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Unsur-unsur Silabus

Kompetensi Dasar

Indikator

Pokok
Bahasan/Materi

Mahasiswa menyepakati hal-hal
yang menjadi penunjang
keberhasilan perkuliahan.

Mahasiswa mendapatkan:
1. Penjelasan mengenai materi
yang akan dipelajari selama
satu semester
2. Penjelasan tentang referensi
yang digunakan
3. Penjelasan tentang aturan
perkuliahan

KONTRAK KULIAH
DAN PREVIEW
MATERI

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik dasar
pewarnaan pensil warna.
• Memahami ruang lingkup

Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
a) Menjelaskan teknik
pewarnaan menggunakan
pensil warna

HEWAN
UNGGAS/BURUNG
• Teknik Pewarnaan
Pensil Warna
• Jenis, Bentuk,

Strategi Pembelajaran
1. Menjelaskan kompetensi
dasar dan manfaat
mempelajari mata kuliah
Menggambar II serta
hubungannya dengan mata
kuliah lain.
2. Menjelaskan kontrak kuliah
dan cakupan materi serta
penilaian mata kuliah
Menggambar II
3. Menginformasikan materi
pertemuan selanjutnya.
1. Menjelaskan cakupan
materi, kompetensi dasar,
teknik pewarnaan pensil
warna dan teknik
perspektif proporsi dalam

Alokasi
Waktu

Referensi

300
menit

300
menit

Evaluasi
• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang cakupan kajian
Menggambar II

1, 5

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

Silabus: Menggambar II Hal: 1 dari 9
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Kompetensi Dasar
hewan Unggas/Burung
• Menggambar bentuk dan
anatomi hewan
unggas/Burung secara umum
dan detail.
• Menggambar Hewan
Unggas/Burung dengan teknik
perspektif proporsi dan teknik
pewarnaan pensil warna.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
pensil warna dan texturing.
• Memahami ruang lingkup
hewan jenis mammalia kecil sedang.
• Menggambar bentuk dan
anatomi hewan jenis
mammalia kecil - sedang
secara umum dan detail.
• Menggambar jenis mammalia
kecil - sedang dengan teknik
perspektif proporsi dan teknik
pewarnaan dan texturing
pensil warna.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan

Indikator
b)

Menggunakan teknik
pewarnaan pensil warna
dalam berkarya
c) Menjelaskan bentuk dan
anatomi hewan
Unggas/Burung secara
umum dan detail.
d) Mengimplementasikan teknik
pewarnaan pensil warna
dalam menggambar hewan
Unggas/Burung.
e) Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar hewan
unggas/Burung.
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan dan texturing
menggunakan pensil warna
2. Menggunakan teknik
pewarnaan dan texturing
pensil warna dalam berkarya
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi hewan jenis
mammalia kecil - sedang
secara umum dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan dan texturing
pensil warna dalam
menggambar hewan jenis
mammalia kecil – sedang.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar hewan jenis
mammalia kecil - sedang.
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:

Pokok
Bahasan/Materi
Karakteristik dan
anatomi hewan
unggas/Burung
secara umum.
• Teknik perspektif
proporsi dalam
menggambar.

Strategi Pembelajaran

2.

3.

Alokasi
Waktu

Referensi

Evaluasi

menggambar
Menjelaskan jenis dan
karakteristik hewan
unggas/burung
Demo menggambar hewan
unggas/burung dengan
teknik perspektif proporsi
dan penggunaan pensil
warna

HEWAN MAMMALIA
1
• Teknik Pewarnaan
dan texturing Pensil
Warna
• Jenis Bentuk,
Karakteristik dan
anatomi hewan jenis
mammalia kecil sedang secara
umum.
• Teknik perspektif
proporsi dalam
menggambar.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar dan teknik
pewarnaan dan texturing
pensil warna dalam
menggambar.
2. Demo menggambar hewan
jenis mammalia kecil sedang dengan teknik
perspektif proporsi dan
penggunaan pensil warna

300
menit

1, 5

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

HEWAN MAMMALIA
2

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik

300
menit

1, 5

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
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Kompetensi Dasar

Indikator

pensil warna dan texturing
tingkat lanjut.
• Memahami ruang lingkup
hewan jenis mammalia besar.
• Menggambar bentuk dan
anatomi hewan jenis
mammalia besar secara
umum dan detail.
• Menggambar jenis mammalia
besar dengan teknik
perspektif proporsi dan teknik
pewarnaan dan texturing
pensil warna tingkat lanjut.

1. Menjelaskan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut menggunakan
pensil warna.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam berkarya
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi hewan jenis
mammalia besar secara
umum dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam menggambar hewan
jenis mammalia besar.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar hewan jenis
mammalia besar.

Pokok
Bahasan/Materi
a. Teknik Pewarnaan
dan texturing
tingkat lanjut
dengan Pensil Warna
b. Jenis Hewan
mammalia besar.
c. Bentuk dan anatomi
hewan jenis
mammalia besar
secara umum.
d. Karakteristik Hewan
jenis mammalia
besar.
e. Teknik perspektif
proporsi dalam
menggambar.

Strategi Pembelajaran
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut dengan pensil
warna dalam menggambar.
2. Menjelaskan jenis dan
karakteristik hewan jenis
mammalia besar
3. Demo menggambar hewan
jenis mammalia besar dengan
teknik perspektif proporsi dan
penggunaan pensil warna

Alokasi
Waktu

Referensi

Evaluasi
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

Silabus: Menggambar II Hal: 3 dari 9
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Pokok
Bahasan/Materi

Strategi Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Kompetensi Dasar

Indikator

Referensi

Evaluasi

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
pensil warna dan texturing
tingkat lanjut.
• Memahami anatomi dan
proporsi bentuk kepala dan
wajah manusia.
• Menggambar bentuk dan
anatomi bentuk kepala dan
wajah manusia secara umum
dan detail.
• Menggambar bentuk kepala
dan wajah manusia dengan
teknik perspektif proporsi dan
teknik pewarnaan dan
texturing pensil warna tingkat
lanjut.

Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut menggunakan
pensil warna.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam berkarya
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi kepala dan wajah
manusia secara umum dan
detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam menggambar kepala
dan wajah manusia.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar kepala dan
wajah manusia.

MENGGAMBAR
MANUSIA 1
a. Teknik Pewarnaan
dan texturing
tingkat lanjut
dengan Pensil
Warna
b. Proporsi, anatomi,
dan karakteristik
bentuk kepala dan
wajah manusia.
c. Bentuk dan
anatomi kepala
manusia pria dan
wanita secara
umum meliputi
mata, hidung,
mulut, telinga,
dagu, rambut.
d. Teknik perspektif
proporsi dalam
menggambar
kepala manusia.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut dengan pensil
warna dalam menggambar
kepala dan wajah manusia.
2. Menjelaskan bentuk dan
karakteristik kepala dan
wajah manusia pria dan
wanita.
3. Demo menggambar kepala
dan wajah manusia dengan
teknik perspektif proporsi dan
penggunaan pensil warna

300
menit

2, 3, 4, 6

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
pensil warna dan texturing
tingkat lanjut.
• Memahami anatomi dan
proporsi tangan manusia.
• Menggambar bentuk dan
anatomi tangan manusia
secara umum dan detail.
• Menggambar bentuk tangan

Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut menggunakan
pensil warna.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam berkarya

ANGGOTA GERAK
MANUSIA (TANGAN)
a. Teknik Pewarnaan
dan texturing
tingkat lanjut
dengan Pensil
Warna.
b. Proporsi, anatomi,
dan karakteristik
bentuk tangan

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut dengan pensil
warna dalam menggambar
tangan manusia.
2. Menjelaskan teknik perspektif
proporsi dalam menggambar
tangan manusia.
3. Menjelaskan bentuk dan

300
menit

2, 3, 4, 6

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.
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Kompetensi Dasar
manusia dengan teknik
perspektif proporsi dan
teknik pewarnaan dan
texturing pensil warna
tingkat lanjut.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
pensil warna dan texturing
tingkat lanjut.
• Memahami anatomi dan
proporsi kaki manusia.
• Menggambar bentuk dan
anatomi kaki manusia secara
umum dan detail.
• Menggambar bentuk kaki
manusia dengan teknik
perspektif proporsi dan
teknik pewarnaan dan
texturing pensil warna
tingkat lanjut.

Indikator
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi tangan manusia
secara umum dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam menggambar tangan
manusia.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar tangan
manusia.
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut menggunakan
pensil warna.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam berkarya
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi kaki manusia secara
umum dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut pensil warna
dalam menggambar kaki
manusia.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar kaki manusia.

Pokok
Bahasan/Materi

Strategi Pembelajaran

manusia.
c. Bentuk dan
anatomi tangan
manusia secara
umum dan detail.
d. Teknik perspektif
proporsi dalam
menggambar
tangan manusia.

karakteristik tangan manusia
pria dan wanita.
4. Demo menggambar tangan
manusia dengan teknik
perspektif proporsi dan
penggunaan pensil warna

ANGGOTA GERAK
MANUSIA (KAKI)
a. Teknik Pewarnaan
dan texturing
tingkat lanjut
dengan Pensil
Warna.
b. Proporsi, anatomi,
dan karakteristik
bentuk kaki
manusia.
c. Bentuk dan anatomi
kaki manusia secara
umum dan detail.
d. Teknik perspektif
proporsi dalam
menggambar kaki
manusia.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik
pewarnaan dan texturing
tingkat lanjut dengan pensil
warna dalam menggambar
kaki manusia.
2. Menjelaskan teknik perspektif
proporsi dalam menggambar
kaki manusia.
3. Menjelaskan bentuk dan
karakteristik kaki manusia
pria dan wanita.
4. Demo menggambar kaki
manusia dengan teknik
perspektif proporsi dan
penggunaan pensil warna.

Alokasi
Waktu

300
menit

Referensi

2, 3, 4, 6

Evaluasi

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

UJIAN TENGAH SEMESTER
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Kompetensi Dasar

Indikator

Mendapatkan penjelasan tentang
UTS, mengetahui kesalahan yang
dibuat, mengetahui hasil UTS.

Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Mendapatkan penjelasan
tentang hasil UTS
2. Mengetahui prosedur
penilaian
3. Mengetahui pengerjaan UTS
yang benar
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik dasar
pewarnaan menggunakan cat
air
2. Menggunakan teknik dasar
pewarnaan cat air dalam
berkarya
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi keseluruhan tubuh
manusia pria dan wanita
secara umum dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
dasar pewarnaan cat air
dalam menggambar
keseluruhan tubuh manusia
pria dan wanita.
5. Mengimplementasikan teknik
proporsi dalam menggambar
keseluruhan tubuh manusia
pria dan wanita.
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan menggunakan
cat air tingkat lanjut.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan cat air tingkat

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik dasar
pewarnaan menggunakan cat
air.
• Memahami dan membedakan
ruang lingkup anatomi
keseluruhan tubuh manusia
pria dan wanita.
• Menggambar bentuk dan
anatomi keseluruhan tubuh
manusia pria dan wanita
secara umum dan detail.
• Menggambar keseluruhan
tubuh manusia pria dan
wanita dengan teknik proporsi
dan teknik dasar pewarnaan
cat air.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
menggunakan cat air tingkat
lanjut.
• Memahami dan
membedakan ruang lingkup
anatomi tubuh manusia

Pokok
Bahasan/Materi

Strategi Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Referensi

Evaluasi

REVIEW UTS

1. Menjelaskan konsep penilaian
UTS dan hasil UTS
mahasiswa
2. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa

300
menit

• melakukan tanya jawab

MENGGAMBAR
MANUSIA 2
a. Teknik dasar
Pewarnaan Cat air
b. Bentuk,
karakteristik, dan
anatomi
keseluruhan tubuh
manusia pria dan
wanita secara
umum.
c. Teknik proporsi
tubuh dalam
menggambar
manusia.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik
dasar pewarnaan cat air
dalam menggambar.
2. Menjelaskan teknik proporsi
dalam menggambar tubuh
manusia.
3. Menjelaskan jenis dan
karakteristik keseluruhan
tubuh manusia pria dan
wanita secara umum.
4. Demo menggambar anatomi
tubuh manusia pria dan
wanita dengan teknik
proporsi dan penggunaan cat
air.

300
menit

2, 3, 4, 6, 7

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

MENGGAMBAR
MANUSIA 3
a. Teknik Pewarnaan
Cat air tingkat lanjut
b. Bentuk, karakteristik,
dan anatomi tubuh
manusia

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik
pewarnaan cat air tigkat
lanjut dalam menggambar.
2. Menjelaskan teknik proporsi
dalam menggambar tubuh
manusia berdasarkan usia.

300
menit

2, 3, 4, 6, 7

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.
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Kompetensi Dasar

Indikator

berdasarkan usia (bayi,
anak, remaja, dan dewasa).
• Menggambar bentuk dan
anatomi tubuh manusia
berdasarkan usia secara
umum dan detail.
• Menggambar anatomi tubuh
manusia berdasarkan usia
dengan teknik proporsi dan
teknik pewarnaan cat air
tingkat lanjut.

lanjut dalam berkarya.
3. Menjelaskan bentuk dan
anatomi tubuh manusia
berdasarkan usia secara
umum dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam menggambar
anatomi tubuh manusia
berdasarkan usia.
5. Mengimplementasikan teknik
proporsi dalam menggambar
anatomi tubuh manusia
berdasarkan usia.
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan menggunakan cat
air tingkat lanjut.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam berkarya.
3. Menjelaskan bentuk figur dan
gestur manusia secara umum
dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam menggambar
figur dan gestur manusia.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar figur dan gestur
manusia.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
menggunakan cat air tingkat
lanjut.
• Memahami dan membedakan
ruang lingkup figur dan gestur
manusia.
• Menggambar figur dan gestur
manusia secara umum dan
detail.
• Menggambar figur dan gestur
manusia dengan teknik
perspektif proporsi dan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut.

Pokok
Bahasan/Materi

Strategi Pembelajaran

berdasarkan usia
(bayi, anak, remaja,
dan dewasa) secara
umum.
c. Teknik proporsi
tubuh dalam
menggambar
manusia
berdasarkan usia.

3. Menjelaskan jenis dan
karakteristik tubuh manusia
berdasarkan usia secara
umum.
4. Demo menggambar anatomi
tubuh manusia berdasarkan
usia dengan teknik proporsi
dan penggunaan cat air.

MENGGAMBAR
MANUSIA 4
a. Teknik Pewarnaan
Cat air tingkat lanjut
b. Bentuk dan
karakteristik figur
dan gestur manusia
secara umum.
c. Teknik perspektif
proporsi tubuh
dalam menggambar
figur dan dan gestur
manusia.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar dan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam menggambar.
2. Menjelaskan teknik perspektif
proporsi dalam menggambar
figur dan dan gestur
manusia.
3. Menjelaskan jenis dan
karakteristik figur dan dan
gestur manusia secara
umum.
4. Demo menggambar figur dan
dan gestur manusia dengan
teknik perspektif proporsi dan
penggunaan cat air.

Alokasi
Waktu

300
menit

Referensi

2, 3, 4, 6, 7

Evaluasi

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.
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Kompetensi Dasar

Indikator

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
menggunakan cat air tingkat
lanjut.
• Memahami dan membedakan
ruang lingkup gambar ilustrasi
indoor.
• Menggambar ilustrasi indoor
secara umum dan detail.
• Menggambar ilustrasi indoor
dengan teknik perspektif
proporsi dan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut.

Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan menggunakan cat
air tingkat lanjut.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam berkarya.
3. Menjelaskan bentuk gambar
ilustrasi indoor secara umum
dan detail.
4. Mengimplementasikan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam menggambar
ilustrasi indoor.
5. Mengimplementasikan teknik
perspektif proporsi dalam
menggambar ilustrasi indoor.
Setelah mengikuti kuliah ini,
mahasiswa akan dapat:
1. Menjelaskan teknik
pewarnaan menggunakan
cat air tingkat lanjut.
2. Menggunakan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam berkarya.
3. Menjelaskan bentuk
gambar ilustrasi outdoor
secara umum dan detail.
4. Mengimplementasikan
teknik pewarnaan cat air
tingkat lanjut dalam
menggambar ilustrasi
outdoor.

Mahasiswa dapat:
• Memahami teknik pewarnaan
menggunakan cat air tingkat
lanjut.
• Memahami dan
membedakan ruang lingkup
gambar ilustrasi outdoor.
• Menggambar ilustrasi
outdoor secara umum dan
detail.
• Menggambar ilustrasi
outdoor dengan teknik
perspektif proporsi dan
teknik pewarnaan cat air
tingkat lanjut.

Pokok
Bahasan/Materi

Strategi Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Referensi

Evaluasi

MENGGAMBAR
ILUSTRASI INDOOR
a. Teknik Pewarnaan
Cat air tingkat lanjut
b. Bentuk dan
karakteristik ilustrasi
indoor secara umum.
c. Teknik perspektif
proporsi tubuh
dalam menggambar
ilustrasi indoor.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar dan teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam menggambar
ilustrasi indoor.
2. Menjelaskan jenis dan
karakteristik ilustrasi indoor
secara umum.
3. Demo menggambar ilustrasi
indoor dengan teknik
perspektif proporsi dan
penggunaan cat air.

600
menit

2, 3, 4, 6, 7

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.

MENGGAMBAR
ILUSTRASI
OUTDOOR
a. Teknik Pewarnaan
Cat air tingkat
lanjut
b. Bentuk dan
karakteristik
ilustrasi indoor
secara umum.
c. Teknik perspektif
proporsi tubuh
dalam menggambar
ilustrasi outdoor.

1. Menjelaskan cakupan materi,
kompetensi dasar, teknik
pewarnaan cat air tingkat
lanjut dalam menggambar
ilustrasi outdoor.
2. Menjelaskan jenis dan
karakteristik ilustrasi outdoor
secara umum.
3. Demo menggambar ilustrasi
outdoor dengan teknik
perspektif proporsi dan
penggunaan cat air.

600
menit

2, 3, 4, 6, 7

• Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
• Memberi latihan di luar kelas.
• Memberi tugas untuk
dikerjakan di rumah.
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Referensi

Evaluasi

5. Mengimplementasikan
teknik perspektif proporsi
dalam menggambar
ilustrasi outdoor.
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