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Di sekitar kita banyak benda seni.
Ada benda yang kita pakai sehari-hari.
Ada benda yang menjadi hiasan ruangan.

Benda-benda seni itu ada yang dua dimensi.
Disebut dua dimensi karena memiliki dua unsur.
Dua unsur itu panjang dan lebar.
Benda dua dimensi dapat dilihat dari dua sisi.
Misalnya, kain dapat dilihat dari depan dan belakang.
Contohnya, gambar, lukisan, dan sulaman.

Bab

Seni 2 Dimensi
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Benda-benda buatan manusia adalah karya seni.
Benda seni dua dimensi memiliki unsur rupa.
Benda seni ini ada yang bertitik-titik.
Misalnya, seperti di bawah ini.
Temukan juga benda bertitik di sekitarmu.

A. Titik di Karya Seni

       batik       motif kain        gambar

Di karya seni juga ada garis.
Ada garis yang lurus dan melengkung.
Ada yang tebal dan tipis.
Ada yang panjang dan pendek.
Masih ingatkah kamu jenis-jenis garis ini?

B. Garis di Karya Seni

       putus-putus            lurus panjang

    tipis           tebal

         lengkung         zig-zag
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Perhatikan aneka karya seni ini.
Karya seni ini memiliki garis-garis.
Perhatikan juga sekitarmu.
Adakah benda yang bergaris-garis?

   gambar   kain boneka   kain sarung

C. Bidang di Karya Seni

Ada macam-macam bidang yang kita ketahui.
Apakah kamu masih ingat?
Ini beberapa bidang tersebut.

     persegi   persegi panjang  lingkaran  segi lima


 belah ketupat         segitiga    setengah lingkaran  bintang

Bidang juga dipakai dalam benda seni.
Beraneka bidang membentuk gambar.
Beraneka bidang menjadi motif kain.
Bidang apa yang paling sering kamu temui?
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Lihatlah benda-benda ini.
Benda-benda seni ini mengandung beberapa bidang.
Perhatikanlah, bidang apa saja yang ada?

Latihan

      keset            taplak

   gambar           lukisan

1  Amati
Bentuklah kelompok dari lima siswa.
Kumpulkan beberapa gambar milikmu dan teman-teman.
Bawa juga beberapa kain dari rumah.
Bisa berupa taplak, sapu tangan, atau sarung.

Perhatikan gambar dan motif kain itu!
Titik, garis, dan bidang apa saja yang ada?
Buatlah catatannya dan ceritakan di depan kelas!
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2  Tentukan
Perhatikan benda seni ini.
Unsur rupa apa yang ada di sana?
Diskusikan berdua dengan temanmu.

D. Kombinasi Warna Senada
Warna merupakan salah satu unsur rupa.
Warna membuat karya seni tambah menarik.
Caranya, kita perlu mengkombinasikan warna.

Ada beberapa macam kombinasi 
warna.
Kita bisa membedakan berdasar-
kan kedekatan warnanya.
Masih ingatkah kamu dengan 
lingkaran warna?
Di situ ada warna dasar dan 
kedua.
Kita membuat kombinasi warna 
berdasarkan lingkaran ini.

Warna 
dasar

Warna 
kedua

Warna 
kedua

Warna 
kedua

Warna 
dasar

Warna 
dasar

Ada yang disebut kombinasi warna senada.
Warna senada dibuat dari suatu warna dan variasinya.
Variasinya bisa lebih tua atau lebih muda.
Bisa juga warna itu dicampur warna di dekatnya.
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Contohnya, kita memakai warna merah.
Warna variasinya bisa bermacam-macam.
Ada merah muda dan merah tua.
Ada merah-ungu dan merah-jingga.
Warna seperti ini juga disebut bergradasi.

Warna senada merah.

merah-
jingga

merah-
ungu

merah muda merah tua

merah

Coba perhatikan sekitarmu baik-baik.
Warna karya-karya seni ada yang senada.
Misalnya, seperti benda-benda ini.
Perhatikan juga variasi warna senadanya.

Bagaimana dengan hitam dan putih?
Hitam berarti tidak ada sinar. 
Hitam merupakan gradasi paling tua.
Putih berarti ada banyak sekali sinar.
Putih merupakah gradasi paling muda.
Hitam dan putih cocok untuk semua warna.

          Lukisan      Kain batik   Gambar
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Latihan
Garis warna kombinasi
Pilihlah salah satu warna.
Buatlah garis-garis dengan 
warna itu.
Beri jarak yang renggang.
Buat juga garis-garis senada 
di sebelahnya.
Hasilnya, seperti contoh 
warna ungu-biru ini.

 Benda dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar.
 Benda seni dua dimensi juga memiliki:
    titik, garis, bidang, dan warna.
 Garis di benda seni ada yang:
    lurus, lengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan zig-zag.
 Bidang di benda seni contohnya:
    persegi, lingkaran, segitiga, bintang, belah ketupat.
 Warna senada: kombinasi suatu warna dan variasinya.

  Kamu perlu
       piring kertas, kapas telinga/cotton bud,
  cat air warna hitam dan cerah

1  Gambar Titik

Evaluasi



� Seni Budaya dan Keterampilan SD/MI Kelas 2

1

2 3

Ambil sebuah piring kertas.
Warnai piring dengan warna hitam.
Usahakan seluruh permukaan sisi atasnya tertutup.

Ambil sedikit cat putih 
dengan kapas telinga.
Cat tidak perlu diencerkan.
Mulailah buat gambarmu.
Kamu boleh membuat 
rancangan gambar sebelumnya.
Buatlah rancangan di kertas 
lain.

Lengkapi gambar dengan 
warna-warna cerah. 
Warna cerah akan kontras 
dengan latar hitam.
Gunakan kapas berbeda untuk 
tiap warna.
Penuhi seluruh permukaan 
dengan titik-titik.
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2  Gambar Gores

   Kamu perlu
       kertas gambar, krayon, obeng minus/tusuk gigi

Buatlah gambar garis-garis.
Buatlah berwarna-warni agar 
menarik.
Penuhilah seluruh permukaan 
kertas.

3

Timpa gambar dengan warna 
hitam.
Usahakan seluruh permukaan-
nya tertutup.

Buatlah gambar dengan obeng.
Goreskan obeng untuk mengerik krayon.
Krayon hitam akan terangkat.
Sebagian krayon warna-warni tetap menempel.
Gambar yang muncul akan berwarna-warni.

21
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3  Anak Ayam

   Kamu perlu
       kertas warna, kertas gambar, pensil,
  gunting, lem

Potong empat buah bidang.
Dua setengah lingkaran besar 
dan sedang.
Dua segitiga besar dan kecil.

Tempelkan setengah lingkaran 
besar ke kertas.
Letakkan di tengah agak 
bawah.

Tempelkan setengah lingkaran 
yang sedang.
Letakkan menempel terbalik.

Tempelkan segitiga besar 
sebagai sayap. 
Tempelkan segitiga kecil 
sebagai paruh.

Tambahkan mata dan kakinya.
Kamu bisa memakai spidol 
ataupun krayon.

3 4

21

5
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Potonglah sejumlah bidang berwarna-warni.
Buat empat persegi merah besar.
Buat sebuah persegi kecil warna putih.
Buat dua lingkaran hijau besar.
Buat empat lingkaran hijau muda kecil.
Buat sebuah segitiga hijau.
Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil.

4  Kereta Api

   Kamu perlu
       kertas warna, kertas gambar, pensil,
  gunting, lem

Potong salah satu persegi 
besar.
Potong menjadi dua sama besar.
Salah satu potongannya 
dibagi dua lagi.

Tempelkan tiga persegi yang 
lain.
Tempelkan di kertas gambar 
berjejer seperti ini.

2

1

3
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Tempelkan potongan persegi 
pertama tadi.
Persegi panjang di ujung kiri.
Ini menjadi tempat masinis.
Persegi di dekat ujung kanan.
Ini menjadi cerobong kereta 
api.

Tempelkan empat lingkaran-
nya.
Dua lingkaran besar di kiri.
Dua lingkaran kecil di kanan.
Ini menjadi roda-roda kereta.

Tempelkan lingkaran kecil di 
tengah lingkaran besar.
Tempelkan segitiga sebagai 
ujung depan kereta.

Tempelkan setengah lingkaran 
di  ujung kanan. 
Ini menjadi lampu kereta.
Tempelkan persegi kecil. Ini 
menjadi jendela masinis.
Tambahkan juga asap 
keretanya.

6 7

54


