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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 

(RPKPS)  

 

Kode / Nama Mata Kuliah : A14.27102 / Nirmana Revisi ke  :  2 

Satuan Kredit Semester : 3 SKS Tgl revisi  :  Februari 2012 

Jml Jam kuliah dalam seminggu : 3 x 50 menit. Tgl mulai berlaku  :  September 2012 

  Penyusun  :  Auria Farantika Yogananti, S.Sn, MTD.design 

Jml Jam kegiatan laboratorium : - jam Penanggung jawab Keilmuan  :  - 

 

Deskripsi Mata kuliah : Matakuliah ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan unsur-unsur visual dasar : titik, garis, raut, bidang, warna, tekstur, 

dan ruang. Penekanan pembelajaran adalah mengenalkan karakteristik tiap-tiap unsur visual, mengajarkan bagaimana fungsi dan teknik 

pencapaian karakter, serta cara pengorganisasian / pengkomposisian unsur-unsur tersebut menjadi sebuah karya komunikasi visual yang 

baik 

Standar Kompetensi   : Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan :  
a. Memahami 3 proses penting penciptaan gambar (citraan) : melihat – memvisualisasikan – mengekspresikan 
b. Mengenal dan memahami dengan benar unsur-unsur visual dasar yang terlibat dalam penciptaan gambar, serta mengaplikasikannya 

kedalam karya visual. 
c. Memahami klasifikasi masing-masing unsur visual dasar dan mampu mengaplikasikannya sebagai strategi pencapaian kualitas dalam 

karya visual. 
d. Memahami kombinasi dan prinsip-prinsip komposisi unsur-unsur visual dan mampu mengaplikasikannya ke dalam karya  visual. 

 

Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

1 Perkenalan dan 

Pengenalan nirmana 

Mahasiswa dapat memahami system 

perkuliahan nirmana 

Perkenalan dan pengenalan 
nirmana 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-1. 

2. Menjelaskan manfaat mempelajari 

mata kuliah nirmana dalam berkarya 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan informasi kontrak kuliah 

4. Menjelaskan cakupan materi dan 

penilaian mata kuliah nirmana 

 

Penutup 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

2 Titik dan Garis Mahasiswa dapat mengetahui definisi 
titik dan garis, juga dapat mengetahui 
fusngi dan ragam garis 

Pengenalan Titik dan Garis. 
a. Penjelasan mengenai 

definisi titik dan garis. 
b. Penjelasan mengenai 

fungsi dan ragam garis 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-2 

2. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-2 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan definis titik dan garis 

beserta fungsi dan ragam garis 

 

Penutup 

Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

3 Bidang dan Raut, Gelap 

terang 

Mahasiswa dapat mengetahui bidang 

dan raut, gelap terang dalam nirmana 

Pengenalan Bidang dan Raut, 
Gelap Terang. 

a. Penjelasan mengenai 
pembedaan bidang dan 
raut 

b. Penjelasan mengenai 
bidang geometris dan 
bidang plastis 

c. Penjelasan cara 
menyusun bidang 

d. Penjelasan mengenai 
gelap terang 

e. Penjelasan mengenai 
ruang dan beberapa 
strategi untuk kesan 
kedalaman ruang 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-3. 

2. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-3. 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan pembedaan bidang dan 

raut 

4. Menjelaskan bidang geometris dan 

bidang plastis 

5. Menjelaskan gelap terang 

6. Menjelaskan ruang dan beberapa 

strategi untuk kesan kedalaman 

ruang 

 

Penutup 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

4 Ritme dan Peragaman Mahasiswa mengetahui Ritme dan 

Peragaman dalam nirmana 

Ritme dan Peragaman 
a. Penjelasan mengetahui 

ritme repitisi, ritme 
transisi, dan oposisi 

b. Penjelasan mengenai 
peragaman dan jenis-
jenis peragaman 
(peragaman garis, 
peragaman raut, 
peragaman tekstur dan 
peragaman nada) 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-4. 

2. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-4. 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan ritme repitisi, ritme 

transisi, dan oposisi 

4. Menjelaskan peragaman dan jenis-

jenis peragaman (peragaman garis, 

peragaman raut, peragaman tekstur 

dan peragaman nada) 

 

Penutup 

5. Memberi tugas kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan di rumah. 

6. Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

5 Kontras dan Peralihan Mahasiswa dapat mengetahui Kontras 

dan Peralihan dalam nirmana 

Kontras dan peralihan 
a. Penjelasan mengenai 

kontras dan jenis-jenis 
kontras (kontras discord/ 
berselisih, kontras 
extreme, kontras 
kelainan, kontras 
keunggulan) 

b. Penjelasan mengenai 
peralihan dan jenis-jenis 
peralihan (peralihan 
garis, peralihan raut, 
peralihan tekstur, dan 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-5. 

2. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-5. 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan kontras dan jenis-jenis 
kontras (kontras discord/ berselisih, 
kontras extreme, kontras kelainan, 
kontras keunggulan) 

4. Menjelaskan peralihan dan jenis-jenis 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

peralihan nada) peralihan (peralihan garis, peralihan 
raut, peralihan tekstur, dan peralihan 
nada) 

 

Penutup 

Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

6 Kesatuan dan  Keserasian Mahasiswa dapat mengerti kesatuan 

dan keserasian dalam nirmana 

Kesatuan dan keserasian 
a. Penjelasan mengenai 

kesatuan (proximitas, 
similiaritas, closure, 
kontinuitas 

b. Penjelasan keserasian 
fungsi dan keserasian 
bentuk 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-6. 

2. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-6. 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan kesatuan (proximitas, 

similiaritas, closure, kontinuitas) 

4. Menjelaskan keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. 

 

Penutup 

5. Memberi tugas kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan di rumah 

 

 

7 Keseimbangan, 

Kesebandingan, dan 

Dominasi 

Mahasiswa dapat mengetahui 

keseimbangan, kesebandingan dan 

Dominasi dalam Nirmana 

Keseimbangan, kesebandingan, 

dan Dominasi 

a. Penjelasan mengenai 

keseimbangan simetris, 

keseimbangan 

memancar, 

keseimbangan sederajat, 

dan keseimbangan 

asimetris 

Pendahuluan 

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-7 

2. Menjelaskan kompetensi dasar 

pertemuan ke-7 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan keseimbangan simetris, 

keseimbangan memancar, 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

b. Penjelasan mengenai 

pengertian 

kesebandingan 

c. Penjelasan mengenai 

pengertian dominasi dan 

tahapan untuk 

membentuk sebuah 

dominasi 

keseimbangan sederajat dan 

keseimbangan asimetris 

4. Menjelaskan pengertian 

kesebandingan 

5. Menjelaskan mengenai pengertian 

dominasi dan tahapan untuk 

membentuk sebuah dominasi 

 

Penutup 

6. Pengumuman ujian akhir semester  

7. Sosialisasi pelaksanaan Ujian Tengah 

Semester (UTS) 

UTS (Ujian Tengah Semester) 

9 Teori Warna I Mahasiswa dapat mengetahui 

mengaplikasikan teori warna I dalam 

nirmana 

Toeri Warna I 
a. Penjelasan dasar teori 

warna 
b. Penjelasan mengenai 

mata manusia dan buta 
warna 

c. Penjelasan mengenai 
dimensi warna 

d. Penjelasan mengenai 
pengaruh warna 
terhadap emosi 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-9  

 

Penyajian 

2. Menjelaskan dasar teori warna 

3. Menjelaskan mengenai mata 

manusia dan buta warna 

4. Menjelaskan dimensi warna 

5. Menjelaskan mengenai pengaruh 

warna terhadap emosi 

 

Penutup 

6. Memberi tugas kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan di rumah. 

7. Menginformasikan persiapan 

presentasi pada pertemuan 

selanjutnya. 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

10 Teori Warna II Mahasiswa dapat mengetahui 

mengaplikasikan teori warna II dalam 

matakuliah nirmana 

Teori Warna II 
a. Penjelasan mengenai 

warna primer, warna 
sekunder dan warna 
tersier  

b. Penjelasan mengenai 
warna aditif dan warna 
substraktif 

 

Pendahuluan 

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-10 

 

Penyajian  

2. Menjelaskan warna primer, warna 

sekunder, dan warna tersier 

3. Menjelaskan mengenai warna aditif 

dan warna substraktif 

 

Penutup 

4. Tanya jawab mengenai materi 

5. Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

11 Komposisi Warna I Mahasiswa dapat mengetahui 

komposisi warna I dalam mata kuliah 

nirmana dan mengaplikasikan dalam 

desain 

Komposisi Warna I 
a. Penjelasan mengenai 

paduan warna analogus 
dan logika hubungan 
antar warna dalam 
cakram warna 

b. Aplikasi komposisi warna 
analogus dalam karya 
visual 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 

pertemuan ke-11 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan paduan warna analogus 

dan logika hubungan antar warna 

dalam cakram warna 

3. Menjelaskan aplikasi komposisi warna 

analogus dalam karya visual 

 

Penutup 

4. Memberi tugas kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan di rumah. 

5. Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya  

 

12 Komposisi Warna II Mahasiswa dapat mengetahui 

komposisi warna II dalam mata kuliah 

Komposisi Warna II 

a. Penjelasan mengenai 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan materi 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

nirmana dan mengaplikasikan dalam 

desain 

paduan warna 

komplementer dan logika 

hubungan antar warna 

dalam cakram warna 

b. Aplikasi komposisi warna 

komplementer dalam 

karya visual 

pertemuan ke-12 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan paduan warna 

komplementer dan logika hubungan 

antar warna dalam cakram warna 

3. Menjelaskan aplikasi komposisi warna 

komplementer dalam karya visual 

 

Penutup 

4. Menginformasikan materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

13 Komposisi Warna III Mahasiswa dapat mengetahui 

komposisi warna III dalam mata kuliah 

nirmana dan mengaplikasikan dalam 

desain 

Komposisi Warna III 

a. Penjelasn mengenai 

paduan warna 

monokromatik dan logika 

hubungan antar warna 

dalam cakram warna 

b. Aplikasi komposisi warna 

monokromatik dalam 

karya visual 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan materi pertemuan ke-13 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan paduan warna 

monokromatik dan logika hubungan 

antar warna dalam cakram warna 

3. Menjelaskan aplikasi komposisi warna 

monokromatik dalam karya visual 

 

Penutup 

4. Memberi tugas kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan dirumah 

 

 

14 Tekstur I Mahasiswa dapat mengetahui tekstur I 

dalam mata kuliah nirmana dan 

mengaplikasikan dalam karya 

Tekstur I 

a. Penjelasan mengenai 

tekstur semu 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan materi pertemuan ke-13 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan tekstur semu 
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Perte-

muan ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

 

Penutup 

3. Memberi tugas kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan dirumah 

4. Menginformasikan materi selanjutnya 

 

15 Tekstur II Mahasiswa dapat mengetahui tekstur II 

dalam mata kuliah nirmana dan 

mengaplikasikan dalam karya 

Tekstur II 

a. Penjelasan mengenai 

tekstur nyata 

Pendahuluan 

1. Menjelaskan materi pertemuan ke-15 

 

Penyajian  

2. Menjelaskan tekstur nyata 

 

Penutup 

3. Pengumuman ujian akhir semester  

4. Menginformasikan sosialisasi UAS 

(ujian akhir semester) 

 

 

 

UAS (ujian akhir semester) 

 

Level Taksonomi  :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitif Psikomotor  Afektif 

Pengetahuan (knowledge) 20 %  Peniruan (immitation)   Menerima (receiving)   

Pemahaman (comprehension)  10 % Manipulasi (manipulation)  10 % Menanggapi (responding)  10 % 

Penerapan (application)  10 %  Ketepatan (precision)  10 % Menilai (valuing) 10 %  

Analisis (analysis)  15 % Artikulasi (articulation)   Mengelola (organizing)  

Sintesis (synthesis)   Pengalamiahan (naturalization)   Menghayati (characterizing)   

Evaluasi (evaluation) 5 %      
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Komposisi Penilaian  : 
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Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 30 % 

Ujian Tengah Semester 20 % 

Tugas Mandiri 40 % 

Kuis - 

Kehadiranan Mahasiswa 10 %  

Sikap - 

Total 100 % 


