembangkan media untuk meningkatkan kualitas dan hasil presentasi. 

 

GSED604 Estetika(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan wacana 
estetika dalam senirupa secara mandiri dan kreatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 

konsep dasar, dan ruang lingkup estetika, (b) mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aliran dan nilai 

estetika, serta (c) membentuk sikap dan kepekaan estetik dalam bidang seni dan desain, melalui analisis 

keterkaitan antara konsep dan teori estetika. 
 

PSRD652 Desain Interface Dasar(3 sks/4 js) 

Prasyarat:- 



Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif 

trampil dalam merancang dasar antarmuka pada multimedia interaktif yang meliputi diagram alur desain 
antarmuka, desain kebutuhan, komponen layout konten (gambar, teks, video, suara, serta konsep skrip); 

dan desain  dasar tombol sederhana dan dinamis  

 

GRDA606 Videografi(3 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar secara mandiri kepada mahasiswa agar dapat 

mengaplikasikan teknik videografi sebagai medium kreatif dalam berkarya seni dan desain. Kompetensi 
yang akan dicapai meliputi: (a) memahami dasar-dasar pembuatan video, cara penggunaan kamera, 

komposisi gambar, dan penggunaan tata cahaya; (b) terampil mengoperasikan kamera, hingga melakukan 

proses editing untuk pengambilan gambar berdasarkan kamera scrip, serta (c) membentuk sikap menghargai 
dan mengelola karya videografi. 

 

GSRA601 Penulisan Ilmiah(2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengungkapkan gagasan 

lisan dan tulis, serta melakukan penulisan ilmiah bidang seni dan desain secara mandiri sebagai medium 

berkomunikasi ilmiah. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami prosedur penulisan karya 
ilmiah; (b) mengaplikasikan prosedur penulisan karya ilmiah dalam penulisan makalah, artikel, maupun 

laporan hasil kajian seni dan desain; (c) menganalisis dan menghargai serta mengelola berbagai jenis karya 

tulis ilmiah. 
 

 

GSED604 Metodologi Penelitian Seni Desain(3 sks/4 js) 

Prasyarat: GSRA601 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan kreatif mampu 

mengungkapkan gagasan lisan dan tulis serta mampu merancang penelitian ilmiah bidang pendidikan seni 

dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar berbagai jenis 
penelitian;(b) memahami prosedur menyusun komponen-komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif 

bidang seni dan desain, dan (c) terampil mengembangkan komponen–komponen penelitian dan menganalisis 

data dalam berbagai pendekatan penelitian seni dan desain. 
 

GSED605 Proposal Penelitian Seni Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat:  GSED604 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan mandiri mampu 
menganalisis dan menerapkan prinsip dan prosedur penyusun proposal sesuai dengan jenis pendekatan 

penelitian seni dan desain yang dipilih. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar 

dalam meyusun proposal penelitian, (b) terampil merancang bentuk penelitian seni dan desain  sebagai suatu 
karya ilmiah hasil penelitian, kajian kepustakaan, atau hasil pengembangan yang diwujudkan dalam bentuk 

proposal, serta (c) mampu mempertanggungjawabkan proposal tersebut dalam forum seminar terbatas. 

 

2.  MKK PILIHAN 
MK  Paket Desain Grafis 

PSRD653 Produksi Desain Grafis(3 sks/6 js) 

Prasyarat: GRDA603 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri memiliki 

keterampilan merancang dan memproduksi karya desain grafis 2D (cetakan dan digital), secara kreatif 

melalui analisis kritis terhadap karya desain tersebut berdasarkan pada kaidah-kaidah desain yang 
menitikberatkan pada aspek fungsional, etika, dan hukum pasar, ergonomik desain, pertimbangan ekonomi, 

kelayakan dan analisis bahan serta prospek pasar.    

 

PSRD654 Produksi Desain Kemasan(3 sks/6 js) 

Prasyarat:  PSRD653 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri memiliki 

keterampilan merancang danmemproduksi karyadesain kemasan melalui analisis kritis terhadap karya desain 
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tersebut berdasarkan pada kaidah-kaidah desain yang menitik beratkan pada aspek fungsional, etika, dan 

hukum pasar, ergonomik desain, pertimbangan ekonomi, kelayakan dan analisis bahan serta prospek pasar. 
 

 

 

PSRD655 Projek Akhir Desain Grafis(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD654 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif memiliki 

keterampilan terintegrasi pemecahan masalah desain grafis berbasis projek. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memilih metodologi yang tepat, menyusun preskripsi sebagai konsep pemecahan masalah, 

menghasilkan produk, mendeskripsikan spesifikasi produk, serta (b) mampu mempertanggungjawabkannya 

dalam bentuk seminar dan pameran.    

 

MK Paket Desain Animasi 

PSRD656  Desain Karakter dan Latar(3 sks/6 js) 

Prasyarat: GRDA608, GRDA609 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

merancang dan menghasilkan karya animasi. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memiliki 

keterampilan merancang karakter dan latar meliputi desain karakter, desainproperty, desain background; 
memvisualkan desain karakter (modeling, rigging, morphing); serta (b) terampil menganalisis desain 

karakter tersebut berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang film animasi.  

 

PSRD657  Produksi Film Animasi(3 sks/6 js) 

Prasyarat:PSRD656  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

merancang dan menghasilkan karya animasi. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memiliki 
keterampilan merancang dan membuat karya film animasi meliputi: pembuatanstoryboard, pembuatan 

desain interface animasi (opening, ending dan trailer animasi);serta (b) terampil menganalisis karya film 

animasi tersebut berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang film animasi. 
  

PSRD658 Projek Akhir Desain Animasi(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD657 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

merancang dan menghasilkan karya animasi. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memiliki 

keterampilan menciptakan karya desain animasi 2D maupun 3D meliputi prosesanimating, rendering, audio 

dan video editing, serta formating video akhir karya animasi yang ditunjang dengan desain kemasan dan 
publish karya; serta (b) mampu mempertanggungjawabkannya dalam bentuk seminar dan pameran.  

 

 MK  Paket Videografi  

PSRD659  Produksi Film Dokumenter(3 sks/6 js) 

Prasyarat: GRDA606 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif terampil 

merancang dan membuat karya produksi film dokumenter mulai dari proses setting pengambilan video 
hingga proses editing video  berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang film dokumenter. 

 

PSRD660 Produksi Film Features(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD659 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif terampil 

merancang dan membuat karya produksi film features mulai dari proses settingpengambilan video hingga 
proses editing video berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang film dokumenter. 

 

PSRD661 Projek Akhir Videografi(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD660 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

merancang dan menghasilkan karya videografi. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memiliki 

keterampilan menciptakan karya videografi berdasarkan kasus real di lapangan dalam konteks memecahkan 
persoalan secara komprehensif dan kontekstual yang ditunjang dengan desain kemasan dan publish karya 



berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang videografi film; serta (b) mampu memper-

tanggungjawabkannya dalam bentuk seminar dan pameran. 

 

 

 
MK   Paket Fotografi Terapan  

PSRD662 Produksi Fotografi Model(3 sks/6 js) 

Prasyarat: : GRDA605, PSRD651 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri  dan kreatif terampil 
merancang dan membuat karya produksi fotografi model mulai dari proses setting pengambilan fotografi 

hingga proses editing fotografi  berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang fotografi model. 

 

PSRD663 Produksi Fotografi Produk(3 sks/6 js) 

Prasyarat: :PSRD662 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif terampil 

merancang dan membuat karya produksi fotografi produk mulai dari proses setting pengambilan fotografi 
hingga proses editing fotografi  berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang fotografi produk. 

 

PSRD664 Projek Akhir Fotografi Terapan(4 sks/6 js) 
Prasyarat: :PSRD663 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 

merancang dan menghasilkan karya produksi fotografi. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memiliki 
keterampilan menciptakan karya fotografi terapan berdasarkan kasus real di lapangan dalam konteks 

memecahkan persoalan secara komprehensif dan kontekstual yang ditunjang dengan desain kemasan dan 

publish karya berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang fotografi terapan; serta (b) mampu 

mempertanggungjawabkannya dalam bentuk seminar dan pameran. 

 

MK  Paket Multimedia 

GRDA607 Multimedia Interaktif(3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD652 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agarsecara mandiri dan kreatif  terampil 

merancang dan membuat aplikasi multimedia interaktif yang meliputi komponen content (gambar, teks, 
video, suara, serta konsep script); desain diagram alir multimedia interaktif; desain interface meliputi desain 

tombol, background dan desain audio dalam satu kesatuan yang akan diterapkan pada media komputer atau 

perangkat multimedia berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang multimedia interaktif. 

 

PSRD665  Multimedia Pembelajaran(3 sks/6 js) 

Prasyarat: GRDA607 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agarsecara mandiri dan kreatif terampil 
merancang dan membuat aplikasi multimedia pembelajaran yang meliputi komponen content (gambar, teks, 

video, suara, serta konsep script); desain diagram alir multimedia interaktif; desain interface meliputi desain 

tombol, background dan desain audio dalam satu kesatuan yang akan diterapkan pada media komputer atau 

perangkat multimedia berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang multimedia pembelajaran.  
 

PSRD665  Proyek Akhir Multimedia(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSRD665   
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreaTif mampu 

merancang dan menghasilkan karya multimedia interaktif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memiliki keterampilan menciptakan karya multimedia berdasarkan kasus real di lapangan dalam konteks 
memecahkan persoalan secara komprehensif dan kontekstual yang ditunjang dengan desain kemasan dan 

publish karya berdasarkan pada kaidah-kaidah desain dalam bidang multimedia; serta (b) mampu 

mempertanggungjawabkannya dalam bentuk seminar dan pameran. 

 

C. MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

 

PRTM601   Konsep Pendidikan Seni(3 sks/3 js) 
Prasyarat: - 
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Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan memiliki 

semangat belajar yang tinggi agar mampu memahami teori tentang keberadaan dan peranan seni dalam 
pendidikan yang meliputi program pembelajaran seni. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami relevansi seni dan pendidikan berdasarkan tinjauan filosofis, psikologis, dan historis; (b) 

mengidentifikasi dan mendiskripsikan perkembangan konsep, fungsi, dan tujuan pendidikan seni di manca 
negara; dan (c) terampil menganalisis permasalahan pendidikan seni di sekolah berdasar konsep, fungsi, 

tujuan, dan sistem pengajaran seni. 

 

PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni(2 sks/2 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memahami, 

menginterpretasi dan mengkritisi kurikulum pendidikan seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memahami berbagai konsep kurikulum, azas kurikulum, dan organisasi kurikulum; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji kurikulum pendidikan seni di Indonesia berdasarkan orientasi, tipe/bentuk 

organisasi kurikulum, jenis program, deskripsi tujuan, bahan kajian, dan alokasi waktu; (c) mengidentifikasi 

dan mengkaji kurikulum yang sedang berlaku berdasarkan rasional perubahan, landasan, pengertian, prinsip, 
pengembangan, struktur dan muatan isi, standar isi, standar kompetensi lulusan; serta (d) mengidentifikasi 

dan menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan seni sebagai dasar 

untuk mengembangkan peta kompetensi dan materi pokok/ sub materi, sesuai kompetensi apresiasi seni, 
ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni 

 

PRTM602  Desain Pembelajaran Seni(3 sks/3 js) 
Prasyarat:PRTM601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara kreatif terbuka dan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi serta memahami teori dan terampil menyusun perangkat pembelajaran seni. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami komponendan prosedur pengembangan 
pembelajaran berdasarkan jenis-jenis model desain instruksional; (b) memahami kriteria, sistematika, prinsip 

dan  prosedur mengembangkan, berbagai desain pembelajaran seni; (c) terampil menyusun prota, promes, 

peta kompetensi dan silabus, serta terampil merancang pembelajaran seni berdasarkan tipe apresiasi seni 
sesuai kurikulum yang berlalu, dan terampil menganalisis perangkat pembelajaran seni. 

 

PRTM603 Pengembangan Bahan Ajar Seni(2 sks/2 js) 
Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan bahan ajar seni dan desain berdasarkan standar isi kurikulum. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: (a) memahami hakekat, tipe, karakteristik, dan prosedur pengembangan bahan ajar seni dan 
desain; (b) mengidentifikasi dan mengkaji standar isi kurikulum pendidikan seni dan desain berdasarkan tipe 

dan karakteristik bahan ajar seni dan desain; (c) memetakan bahan kajian seni dan desain sesuai tipe dan 

karakteristiknya untuk dikembangkan menjadi bahan ajar yang dapat menunjang kompetensi pembelajaran; 
serta (d) mengaplikasikan dalam penyusunan hand out, buku pegangan siswa, modul,LKS, dan sejenisnya.  

 

PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni(3 sks/4 js) 

Prasyarat: 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan strategi pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami berbagai konsep belajar-mengajar dan pembelajaran,strategi pembelajaran, model 
pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran seni dan desain; (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji berbagai strategi pembelajaran seni dan desain berdasarkan konsep, prinsip,dan syntax model 

pembelajaran seni dan desain; (d) memilih dan mengaplikasikan strategi pengorganisasian, startegi 
penyampaian, dan strategi pengelolaan kelas dalam menyusun struktur prosedur pembelajaran, RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); dan skenario pembelajaran sesuai dengan bahan ajar seni yang bertipe 

apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni. 

 

PSRD601 Pembelajaran Mikro Seni Rupa Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat:PRTM601 , PRTM602, PRTM603, PRTM604, PRTM605, PRTM606 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu merancang 
dan mengaplikasikan praktik pembelajaran terbatas secara terintegrasi. Kompetensi yang akan dicapai 



meliputi: (a) memahami konsep, fungsi, prinsip, komponen keterampilan dasar mengajar, dan leson study; 

(b) merancang RPP, skenario pembelajaran, dan skrip pembelajaran terbatas berbasis pear teaching dan 
lesson study untuk bahan ajar bertipe apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni; 

serta (c) mengaplikasikannya dalam praktik mengajar terbatas berbasis pear teaching dan lesson study. 

 

PRTM605 Evaluasi Pembelajaran Seni(2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami 
hakikat, fungsi, prinsip, jenis alat penilaian, dan proedur pengembangan penilaian pembelajaran seni dan 

desain; (b) mengidentifikasi dan mengkaji teknik dan prosedur pengolahan hasil penilaian pembelajaran seni 

sesuai dengan kurikulum yang digunakan; serta (c) mengaplikasikan prinsip dan prosedur pengembangan 
penilaian pembelajaran seni dengan mengembangkan kisi-kisi menjadi instrument penilaian peembelajaran 

seni untuk kompetensi apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, maupun keterampilan seni.     

 

 

PRTM 607  Media Pembelajaran Seni(3 sks/3 js) 

Prasyarat:SRTM603 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajarkepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
mengembangkan berbagai bentuk media pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami konsep, fungsi, karakteristik, prinsip, prosedur, dan jenis media pembelajaran seni 

dan desain; (b) mengidentifikasi, mengkaji, dan memilih berbagai format media yang sesuai untuk 
mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran seni dan desain; (c) merancang dan mengujicobakan 

media pembelajaran seni yang dihasilkan. 

 

PSRK643 Kapita Selekta Pendidikan Seni(2 sks/3 js) 
Prasyarat: PRTM601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memahami, 

mengiterpretasi, dan mengkritisi permasalahan pendidikan seni. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 
memahami perkembangan konsep, tujuan, bahan kajian, pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian 

pendidikan seni di Indonesia dan Mancanegara; (b)tanggap dan mampu mengkritisi berbagai permasalahan 

pendidikan seni yang diakibatkan oleh kesenjangan konsep, persepsi, lingkungan budaya, atau oleh sebab 
yang lain; (c) mampu menganalisis dan mencari pemecahan permasalahn pendidikan seni di sekolah melalui 

pendekatan psikologi, sosial, budaya, historis, kebijakan, atau melalui pendekatan lainnya.  

 

 

D. MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

 

GSED690 Skripsi  Seni Desain (6 sks/ -) 
Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar mampu memahami 

dan mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bentuk skripsi. Kompetensi yang akan dicapai adalah 

untuk mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan lanjut penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, 
tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan seni dan desain melalui skripsi hasil penelitian, skripsi 

kajian pustaka, dan skripsi pengembangan, serta mempertanggungjawabkan laporannya secara ilmiah. 

 

E. MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

 

UKPL601 Praktik Pengalaman Lapangan(4 sks/ -) 
Prasyarat: PRTM655  Pembelajaran Mikro, diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara nyata dan mandiri agar mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan mengajar bidang pendidikan seni dan desain, dan 

melaksanakan tugas kependidikan yang lain dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, yang dilaksanakan 
secara terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan pembentukan profesi keguruan. 

 

UKKN601  KKN (Proyek Kreativitas Masyarakat Mandiri) (3 sks/ -) 
Prasyarat: diatur tersendiri 



32  Fakultas Sastra 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara nyata dan mandiri agar mampu 

memperoleh pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensi yang akan dicapai adalah 
merancang dan mengaplikasikan kegiatan IPTEKS yang inovatif dan kreatif, yang terintegrasi sesuai dengan 

bidang ilmu seni dan desain dalam bentuk pendidikan dan pengajaran, pelayanan, serta pengabdian yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 


	Prasyarat: -

