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KATA KUNCI 



 
Manusia Prasejarah sudah mengenal rupa, 

walaupun pada kehidupannya mereka belum 
pernah melihat apa itu gambar, namun mereka 
memiliki cara mereka sendiri untuk mencipta 
sebuah rupa. Dengan cara TRANCE (trans); sebuah 
perjalan spiritual seseorang untuk mendapatkan 
imajinasi. 

Kesimpulan 



 

Art History Timeline 



 

SEJARAH dan PERKEMBANGAN SENI RUPA 
DUNIA 

 SENI RUPA ZAMAN PRASEJARAH 

 SENI RUPA pada PERADABAN BANGSA 
KUNO 

 SENI RUPA pada ABAD PERTENGAHAN 

 SENI RUPA pada MASA RENAISSANCE 

 SENI RUPA pada MASA BAROK ROCOCO 

 SENI RUPA pada ABAD ke-19 

 SENI RUPA pada ABAD ke-20 

 



 
Karakteristik: lukisan gua, patung dewi kesuburan 

(fertility goddesses), bangunan megalitik. 

 

 

Karya: Lukisan gua Altamira (Eropa), Lukisan gua 
Lascaux (Prancis), Woman of Willendorf, Gilbeklitapey 
(Turki Selatan), Stonehenge (Wiltshire Inggris). 

Stone Age (30,000 bc–2500 bc) 



 

Lukisan Gua (Cave Painting) 

Lukisan gua Lascaux 
(Prancis) 

Lukisan gua Altamira (Eropa) 



 

Bangunan Megalitikum 

 Gilbeklitapey (Turki Selatan) Stonehenge (Wiltshire Inggris) 



 

ZAMAN 

PALEOLITHIKUM 
(Zaman batu tua) 

ZAMAN 

MESOLITHIKUM 
(Zaman Batu Tengah) 

ZAMAN 

NEOLITHIKUM 
(Zaman Batu Muda) 

ZAMAN 

MEGALITHIKUM 
(Zaman Batu Besar) 

SENI 

BANGUNAN 

Manusia belum memiliki 

tempat tinggal dan hidup 

nomaden 

Manusia tinggal di 

gua 

Manusia tinggal di 

rumah kayu atau 

bambu 

Selain membuat 

tinggal, juga dibuat 

bangunan-bangunan 

dari batu untuk 

pemujaan atau 

keagamaan seperti 

punden, dolmen, 

sarkofaq, meja batu, 

dll 

SENI 

PATUNG 

Pembuatan patung-

patung nenek 

moyang dan patung 

penolak bala bergaya 

realistis, terbuat dari 

kayu dan batu 

Banyak itemukan 

patung – patung 

berukuran besar 

bergaya statis 

monumental 

SENI LUKIS Ditemukan lukisan–

lukisan yang dibuat 

pada dinding gua 

seperti lukisan gua di 

Sulawesi  Selatan 

dan Pantai Selatan 

Irian Jaya.  

Lukisan diterapkan 

pada bangunan–

bangunan dan 

benda–benda 

kerajinan sebagai 

hiasan ornamentik 

(motif geometris atau 

motif perlambang) 

Ornamen lebih 

beragam 

SENI RUPA ZAMAN BATU 



 

SENI RUPA ZAMAN LOGAM 

 Jaman logam di Indonesia dikenal sebagai jaman 

perunggu, Karena banyak ditemukan benda–benda 

kerajinan dari bahan perunggu seperti genderang, 

kapak, bejana, patung dan perhiasan, karya seni 

tersebut dibuat dengan teknik cor (mencetak) yang 

dikenal dengan 2 teknik mencetak: 

  Bivalve, yaitu teknik cor yang bisa di ulang-ulang 

Acire Perdue, yaitu teknik cor yang hanya satu kali, 

tidak bisa diulang. 

 


