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MATRIKULASI SENI BUDAYA 

KELAS 8 

TAHUN AJARAN 2021/2022 

MINGGU I 

Menggambar Model 

A. Konsep dan Prosedur Menggambar Model 

 Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek 
model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh- tumbuhan, 
manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, 
keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita 
akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan 
gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara 
mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang 
gambarnya. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang 
berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, 
bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model (alam benda) dapat 
berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut 
memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. 
1. Prinsip-Prinsip Menggambar Model 
Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. 
Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki 
keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah 
komposisi, proporsi, keseimbangan,  dan kesatuan. Berikut penjelasan tentang prinsip 
menggambar. 
a. Komposisi 
Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model 
gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui 
bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. 
Beberapa contoh bentuk komposisi dilihat pada pola yang disusun berikut ini. 
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b. Proporsi 

Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang 
menjadi objek model gambar yang dapat diamati (contoh gambar). 
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TUGAS MATRIKULASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan komposisi? 

2. Apakah yang dimaksud dengan komposisi simestris? 

3. Apakah yang dimaksud dengan komposisi asimetris? 

4. Apakah yang dimaksud dengan komposisi sentral? 

5. Jelaskan tentang proporsi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


