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I. PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian 

Mengkaji pengertian Skripsi Penciptaan Seni Rupa di program studi Pendidikan Seni 

Rupa - Jurusan Seni dan Desain – FS-UM, bisa diawali dengan menyimak deskripsi 

matakuliah skripsi program studi Pendidikan Seni Rupa dari katalog jurusan Seni dan Desain 

sebagai berikut:  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar 

mampu memahami dan mengaplikasikan metode penelitian seni (dan metode penciptaan 

seni) 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, skripsi pengembangan, penelitian tindakan kelas, dan 

skripsi penciptaan seni rupa, serta mempertanggungjawabkan laporannya secara ilmiah. 

 

Dari paparan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis Skripsi di prodi 

Pendidikan Seni Rupa berupa: (1) skripsi berbasis penelitian, dan (2) skripsi berbasis 

kekaryaan (penciptaan  seni rupa). Karena itulah maka dibutuhkan adanya sebuah pedoman 

teknis pelaksanaan yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya, serta 

membantu para dosen pembimbing skripsi untuk dapat melaksanakan tugas dan 

pembimbingannya dengan baik. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan skripsi penciptaan seni dimaksudkan sebagai 

rambu-rambu yang bersifat umum bagi mahasiswa prodi Pendidikan Seni Rupa - jurusan Seni 

dan Desain – FS – UM yang akan atau sedang menempuh matakuliah skripsi. Terutama bagi 

mahasiswa program pendidikan seni rupa yang memilih jenis skripsi penciptaan seni rupa. 

Selain itu Juknis ini dapat juga digunakan sebagai rambu-rambu bagi dosen sebagai 

pembimbing matakuliah skripsi.  

Melalui juknis ini, para mahasiswa dan tim dosen pembimbing skripsi penciptaan 

diharapkan bisa memiliki pemahaman yang sama dan jelas tentang skripsi penciptaan seni 

rupa, untuk diaplikasikan dalam proses penyusunan naskah ilmiah berupa laporan skripsi 

penciptaan seni rupa. Sesudah memahami Juknis ini, mahasiswa penempuh skripsi penciptaan 

seni diharapkan mampu menghasilkan karya seni dan naskah ilmiahnya yang telah memenuhi 

kaidah/ standar kualitas akademik, serta mampu memberi manfaat nyata bagi pengembangan 

ilmu, teknologi dan seni; khususnya bagi Program Pendidikan Seni Rupa FS UM. Skripsi 
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penciptaan seni yang telah ditempuh ini layak digunakan sebagai syarat untuk memenuhi 

kriteria kelulusan jenjang S1 Pendidikan Seni Rupa – JSD -FS UM. 

 

1.3 Kriteria Karya Seni Dan Laporan Skripsi Penciptaan Seni Rupa:   

 Tema penciptaan karya seni rupa disarankan berbasis edukasi (tema berkontribusi 

terhadap kelangsungan dan pengembangan pendidikan artinya tidak hanya mengedepankan 

ekspresi artistik). 

a. Karya seni yang diciptakan memiliki orisinalitas, dan memiliki kelayakan kualitas 

akademik.  

b. Karya seni yang diciptakan memiliki kreativitas dan inovasi yang sejalan dengan 

konteks zamannya, memiliki karakter yang kuat,  dan didukung konsep  baru yang 

meyakinkan. 

c. Aspek isi dalam laporan skripsi penciptaan harus dapat mendeskripsikan proses 

kreatif serta hasil karya seninya, berdasarkan kaidah akademik dan kerja kreatif yang 

dilakukan secara mandiri. 

 

II . PELAKSANAAN SKRIPSI PENCIPTAAN SENI RUPA 

2.1 Persiapan Dan Proposal Sripsi Penciptaan Seni Rupa 

a.  Persyaratan administratif Skripsi Penciptaan Seni 

 

1) Sebelum memprogram skripsi penciptaan seni rupa, Mahasiswa harus sudah lulus 

matakuliah Proposal Skripsi terlebih dahulu, dan sudah harus memiliki proposal 

skripsi penciptaan seni rupa sebagai luaran dari matakuliah Proposal. 

2) Mahasiswa yang diijinkan membuat proposal skripsi penciptaan seni rupa adalah 

mahasiswa yang telah lulus matakuliah pilihan invensinya dengan nilai miniman A- 

 

b. Persiapan proposal 

Mahasiswa yang menempuh matakuliah Proposal dan memilih jenis skripsi 

penciptaan seni rupa diwajibkan menyusun proposal skripsi penciptaan seni rupa seperti 

yang ditetapkan dalam petunjuk teknis skripsi penciptaan seni rupa. 

   Butir-butir isi yang terdapat dalam skripsi penciptaan pada dasarnya sama dengan 

yang terdapat dalam laporan skripsi penciptaan. Dengan kata lain, dari segi substansi, 

dapat dinyatakan bahwa proposal skripsi penciptaan adalah laporan skripsi penciptaan 

minus bab mengenai proses penciptaan, hasil penciptaan, pembahasan, dan penutup. Oleh 
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karena itu format proposal skripsi penciptaan sama dengan format laporan skripsi 

penciptaan, minus bagian proses penciptaan, hasil penciptaan, pembahasan, dan penutup. 

Secara sistematis proposal skripsi penciptaan seni rupa memuat bagian-bagian sebagai 

berikut: (1) judul kripsi, (2) latar belakang penciptaan, (3) rumusan masalah atau tujuan 

penciptaan, (4) kegunaan penciptaan, (5) kajian sumber teoritis dan karya terdahulu, (6) 

metode penciptaan, dan (7) daftar rujukan. 

 

2.2 Sistematika Laporan Dan Isi Skripsi Penciptaan Seni Rupa 

 Sistematika laporan skripsi penciptaan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir.  

 

Bagian Awal 

 Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah: 

  Halaman ampul 

  Lembar Logo 

  Halaman Judul 

  Lembar Persetujuan 

(a) Lembar persetujuan pembimbing 

(b) Lembar persetujuan dan pengesahan 

Pernyataan Keaslian Tulisan 

Ringkasan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

Ucapan Terima Kasih 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Daftar Istilah (jika diperlukan) 

 

Bagian Inti 

 Bagian inti isi laporan skripsi penciptaan meliputi hal-hal berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

1.2 Rumusan Masalah atau Tujuan Penciptaan 

1.3  Kegunaan Penciptaan 

BAB II  KAJIAN SUMBER TEORITIS DAN KARYA TERDAHULU 

   2.1 …………… 

   2.2 …………… 

   2.3 …………… 

BAB III  METODE PENCIPTAAN 

   3.1 ………….. 
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   3.2 ………….. 

   3.3 ………...... 

BAB IV  PROSES PENCIPTAAN, HASIL PENCIPTAAN 

   4.1 Proses Penciptaan 

   4.2 Hasil Penciptaan 

BAB V  PEMBAHASAN 

   5.1 …………… 

   5.2. …………... 

   5.3 …………… 

BAB VI  PENUTUP 

   6.1 Kesimpulan 

   6.2 Saran 

 

Bagian Akhir 

 Pada bagian akhir dimuat: 

  Daftar Rujukan 

  Lampiran 

  Riwayat Hidup 

 

 

Isi Bagian Awal, Bagian Awal, Bagian Inti, Dan Bagian Akhir 

 

Isi Bagian Awal 

 Pada dasarnya isi bagian awal dari skripsi penciptaan seni rupa tetap berpedoman pada 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang yang sedang berlaku, sehingga 

dalam konteks ini mengacu pada PPKI edisi 2017. Untuk mendapatkan panduan penulisan 

bagian awal skripsi penciptaan seni rupa ini, bisa disimak pada PPKI edisi 2017, di halaman 

11-15. 

 

Isi Bagian Inti.   

Bagian inti isi naskah karya seni  skripsi penciptaan terdiri dari bab pendahuluan, (berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat), bab kajian sumber dan karya terdahulu, 

bab metode penciptaan, bab proses penciptaan dan hasil penciptaan, dan bab terakhir 

merupakan bab penutup (berisi kesimpulan dan saran).  Masing-masing bab dijababrkan ke 

dalam beberapa sub bab.    

 

a. Latar Belakang Penciptaan 

Berisi uraian tentang hal-hal spesifik tentang alasan yang mendorong timbulnya ide 

penciptaan/timbulnya inspirasi/timbulnya masalah penciptaan. Pada bagian ini dijelaskan 
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alasan timbulnya subjek/objek seni sebagai gagasan untuk diangkat menjadi tema 

penciptaan, (apabila karya penciptaan seni berbasis ekspresi agar dijelaskan, bahwa 

gagasannya dilatarbelakangi kegelisahan dari diri pribadi calon pencipta (peserta skripsi 

penciptaan) serta memiliki pengalaman artistik terkait teknik berkarya; Apabila tema 

karya berbasis  pada seni publik/ bersifat fungsional (misalnya desain produk elemen 

interior dan karya desain lainnya), maka perlu dipaparkan alasan berkarya yang didorong 

atau timbul dari tuntutan publik serta pengalaman artistik yang terkait dengan teknik 

berkarya. Pada bagian ini juga berisi penjelasan singkat tentang konsep penciptaan, 

metode dan proses perwujudanya menjadi bentuk karya, estimasi/prediksi hasil wujud 

karya, dan model presentasi atau penyajian karya. 

 

b. Rumusan Masalah Penciptaan atau Tujuan Penciptaan 

Rumusan masalah penciptaan harus menggambarkan faktor/ fenomena yang menjadi 

cakupan penciptaan karya seni, yakni:  alasan  membangun gagasan konsep penciptaan, 

proses pengolahan ide menjadi wujud karya,  hinggga hasil karya, dan evaluasi serta 

model penyajiannnya. Berkaitan dengan masalah membangun konsep penciptaan, 

misalnya:: mengapa tema tersebut menarik untuk diangkat sebagai ide penciptaan karya. 

Bagaimana konsep penciptaan itu akan diwujudkan dalam karya seni, bagaimana hasil 

perwujudan dari konsep ke dalam bentuk karya, bagaimana hasil penciptaan memperoleh 

apresiasi publik, bila perlu bagaimana bentuk penyajiannnya.  

Contoh rumusan masalah penciptaan adalah sebagai berikut: Mengapa relief candi 

Penataran diangkat sebagai ide berkarya keramik. Aspek makna apa yang dapat digali dan 

dapat diangkat sebagai ide penciptaan.  Bagaimana cara mengungkapkan secara visual dari 

gagasan makna relief candi tersebut ke dalam bentuk karya, yang didukung teknik 

berkarya keramik. Bagaimana hasil ekspresi artistik tersebut dan ulasan proses kreatif. 

Bagaimana penyajian/gelar karya hasil proses kreatif. 

  Rumusan masalah disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan dituangkan dalam 

bentuk kalimat Tanya. Rumusan masalah dapat diwujudkan dalam bentuk tujuan 

penciptaan. Tujuan penciptaan seni ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. 

 

c. Kajian Sumber Teoritis Dan Karya Terdahulu 

Kajian sumber teoritis dan kajian karya terdahulu merupakan pijakan dalam melakukan 

penciptaan, yang didasarkan pada teori seni dan penciptaan seni dan karya seni terdahulu 

yang relevan dengan karya yang akan diciptakan. Karena itulah bagian ini berupa analisis 
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terhadap berbagai sumber yang memberi inspirasi, sumber inspirasi tersebut adalah 

sumber yang dapat menunjang gagasan konsep dan perwujudan karyanya. Misalnya 

sumber inspirasi itu berasal dari alam, lingkungan sosial, dan hasil seni budaya atau karya 

seni hasil seniman atau pencipta sebelumnya. Bahan yang dikaji dapat berupa bahan 

kepustakaan, dokumentasi lainya, rekaman audio visual atau maupun hasil pengamatan 

langsung yang memberi inspirasi.  Artinya bahan-bahan kajian sumber ide bisa yang 

diperoleh dari hasil observasi, data pustaka, rekaman (buku, jurnal, katalog pameran, foto, 

CD, VCD), dan lain-lain. 

Kajian sumber juga dapat terkait dengan teknik berkarya yang dilakukan pencipta seni 

yang lain (seni rupa maupun di luar seni rupa). Yakni bagaimana perupa atau seniman lain 

mengolah ide ke dalam suatu karya dengan teknik dan material tertentu (apa aspek 

inovatif yang dilakukan). Selanjutnya apa yang berbeda dengan rencana proses kreatif 

maupun hasil kreatif yang akan dilakukan dalam skripsi penciptaan ini. 

Setiap sumber verbal/tertulis dan non verbal/non tertulis yang dikaji untuk mendukung 

proses penciptaan tersebut harus disebutkan nama pengarangnya/penciptanya dan tahun 

penerbitan/penciptaannya/sumbernya (apabila berupa sumber data verbal). Apabila 

sumber inspirasi diperoleh melalui data non verbal, hendaknya disertakan kapan, di mana 

dan dari siapa data/ inspirasi itu diperoleh (misalnya dari sumber online). 

Teori yang dikaji dari pustaka didasarkan pada tiga criteria, yaitu: (1) prinsip 

kemutakhiran (minimal 80% pustaka yang dirujuk terbit sepuluh tahun terakhir), (2) 

prinsip keprimeran (minimal 80% pustaka yang dirujuk berasal dari hasil penelitian atau 

penciptaan seni yang dimuat dalam jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian), 

dan (3) prinsip relevansi (hanya pustaka yang relevan dengan masalah penciptaan karya 

seni saja yang dirujuk). Isi bagian ini maksimal 10% dari seluruh isi bagian inti skripsi. 

   

d. Kegunaan Penciptaan 

 

Bagian ini berisi paparan manfaat teoritis dan/atau paraktis dari hasil penciptaan. 

Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu seni, bagi cabang seni / ilmu 

pengetahuan dan teknologi; sedang manfaat praktis berhubungan dengan aplikasi karya 

seni rupa dalam kehidupan. Paparan manfaat praktis menjelaskan, apa manfaat hasil 

penciptaan tersebut bagi diri sendiri/personal, bagi masyarakat/sosial, dan bagi lembaga. 

Contoh paparan kegunaan penciptaan seni: (a) melalui hasil cipta karya kriya batik khas 

Lumajang meningkatkan kepekaan diri sendiri maupun masyarakat tentang pentingnya 
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menggali bentuk bentuk tumbuhan lokal Lumajang sebagai ide pengembangan batik khas 

daerah melalui desain motif batik sandang yang (b) memperkaya ide dan wujud seni 

budaya daerah yang ditumbuhkan dari potensi-potensi lokal, dengan dengan materi ide 

subjek/objek  tersebut). Paparan manfaat penciptaan seni ini ditulis secara spesifik sesuai 

dengan hasil penciptaan. 

 

e. Metode Penciptaan 

 

Pada dasarnya metode penciptaan seni rupa dapat dibedakan antara metode penciptaan 

seni yang ekspresif (seni murni) dengan metode penciptaan seni yang aplikatif (seni 

terapan). Dengan demikian untuk metode penciptaan seni yang ekspresif, ada beberapa 

model proses kreatif yang bisa dirujuk, antara lain: 

1. model I Made Bandem, yang meliputi 5 tahap sebagai berikut: (1) persiapan, 

berupa pengamatan, pengumpulan informasi dan gagasan; (2) elaborasi, untuk 

menetapkan gagasan pokok melalui analisis, integrasi, abstraksi, generalisasi; (3) 

sintesis, untuk mewujudkan konsepsi karya seni; (4) realisasi konsep ke dalam 

berbagai media seni, dan (5) penyelesaian, ke dalam bentuk akhir karya seni. 

2. model Alma Hawkins, yang meliputi 3 tahap sebagai berikut: (1) tahap eksplorasi, 

(2) tahap improvisasi/ eksperimentasi: (3) tahap pembentukan/ pewujudan 

3. model Laura H Champman, yang meliputi 3 tahap proses kreatif sebagai berikut: 

(1) tahap permulaan (incept), (2) tahap  penyempurnaan, dan (3) tahap 

penyelesaian.   

4. model Chatarina Patrick, yang meliputi 4 tahap proses kreatif sebagai berikut: (1) 

tahap persiapan, (2) tahap inkubasi, (3) tahap isnpirasi, (4) tahap elaborasi 

5. model Primadi Tabrani, yang meliputi tahap proses kreatif sebagai berikut: (1) 

tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan bahan, (3) tahap empati menuju pra-idea, 

(4) tahap pengeraman pra-idea, (5) tahap penetasan ide, (6) aspek luar 

pelaksanaan, (7) aspek integral pelaksanaan. 

Sedang untuk model penciptaan seni yang aplikatif (seni terapan) yang bisa 

dirujuk sebagai metode penciptaan adalah model yang dikembangkan oleh Yusuf Effendi, 

atau model Sajiman Ebdi Sanyoto.  
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6. Proses Penciptaan Dan Hasil Penciptaan 

Bab ini berisi dua sub bab utama, yakni proses berkarya, hasil berkaya.Pada proses 

berkarya harus diuraikan bagaimana menggali ide hingga menjadi konsep karya 

(elaborasi). Konsep tersebut dapat mempertimbangkan hasil kajian lapangan maupun 

kajian kepustakaan.  Ketika konsep karya sudah ditetapkan dilanjutkan proses 

penjelajahan wujud  karya (eksplorasi bentuk) dan eksplorasi teknik (bahan, alat, dan 

teknik berkarya).  Pada tahap akhir adalah  merealisasi konsep karya (proses pembentukan 

karya, inishing) bentuk karya seni.  

 Setelah proses penciptaan karya didiskripsikan, selanjutnya pada sub bab ini 

disajikan foto hasil penciptaan dan ulasan karya seni yang telah dilakukan. Penyajian 

karya dilakukan dalam bentuk pergelaran karya / pameran tunggal. Diskripsi hasil karya 

seni dengan mempertimbangkan pendekatan yang telah dipilih.  

Diskripsi  karya dapat disajikan  dalam bentuk tabel, disertai foto karya. Dalam hal 

ini, dapat pula dilengkapi foto-foto dokumentasi proses kreatif/proses berkarya yang 

merekam proses berkarya dan suasana pameran. Mahasiswa di samping mengulas atau 

mendiskripsikan aspek-aspek wujud karya dan penggarapannya yang tampak (visual 

maupun visible), juga mengulas  yang tak tampak dan tak terlihat (intangible dan 

invisible) dari karya seni yang diciptakannya, kendala, kemungkinan teknis dan inovatif 

yang bisa diproyeksikan/dijelaskan.  

Ulasan juga dapat ditambah berdasarkan masukan atau kritik dari para 

pengunjung/penonton pameran/pergelaran, khususnya dan juga  team pembimbing 

skripsi. Dengan demikian ada penambahan dan penyempurnaan dalam ulasan atau hasil 

evaluasi dalam laporan atau Naskah Karya Seni skripsi. 

  

7. Pembahasan 

 

   Bagian ini merupakan paparan yang mendiskusikan hasil karya ciptaan yang sudah 

terpapar dalam Bab IV  dengan Kajian Sumber Teoritis Dan Karya Terdahulu sebagai 

bagian dari Bab II, supaya tampak dan dapat meyakinkan penguji ataupun penghayat, 

bahwa karya yang diciptakan adalah karya yang orisinil dan jauh dari plagiarism.      
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Isi Bagian Akhir 

a. Kesimpulan 

Uraian singkat dalam garis besar,  yaitu: (1) Kesimpulan umum apakah karya seni yang 

diciptakan telah sesuai benar dengan tujuan penciptaan, atau ada hal-hal tak terduga; (2) 

Adakah ide-ide atau masalah baru yang muncul  (3) Hal-hal apa saja yang menunjang 

proses penciptaan; dan (4) Hal-hal yang menghambat/sebagai kendala dalam proses 

penciptaan. 

 

b. Saran-saran 

Saran-saran ini ditujukan bagi diri sendiri maupun pembaca yang biasanya berkaitan 

dengan lembaga akademik maupun non akademik,  yaitu bagaimana mengantisipasi ke 

depan suhubungan dengan masalah/ide-ide baru yang muncul dan bagaimana 

menghindarkan atau memperkecil hambatan yang mungkin muncul. 

 

2.3  Pembimbingan Skripsi Penciptaan Seni rupa 

 

Pembimbing skripsi diusulkan oleh mahasiswa yang sedang menempuh program Skripsi 

penciptaan seni, dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan melalui proses rapat di tingkat Prodi. 

Kriteria penetapan pembimbing Skripsi penciptaan seni didasarkan pada kesesuaian konsep 

seni atau masalah penciptaan yang diusulkan mahasiswa dengan kualifikasi akademik/ 

profesional calon dosen pembimbing skripsi penciptaan seni, serta proporsi beban tugas setiap 

pembimbing. Pembimbing dan Penguji ahli dapat lintas prodi/ jurusan sesuai kompetensi 

dosen dan topik penciptaan seninya.  

 

Persyaratan Pembimbing dan penguji ahli: 

a. Dosen dengan Jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli III/b 

b. Kompetensi kekaryaan pembimbing sesuai bidang pilihan penciptaan yang dipilih 

mahasiswa 

c. Pembimbing bisa berupa Tim pembimbing (Pembimbing 1 & Pembimbing 2), bisa 

juga Pembimbing Tunggal, sesuai persetujuan Ketua Jurusan 

d. Penguji Ahli  jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala atau berpendidikan S3 

dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor 
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2.4 Proses Kerja Penciptaan Karya 

 Persiapan Pembimbingan 
 

1. Setelah Surat Tugas Pembimbingan diterbitkan oleh Jurusan, mahasiswa segera mulai 

bekerja di bawah arahan Pembimbing Skripsi penciptaan seni. Konsultasi mahasiswa 

dengan pembimbingan harus dilakukan secara teratur sesuai dengan kesepakatan, dan 

dicatat dalam Buku Pantauan Pembimbingan skripsi. 

2. Proses pembimbingan dievaluasi pada bulan kedua dan keempat oleh Tim Prodi, hasil 

evaluasi menjadi dasar bagi kelanjutan proses pembimbingan atau pencarian solusi bila 

ada permasalahan.  
3. Jangka waktu bimbingan skripsi paling lama 2 (dua) semester, dan apabila selama 2 

(dua) semester Naskah karya seni tidak selesai, maka mahasiswa diwajibkan mengganti 

tema/topik proposal dan dikenakan pergantian Pembimbing. 

4. Jumlah karya yang harus diselesaikan dikonsultasikan kepada pembimbing. (yang 

jumlahnya bergantung pada konsep kekaryaannya)   

 

Persyaratan Pembimbingan Skripsi Penciptaan Seni 

1) Mahasiswa menandatangani Kontrak Pembimbingan dengan Pembimbing dan 

disahkan oleh Kaprodi/Kajur JSD. 

2) Mahasiswa merekam hasil konsultasi dalam Buku Pantauan Pembimbingan yang 

ditandatangani oleh Pembimbing. 

3) Mahasiswa menyelesaikan dan merevisi naskah karya seni Skripsi penciptaan 

sesuai dengan arahan dan koreksi yang diberikan oleh Dosen Pembimbing. 

4) Mahasiswa melaksanakan konsultasi dengan pembimbing minimal 8 (delapan) kali 

sebagai persyaratan maju ujian. 

5) Mahasiswa mengisi Buku Pantauan Pembimbingan dan dimintakan tandatangan 

Pembimbing, sebagai bukti proses pembimbingan. 

6) Kelayakan jumlah karya yang dipamerkan dikonsultasikan kepada pembimbing. 

(yang jumlahnya bergantung pada konsep kekaryaannya). 

    

2.4 Pelaksanaan Pameran Dan Ujian Skripsi Penciptaan 

 

a. Pelaksanaan Pameran 

1) Pada dasarnya kegiatan pameran dilaksanakan sebagai tindak lanjut setelah 

karya dan laporan skripsi selesai dikerjakan dan mendapatkan persetujuan dari 

pembimbing; artinya pameran merupakan organisasi penampilan karya yang 

telah siap diamati dan dinilai. 

2) Pameran dapat diselenggarakan secara individu atau secara kelompok, baik di 

dalam kampus maupun di luar kampus. 

3) Penyelenggaraan pameran dilaksanakan minimal selama 3 hari. 
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b. Pelaksanaan Ujian Skripsi Penciptaan Seni 

1) Pelaksanaan ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah Mahasiswa mendaftar ujian 

skripsi pada Ketua Jurusan dengan membawa draft laporan skripsi dan proposal 

pameran yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

2) Jurusan  menetapkan jadwal Ujian yang pada dasarnya waktunya sesuai dengan 

jadwal pameran, dan tempat ujian ada di lokasi pameran. 

3)  Mahasiswa melaksanakan Ujian di hadapan Tim Penguji, lengkap dengan 

Presentasi Powerpoint, dan mengenakan pakaian rapi: kemeja putih, berdasi, 

berjas almaater UM, celana/rok hitam. 

4)  Pada saat pelaksanaan pameran, disertai  media publikasi berbentuk  Poster 

pameran dan katalog  pameran. 

5) Tim penguji wajib mengamati hasil karya dan model penyajiannya/display 

pamerannya sebelum ujian berlangsung, sebagai pertimbangan penilaian 

kualitas karya seninya dan kualitas pamerannya. 

6) Tim penguji menyerahkan nilai sementara, berkas hasil ujian atau Berita Acara 

pelaksanaan ujian skripsi penciptaan seni rupa kepada Jurusan  pada hari yang 

sama.  
 

III PENILAIAN DAN UJIAN SKRIPSI PENCIPTAAN SENI RUPA 

 

3.1 Penilai 

 Penilai yang akan menilai ujian skripsi penciptaan adalah Tim Dosen Penilai. Tim Dosen 

Penilai berjumlah tiga orang yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan. Dalam prose penilaian dan 

ujian skripsi penciptaan, dosen pembimbing akan bertindak sebagai penilai, yang melakukan 

penilaian mulai dari proses berkarya sampai hasil akhir. 

 

3.2 Pelaksanaan Penilaian Skripsi Penciptaan Seni Rupa 

 Penilaian matakuliah Skripsi Penciptaan Seni Rupa dilaksanakan pada saat pameran  yang 

sekaligus menjadi pelaksanaan ujian skripsi penciptaan. Artinya jadwal ujian skripsi 

ditetapkan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pameran. 
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3.2 Instrumen Penilaian Skripsi Penciptaan Seni Rupa 

 

NO ASPEK YANG 

DINILAI 

PEMBIMBING BUKAN 

PEMBIMBING 

KETERANGAN 

1. Kualitas Sripsi 

Sebagai Produk 

Tertulis 

 

 

……………*) 

 

 

……………*) 

Rentangan   Nilai 

85-100        A  atau 4,00 

80-84          A- atau 3,70       

75-79          B+atau 3,30 

70-74          B  atau 3,00 

 65-69         B- atau 2,77 

60-64          C+atau 2,30 

55-59          C atau  2,00 

40-54          D atau  1,00 

0-39            E atau   0 

2 Kualitas Unjuk 

Dalam PROSES 

UJIAN 

 

 

……………*) 

 

 

……………*) 

3. Kualitas HASIL 

KARYA SENI 

 

……………*) 

 

……………*) 

4. Kualitas PAMERAN 

KARYA 

 

……………*) 

 

……………*) 

5. Kualitas unjuk kerja 

seluruh PROSES 

PENCIPTAAN dan 

PROSES 

PENULISAN 

 

 

 

 

……………*) 

 

 

 

 

Tak Dinilai 

 NILAI SELURUH 

ASPEK (sebagai 

gabungan nilai 

aspek-aspek terkait) 

 

 

 

……………*) 

 

 

 

…………….*) 
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LAMPIRAN: 
Contoh judul skripsi penciptaan berbasis seni murni (seni sebagai media 

ekspresi) 

 

CERITA TANTRI DALAM EKSPRESI  

SENI KERAMIK STONEWARE BERGLASIR 

 
 

 
 

 

 

 
PROPOSAL 

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI 

 

Program pendidikan  Seni Rupa 

 

 

 

 

 

Sari Nenggolan 

NIM. .......... 
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Contoh judul skripsi penciptaan berbasis seni murni (seni sebagai media 

ekspresi) 

 

 

CERITA EDUKATIF “GARUDA KAMANDALU” DARI RELIEF 

CANDI  KIDAL  SEBAGAI IDE PENCIPTAAN SENI LUKIS 

 
 

 
 

 

 

 
PROPOSAL 

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI 

 

Program pendidikan  Seni Rupa 

 

 

 

 

 

SAIFUL IKSAN 

NIM. .......... 
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Contoh judul skripsi penciptaan berbasis seni murni (seni sebagai media 

ekspresi) 

 

REPRESENTASI ARTISTIK “APEL MALANG PONCO  

KUSUMO” DALAM SENI GRAFIS TEKNIK CUKIL RENDAH   

 
 

 
 

 

 

 
PROPOSAL 

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI 

 

Program pendidikan  Seni Rupa 

 

 

 

 

 

DANI ISNAINIWATI 

NIM. .......... 
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Contoh judul skripsi penciptaan berbasis seni terapan (seni sebagai sarana 

sebutuhan masyarakat/ seni publik) 

 

KEINDAHAN ALAM  LERENG TIMUR GUNUNG 

PANDERMAN SEBAGAI IDE PENGEMBANGAN DESAIN 

MOTIF BATIK SANDANG  KHAS KOTA WISATA BATU 

 
 

 
 

 

 

 
PROPOSAL 

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI 

 

Program pendidikan  Seni Rupa 

 

 

 

 

NINING SULISTYOWATI 

NIM. .......... 
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Contoh judul  skripsi penciptaan berbasis seni terapan / fungsional (seni sebagai 

sarana kebutuhan masyarakat) 

 

PENCIPTAAN DESAIN PRODUK KRIYA “TEMATIK FLORA” 

UNTUK ELEMEN ESTETIK INTERIOR PADA RUMAH 

BELAJAR  LANSIA DI PERUMAHAN SUKUN INDAH PERMAI  

 

 

 

 
 

 

 

 
PROPOSAL 

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI 

 

Program pendidikan  Seni Rupa 

 

 

 

 

 

ARIF BASEMAN SONY 

NIM............ 
 

 

 

 

Program Studi Pendidikan Seni Rupa  

JURUSAN SENI DAN DESAIN FS UM 

April 2017 



 

 

18 

 

 

Contoh skripsi penciptaan berbasis seni terapan (seni sebagai sarana kebutuhan 

masyarakat) 

 

REPLIKASI DAN KREASI  ARSITEKTUR PERCANDIAN GAYA 

JAWATIMURAN  MELALUI KARYA  KERAMIK GERABAH SEBAGAI 

SAJIAN WISATA EDUKATIF DI ANJUNGAN MUSIUM EMPU TANTULAR 

JAWA TIMUR 

 

 
 

 

 

 
PROPOSAL 

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI 

 

Program pendidikan  Seni Rupa 

 

 

 

 

 

Sunari  
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