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Deskripsi Mata Kuliah :  

 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan menggambar sketsa berdasarkan pengamatan objek secara langsung. Materi kuliah meliputi 
pengertian gambar sketsa dan unsur-unsur gambar sketsa (objek, komposisi, dan teknik menggambar sketsa)dan praktik menggambar sketsa. Kegiatan 
belajar mengajar meliputi pembahasan teori, praktik berkarya dengan berbagai jenis objek menurut sifat dan kompleksitasnya, dan diskusi pembahasan 
hasil karya. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan tugas praktik harian dan ujian praktik akhir semester. 

. 

 
Capaian Pembelajaran (Mata Kuliah) : 

 
Sikap: 

a. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap proses dan hasil berkarya sketsa. 
b. Memiliki ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati dalam mengembangkan kemampuan membelajarkan berkarya sketsa. 
c. Berkomitmen terhadap pengembangan keahlian berkarya sketsa 

 
Pengetahuan: 

a. Mendeskripsikan pengertian dan unsur-unsur gambar sketsa. 
b. Menganalisi hasil karya sketsa berdasarkan unsur-unsurnya 



 

 

Keterampilan: 

a. Menggambar sketsa berbagai jenis objek menurut sifatdan kompleksitasnya. 
b. Mendeskripsikan dan mengevaluasi hasil karya gambar sketsa secara lisan 
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Pengalaman 
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Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n/per 

sub 

kompete

nsi 

Waktu Referensi 

1 1. Mahasiswa 
berkomitmen 
terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang 
pengertian dan unsur-

unsur sketsa 
2.  Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan  
teori tentang 

pengertian dan unsur-
unsur sketsa 

3. Mahassiwa mampu 

menelaah teori 
tentang pengertian 

pengertian dan unsur-
unsur sketsa 
, 

1. Pengertian Sketsa 
2. Tujuan Sketsa 
3. Manfaat Skets 

 

 Ceramah 
Diskusi 
Tanya jawab 

. 

Mahasiswa 
mengkaji 
pustaka dan 

diskusi 
kontekstual 

mengenai 
pengertian, 
tujuan  sketsa 

 

1. Perhatian/keseriusa
n  perkuliahan 

2. Keaktifan dalam 

diskusi 
3. Sikap apresiatif 

dan toleran dalam 
berdiskusi 

Mampu menyebutkan 

dan 
mendeskripsikan 

pengertian, tujuan, 
Sketsa 

 

Tes 
Lisan 
Aktivitas 

diskusi  
(penilaia

n proses)  

5% 90’ HenkNgan 
tung (1981), 
Sketsa-

Sketsa Henk 

Ngantung, 

Sinar 
Harapan 
Jakarta 

 

2-3 1. Mahasiswa 

berkomitmen 
terhadap peningkatan 

pemahaman  

Cakupan materi : 

teknik sketsa, baik 
drawing dan blok 

dari media pensil , 

Problem Based 

Learning 
(menggali/men

cari informasi 

Mahasiswa 

mengkaji 
pustaka dan 

diskusi 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 
cakupan teknik 

menggambar 

Tes 

Non Tes 

10% 180’’ Adrian Hill 
(1959),The 
Beginner’s 
Book of 



mengenai ruang 
lingkup keilmuan 

pengertian dan unsur-
unsur sketsa 

2. Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan 

mengenai ruang 
lingkup pengertian 
dan unsur-unsur 

sketsa 
3. Mahasiswa mampu 

menelaah teori 
mengenai ruang 
lingkup keilmuan 

teknik pengertian dan 
unsur-unsur sketsa 

. 

tinta dan pastel. (inquiry) serta 
memanfaatkan 

informasi 
tersebut untuk 
memecahkan 

masalah 
faktual. 

kontekstual 
mengenai 

cakupan 
teknik sketsa, 
baik drawing 

dan blok  

model, baik 
drawing dan blok  

WatercolourP
ainting, Butler 
& Tanner Ltd, 
Frome and 
London 

4-5 1. Mahasiswa 
berkomitmen 

terhadap peningkatan  
pemahaman  
mengenai 

menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 
menurut sifatdan 

kompleksitasnya  
2. Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan 
mengenai 

menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 

menurut sifatdan 
kompleksitasnya  

Kemampuan :  
1. menggambar  

objek,  
2.perspektif, 
3. karakter objek 

 

1. Ceramah 
2. Diskusi 

3. Tanya 
jawab 

4. Discovery 

learning 
 
 

Mahasiswa 
mengkaji 

pustaka dan 
diskusi 
kontekstual 

mengenai 
Kemampuan :  
Buat sketsa 

Ketepatan dalam 
menjelaskan  

1. Kemampuan :  
 Karakter objek  
proporsi,karakter 

lingkungan 
2.Perhatian/keserius
an  perkuliahan 

3.Keaktifan dalam 
diskusi 

3. Sikap apresiatif 
dan toleran dalam 
berdiskusi 

Tes 
Non Tes 

Portofoli
o hasil 
survey 

lapangan 

5% 180’’ Adrian Hill 
(1959),The 
Beginner’s 
Book of 
WatercolourP
ainting, Butler 
& Tanner Ltd, 
Frome and 
London 



Mahasiswa mampu 
menelaah teori 

mengenai sketsa 
berbagai jenis objek 
menurut sifat dan 

kompleksitasnya  

6-7 1. Mahasiswa 
menunjukkan 

kesungguhan dalam 
menggambar sketsa 

berbagai jenis objek. 
2. Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan 

menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 

menurut sifatdan 
kompleksitasnya 
 Mahasiswa mampu 

menelaah 
menggambar sketsa 

berbagai jenis objek 
menurut sifat  

 

Pengertian 
menggambar sketsa 

berbagai jenis 
objek menurut sifat 

dan 
kompleksitasnya  

1. Ceramah 
2. Diskusi 

3. Tanya 
jawab 

4. Discovery 
learning 
 

 

Mahasiswa 
mengkaji 

pustaka dan 
diskusi 

kontekstual 
mengenai 
menggambar 

sketsa berbagai 
jenis objek 

menurut 
sifatdan 
kompleksitas 

nya 

1. Perhatian/keseriu
san  perkuliahan 

2. Keaktifan dalam 
diskusi 

3. Sikap apresiatif 
dan toleran dalam 
berdiskusi 

3. Mampu 
menyebutkan dan 

mendeskripsikan 
Pengertian sketsa 
. 

Tes 
Non Tes 

Portofoli
o 

rangkum
an 
diskusi 

5% 180’ Nordmark, 
Olle 

(MCMLX), 
Complete 

Course in 
Oil 
Painting, 

Bonanza 
Books, New 

York  

8-9 1. Mahasiswa 

menunjukkan 
kesungguhan dalam 

memahami karya  
sketsa berbagai jenis 
objek. 

2. Ketrampilan 
Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan 
mengenai prinsip karya 

sketsa. 

1. Contoh 

gambar sketsa 
buruk 

2. Contoh 
gambar sketsa 
baik 

1.Ceramah 

2.Diskusi 
3.Tanya jawab 

4.Discovery 
learning 

 

 

Mahasiswa 

mengkaji 
pustaka dan 

diskusi 
kontekstual 
mengenai  

perbedaan 
antara sketsa 

yang baik dan 
yang tidak baik  
 

1. Perhatian/keseriu

san  perkuliahan 
2. Keaktifan dalam 

diskusi 
3. Sikap apresiatif 

dan toleran dalam 

berdiskusi 
4. Mampu 

membedakan 
gambar sketsa 
yang baik dan 

buruk  serta 

Tes 

Non Tes 

5% 180’ Adrian Hill 

(1959),The 
Beginner’s 

Book of 
Watercolou
rPainting, 

Butler & 
Tanner Ltd, 

Frome and 
London 
 



Ketrampilan Mahasiswa 
mampu menyajikan 

contoh- karya 
menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 

menurut sifat dan 
kompleksitasnya  

mencari contoh  

10-12 1. Mahasiswa 

menunjukkan 
kesungguhan dalam 

menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 
dengan teknik kering 

pensil dan pastel 
2. Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan 
mengenai prinsip 

menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 

dengan teknik kering 
pensil dan pastel 

3. Mahasiswa mampu 

menyajikan contoh-
contoh menggambar 
sketsa berbagai jenis 

objek dengan teknik 
kering pensil dan 

pastel. 

Keterkaitan teknik 

dengan sketsa alam 
dan menggambar 

sketsa berbagai 
jenis objek dengan 
teknik kering 

pensil dan pastel  

Ceramah, 

diskusi, 
demontrasi 

dengan 
peraga 
(media 

pembelajara
n) 

Mahasiswa 
Praktek  
langsung 
membuat 

karya Gambar 
sketsa 

dengan 
media kertas 
dan 

pensil/pastel 

Membuat karya 

Teknik kering 

dengan media 
kertas dan 
pensil/pastel 

Tugas-
tugas 
harian 
dan 
tugas 
akhir  
dan 
aktivitas 
mahasis 
wa 
 

5% 180’ Nordmark, 

Olle 
(MCMLX), 

Complete 
Course in 
Oil 

Painting, 
Bonanza 

Books, New 
York  

13-15 1. Mahasiswa 
menunjukkan 

kesungguhan dalam 
memahami teknik 
kering dengan 

penggunaan media 

1. Bahan 
pastel/pensil 

2. Teknik 
pastel/pastel 

3. Penerapan pada 

kertas 

Ceramah, 
diskusi, 

demontrasi 
dengan 
peraga 

(media 

Mahasiswa 
Praktek  
langsung 
membuat 

karya Gambar 

sketsa 
dengan 

Membuat karya 

Teknik kering 
dengan media 
kertas dan 

pensil/pastel 

Tugas-
tugas 
harian 
dan 
tugas 
akhir  

5% 90’ Adrian Hill 
(1959),The 

Beginner’s 
Book of 
Watercolou

rPainting, 



pensil/pastel diatas 
kertas. 

2.  Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan 

mengenai penggunaan 
media pastel diatas 

kertas  
3. Mahasiswa mampu 

menyajikan contoh-

contoh prinsip 
penggunaan media 

pastel diatas kertas 

pembelajaran
) 

teknik kering 
media kertas 

dan 
pastel/pensil 

dan 
aktivitas 
mahasis 
wa 
 

Butler & 
Tanner Ltd, 

Frome and 
London 
 

 16 1. Mahasiswa 
menunjukkan 

kesungguhan dalam 
Menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 
menurut sifatdan 
kompleksitasnya  

2. Mahasiswa mampu 
menguasai teknik 
Menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 
menurut sifatdan 
kompleksitasnya 

3.  Mahasiswa mampu 
Terampil Menggambar 
sketsa berbagai jenis 
objek menurut sifatdan 
kompleksitasnya  

 

Teknik presentasi 
menggambar 
Menggambar sketsa 
berbagai jenis objek 
menurut sifatdan 
kompleksitasnya 

 

 

Presentasi/ 

Ceramah, 

diskusi, 
demontrasi 
dengan 

peraga  

Mahasiswa 
praktek 

langsung 
Menggambar 
sketsa berbagai 
jenis objek 
menurut 
sifatdan 
kompleksitasny
a 

Membuat karya 

sketsa secara 
realistik Teknik 
kering dengan 

media pensil dan 
pastel diatas kertas 

 

Oral tes 
Tugas 

20% 90’   
 

 

 



Penilaian: 

No Komponen Evaluasi Bobot (%) 

1 Nilai harian 85 

2 Ujian Akhir/Presentasi karya 15 

Jumlah 100 

 

Penetapan Nilai Akhir:  

 

         (Bobot nilai per subkomp x 85) + (Nilai Presentasi karya x 15) 
NA = ---------------------------------------------------------------- 

                   100 
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