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BERKARYA SENI RUPA (REKLAME) 

 

Dalam berkarya seni rupa kita harus memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, 

dan teknik. 

A.    Unsur- unsur seni rupa: 

1) Garis 

 

Garis adalah dasar dari semua gambar dan 

produk. 

Di samping ini contoh-contoh garis yang 

digunakan untuk membuat berbagai efek 

dan Variasi. 

 

 

2) Bentuk harmonis 

 

Bentuk harmonis/laras adalah bentuk yang 

merupakan gabungan dari bentuk-bentuk 

dasar serupa atau sejenis 

 

3) Bentuk kontras 

 

Bentuk kontras adalah bentuk yang 

tercipta dari gabungan bentuk-bentuk 

yang satu- sama lain bersifat 

kontras/bertentangan (misalnya lengkung 

dan lurus). 

UNIT KEGIATAN BELAJAR 

UKB SBRU-3.1/4.1/1/1 
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4) Tekstur 

Tekstur adalah sifat 

permukaan bahan/material 

yang dapat dilihat, diraba dan 

dirasakan oleh pancaindra 

kita. 

Sifat Tekstur: Keras, Kasar, Lembut, 

Halus 

5) Warna 

 

Warna primer (artinya warna 

utama) ditambah dengan putih 

dan hitam, adalah merah, 

kuning dan biru.    

Warna sekunder (artinya 

warna turunan kedua), warna-

warna seperti hijau adalah 

bercampurnya dua warna 

primer di kedua sisinya yaitu 

kuning dan biru.  

Warna tertier (artinya warna 

turunan ketiga), dibuat dengan 

mencampurkan warna primer 

dan  warna sekunder, misalnya 

warna kuning-orange adalah 

campuran dua warna kuning 

dengan orange. 

6) Warna Kontras 

 

Kontras yang paling kuat 

terjadi di antara dua warna 

berseberangan / berlawanan 

di dalam Lingkaran Warna. 

Contoh warna Kuning dan 

Violet. Warna-warna ini biasa 

juga disebut sebagai 

komplementer (warna-warna 

yang saling mengisi, atau satu 

sama lain memiliki intensitas 

yang sama kuat terhadap 
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tangkapan mata jika 

ditampilkan bersama-sama). 

7) Warna Harmonis 

 

Yang disebut dengan warna-

warna harmoni adalah yang 

dalam Lingkaran Warna 

keduanya berada dalam 

urutan terdekat. Misalnya 

warna kuning-orange dengan 

kuning, atau kuning dengan 

kuning-hijau.  

 

  B.    Pengertian Reklame 

Reklame berasal dari bahasa latin "re clamare" atau "re calmo" yang memiliki arti “re” 

artinya kembali berulang-ulang dan “clamare atau clamo” artinya berterik . Jadi reklame 

dapat di artikan sebagai teriakan yang di ulang kembali. Jadi reklame bertujuan untuk 

memberitahukan, mengajak dan menganjurkan.  

     Reklame sebagai media promosi periklanan terhadap produk atau jasa agar perusahaan 

dapat dikenal lebih luas sesuai yang dinginkan. Agar dapat melakukan promosi secara 

efektif perlu mengetahui jenis promosi dan reklame apa yang sesuai dengan bisnis yang 

dijalankan. Berikut ini contoh aneka reklame yang dipajang di tepi jalan. 
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Reklame menurut bentuknya dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu reklame komersial dan 

reklame nonkomersial. 

1. Reklame komersial 

     Reklame komersial adalah reklame yang memiliki tujuan untuk mencari 

keuntungan sebanyak-banyaknya berupa barang atau berupa uang. Reklame 

tersebut berisikan tentang promosi barang yang di reklamekan. Berikut ini 

contoh reklame komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar, reklame komersial adalah suatu sarana untuk mengajak seseorang atau 

kelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bentuk materi, namun juga 

harus memperhatikan hal, sebagai berikut: 

a. Persuasif 

Apapun sarananya, reklame harus bersifat mengajak. 

b. Estetis 

Supaya terlihat menarik, bentuk reklame harus memiliki unsur keindahan, 

keseimbangan supaya terlihat harmonis, irama, kontras, sopan atau sesuai 

dengan norma dan bersifat mendidik. 

 (Sumber: http://mediareklame76.blogspot.co.id) 

Aneka ragam reklame 
 
 

 (Sumber: http://www.kabarbanyuwangi.info.com) 

Berbagai macam reklame komersial 
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2. Reklame nonkomersial 

     Reklame non komersial adalah reklame yang memiliki tujuan untuk 

memberitahu dan mengajak masyarakat untuk mengikuti reklame tersebut. 

Reklame ini biasanya adalah reklame dari pemerintahan atau badan swasta 

yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar mengikuti 

dan mengajak semua masyarakat untuk mematuhi ajakan di reklame tersebut . 

Contohnya reklame tentang jangan buang sampah sembarangan, ikuti 

keluarga berencana, dan lain-lain. Berikut ini contoh reklame nonkomersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: http://www.heqris.com) 

Contoh reklame nonkomersial 
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A. Jenis-Jenis Reklame 

     Berdasarkan bentuknya, reklame dapat di bagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-

jenis reklame adalah sebagai berikut. 

1. Poster 

Bentuk media reklame visual (bisa di lihat dengan mata) yang berbentuk 

gambar atau tulisan berukuran besar . Biasanya di tempatkan pada tempat 

umum yang sering di lalui banyak orang atau mudah di lihat orang banyak. 

2. Selebaran 

Reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembaran kertas . Dan jenis 

reklame seperti ini bisa kita lihat cara penyampainya langsung di berikan 

kepada masyarakat dengan menyebarkan di jalan , dan di tempat-tempat yang 

ramai orang . 

 (Sumber: http://www.wordpress.com) 

Contoh reklame nonkomersial 
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3. Buklet 

Reklame yang di buat menyerupai buku dengan jumlah halaman lebih dari 

dua lembar . 

2. Fulder 

Reklame berbentuk buku kecil atau lembaran yang di lipat . Berisi pentunjuk 

tentang pemakaian barang dan penempatanya, yang di sertakan pada barang 

dagangan . 

3. Embalase 

Reklame yang terdapat pada kemasan benda yang di perdagangkan atau 

pembungkus suatu produk yang mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai 

pembungkus dan sebagai daya tarik konsumen . 

4. Advertensi 

Reklame yang berupa gambar atau tulisan , cara penyampainya atau 

penempatannya pada media cetak seperti majalah, koran, tabloid dan lain-

lain. 

5. Etiket 

Reklame yang penempatanya pada bendanya atau di cetak langsung pada 

pembungkus tetapi ada juga yang di cetak terpisah dari pembungkus . 

6. Label 

Reklame yang di pasang pada benda dengan di tempel atau di gantungkan 

sebagai cap atau merk dagang beserta harga, di samping itu juga berfungsi 

untuk menambah keindahan penampilan barang dagangan tersebut. 

7. Logo 

Reklame yang berbentuk gambar yang di gunakan sebagai simbol atau 

lambang sebuah produk maupun barang . 

8. Initial 

Reklame yang berbentuk huruf depan suatu nama (instansi, lembaga ,dan 

lain-lain) yang di gunakan sebagai simbol atau lambang. Dalam penampilan 

huruf tersebut di buat semenarik mungkin agar tampak indah. 
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9. Mobile 

Reklame yang penempatanya dengan cara di gantungkan dan dapat di 

gerakkan oleh hembusan angin atau alat penggerak tertentu . 

10. Baliho 

Reklame yang berbentuk gambar atau foto serta di buat menggunakan papan 

yang besar yang biasanya di letakkan di tempat strategis .  

11. Spanduk 

Reklamen jenis ini medianya menggunakan kain memanjang. Biasanya 

direntangkan melintang atau membujur di atas jalan raya . 

12. Papan nama 

Merupakan reklame yang di tulis pada papan nama (nama sebuah took, 

perusahaan , sekolah, kantor dan lain-lain). Penempatannya berada di depan 

tempat atau lokasi yang bersangkutan . 

13. Etalase / Show window 

Reklame yang di letakkan di bagian depan toko. Kadang di letakkan di dalam 

ruang kaca dan berisi berupa pajangan barang dagangan. 

 

B. Fungsi Reklame 

Pada dasarnya fungsi atau tujuan reklame adalah sebagai berikut: 

1. Mempekenalkan suatu produk pada khalayak atau masyarakat. 

2. Agar pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan 

3. Agar perusahaan produk tersebut banyak keuntungan. 

 

C. Mengomunikasikan Karya Reklame 

Setiap karya seni, pada umumnya akan disajikan kepada masyarakat atau audiens. 

Ketika karya seni itu hadir di dalam masyarakat, maka disitulah terjadi interaksi 

antara audiens dan karya seni tersebut. Disitu karya seni dinikmati, diamati, 

diapresiasi, sehingga timbullah proses komunikasi. Dalam mengamati sebuah karya 

seni rupa, apresiator dapat dengan bebas menilai, mencari, dan menggali makna 

visual dari sebuah karya seni rupa tersebut. Fungsi seni dalam masyarakat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu fungsi rekreasi dan fungsi komunikasi. Fungsi seni di 
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masyarakat yang berhubungan dengan rekreasi atau wisata, apabila karya seni itu 

dikonsep atau diprogram untuk menarik wisatawan. Dalam hal ini para apresiator 

dapat menikmati sebuah karya seni secara langsung dan tidak lansung. Pengamatan 

secara langsung ini dapat kita jumpai misalkan pada pameran seni lukisan, pameran 

patung dan seni publik. Sedangkan apresiasi karya seni yang tidak  langsung, 

mempunyai pengertian apabila karya seni tersebut tidak dijadikan konsep utama. 

Artinya sebuah karya seni tersebut hanya sebagai pelengkap dalam suatu acara atau 

bangunan. Ini dapat dijumpai misalkan lukisan yang terpajang di restaurant, hotel, 

dan perkantoran. 

Mengomunikasikan karya reklame yang telah dibuat oleh peserta didik dapat 

dilakukan melalui presentasi karya di kelas atau melalui pameran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fungsi seni dalam pengertian komunikasi adalah sebuah karya seni itu mempunyai 

pesan visual yang akan disampikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini karya seni 

menjadi mediator antara sang produsen dengan audiens. Karya seni  rupa dapat dikatakan 

berhasil menyampaikan pesan, apabila makna dari sebuah karya tersebut dapat dicerna 

dan dipahami oleh audiens atau apresiator. Kecenderungan karya seni rupa yang 

(Sumber: http://www.alixbumiartyou.blogspot.co.id) 

Salah satu cara mengomunikasikan karya seni melalui pameran 
 
 



 10 

mempunyai muatan pesan, dapat dijumpai pada karya seni Reklame. Dengan adanya 

karya-karya reklame seperti poster, spanduk, neonbox, banner dan pamphlet, sebagai 

karya seni terapan yang penggunaannya lebih kepada fungsi komunikasi.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengomunikasikan karya reklame: 

1. Unsur-Unsur Reklame 

a. Tipografi :    bentuk huruf yang cocok untuk membuat kata-kata/kalimat 

b. Illustrasi     :    gambar yang sesuai dan memperjelas reklame 

2. Syarat Pembuatan Reklame 

a. Estetis     :    reklame yang mengandung nilai-nilai keindahan 

b. Etis      :    reklame yang bresifat sopan dan santun/mengandung norma 

kebaikan 

c. Persuasif     :    reklame yang menarik perhatian orang banyak 

d. Edukatif     :    reklame yang mengandung pendidikan/ajakan bebuat positif 

e. Harmonis     :    reklame yang mengandung komposisi warna, bidang dan objeck 

yang selaras. 

3. Bentuk Reklame 

a. Simetris     :    objeck gambar/ tulisan kanan-kiri seimbang 

b. Asimetris     :    objeck gambar/ tulisan kanan-kiri tidak seimbang 
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Lampiran 2 : Instrumen Penilaian 
 

 

INTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

Nama Satuan pendidikan : SMA N 6 MALANG 

Tahun pelajaran      : 2017/2018 

Kelas/Semester      : X / I 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

NO WAKTU NAMA 
KEJADIAN/ 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

POS/ 

NEG 
TINDAK LANJUT 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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INSTRUMEN PENUGASAN 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 6 MALANG 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Semester : X/I 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Kompetensi dasar : 3.1  Memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan 

teknik dalam berkarya seni rupa 

 

Indikator : 3.1.1 Menjelaskan konsep dalam berkarya seni rupa 

3.1.2 Menjelaskan unsur dalam berkarya seni rupa 

3.1.3 Menjelaskan prinsip dalam berkarya seni rupa 

3.1.4 menentukan bahan dalam berkarya seni rupa 

3.1.5 Menentukan teknik dalam berkarya seni rupa 

 

Materi : Konsep , prinsip dan teknik dalam membuat rancangan 

karya seni rupa (reklame) 

 

 

Perhatikan dan putar kembali tayangan video pembuatan karya seni reklame: 

1. Buatlah tabel analisis  berdasarkan tayangan video tersebut! 

2. Dari analisis tersebut buatlah rancangan untuk membuat karya seni reklame; 

3. Tuangkan hasil rancangan tersebut dalam praktek dengan menggunakan peralatan 

yang sudah ditentukan dalam rancangan; 

4. Hasil rancangan karya tersebut dikumpulkan pada pertemuan minggu depan; 

5. Amati rancangan arya temanmu, apa yang dapat kalian simpulkan/komentari? 

6. Buat laporan mulai dari perencanaan, proses dan hasil. 

 

 

Rubrik Penilaian 

 

Nama siswa/kelompok :  ………………………………………………………….. 

Kelas     : …………………………………………………………… 

Tanggal Pengumpulan : ............................................................................. 

 

No Kategori Skor Alasan 

1. 1. Apakah tugas dikerjakan lengkap dan 

sesuai dengan tanggal pengumpulan yang 

telah disepakati? 

  

2. 3. Apakah terdapat uraian tentang prosedur  

penyelesaian tugas yang dikerjakan? 

  

3. Apakah gambar dibuat dengan tepat dan 

sesuai dengan konsep? 

  

4. Apakah bahasa yang digunakan untuk 

menginterpretasikan lugas, sederhana, 

runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 

  

5. Apakah penyelesaian yang dikerjakan   
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No Kategori Skor Alasan 

sesuai dengan konsep yang telah 

dipelajari? 

6. Apakah dibuat kesimpulan?   

Jumlah   

 

Kriteria: 

5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang 

 

 

 

           Malang, 16 Juni 2017 

Mengetahui  

Kepala SMAN 6 Malang      Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

 

 

Drs. HARIYANTO, MPd      PURWADI KRISTONO A, S.Pd 

NIP 19640105 199003 1 019     NIP 197108182010011004 
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INSTRUMEN TES TERTULIS 
 

Satuan Pendidikan : SMAN 6 MALANG 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Semester : X/I 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Kompetensi dasar : 3.1 Memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik 

dalam berkarya seni rupa 

 

Indikator : 3.1.1 Menjelaskan konsep dalam berkarya seni rupa 

3.1.2 Menjelaskan unsur dalam berkarya seni rupa 

3.1.3 Menjelaskan prinsip dalam berkarya seni rupa 

3.1.4 menentukan bahan dalam berkarya seni rupa 

3.1.5 Menentukan teknik dalam berkarya seni rupa 

 

Materi : Merancang dan membuat karya seni rupa (reklame) 

 

 

Soal: 

 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari media reklame, jelaskan pertanyaan 

berikut ini: 

1. Buat definisi atau pengertian seni reklame yang kamu pahami ! 

2. Mengapa tujuan reklame komersial ingin mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya ! 

3. Bagaimanakah reklame non komersial dapat berfungsi maksimal untuk 

mempengaruhi masyarakat ! 

  

Contoh Pedoman pensekoran : 

Penyelesaian skor 

Reklame sebagai media promosi periklanan terhadap produk atau jasa 

agar perusahaan dapat dikenal lebih luas sesuai yang dinginkan. Agar 

dapat melakukan promosi secara efektif perlu mengetahui jenis promosi 

dan reklame apa yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. 

 

Reklame komersial 

Reklame komersial adalah reklame yang memiliki tujuan untuk mencari 

keuntungan sebanyak-banyaknya berupa barang atau berupa uang. 

Reklame tersebut berisikan tentang promosi barang yang di reklamekan. 

 

Reklame non komersial. 

Reklame non komersial adalah reklame yang memiliki tujuan untuk 

memberitahu dan mengajak masyarakat untuk mengikuti reklame tersebut. 

Reklame ini biasanya adalah reklame dari pemerintahan atau badan swasta 

yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar mengikuti 

dan mengajak semua masyarakat untuk mematuhi ajakan di reklame 

tersebut . Contohnya reklame tentang jangan buang sampah sembarangan, 

ikuti keluarga berencana, dan lain-lain. 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Total skor 10 
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INSTRUMEN PENILAIAN PROYEK 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 6 MALANG 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Semester : X/I 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Kompetensi dasar : 4.1 Membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan 

berbagai media dan teknik dengan melihat model 

 

Indikator : 4.1.1  Menunjukkan hasil pengamatan tentang konsep, 

unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya 

seni rupa 

   4.1.2  Merancang karya seni rupa reklame 

     4.1.3  Membuat karya seni rupa reklame 

  

Materi : Membuat karya seni rupa (reklame) 

 

Rubrik Penilaian Proyek: 

Kriteria Skor 

• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah A 

Disekitar kita banyak sekali karya seni rupa reklame yang tidak mendidik, baik dari tema 
maupun visual yang ditampilkan. Reklame dalam bentuk baligho, poster,dll banyak 
menampilkan gambar yang kurang mendidik. Sebagai warga Negara yang berbudaya dan 
beretika kita punya kewajiban untuk memperbaiki budaya tersebut.  
 
Buatlah karya reklame yang memenuhi unsur-unsur seni rupa, kreatif, beretika dengan 
tema yang mengakar pada budaya bangsa. 
 
Langkah-langkah mengerjakan: 

1. Selesaikan masalah diatas dengan menggunakan konsep dan teknik karya seni rupa 
(reklame) 

2. Kerjakan tugas ini secara kelompok, tiap kelompok paling banyak 5 orang 
3. Buat rancangan karya reklame yang akan dikerjakan 
4. Hasil pemecahan masalah dibuat dalam laporan tertulis, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah dan laporan hasil 
5. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi 

untuk pemecahan masalah 
6. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses 

pemecahan masalah, dan (c) penyajian data hasil 
7. Laporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 

masalah lain (jika memungkinkan) 
8. Laporan dikumpulkan paling lambat satu minggu setelah tugas ini diberikan. 
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Kriteria Skor 

• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi 

pemecahan masalah yang benar dan tepat 

• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan 

masalah yang masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 

• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat 

pengembangan hasil pada masalah lain  

• Kerjasama kelompok sangat baik 

 

100 - 86 

• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 

• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi 

pemecahan masalah yang benar dan tepat 

• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan 

masalah yang masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 

• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak 

terdapat pengembangan hasil pada masalah lain  

• Kerjasama kelompok sangat baik 

B 

85 - 75 

• Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 

• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan 

persiapan/strategi pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 

• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, 

pemecahan masalah yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang 

berbasis bukti 

• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, 

tidak terdapat pengembangan hasil pada masalah lain  

• Kerjasama kelompok baik 

C 

74 - 65 

• Jawaban tidak benar  

• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan 

persiapan/strategi pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 

• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, 

pemecahan masalah yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak 

berbasis bukti 

• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak 

terdapat pengembangan hasil pada masalah lain  

• Kerjasama kelompok kurang baik 

D 

< 65 

Tidak melakukan tugas proyek 0 

           Malang, 16 Juni 2017 

Mengetahui  

Kepala SMAN 6 Malang      Guru Mata Pelajaran, 
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LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO 
 

Satuan Pendidikan : SMAN 6 MALANG 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas/Semester : X/I 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Waktu Penilaian : Minggu ke-3 

Kompetensi dasar : 4.1  Membuat karya seni rupa dua dimensi 

menggunakan berbagai media dan teknik dengan 

melihat model 

 

Indikator : 4.1.1  Menunjukkan hasil pengamatan tentang konsep, 

unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya 

seni rupa 

   4.1.2  Merancang karya seni rupa reklame 

     4.1.3  Membuat karya seni rupa reklame 

Jenis Portofolio : Hasil tugas Individu dan kelompok  

Tujuan Portofolio : Memantau perkembangan kemampuan keterampilan seni 

musik siswa, dengan menyimbangkan aspek kemampuan 

pengetahuan dan sikap. 

 

Tugas I 

1. Simpan setiap tugas yang diberikan ke dalam map individu siswa (warna map sesuai 

dengan kelas masing-masing/tiap kelas beda warna map); 

2. Buat rangkuman dari setiap tugas yang telah diberikan dan rangkuman dibuat pada 

kertas folio; 

3. Batas waktu pengumpulan tugas adalah di pertemuan terakhir. 

 

PEDOMAN PENSKORAN: 

KRITERIA YANG DINILAI 
SKOR 

MAKSIMAL 

Siswa menyimpan semua tugas yang telah dikerjakan dengan lengkap, 

dan tugas dikerjakan dengan benar, serta dikumpulkan tepat waktu 

4 

Siswa menyimpan tugas-tugas yang telah dikerjakan, dan sebagian 

besar benar tapi kurang lengkap, serta dikumpulkan tepat waktu  

3 

Siswa menyimpan tugas-tugas yang telah dikerjakan, namun sebagian 

besar salah, kurang lengkap, dan tidak dikumpulkan tepat waktu 

2 

Siswa menyimpan tugas-tugas yang telah dikerjakan, namun tugas 

yang dikerjakan salah, dan kurang lengkap, serta tidak dikumpulkan 

tepat waktu  

1 
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Siswa tidak menyimpan satu pun tugas-tugas yang diberikan karena 

tidak pernah mengumpulkan tugas  

0 

LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO 
 

 

Jenis Tugas   :  

Kelas    :  

Semester/ Tahun Pelajaran : 1/ 2017 - 2018 

 

No Nama Siswa 
Tugas 

KD 
Nilai 

Tanda Tangan 
Ket.  

(Tgl Pengumpulan) Peserta 

Didik 
Guru 

       

       

       

       

       

       

       

 

           Malang, 16 Juni 2017 

Mengetahui  

Kepala SMAN 6 Malang      Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

 

 

Drs. HARIYANTO, MPd      PURWADI KRISTONO A, S.Pd 
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