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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

iii

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit

ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran

dalam

sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan disekolah. Aktifitas ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model-model pembelajaran
yang bervariasi dan mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS, untuk
mencapai menampilkan gerak dari anggota tubuh melalui gerak tari. Unit ini
mengandung bahan bacaan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada
tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan
dengan permendikbud terkait. Adapun kompetensi yang akan dicapai adalah
“Memperagakan gerak anggota tubuh melalui gerak tari.”
Contoh latihan dan kasus yang disediakan dapat digunakan oleh guru
sebagai referensi untuk mmemberikan pengayakan pembelajaran dikelas
yang disertai juga cara melakukan penilaiannya. Unit ini berfungsi sebagai
stimulan yang dapat memberikan rangsangan posisitf bagi guru untuk lebih
kreatif dalam mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media,
penilaian dan proses lain yang berorientasi High Order Thingking Skils.
Dengan demikian hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan
membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa mendapatkan
perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS yang
bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif kepada
sesama guru untuk saling belajar.

16

Unit Pembelajaran
Gerak Murni

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Mengenal
anggota

gerak

Mengenal gerak anggota

tubuh

tubuh melalui tari

I

melalui tari
KD KETERAMPILAN
4.3 Memperagakan gerak
anggota
melalui tari

tubuh

Memperagakan

gerak

anggota tubuh melalui

I

tari

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas I:
3.3 Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari
4.3 Memperagakan gerak anggota tubuh melalui tari
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
IPK Pendukung

3.3.1 Menyebutkan gerak anggota 4.3.1 Melakukan rangkaian gerak
anggota tubuh
tubuh
4.3.2 Menghafalkan rangkaian gerak
anggota tubuh
3.3.2 Memahami gerak anggota tubuh
3.3.3 Mencontohkan gerak anggota
tubuh

IPK Kunci
3.3.4 Mengenal gerak anggota tubuh 4.3.3 Memperagakan gerak anggota
melalui tari

tubuh melalui tari

IPK Pengayaaan
3.3.5

Menuliskan

gerak anggota 4.3.4

tubuh

Menyusun

rangkaian

gerak

anggota tubuh

3.3.6 Menerapkan rangkaian gerak 4.3.5 Memadukan rangkaian gerak
anggota tubuh
3.3.7

Mendeskripsikan
gerak anggota tubuh
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anggota tubuh
rangkaian 4.3.6 Menampilkan rangkaian gerak
anggota tubuh
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Gerak Anggota Tubuh
Dalam kehidupan sehari- hari manusia pasti bergerak, Gerakan tersebut
dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Seperti halnya gerak berjalan, gerak
maju, gerak mundur dan gerak melangkah.
Semua gerak tersebut berpusat dari dalam tubuh manusia. Secara sadar
manusia bisa menggerakkan berbagai macam gerak dari beberapa anggota
tubuh manusia.
Sebagai contoh gerakan tangan ke samping, ke depan, ke atas dan ke bawah.
Berikut ini gerak yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia.

Gambar 1 Gerak badan membungkuk
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 2 Duduk
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 3 Menengadah
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 4 Menggeleng
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi Dasar
Memperagakan gerak anggota tubuh melalui tari

Gerak anggota tubuh merupakan gerak tari yang berasal dari anggota tubuh
manusia yang disusun menjadi rangkaian gerak tari.

Aktivitas 1. Belajar dengan menggunakan Model Discovery
Learning.
Tabel 3 Discovery Learning.

Tahap
Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Peserta didik membaca buku cerita +_ 10 menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik
atau dengan pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan
sederhana yang disampaikan guru kepada peserta didik:
✓ Apa gerak anggota tubuh?
✓ Sebutkan bagian bagian anggota tubuh?

Motivasi

-

Peserta didik melakukan ice breaking sesuai arahan guru
yang bisa memotivasi semangat belajar siswa. Terutama
yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari
yaitu gerak anggota tubuh.
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
-

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian.

Model Discovery learning
Stimulation
(pemberian
rangsangan)

1. Peserta didik membentuk kelompok belajar. Setiap
kelompok membentuk lingkaran kecil.
2. Guru memberikan video
kelompok belajar

yang berbeda di setiap

3. Peserta didik mengamati video sesuai tema tari
2. Peserta didik mencatat pengamatan video
4. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai Guru
melalui pengamatan.
Statement
(identifikasi
masalah)

1. Peserta didik menentukan tema dari tayangan video tari
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan peserta lain
dalam satu kelompok mengenai tema tari dari pengamatan
video
3. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap
anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk
mendapat kesepakatan kelompok.
4. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS.
5. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan peserta lain
dalam satu kelompok mengenai tema tari
6. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap
anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk
mendapat kesepakatan kelompok.
7. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS.
8. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LK.

Data collection
(pengumpulan
data)

22

1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan dengan
video tari yang dilihat.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar: perpustakaan,
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
internet, koran, dan buku penunjang untuk menggali
informasi sebanyak mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang diberikan oleh
guru.
4. Peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di bahan ajar.
Bahan ajar dapat digunakan sebagai referensi oleh peserta
didik.
5. Peserta didik kembali mendiskusikan dari gagasan yang
disampaikan oleh setiap peserta didik dalam kelompok
tersebut.
6. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS
7. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika mendapatkan
hal yang kurang jelas
8. Ketua kelompok menggabungkan dan menyusun jawaban
hasil kerja anggotanya
9. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik

Data
processing
(pengolahan
Data)

1. Peserta didik mendiskusikan LK yang disajikan.
2. Secara individu peserta didik mencoba menuangkan dalam
bentuk gerak yang sederhana.
3. Peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi untuk
bertukar pendapat, argumentasi, dan ide terhadap
jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di
kelompoknya masing-masing
.
4. Peserta didik saling menukar gerak
hasil karya
individu./menggabungkan hasil karya individu.
5. Peserta didik menyajikan hasil penggabungan gerak karya
individu secara berkelompok.
6. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik

Verification
(pembuktian)

1. Peserta didik menganalisis gerak tari dari hasil diskusi
kelompok berdasarkan video tari..
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
2. Peserta didik mengkonsultasikan hasil diskusi kelompok
dengan guru.
3. Peserta didik memperbaiki hasil jawaban yang masih
kurang tepat.
4. Peserta didik menyajikan hasil karyanya dan kelompok
lain memberi tanggapan.
5. Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk
menyampaikan hasil karyanya dan kelompok lain memberi
tanggapan
6. Guru memberi arahan dan masukan.

Generalization
(menarik
kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan atas karya tari
sederhana.
2. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi
peserta didik.
3. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan
materi pembelajaran

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik.
Nama

: ………………………………………………………………………

Kelas

: ………………………………………………………………............

Hari, Tanggal : ………………………………………………………………………
Materi Pokok : ………………………………………………………………………
Tabel 4 Lembar Kerja Peserta Didik

Tahap
Pembelajaran
Stimulation
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Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mengamati video tari yang telah
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Tahap
Pembelajaran
(pemberian
rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
dibagikan pada setiap kelompok, dengan didampingi
guru sambil menjelaskan tema tari yang dihubungkan
dengan gerak anggota badan.
2.Tema tari apakah yang didapat kelompokmu?
3.Dari masing masing video tersebut, diskusikan bersama
kelompok tentang gerak tarinya.

Problem
statemen
(identifikasi
masalah)

Dari video yang dilihat, jika dikaitkan dengan gerak anggota
tubuh.
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menyusun
karya tari sederhana.
Contoh Rencana kerja:
1. Menentukan sumber belajar (buku, koran, internet, dll)
2. Membaca uraian materi pelajaran
3. Menggali informasi melalui perpustakaan.
4. Bertanya kepada guru atau tenaga kependidikan di
lingkungan sekolah
5. Menuliskan ringkasan hasil pengamatan video.

Data collection
(pengumpulan Catatan hasil pengumpulan data
data)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................
Dst.....
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Data processing Catatan hasil diskusi:
(pengolahan
........................................................................................................................
Data)
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................

Verification
(pembuktian)

Catatan hasil ferivikasi:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................

Generalization
(menarik
kesimpulan)
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Kesimpulan:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................

Contoh Teknik Penilaian Aktivitas 1
Penilaian Kompetensi Keterampilan
Untuk memberi penilaian pada kompetensi keterampilan pada model
Discovery Learning ini , guru dapat menilai hasil kerja pada Lembar Kerja
yang dibuat oleh masing-masing kelompok dengan menggunakan skala dan
rubrik dibawah ini.
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Skala penilaian
Tabel 5 skala penilaian

No.

Skor

Aspek

1

1.

Konsep garapan

2.

Perumusan kesimpulan

2

3

4

Catatan: untuk menentukan skor yang diperoleh, merujuk pada rubrik berikut ini.
Rubrik penilaian
Tabel 6 Rubrik penilaian

No.
1.

Aspek
Konsep
garapan

Skor
1
Jika kelompok
hanya
Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet, dll)
1. Membaca
uraian
materi
pelajaran
2. Menggali
informasi
melalui
perpustakaa
n.
3. Bertanya
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2

3

4

Jika kelompok

Jika kelompok

Jika kelompok

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,) dan

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,),
menggali
informasi
melalui
perpustakaan
dan Bertanya
kepada guru
atau tenaga
kependidikan
di lingkungan
sekolah

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,),
menggali
informasi
melalui
perpustakaan ,
Bertanya
kepada guru
atau tenaga
kependidikan
di lingkungan
sekolah dan
Menuliskan
ringkasan hasil

menggali
informasi
melalui
perpustakaan
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kepada guru
atau tenaga
kependidika
n di
lingkungan
sekolah

pengamatan
video

4. Menuliskan
ringkasan
hasil
pengamatan
video
2.

Perumusan Jika kelompok
Kesimpulan hanya
mengemukakan
satu
kesimpulan

Jika kelompok
mengemukakan
dua
kesimpulan

Jika kelompok
mengemukakan
tiga
kesimpulan
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Jika kelompok
mengemukakan
empat
kesimpulan

Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta
Agar anda dapat mengetahui tentang bagaimana gerak tari yang berasal
dari anggota tubuh manusia dapat menjadi rangkaian gerak tari.
Aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan guru untuk mempelajari
materi ini antara lain sebagai berikut.
1) Guru memberikan penjelasan dan stimulasi pembelajaran yang
merangsang peserta didik untuk bersemangat dalam mengikuti
materi di kelas.
2) Kondisikan peserta didik untuk berkelompok, setiap kelompok
terdiri dari 4-5 orang.
3) Peserta didik dalam kelompok diberikan gambar tari
4) Dalam kelompok, peserta didik berdiskusi mengindentifikasikan
gerak tari yang ada pada gambar.
5) Peserta didik diberikan tabel seperti di bawah untuk mengisi
sesuai dengan hasil diskusi.
6) Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas.
7) Peserta didik dari kelompok lain mengamati dan memberikan
pendapat terhadap hasil presentasi yang telah dilakukan. Pada
saat kegiatan ini guru bertindak sebagai moderator yang bisa
menghidupkan situasi diskusi sekaligus dapat memberikan
penguatan terhadap setiap pendapat peserta didik yang dianggap
bermanfaat untuk hasil belajarnya.
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Tabel 7 Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta

No.

Nama gerak tari

Deskripsi gerak tari

1
2
3

Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini.

Gambar 5 Gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 6 Gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 7 Gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Teknik penilaian aktivitas belajar 2 dan rubriknya
Untuk latihan 1 ini guru mempersiapkan tabel penialaian atau rubrik yang
bisa memberikan pengukuran kompetensi dan reward secara psikologis
kepada peserta didik, guru bisa berimprovisasi dengan metode penilaiannya,
misalnya memberikan reward berupa hadiah yang mendidik sebagai
penyemangat agar peserta didik terus tertarik untuk belajar bermakna
dengan ranah HOTS.
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Berikut Contoh rubrik penilaian sederhana.
Tabel 8 Contoh rubrik penilaian sederhana

No

Indikator

skor

1

Menyebutkan secara lengkap dan terinci tentang diskripsi
gerak tari

100

2

Menyebutkan secara lengkap tetapi tidak secara rinci

80

3

Menyebutkan hanya beberapa bagian dari deskripsi gerak 60

4

Menyebutkan kurang begitu jelas tentang deskripsi gerak

20
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C. Bahan Bacaan
Judul Bahan Bacaan 1
Mengenal gerak anggota tubuh
Tari adalah sebuah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak.
Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah. Yang dimaksudkan dengan
gerak yang indah adalah gerak yang telah diberi sentuhan seni. Gerak-gerak
keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan menghasilkan gerak yang
indah. Misalnya gerak berjalan, membungkuk, gerak menggeleng dan
sebagainya, jika diberi sentuhan emosional yang mengandung nilai seni,
maka gerak-gerak keseharian tersebut akan tampak lain.
Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa media utama pada tari adalah
gerak. Dalam unit pembelajaran ini akan di bahas mengenai gerak murni.
Adapun gerak murni merupakan gerak yang dilakukan secara sadar yang
dilakukan oleh penari.
Gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak
dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya tidak
mempertimbangkan suatu pengertian tertentu, yang dipentingkan faktor
keindahan gerak saja.
Ciri-ciri gerakan murni adalah gerakannya lemah gemulai, tidak ada artinya
dan bisa diakukan dengan gerakan tangan, kepala, kaki, bahkan seluruh
anggota badan. Contohnya gerakan ukel menggunakan tangan dan gerakan
lainnya.
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A. Gerak Anggota Tubuh
1. Gerak Kaki
Kaki adalah anggota badan yang merupakan alat utama sebagai penyangga
seluruh badan. Begitu pula merupakan alat utama untuk berpindah tempat.
Tidak selamanya kedua kaki menyangga badan secara bersama-sama. Dalam
keadaan tertentu mungkin hanya satu kaki saja yang menyangga badan itu,
sedangkan kaki yang satunya lagi melakukan sikap tertentu. Demikian pula
bila dalam keadaan badan berpindah, mungkin saja badan berpindah dengan
disangga oleh satu kaki saja. Kejadian demikian sering terjadi pada peristiwa
menari.
Di dalam keadaan kita melakukan sikap dan gerak, telapak kaki sebagai
bagian badan yang paling bawah yang berada pada kaki, akan
mempertunjukkan berbagai sikap pula sesuai dengan sikap seluruh kaki.
Sikap dan gerak telapak kaki mempunyai peran yang cukup penting di dalam
pelaksanaan sikap dan gerak kaki. Di samping ikut menentukan
keseimbangan dan kemantapan seluruh tubuh selagi bersikap dan bergerak.
Sikap dan gerak telapak kaki juga merupakan bagian badan yang tidak boleh
diabaikan di dalam melengkapi keindahan sikap atau gerak seluruh tubuh.
Dasar sikap kaki yang paling utama adalah sebagai berikut:
a.

Sikap telapak rapat kembar, kedua telapak kaki sikapnya sama, dalam
keadaan rapat atau berdekatan satu sama lain.

b.

Sikap telapak rapat silang, kedua telapak kaki sikapnya tidak bersamaan,
dalam keadaan rapat satu kaki sikapnya tidak bersamaan, juga dalam
keadaan berdekatan satu sama lain.
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c. Sikap telapak kaki renggang kembar, kedua telapak kaki berjarak
satu telapak satu sama lain (renggang) sedangsikap kakinya
bersamaan.
d. Sikap telapak kaki renggang silang, kedua telapak kaki renggang
satu sama lain sedang sikap telapak kakinya adalah bersilang.
e. Sikap telapak kaki rapat siku, telapak kaki satu sama lain bersudut
siku-siku dalam keadaan rapat.
f. Sikap telapak kaki renggang, kedua telapak kaki renggang satu
sama lainnya dengan bersudut siku-siku.

Gambar 8 Posisi kaki
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 9 Posisi telapak kaki
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 10 Posisi tumit jinjit
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 11 Posisi kaki menekuk
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 12 Posisi jengkeng
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 13 Posisi Sila
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 14 Posisi kaki menapak
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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2.GERAK TANGAN

Anggota badan berikutnya yang akan kita pelajari gerakangerakannya adalah tangan. Secara umum semua orang telah mengenal apa itu
tangan, yaitu anggota badan yang tugasnya paling utama adalah untuk
menggenggam, membawa, memegang, dan sebagainya. Tangan dibagi
menjadi dua bagian yaitu tangan untuk bagian yang biasa digunakan untuk
menggenggam, memegang, meninju dan sebagainya, serta lengan untuk
bagian yang terpanjang yang biasa melakukan rentangan, mengayun,
memeluk, menggandeng, dan sebagainya.
Bila kaki mempunyai tugas utama sebagai penyangga seluruh badan manusia
serta tugas-tugas lannya yang lebih bersifat umum yaitu untuk memindahkan
seluruh badan manusia dari satu tempat ke tempat lain, yang disebut
berjalan, lari, meloncat, melompat dan sebagainya, maka lengan beserta
tangan bertugas untuk mengapit, membawa, menjunjung, mendorong dan
sebagainya.
Gerak tangan ini akan di tinjau dua macam sikap tangan yang umum, yaitu
sikap mengepal dan sikap membuka.
Dalam keadaan yang wajar tangan yang mengepal berkedudukan dalam
keadaan lurus dengan lengan. Bila menekuk maka tekukannya itu tidak
mempunyai arti yang besar. Dalam keadaan membuka tangan dapat
menekuk sampai 90 derajat pada pergelangan. Tekukan maksimal dapat
dicapai setelah latihan yang tekun.
Adapun gerak tangan yang mengepal adalah berupa putaran
jurusan.

Sedang

dalam

keadaan

membuka

putaran

ke segala
itu

dapat

mempertunjukkan sudut yang lebih besar.
Di Jawa putaran tangan pada pergelangan ini disebut ukel. Ada pula gerak
tangan yang sudah dikenal umum dan sering digunakan yaitu gerak
melambai.
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Agar lebih jelas tentang gerak tangan berikut ini disajikan beberapa
gambar.

Gambar 15 Posisi tangan menekuk
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 16 Posisi tangan merentang
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 17 Posisi tangan merentang
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

3.GERAK LEHER DAN KEPALA
Membicarakan gerak leher dan kepala tidak bisa dipisahkan satu sama
lain, karena leher sebagai penyangga kepala selalu terlibat dalam setiap
gerak kepala. Suatu gerak kepala yang terkecilpun serta mengarah ke
manapun akan selalu melibatkan otot-otot pada leher. Maka untuk
memudahkan

memikirkan

dan

pelaksanaanya

selanjutnya

akan

dikemukakan sebagai gerak kepala saja dimana gerak leher pun ikut terlibat.
Untuk tahap pertama ini dapat kami kemukakan gerak kepala sebagai
berikut :
1. Gerak kepala, menoleh, dimana kepala dengan sikap tegak bergerak
untuk berpaling kesamping.
2. Gerak kepala mematuk dimana kepala bergerak ke depan sedang
lehernya diam ditempat. Biasanya mematuk dilkukan dengan cepat.
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3. Gerak kepal menongol ialah gerak kepala kedepan dimana leher ikut
bergerak kedepan.
4. Gerak kepala mengibas ialah gerak kepala dari menoleh kesamping
kiri lalu kekanan atau sebaliknya. Dimana leher tegak serta kepalapun
sikapnya selalu tegak selama mengibas itu, dilakukan dengan cepat
kuat.
5. Gerak kepala berputar dimana hidung sebagai ukuran membuat
putaran dan seluruh kepala mengikutinya, tentu tidaklah mungkin
kepala kita berputar mengitari leher yang menjadi poros.
6. Gerak kepala mengangguk tentu paling dikenal. Dengan kata-kata
gerak kepala mengangguk yaitu gerak kepala di mana kepala bergerak
dengan ditandai oleh dagu yang bergerak ke bawah dari sikap normal.
7. Gerak kepala mendongak adalah sebaliknya dari mengangguk di mana
dagu dari keadaan normal bergerak ke atas.
8. Menggelengkan kepala adalah gerakan kepala di mana hidung
bergerak mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.
9. Sedangkan memalingkan muka adalah gerakan kepala dari keadaan
normal menjadi memandang ke samping kiri atau kanan.

Gambar 18 Kepala menengadah
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 19 Kepala menunduk
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Judul Bahan Bacaan 2
Memperagakan gerak dari anggota tubuh
1.Gerak kaki

•

Gerakan pertama
Hitungan 1 – 8
Jalan di tempat
Telapak

kaki

rapat,

kemudian

telapak kaki diangkat, kembali
tempat,

dilakukan

secara

bergantian.
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Gambar 20 Gerak kaki
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

•

Gerakan kedua
Hitungan 1 – 8
Mengangkat paha
Paha diangkat siku ke arah depan,
dilakukan secara bergantian.

Gambar 21 Gerak kaki
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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•

Gerakan ketiga
Hitungan 1 – 8
Gerak berjingkat
Kedua kaki rapat, kemudian kaki
digerakkan ke atas, kembali tegap.

Gambar 22 Rangkaian gerak kaki
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

•

Gerakan keempat
Hitungan 1 – 8

Gerakan mengangkat

kaki. Kaki kanan

diangkat, kemudian diletakkan, dilakukan
secara bergantian.

Gambar 23 Gerak berjingkat
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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2.Gerak tangan
•

Gerakan pertama
Hitungan 1 – 8
Gerak memutar tangan.
Kedua tangan bergerak memutar
setengah lingkaran.

Gambar 24 Gerak berjingkat
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

•

Gerakan kedua
Hitungan 1 – 8
Gerak tekukan
Kedua tangan ditekuk siku-siku ke
depan, jari tangan membuka.

Gambar 25 Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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•

Gerakan ketiga
Hitungan 1 – 8
Gerak melambai
Kedua

tangan

posisi

ditekuk

kedepan, kemudian digerakkan ke
samping kanan dan samping kiri.

Gambar 26 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

•

Gerakan keempat
Hitungan 1 – 8
Gerak hentakan tangan
Kedua tangan ditekuk ke arah
depan, kemudian bergerak ke atas
dan bawah.

Gambar 27 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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•

Gerakan kelima
Hitungan 1 – 8
Gerak tangan naik turun
Kedua tangan posisi lurus ke
bawah, kemudian digerakkan naik
sampai di atas kepala.

Gambar 28 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

3.Gerak badan
•

Gerakan pertama
Hitungan 1 – 8
Gerak memutar badan ke kanan
Badan digerakkan ke arah kanan,
kemudian kembali tegap.

Gambar 29 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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•

Gerakan kedua

Hitungan 1 – 8
Gerak memutar badan ke kiri.
Badan digerakkan ke arah kiri kemudian
tegap.

Gambar 30 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

•

Gerakan ketiga Hitungan 1 – 8
Gerak membungkuk
Badan dibungkukkan, kemudian
kembali tegap.

Gambar 31 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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4.Gerak kepala
•

Gerakan pertama
Hitungan 1 – 8
Gerak menggeleng.
Kepala digerakkan ke arah kanan
dan ke arah kiri.

Gambar 32 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

•

Gerakan kedua
Hitungan 1 – 8
Gerak menengadah
Kepala

digerakkan

ke

atas,

kemudian kembali posisi semula.

Gambar 33 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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•

Gerakan ketiga
Hitungan 1 – 8
Gerak menunduk
Kepala digerakkan ke arah bawah,
kemudian kembali ke posisi tegap.

Gambar 34 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

5.Gerak dengan berbagai posisi

Gerak pertama
Hitungan 1 – 8
Gerak dengan posisi tinggi
Posisi kaki rapat sejajar kemudian kaki
berjingkat, kedua tangan lurus ke atas.

Gambar 35 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gerakan kedua
Hitungan 1 – 8
Gerak dengan posisi sedang
Posisi kaki rapat, telapak kaki sejajar
posisi badan tegap, tangan

kanan kiri

lurus ke bawah.

Gambar 36 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gerakan ketiga
Hitungan 1 – 8 Gerak dengan posisi
jongkok

Gambar 37 Rangkaian Rangkaian gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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A. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Berikut ini adalah contoh pengembangan soal mulai dari kisi kisi soal
sampai pada penyusunan menggunakan kartu soal.
KISI-KISI
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya Seni Tari
:1
: ..............................

Tabel 9 KISI-KISI

NO
1

Kompetensi yang
Diuji

Memperagakan
gerak anggota
tubuh melalui
tari

Lingkup Materi
Gerak Murni

Materi
Gerak
anggota
tubuh

Indikator Soal
Disajikan sebuah
gambar untuk
mengindentifikasi
gerak tari

Lev
el
Bentu
No Kog
k Soal
niti
f

Piliha
1

L3

n
ganda
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Tabel 10 kartu soal

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: Sekolah Dasar
Sekolah
Kelas
: I
Mata
: Seni Budaya/Tari
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Memperagakan Buku
Sumber
:
gerak anggota
Buku guru
tubuh melalui
tari

1

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Guru SD

Pengetahuan/
Pemahaman

Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI
Gerak murni

Kurikulum

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut :

MATERI
Gerak anggota
tubuh

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar
tari,
Peserta
Didik
dapat
Mengidentifikasi
gerak anggota
tubuh
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Kunci
Jawaban
b

Dari pengamatanmu gambar tersebut menunjukan gerak
A. Gerak duduk
B. Gerak berjingkat
C. Gerak meloncat
D.

Gerak jongkok
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Belajar diperlukan adanya aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah
berbuat untuk mengubah tingkah laku, atau melakukan sesuatu kegiatan.
Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas, sehingga suatu pembelajaran
akan lebih efektif jika dalam pembelajaran tersebut menyediakan
kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri atau melakukan aktivitas
sendiri. Maka dalam pemebajaran ini aktivitas yang sudah disediakan harus
dilaksanakan dan dikembangkan kembali.
Mengenal gerak anggota badan merupakan gerak yang dibentuk dari
elemen-elemen anggota badan.
Secara sadar manusia dapat menggerakkan bagian-bagian anggota badan.
Adapun anggota badan terdiri dari:
1. Gerak kepala
2. Gerak badan
3. Gerak Tangan
4. Gerak kaki
Masing-masing anggota tubuh mempunyai tugas masing-masing jalan
menjalankan gerak tari sebagai bagian dari anggota tubuh.
Setelah bisa mengenal gerak anggota tubuh, maka pada tahap berikutnya
adalah menyusun gerak tari berdasarkan anggota tubuh.
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Unit pembelajaran ini merupakan salah satu sarana ataupun media belajar
yang paling sederhana dan dapat dijadikan sebagai acuan belajar tentang
mengenal gerak anggota tubuhi. Kesederhanaan unit pembelajaran

ini

diharapkan dapat merangsang dan merefleksikan spirit untuk lebih banyak
lagi melakukan latihan-latihan menerapkan gerak tari melalui gerak anggota
tubuhi. Dalam latihan yang dilakukan dengan berbagai gerak yang paling
sederhana sampai dengan pada gerak yang proporsional.
Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan oleh semua pihak secara
berkesinambungan. Peran kepala sekolah, guru, dan pengawas sangat
penting, karena mereka inilah yang akan berperan secara langsung dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah yang menjadi tanggungjawab mereka bersama.
Setelah mengikuti unit pembelajaran gerak murni, beberapa pertanyaan
berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik:
Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Saudara
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang gerak
anggota tubuh dan menyusun rangkaian gerak anggota tubuh?
Apakah materi kegiatan pembelajaran

ini telah tersusun secara

sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
Hal apa saja yang menurut Saudara kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran ini sehingga memerlukan perbaikan?
Apakah rencana tindak lanjut Saudara dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
gerak murni.
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PENGANTAR
Unit

ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran

dalam

sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan disekolah. Aktifitas ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model-model pembelajaran
yang bervariasi dan mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS, untuk
mencapai memperagakan gerak keseharian dari alam dalam tari. Unit ini
mengandung bahan bacaan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada
tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan
dengan permendikbud terkait. Adapun kompetensi yang akan dicapai adalah
“Memperagakan gerak keseharian dari alam dalam tari.”
Contoh latihan dan kasus yang disediakan dapat digunakan oleh guru
sebagai referensi untuk mmemberikan pengayakan pembelajaran dikelas
yang disertai juga cara melakukan penilaiannya. Unit ini berfungsi sebagai
stimulan yang dapat memberikan rangsangan posisitf bagi guru untuk lebih
kreatif dalam mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media,
penilaian dan proses lain yang berorientasi High Order Thingking Skills.
Dengan demikian hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan
membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa mendapatkan
perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS yang
bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif kepada
sesama guru untuk saling belajar.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Mengenal

gerak

Mengenal

keseharian dari alam

keseharian

dalam tari

dalam tari

gerak
dari

alam

II

KD KETERAMPILAN
4.3. Memperagakan gerak

Memperagakan

keseharian dari alam

keseharian

dalam tari

dalam tari

dari

gerak
alam

II

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas II:
3.3 Mengenal gerak keseharian dari alam dalam tari
4.3 Memperagakan gerak keseharian dari alam dalam tari
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
IPK Pendukung

3.3.1 Menyebutkan gerak keseharian 4.3.1 Melakukan gerak keseharian dari
alam dalam tari
dari alam dalam tari
3.3.2 Memahami gerak keseharian dari

4.3.2 Menghafalkan rangkaian gerak
keseharian dari alam dalam tari

alam dalam tari
3.3.3 Mencontohkan gerak keseharian
dari alam dalam tari

IPK Kunci
3.3.4 Mengenal gerak keseharian dari 4.3.3 Memperagakan gerak keseharian dari alam
dalam tari

alam dalam tari

IPK Pengayaaan
3.3.5 Menuliskan urutan rangkaian 4.3.4

Menyusun

rangkaian

gerak

gerak keseharian dari alam dalam keseharian dari alam dalam tari
tari

4.3.5 Memadukan rangkaian gerak

3.3.6 Menerapkan rangkaian gerak keseharian dari alam dalam tari
keseharian dari alam dalam tari
3.3.7

Mendeskripsikan

rangkaian keseharian dari alam dalam tari

gerak keseharian dari alam dalam
tari
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4.3.6 Menampilkan rangkaian gerak
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Gerak keseharian
Di negara kita banyak kita jumpai gerak sehari hari yang dilakukan oleh
manusia. Dari semua gerak yang dilakukan oleh manusia merupakan
kegiatan sehari hari dalam hidupnya, Berbagai macam gerak sehari hari
seperti seorang nelayan menjadi tari nelayan, kusir delman menjadi tari naik
delman, petani menjadi tari tani, penjual sayur di pasar menjadi tari pasar,
memetik jagung, menjadi tari menanam jagung, mengasuh anak menjadi tari
bondan.
Untuk lebih jelasnya lihat contoh di bawah ini.

Gambar 1 Nelayan
Sumber https://www.google.com
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Gambar 2 Kusir delman
Sumber https://www.google.com

Gambar 3 Petani
Sumber https://www.google.com
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Gambar 4 Penjual buah
Sumber https://www.google.com

Gambar 5 Memetik jagung
Sumber https://www.google.com
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Gambar 6 Mengasuh Anak
Sumber https://www.google.com
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A. Aktivitas Pembelajaran

Kompetensi Dasar
Memperagakan gerak keseharian dari alam dalam tari

Gerak keseharian merupakan gerak tari yang bersumber dari gerak seharihari yang disusun menjadi rangkaian gerak tari.

Contoh Aktivitas 1. belajar dengan menggunakan Model Discovery
Learning.
Tabel 3 Model Discovery Learning.
Tahap
Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Peserta didik membaca buku cerita +_ 10 menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik
atau dengan pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan
sederhana yang disampaikan guru kepada peserta didik:
✓ Apa gerak keseharian?
✓ Sebutkan macam macam gerak keseharian?

Motivasi

-

Peserta didik melakukan ice breaking sesuai arahan guru
yang bisa memotivasi semangat belajar siswa. Terutama
yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari
yaitu gerak anggota tubuh.

-

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian.
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Model Discovery learning
Stimulation
(pemberian
rangsangan)

1. Peserta didik membentuk kelompok belajar. Setiap
kelompok membentuk lingkaran kecil.
2. Guru memberikan video
kelompok belajar

yang berbeda di setiap

3. Peserta didik mengamati video sesuai tema gerak
keseharian dari alam dalam tari.
4. Peserta didik mencatat pengamatan video
5.

Statement
(identifikasi
masalah)

Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai Guru melalui
pengamatan.

1. Peserta didik menentukan tema dari tayangan video tari
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan peserta lain
dalam satu kelompok mengenai tema tari dari pengamatan
video
3. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap
anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk
mendapat kesepakatan kelompok.
4. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS.
5. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan peserta lain
dalam satu kelompok mengenai tema tari
6. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap
anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk
mendapat kesepakatan kelompok.
7. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS.
8. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LK.

Data collection
(pengumpulan
data)
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1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan dengan
video tari yang dilihat.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar: perpustakaan,
internet, koran, dan buku penunjang untuk menggali
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
informasi sebanyak mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang diberikan oleh
guru.
4. Peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di bahan ajar.
Bahan ajar dapat digunakan sebagai referensi oleh peserta
didik.
5. Peserta didik kembali mendiskusikan dari gagasan yang
disampaikan oleh setiap peserta didik dalam kelompok
tersebut.
6. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS
7. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika mendapatkan
hal yang kurang jelas
8. Ketua kelompok menggabungkan dan menyusun jawaban
hasil kerja anggotanya
9. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik

Data
processing
(pengolahan
Data)

1. Peserta didik mendiskusikan LK yang disajikan.
2. Secara individu peserta didik mencoba menuangkan dalam
bentuk gerak yang sederhana.
3. Peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi untuk
bertukar pendapat, argumentasi, dan ide terhadap
jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di
kelompoknya masing-masing
.
4. Peserta didik saling menukar gerak
hasil karya
individu./menggabungkan hasil karya individu.
5. Peserta didik menyajikan hasil penggabungan gerak karya
individu secara berkelompok.
6. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik

Verification
(pembuktian)

1. Peserta didik menganalisis gerak tari dari hasil diskusi
kelompok berdasarkan video tari..
2. Peserta didik mengkonsultasikan hasil diskusi kelompok
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
dengan guru.
3. Peserta didik memperbaiki hasil jawaban yang masih
kurang tepat.
4. Peserta didik menyajikan hasil karyanya dan kelompok
lain memberi tanggapan.
5. Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk
menyampaikan hasil karyanya dan kelompok lain memberi
tanggapan
6. Guru memberi arahan dan masukan.

Generalization
(menarik
kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan atas karya tari
sederhana.
2. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi
peserta didik.
3. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan
materi pembelajaran

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Contoh 1. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik.
Nama

: ………………………………………………………………………

Kelas

: ………………………………………………………………............

Hari, Tanggal : ………………………………………………………………………
Materi Pokok : ………………………………………………………………………
Tabel 4 Lembar Kerja Peserta Didik
Tahap
Pembelajaran
Stimulation
(pemberian
rangsangan)
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Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mengamati video tari yang telah
dibagikan pada setiap kelompok, dengan didampingi
guru sambil menjelaskan tema tari yang dihubungkan
dengan gerak dari alam dalam tari.
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
2.Tema tari apakah yang didapat kelompokmu?
3.Dari masing masing video tersebut, diskusikan bersama
kelompok:

Problem
statemen
(identifikasi
masalah)

Dari video yang dilihat, jika dikaitkan dengan gerak anggota
tubuh.
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menyusun
karya tari sederhana.
Contoh Rencana kerja:
1. Menentukan sumber belajar (buku, koran, internet, dll)
2. Membaca uraian materi pelajaran
3. Menggali informasi melalui perpustakaan.
4. Bertanya kepada guru atau tenaga kependidikan di
lingkungan sekolah
5. Menuliskan ringkasan hasil pengamatan video.

Data collection
(pengumpulan Catatan hasil pengumpulan data
data)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................
Dst.....
Data processing Catatan hasil diskusi:
(pengolahan
........................................................................................................................
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Tahap
Pembelajaran
Data)

Kegiatan Pembelajaran
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................

Verification
(pembuktian)

Catatan hasil ferivikasi:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................

Generalization
(menarik
kesimpulan)
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Kesimpulan:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................

Contoh Teknik Penilaian Aktivitas 1
Penilaian Kompetensi Keterampilan
Untuk memberi penilaian pada kompetensi keterampilan pada model
Discovery Learning ini , guru dapat menilai hasil kerja pada Lembar Kerja
yang dibuat oleh masing-masing kelompok dengan menggunakan skala dan
rubrik dibawah ini.
Skala penilaian
Tabel 5 Skala penilaian

No.

Aspek

1.

Konsep garapan

2.

Perumusan kesimpulan

Skor
1

2

3

4

Catatan: untuk menentukan skor yang diperoleh, merujuk pada rubrik berikut
ini.
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Rubrik penilaian
Tabel 6 Rubrik penilaian

No.
1.

Aspek
Konsep
garapan

Skor
1
Jika kelompok
hanya
Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet, dll)
1. Membaca
uraian
materi
pelajaran

2

3

4

Jika kelompok

Jika kelompok

Jika kelompok

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,) dan

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,),
Menggali
informasi
melalui
perpustakaan
dan Bertanya
kepada guru
atau tenaga
kependidikan
di lingkungan
sekolah

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,),
Menggali
informasi
melalui
perpustakaan ,
Bertanya
kepada guru
atau tenaga
kependidikan
di lingkungan
sekolah dan
Menuliskan
ringkasan hasil
pengamatan
video

Jika kelompok
mengemukakan
tiga
kesimpulan

Jika kelompok
mengemukakan
empat
kesimpulan

Menggali
informasi
melalui
perpustakaan

2. Menggali
informasi
melalui
perpustakaa
n.
3. Bertanya
kepada guru
atau tenaga
kependidika
n di
lingkungan
sekolah
4. Menuliskan
ringkasan
hasil
pengamatan
video
2.

Perumusan Jika kelompok
Kesimpulan hanya
mengemukakan
satu
kesimpulan
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Jika kelompok
mengemukakan
dua
kesimpulan
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Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta
Agar anda dapat mengetahui tentang bagaimana gerak tari yang berasal
dari gerak keseharian dapat menjadi rangkaian gerak tari.
Aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan guru untuk membelajarkan
materi ini antara lain sebagai berikut.
1) Guru memberikan penjelasan dan stimulasi pembelajaran yang
merangsang peserta didik untuk bersemangat dalam mengikuti
materi di kelas.
2) Kondisikan peserta didik untuk berkelompok, setiap kelompok
terdiri dari 4-5 orang.
3) Peserta didik dalam kelompok diberi gambar tari
4) Dalam kelompok, peserta didik berdiskusi mengindentifikasikan
gerak tari yang ada pada gambar.
5) Peserta didik diberi tabel seperti di bawah untuk mengisi sesuai
dengan hasil diskusi.
6) Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas.
7) Peserta didik dari kelompok lain mengamati dan memberikan
pendapat terhadap hasil presentasi yang telah dilakukan. Pada
saat kegiatan ini guru bertindak sebagai moderator yang bisa
menghidupkan situasi diskusi sekaligus dapat memberikan
penguatan terhadap setiap pendapat peserta didik yang dianggap
bermanfaat untuk hasil belajarnya.
Tabel 7 Lembar Kerja

No.

Nama gerak tari

Deskripsi gerak tari

1
2
3
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Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini.

Gambar 7 Gerak tari
Sumber https://www.google.com

Gambar 8 Gerak tari
Sumber https://www.google.com
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Gambar 9 Gerak tari
Sumber https://www.google.com

Gambar 10 Gerak tari
Sumber https://www.google.com
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Teknik penilaian aktivitas belajar 2 dan rubriknya
Untuk latihan 1 ini guru mempersiapkan tabel penialaian atau rubrik yang
bisa memberikan pengukuran kompetensi dan reward secara psikologis
kepada peserta didik, guru bisa berimprovisasi dengan metode penilaiannya,
misalnya memberikan reward berupa hadiah yang mendidik sebagai
penyemangat agar peserta didik terus tertarik untuk belajar bermakna
dengan ranah HOTS. Berikut
Contoh rubrik penilaian sederhana.
Tabel 8 rubrik penilaian

No

Indikator

skor

1

Menyebutkan secara lengkap dan terinci tentang diskripsi
100
gerak tari

2

Menyebutkan secara lengkap tetapi tidak secara rinci

3

Menyebutkan hanya beberapa bagian dari deskripsi gerak 60

4

Menyebutkan kurang begitu jelas tentang deskripsi gerak
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C. Bahan Bacaan

Mengenal gerak keseharian dari alam dalam tari
Gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerak di dalam tari
bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk
ekspresif dan estetis. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan
manusia. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk
mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Gerak di
dalam tari adalah gerak yang indah. Yang dimaksudkan dengan gerak yang
indah adalah gerak yang telah diberi sentuhan seni.
Gerak-gerak keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan
menghasilkan gerak yang indah. Misalnya gerak berjalan, lari, mencangkul,
pergi ke pasar, mencari ikan, memetik jagung dan sebagainya. Apabila gerak
seharian tersebut diberi sentuhan seni maka gerakan tari akan tampak
indah.
Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan
terlebih dahulu, pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan
distortif:
1. Gerak Stilatif
Gerak yang telah mengalami proses pengolahan (penghalusan) yang
mengarah pada bentuk-bentuk yang indah.
2. Gerak Distorsif
Pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan
salah satu proses stilasi.
Dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi lahirlah
jenis gerak tari, yaitu gerak maknawi.
Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak
indah yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian
atau maksud tertentu, disamping keindahannya. Gerak maknawi di sebut
juga gerak Gesture, bersifat menirukan ( imitative dan mimitif ). Peniruan
dari gerak keseharian yang bersumber dari alam.
Di bawah ini beberapa contoh gerak tari yang bersumber dari alam.
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1). Tari Merak
Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang
mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara
dan geraknya diambil dari kehidupan merak. Merak yaitu binatang
sebesar ayam, bulunya halus dan dikepalanya memiliki seperti mahkota.
Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah terlihat dari pakaian yang
dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya
menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak; hijau biru
dan/atau hitam. Ditambah lagi sepasang sayapnya yang melukiskan
sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan. Gambaran merak
akan jelas dengan memakai mahkota yang dipasang di kepala setiap
penarinya.

Gambar 11 Tari Merak
Sumber dwirinawati75.blogspot.com/2012/12/tari-merak.html
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1). Tari Payung

Tari payung adalah tarian yang melambangkan kasih sayang. Tarian ini
dilakukan dengan menggunakan payung dan selendang sebagai properti
utama. Tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ini
biasanya dilakukan oleh 3-4 orang penari yang dilakukan secara
berpasangan antara pria dan wanita.

Gambar 12 Tari Payung
Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_payun

2). Tari Menanam Jagung

Tari Menanam Jagung sebagai perwujudan gerakan yang dilakukan
dengan dari tema menanam jagung, oleh sebab itu gerakan yang
dilakukan merupakan penggambaran bagaimana petani yang sedang
menanam jagung. Untuk itu mencoba memahami bagaimana proses
petani di kebun. Gerak yang dapat dilakukan meliputi gerak kepala, gerak
tangan, gerak badan dan gerak kaki.
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Gambar 13 Orang pergi ke kebun
Sumber Koleksi P.Sidik Nugraha 2018

3). Tari Bondan

Tari Bondan adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang
kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tarian merupakan salah
satu tarian tradisional yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Yang
menjadi ciri khas dari Tari Bondan menggunakan properti yang di
gunakan, yaitu payung kertas, kendil dan boneka bayi yang di gendong
penari.

Gambar 14 Tari Bondan
Sumber gema-budaya.blogspot.com/2012/07/mengenal-tari-bondan.html
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4). Tari Enggang

Tarian ini menceritakan mengenai kehidupan burung Enggang di
masyarakat Dayak, Kalimantan. Burung Enggang merupakan hewan
sakral lambang pembawa pesan dari Tuhan yang mempengaruhi
hidup masyarakat Dayak. Enggang tidak hanya diyakini membawa
kesugihan tetapi juga malapetaka. Ketika Enggang mengelilingi rumah
sebanyak 6x, maka orang yang ada di dalamnya diyakini akan
mendapat bencana karena Enggang membawa roh-roh jahat. Saat
itulah belian, yaitu orang pintar yang dipercaya sebagai tabib, dengan
kemapuannya berusaha men-gusir burung Enggang. Properti yang
dipakai untuk tari ini adalah bulu burung enggang yang dipakai pada
jari penari putri dan perisai dan pedang pada penari putra lihat
gambar.

Gambar 15 Tari Enggan
Sumber www.indonesiakaya.com/kanal/detail/tari-gantar

5). Tari Lingkungan

Sebuah tarian yang tarian tersebut mengambarkan tentang

lingkungan

alam sekitar. Yang menggambarkan suasana alam yang meliputitumbuhtumbuhan dan alam sekitar tempat tinggal manusia.

89

.
Gambar 16 Tari Lingkungan
Sumber https://www.google.com/search

Gambar 17 Tari Lingkungan
Sumber https://www.google.com/search

6). Tari Pemetik Teh

Sebuah tarian yang mengambil tema bagaimana petani teh yang sedang
Memetik teh di kebun the. Dengan membawa keranjang yang berfungsi
Untuk mengambil dari teh yang sudah di petiknya dari kebun the.
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Gambar 18 Tari Pemetik Teh
Sumber https://www.google.com/search

7). Tari Pohon kehidupan

Sebuah tari yang menggambar suasana alam yang ditanami pohon. Gerak
tari menggambarkan tentang pohon yang hidup di alam.

Gambar 19 Tari Pohon Kehidupan
Sumber https://www.google.com/search

8). Tari Bunga Matahari

Tari yang menggamabarkan tentang kehidupan tumbuh tumbuhan.
Adapun tumbuhan yang dijadikan tema pada tarian ini adalah bunga
matahari.
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Gambar 20 Tari Bunga matahari
Sumber https://www.google.com/search

Judul Bahan Bacaan 1I
Memperagakan gerak keseharian dari alam dalam tari
Menanam

Jagung merupakan tari dengan penggambaran suasana

berkebun, materi tari ini disusun agar mengetahui bagaimana kehidupan
petani yang sedang beraktivitas menanam jagung. Bagaimana aktivtas
dikebun mulai dari mencangkul, memumuk, menyebar benih jagung yang
digambarkan pada gerak tari. Gerak tari yang dipakai dalam tarian ini
menggunakan gerak tari yang sederhana. Agar di dalam pembelajaran tari
peserta didik tidak merasa kesulitan dalam menari. Sebenarnya tarian ini
sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja dengan gerak gerak yang
sangat sederhana. Agar memudahkan guru dalam memberikan materi tari,
sebagai langkah awal, marilah kita mencoba menari dengan tema Menanam
Jagung.
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Tema tari Menanam Jagung sebagai perwujudan gerakan yang
dilakukan dengan dari tema menanam jagung, oleh sebab itu gerakan yang
dilakukan merupakan penggambaran bagaimana petani yang sedang
menanam jagung. Untuk itu mencoba memahami bagaimana proses petani di
kebun. Gerak yang dapat dilakukan meliputi gerak kepala, gerak tangan,
gerak badan dan gerak kaki.
Untuk memudahkan pencarian gerak bisa dilakukan pengenalan gerak
gerak dasar tari. Diharapkan dari pengenalan gerak dasar ini sebagai tahap
awal dalam mengenal gerakan. Setelah mengenal dan memahami gerak gerak
dasar selanjutnya perlu juga bisa mengenal berbagai posisi di dalam menari.
Perlu diketahui bahwa berbagai posisi dalam menari yang biasa disebut
dengan tingkatan tinggi rendah (level) yang dilakukan oleh penari. Adapun
level dalam tari yaitu level atas, level sedang dan level rendah.
Sebagai awal untuk berlatih gerak gerak dasar, dapat melakukan
gerakan gerakan dari seluruh anggota badan, seperti kepala, tangan, badan
dan kaki. Gerak gerak tersebut bisa dilakukan secara berulang ulang.
Diharapkan dengan mencoba gerak dasar akan menghasilkan badan yang
lentur, sehingga untuk pencarian gerak gerak berikutnya tubuh mempunyai
kelenturan dalam menjalankan gerak tari.

A .Gerak Dasar Tari Menanam jagung
Marilah kita mencoba untuk mengenal beberapa macam gerak gerak dasar
tari, dengan memperhatikan beberapa gerakan di bawah ini.
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Gambar 21 Kaki rapat
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 22 Kaki jinjit
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 23 Tangan lurus
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 24 Kaki diangkat
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 25 Tangan menekuk
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 26 Tangan kedepan
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 27 Tangan ke atas
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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B. Lagu Menanam Jagung

MENANAM JAGUNG
AYO KAWAN KITA BERSAMA MENANAM JAGUNG DI KEBUN KITA
AMBIL CANGKULMU AMBIL CANGKULMU KITA BEKERJA TAK JE
MU JEMU CANGKUL CANGKUL CANGKUL YANG DALAM
MENANAM JAGUNG DI KEBUN KITA

AYO KAWAN KITA BERSAMA MENANAM JAGUNG DI KEBUN KITA
AMBIL CANGKULMU AMBIL CANGKULMU KITA BEKERJA TAK JE
MU JEMU CANGKUL CANGKUL CANGKUL YANG DALAM
MENANAM JAGUNG DI KEBUN KITA
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C. Gerak Tari dengan Tema Menanam Jagung
Setelah kita mencoba menyanyi dengan tema menanam jagung
dengan

penuh

perasaan.

Untuk

itu

sangat

perlu

untuk

memperhatikan syair lagu dengan sungguh sungguh agar dengan
mudah membuat gerak tarinya. Selanjutnya perlu memperhatikan
lirik lagunya, kemudian memcoba menyanyikan lagu tersebut. Sambil
menyanyi, cobalah tirukan orang menanam jagung dan sesuaikan
dengan irama lagu.
Kemudian buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang, lakukan
gerakan dengan memperhatikan arah hadap, posisi, dan tinggi
rendah penari. Lakukan secara berulang ulang agar gerak tari
menjadi sempurna.

Lakukan gerakan seperti contoh di bawah ini

Gambar 28 Orang pergi ke kebun
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

99

Gambar 29 Orang pergi ke kebun membawa cangkul
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 30 Orang mencangkul
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A.Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Berikut ini adalah contoh pengembangan soal mulai dari kisi kisi soal
sampai pada penyusunan menggunakan kartu soal.
KISI-KISI
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya /Tari
:1
: ..............................

Tabel 9 KISI-KISI

NO
1

Kompetensi yang
Diuji

Mengenal gerak
keseharian dari
alam dalam tari

Lingkup Materi

Materi

Indikator Soal

Gerak Maknawi

Gerak
keseharia
n dari
alam

Disajikan sebuah
gambar tari untuk
mengidentifikasi
gerak keseharian
dalam tari

Lev
el
Bentu
No Kog
k Soal
niti
f

Piliha
1

L3

n
ganda
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Tabel 10 kartu Soal

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: Sekolah Dasar
Sekolah
Kelas
: II
Mata
: Seni Budaya/Tari
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Buku
Mengenal gerak Sumber
:
keseharian dari
Buku guru
alam dalam tari
Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI
Gerak Maknawi

1

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Guru SD

Pengetahuan/
Pemahaman

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut :

MATERI
Gerak
keseharian

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
Gambar
tari,
peserta
didik
dapat
mengidentifikasi
gerak
keseharian dari
alam
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Kunci
Jawaban
a

Dari
pengamatanmu
menggambarkan gerakan

gambar

A. Gerak burung Merak
B. Gerak kupu-kupu
C. Gerak burung Cenderawasih
D. Gerak burung Garuda

tersebut
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KESIMPULAN
Gerak-gerak keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan menghasilkan
gerak yang indah. Misalnya gerak berjalan, lari, mencangkul, menimba air di
sumur, memotong kayu dan sebagainya, jika diberi sentuhan emosional yang
mengandung nilai seni, maka gerak-gerak keseharian tersebut akan tampak
lain.
Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan
terlebih dahulu, pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan
distortif:
1. Gerak Stilatif
Gerak yang telah mengalami proses pengolahan (penghalusan) yang
mengarah pada bentuk-bentuk yang indah.
2. Gerak Distorsif
Pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan
salah satu proses stilasi.
Dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi lahirlah
jenis gerak tari, yaitu gerak maknawi.
Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak
indah yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian
atau maksud tertentu, disamping keindahannya. Gerak maknawi di sebut
juga gerak Gesture, bersifat menirukan ( imitative dan mimitif ).
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UMPAN BALIK
Unit pembelajaran ini merupakan salah satu sarana ataupun media belajar yang
paling sederhana dan dapat dijadikan sebagai acuan belajar tentang gerak
keseharian dari alam dalam tari. Kesederhanaan Unit pembelajan ini diharapkan
dapat merangsang dan merefleksikan spirit untuk lebih banyak lagi melakukan
latihan-latihan menerapkan gerak tari melalui mengenal gerak keseharian dari alam
dalam tari dan memperagakan gerak keseharian dari alam dalam tari. Dalam latihan
yang dilakukan dengan berbagai gerak yang paling sederhana sampai dengan pada
gerak yang proporsional.
Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan oleh semua pihak secara
berkesinambungan. Peran kepala sekolah, guru, dan pengawas sangat penting,
karena mereka inilah yang akan berperan secara langsung dalam upaya peningkatan
mutu pendidikan di wilayah yang menjadi tanggung-jawab mereka bersama.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran membuat gerakan keseharian dari alam
dalam tari, beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan
balik:
Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Saudara mendapatkan
pengetahuan dan keterampilan memadai tentang gerak keseharian dari alam
dalam tari?
Apakah materi kegiatan pembelajaran ini telah tersusun secara sistematis
sehingga memudahkan proses pembelajaran?
Hal apa saja yang menurut Saudara kurang dalam penyajian materi kegiatan
pembelajaran ini sehingga memerlukan perbaikan?
Apakah rencana tindak lanjut Saudara dalam kaitannya dengan proses belajar
mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran gerak
keseharian dari alam dalam tari?
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PENGANTAR
Unit

ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran

dalam

sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan disekolah. Aktifitas ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model-model pembelajaran
yang bervariasi dan mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS, untuk
mencapai memperagakan dinamika gerak tari. Unit ini mengandung bahan
bacaan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada tema yang dipilih
dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan dengan
permendikbud terkait. Adapun kompetensi yang akan dicapai adalah
“Memperagakan dinamika gerak tari.”
Contoh latihan dan kasus yang disediakan dapat digunakan oleh guru
sebagai referensi untuk mmemberikan pengayakan pembelajaran dikelas
yang disertai juga cara melakukan penilaiannya. Unit ini berfungsi sebagai
stimulan yang dapat memberikan rangsangan posisitf bagi guru untuk lebih
kreatif dalam mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media,
penilaian dan proses lain yang berorientasi High Order Thingking Skils.
Dengan demikian hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan
membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa mendapatkan
perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS yang
bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif kepada
sesama guru untuk saling belajar.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3 Mengetahui dinamika
gerak tari

Mengetahui dinamika gerak

III

tari

KD KETERAMPILAN
4.3.Memperagakan dinamika
gerak tari

Memperagakan

dinamika

III

gerak tari

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
III:
3.3 Mengetahui dinamika gerak tari
4.3 Memperagakan dinamika gerak tari
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan
IPK Pendukung

3.3.1 Menyebutkan dinamika gerak 4.3.1 Melakukan dinamika gerak tari
tari
3.3.2 Memahami dinamika gerak tari

4.3.2 Mencontohkan dinamika gerak
tari

IPK Kunci
3.3.4 Mengetahui dinamika gerak tari

4.3.3 Memperagakan dinamika gerak tari

IPK Pengayaaan
3.3.5 Menuliskan dinamika gerak tari

4.3.4 Menyusun dinamika gerak tari

3.3.6 Menerapkan dinamika gerak 4.3.5 Memadukan dinamika gerak tari
tari
3.3.7

4.3.6 Menampilkan dinamika gerak
Mendeskripsikan

gerak tari
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Dinamika gerak tari
Dalam kehidupan manusia ada beberapa hal yang menjadi dinamika dalam
hidup manusia.

Yang dialami dalam kehidupan yang dilakukan dalam

aktivitas hidup manusia sehari hari. Perhatikan gambar di bawah ini.
Perhatikan contoh gambar berikut ini.

Gambar 1 Pohon tinggi, sedang dan rendah
Sumber https://www.google.com/search
Contoh gambar diatas merupakan beberapa pohon ada yang tinggi adan
sedang dan ada yang rendah. Apa bila ditari ini merupakan dinamika gerak
tari dari unsur ruang yang berhubungan dengan level.
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Perhatikan contoh gambar di bawah ini.

Gambar 2 Mencangkul dengan kekuatan keras
Sumber https://www.google.com/search

Gambar 3 Mencangkul dengan kekuatan sedang
Sumber https://www.google.com/search
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Gambar 4 Mencangkul dengan kekuatan ringan
Sumber https://www.google.com/search

Contoh gambar diatas merupakan kegiatan orang mencangkul dengan
kekuatan yang kuat, kekuatan yang sedang dan kekuatan yang ringan dalam
melakukan pekerjaan mencangkul. Apabila di dalam tari ini merupakan
dinamika gerak pada unsur tenaga.

Perhatikan contoh gambar di bawah ini.

Gambar 5 Anak berjalan lambat
Sumber https://www.google.com/search
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Gambar 6 Anak berjalan cepat
Sumber https://www.google.com/search

Gambar 7 berlari
Sumber https://www.google.com/search
Contoh gambar diatas menunjukan gambar anak berjalan lambat, orang
berjalan cepat, dan orang berlari. Apabila di dalam tari merupakan dinamika
gerak dari unsur waktu.

118

Unit Pembelajaran
Dinamika Gerak

BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi Dasar
Memperagakan dinamika gerak tari

Dinamika gerak tari merupakan gerak tari yang bersumber dari ruang
waktu dan tenaga yang disusun menjadi rangkaian gerak tari.

Contoh Aktivitas 1. belajar dengan menggunakan Model Discovery
Learning.
Tabel 3 Model Discovery Learning.

Tahap
Pembelajaran
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Pembelajaran

-

Peserta didik membaca buku cerita +_ 10 menit.
Guru mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik
atau dengan pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan
sederhana yang disampaikan guru kepada peserta didik:

-

Menyebutkan dinamika gerak tari

-

Menyebutkan unsur-unsur dinamika gerak tari

-

Peserta didik melakukan ice breaking sesuai arahan guru
yang bisa memotivasi semangat belajar siswa. Terutama
yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari
yaitu dinamika gerak tari

-

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian.

Model Discovery learning
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Tahap
Pembelajaran
Stimulation
(pemberian
rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik membentuk kelompok belajar. Setiap
kelompok membentuk lingkaran kecil.
2. Guru memberikan video
kelompok belajar

yang berbeda di setiap

3. Peserta didik mengamati video sesuai tema tari
2. Peserta didik mencatat pengamatan video
4. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai Guru
melalui pengamatan.
Statement
(identifikasi
masalah)

1. Peserta didik menentukan tema dari tayangan video tari
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan peserta lain
dalam satu kelompok mengenai tema tari dari pengamatan
video
3. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap
anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk
mendapat kesepakatan kelompok.
4. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS.
5. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan peserta lain
dalam satu kelompok mengenai tema tari
6. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap
anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk
mendapat kesepakatan kelompok.
7. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS.
8. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LK.

Data collection
(pengumpulan
data)

1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan dengan
video tari yang dilihat.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar: perpustakaan,
internet, koran, dan buku penunjang untuk menggali
informasi sebanyak mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang diberikan oleh
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
guru.
4. Peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di bahan ajar.
Bahan ajar dapat digunakan sebagai referensi oleh peserta
didik.
5. Peserta didik kembali mendiskusikan dari gagasan yang
disampaikan oleh setiap peserta didik dalam kelompok
tersebut.
6. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada LKS
7. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika mendapatkan
hal yang kurang jelas
8. Ketua kelompok menggabungkan dan menyusun jawaban
hasil kerja anggotanya
9. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik

Data
processing
(pengolahan
Data)

1. Peserta didik mendiskusikan LK yang disajikan.
2.
3.

4.
5.

Secara individu peserta didik mencoba menuangkan dalam bentuk
gerak yang sederhana.

Peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi untuk
bertukar pendapat, argumentasi, dan ide terhadap
jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di
kelompoknya masing-masing

.
Peserta
didik
saling
menukar
gerak
hasil
karya
individu./menggabungkan hasil karya individu.
Peserta didik menyajikan hasil penggabungan gerak karya individu
secara berkelompok.

6. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik

Verification
(pembuktian)

1. Peserta didik menganalisis gerak tari dari hasil diskusi
kelompok berdasarkan video tari..
2. Peserta didik mengkonsultasikan hasil diskusi kelompok
dengan guru.
3. Peserta didik memperbaiki hasil jawaban yang masih
kurang tepat.
4. Peserta didik menyajikan hasil karyanya dan kelompok lain
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memberi tanggapan.
5.

Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil
karyanya dan kelompok lain memberi tanggapan

6. Guru memberi arahan dan masukan.

Generalization
(menarik
kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan atas karya tari
sederhana.
2. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi
peserta didik.
3. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan
materi pembelajaran

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Contoh 1. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik.
Nama

: ………………………………………………………………………

Kelas

: ………………………………………………………………............

Hari, Tanggal : ………………………………………………………………………
Materi Pokok : ………………………………………………………………………

Tabel 4 Lembar Kerja Peserta
Tahap
Pembelajaran
Stimulation
(pemberian
rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mengamati video tari yang telah dibagikan pada
setiap kelompok, dengan didampingi guru sambil menjelaskan tema
tari yang dihubungkan dengan dinamika gerak tari.

2.Tema tari apakah yang didapat kelompokmu?
3.Dari masing masing video tersebut, diskusikan bersama
kelompok:
Problem statemen
(identifikasi
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Tahap
Pembelajaran
masalah)

Kegiatan Pembelajaran
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menyusun karya tari
sederhana.
Contoh Rencana kerja:
1. Menentukan sumber belajar (buku, koran, internet, dll)
2. Membaca uraian materi pelajaran
3. Menggali informasi melalui perpustakaan.
4. Bertanya kepada guru atau tenaga kependidikan di lingkungan
sekolah
5. Menuliskan ringkasan hasil pengamatan video.

Data
collection
Catatan hasil pengumpulan data
(pengumpulan
data)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Dst.....
Data
processing
(pengolahan Data)

Catatan hasil diskusi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Verification
(pembuktian)

Catatan hasil ferivikasi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Generalization
(menarik
kesimpulan)

Kegiatan Pembelajaran
Kesimpulan:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

Contoh Teknik Penilaian Aktivitas 1
Penilaian Kompetensi Keterampilan
Untuk memberi penilaian pada kompetensi keterampilan pada model
Discovery Learning ini , guru dapat menilai hasil kerja pada Lembar Kerja
yang dibuat oleh masing-masing kelompok dengan menggunakan skala dan
rubrik dibawah ini.

Skala penilaian
Tabel 5 Skala penilaian

No.

Aspek

1.

Konsep garapan

2.

Perumusan kesimpulan

Skor
1

2

3

4

Catatan: untuk menentukan skor yang diperoleh, merujuk pada rubrik berikut
ini.
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Rubrik penilaian
Tabel 6 Rubrik penilaian

No.
1.

Aspek
Konsep
garapan

Skor
1

2

3

4

Jika kelompok hanya

Jika kelompok

Jika kelompok

Jika kelompok

Menentukan sumber
belajar (buku, koran,
internet, dll)

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,) dan
Menggali
informasi melalui
perpustakaan

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,),
Menggali
informasi melalui
perpustakaan dan
Bertanya kepada
guru atau tenaga
kependidikan di
lingkungan
sekolah

Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet,),
Menggali
informasi
melalui
perpustakaan ,
Bertanya
kepada guru
atau tenaga
kependidikan di
lingkungan
sekolah dan
Menuliskan
ringkasan hasil
pengamatan
video

Jika kelompok
mengemukakan
dua kesimpulan

Jika kelompok
mengemukakan
tiga kesimpulan

Jika kelompok
mengemukakan
empat
kesimpulan

1. Membaca uraian
materi pelajaran
2. Menggali
informasi melalui
perpustakaan.
3. Bertanya kepada
guru atau tenaga
kependidikan di
lingkungan
sekolah
4. Menuliskan
ringkasan hasil
pengamatan
video
2.

Perumusan
Kesimpulan

Jika kelompok hanya
mengemukakan satu
kesimpulan
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Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan
Peserta
Agar anda dapat mengetahui tentang bagaimana gerak tari yang berasal
dari gerak keseharian dapat menjadi rangkaian gerak tari.
Aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan guru untuk membelajarkan
materi ini antara lain sebagai berikut.
1) Guru memberikan penjelasan dan stimulasi pembelajaran yang
merangsang peserta didik untuk bersemangat dalam mengikuti materi
di kelas.
2) Kondisikan peserta didik untuk berkelompok, setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang.
3) Peserta didik dalam kelompok diberi gambar tari
4) Dalam kelompok, peserta didik berdiskusi mengindentifikasikan gerak
tari yang ada pada gambar.
5) Peserta didik diberi tabel seperti di bawah untuk mengisi sesuai dengan
hasil diskusi.
6) Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas.
7) Peserta didik dari kelompok lain mengamati dan memberikan pendapat
terhadap hasil presentasi yang telah dilakukan. Pada saat kegiatan ini
guru bertindak sebagai moderator yang bisa menghidupkan situasi
diskusi sekaligus dapat memberikan penguatan terhadap setiap
pendapat peserta didik yang dianggap bermanfaat untuk hasil
belajarnya.
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Tabel 7 Lembar Kerja

No.

Nama gerak tari

Unsur unsur dinamika

1
2
3

Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini.

Gambar 8 gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 9 gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 10 gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 11 gerak tari
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

129

C. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1
Mengetahui Dinamika gerak tari
Dinamika Gerak Tari
Dinamika Gerak tari merupakan unsur substansi (bahan baku) dalam seni
tari, sudah barang tentu gerak tersebut adalah gerak tubuh manusia yang
ekspresif

dan

telah

mengalami

proses

penggarapan/pengolahan

(stilasi/distorsi). Semua gerak muncul sebagai akibat perpindahan tubuh
atau bagian (anggota) tubuh dari suatu sikap dalam ruang ke sikap yang lain.
Adanya

perpindahan

tubuh/anggota

tubuh

diakibatkan

oleh

kekuatan/energi yang disalurkan dari seluruh tubuh, kekuatan/energi
tersebut disebut tenaga. Gerak yang terlahir membutuhkan tempat untuk
keleluasaannya, tempat untuk keleluasaan gerak tubuh itu disebut ruang.
Pada saat melakukan suatu gerak atau menghubungkan antara satu gerak ke
gerak yang lainnya membutuhkan adanya waktu. Dengan demikian unsurunsur yang terdapat dalam Dinamika gerak tari terdiri dari: tenaga, ruang
dan waktu. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini.
Tenaga
Kekuatan/energi yang disalurkan dari seluruh tubuh untuk melahirkan
adanya gerak tari, tentunya

berupa tenaga

yang disalurkan melalui

pengaturan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan geraknya.
Pengaturan tenaga tersebut disalurkan melalui dorongan perasaan/jiwa
sesuai dengan isi/tujuan dari ungkapan gerak tarinya. Oleh karena itu tenaga
yang disalurkan untuk melahirkan gerak-gerak tari membutuhkan aliran
tenaga yang variatif antara tenaga yang kuat, sedang dan lemah/halus sesuai
dengan kondisi gerak tariannya.
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Beberapa faktor yang berhubungan dengan penggunaan tenaga dalam
melakukan gerakan adalah:
Intensitas, atau banyak sedikitnya tenaga yang digunakan dalam
melakukan gerak.
Tekanan atau aksen, yakni penggunaan tenaga yang tidak merata
ada gerak yang hanya sedikit menggunakan tenaga, tetapi ada pula
yang besar/banyak menggunakan tenaga.
Kwalitas, cara bagaimana tenaga disalurkan untuk menghasilkan
gerak: bergetar, menusuk, mengayun, terus menerus tegang, dan
sebagainya.

Pengembangan gerak dapat

kita

lakukan

dengan menggunakan

pengembangan tenaga, ruang dan waktu. Hal ini dapat kita amati dari
ilustrasi garis yang ditimbulkan oleh pose atau postur gerak penari di
atas pentas seperti yang terlihat dibawah ini

Gambar 12 Garis vertikal
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambar 13 Garis horisontal
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Apakah Anda dapat melakukan gerak dengan menggunakan pengembangan
garis seperti contoh diatas? Lakukan pengembangan gerak yang berbeda
menggunakan ilustrasi garis yang ditimbulkan diatas pentas.

1) Ruang
Perwujudan gerak yang didorong oleh kekuatan tenaga, tidak akan sempurna
apabila tidak ditunjang oleh keleluasaan tempat, dan keleluasaan tempat untuk
bergerak inilah yang disebut dengan ruang.
Ruang terbagi atas dua bagian yaitu:
Ruang yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya, yang batas imaginernya
adalah batas yang paling jauh dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya apabila
dalam keadaan tidak pindah tempat. Ruang ini disebut “ruang pribadi”.
Ruang diluar tubuh yang bisa dimasuki apabila terjadi gerak pindah dari tempat
asal.. Ruang ini disebut “ruang umum”. Apabila manusia bergerak seakan-akan ia
selalu membawa serta “ruang pribadi” nya dan membentuk ruang baru di dalam
“ruang umum”.
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Oreantasi yang sederhana yang ada pada ruang ialah bahwa ruang itu mempunyai
tiga dimensi yang masing-masing terdiri dari

dua arah: tinggi rendah, depan

belakang, kanan kiri.
Level adalah kesan yang ditimbulkan oleh gerak yang dilakukan oleh penari.
Level berhubungan dengan tinggi rendah posisi maupun sikap seorang penari.
Penggarapan gerak dengan pengembangan level akan mempengaruhi maksud
dari gerak tari tersebut.
Dibawah ini adalah contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan
level
1) Level rendah

Gambar 14 level rendah
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
2) Level sedang

Gambar 15 level rendah
Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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3) Level tinggi

Gambarbar 16 level tinggi

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Apakah Anda dapat melakukan gerak dengan level yang berbeda seperti contoh
diatas?Lakukan pengembangan gerak dengan melakukan pengembangan level
gerak yang berbeda beda.

Waktu
Jika kita perhatikan setiap tarian terdiri dari rangkaian ragam-ragam gerak, dan
ragam-ragam gerak terdiri dari rangkaian unsur/elemen gerak, yang tersusun
dengan baik sesuai dengan ungkapan isinya sehingga terwujud sebuah tarian, yang
panjang pendeknya serta cepat lambatnya dapat berbeda-beda. Rangkaian gerak
yang dihasilkan oleh tenaga dan ruang dan telah tersusun tersebut dalam proses
melakukannya membentuk sebuah “wujud waktu”. Wujud waktu tersebut apa bila
ditelaah lebih detail dalam penggunaannya dapat dibedakan menjadi tiga macam
yaitu:
Irama, yaitu suatu ukuran/ketetapan waktu yang dijadikan patokan atau
pijakan/rel pada saat melakukan gerak (lambat, sedang, cepat).
Ritme, yaitu pengaturan waktu melakukan rangkaian gerak dalam patokan
irama tertentu.
Tempo, yaitu ukuran waktu yang dipergunakan dalam melakukan suatu ragam
gerak tari.
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Dalam membuat suatu karya tari, apakah itu karya tari sederhana maupun karya
tari yang tidak sederhana, selalu menggunakan media untuk mengungkapkannya.
Media memiliki dua pengertian, yaitu bahan dan alat. Bahan baku tari adalah gerak,
dan tubuh manusia sebagai alat untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan
pengalaman.
Gerak tari ini terbentuk karena adanya kombinasi tenaga, ruang dan waktu di dalam
setiap gerak tari maka ketiganya disebut sebagai unsur pokok tari. Sehingga kita
dapat mengatakan bahwa media pokok atau unsur utama yang digunakan untuk
mengungkapkan suatu karya tari yaitu gerak yang didalamnya terkandung suatu
unsur tenaga, ruang dan waktu. Demikian juga dalam konsep pengembangan gerak
tari. Kalau kita melakukan pengembangan gerak tari maka pada dasarnya adalah
kita akan menggunakan desain pengembangan dari unsur tenaga, ruang , dan
waktu.
Kalau kita mengenal konsep pengembangan dan cara menata tari secara sederhana
maka kita akan mulai menata tari dengan mengambil unsur unsur gerak tari tradisi
yang ada didaerah kita untuk kita jadikan sebagai bahan dalam penataan tari. Unsur
unsur gerak tari tradisi yang ada disetiap daerah dapat dikatakan sangat berlainan
karena setiap daerah sudah barang tentu akan memiliki karakteristik gerak sendiri
sendiri. Tetapi sebetulnya ada gerak gerak tertentu yang bersifat universal. Gerak
gerak universal yang ada itu misalnya gerak berjalan, berlari, meloncat, ukel tangan
dll

Gambarbar 17 irama lambat

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Gambarbar 18 irama cepat

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

Gambar 19 irama sangat cepat

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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Meragakan Dinamika Gerak Tari
a).Latihan gerak dasar tari
1.Hitungan 1
Tangan kanan menekuk, tangan kiri lurus ke samping,
kaki kiri maju.

Gambar 20 tangan menekuk

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
2.Hitungan 2
Kedua tangan lurus ke samping, kaki kanan diangkat

Gambar 21 tangan lurus

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

3.Hitungan 3
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Kedua tangan dipinggang, kaki kanan diangkat lurus

Gambar 22 tangan dipinggang

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

4.Hitungan 4
Tangan kiri ditekuk ke atas membentuk siku siku,
Tangan kanan di tekuk ke samping membentuk siku-siku.

Gambar 23 tangan ditekuk

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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5.Hitungan 5
Tangan kiri ditekuk siku di dekat pinggang. Tangan kanan lurus ke samping
kanan

Gambar 24 tangan siku

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
6.hitungan 6
tangan kanan menekuk siku di dekat telinga, tangan kiri lurus ke samping kiri

Gambar 25 tangan menekuk

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

139

7.Hitungan 7
Tangan dipinggang, kaki kanan diangkat ke depan

Gambar 26 tangan dipinggang

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
8.Hitungan 8
Kedua tangan lurus ke samping, kaki kanan diangkat.

Gambar 27 tangan lurus

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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b).Latihan gerak Transisi
1.Gerak loncatan

Gambar 28 loncat

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
2.Gerak berjalan

Gambar 29 berjalan

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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3.Gerak putaran kearah kiri

Gambar 30 Putar

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

c).Latihan penggabungan gerak
1.Selang seling
Gerakan yang dilakukan secara bergantian dengan saling mengisi gerak.

Gambar 31 selang seling

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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2.Sebab akibat
Gerakan yang dilakukan sebagai bentuk sebab dan akibat.

Gambar 32 Sebab akibat

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018

3.Saling mengisi
Gerakan yang dilakukan sebagai bentuk dari respon dari gerakan
pasangannya

Gambar 33 Saling mengisi

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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4.Bergantian
Gerakan yang dilakukan secara bersama-sama tetapi Awal dan akhir
dilakukan secara berurutan.

Gambar 34 Bergantian

Sumber koleksi P.Sidik Nugraha 2018
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pengembangan soal HOT
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Berikut ini adalah contoh pengembangan soal mulai dari kisi kisi soal
sampai pada penyusunan menggunakan kartu soal.
KISI-KISI
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya Seni Tari
:1
: ..............................
Tabel 8 KISI-KISI

NO

1

Kompetensi yang
Diuji

Memperagakan
dinamika gerak tari

Lingkup Materi

Materi

Dinamika gerak
tari

Dinamika
gerak tari

Indikator Soal

Disajikan sebuah
gambar untuk
mengidentifikasi
dinamika gerak
tari

No

Leve
l
Kog
nitif

Bentuk
Soal

Piliha
1

L3

n
ganda
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Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas

: III

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: Seni Budaya/Tari

Nama Penyusun

: Guru SD

KOMPETENSI
DASAR

Memperagakan
dinamika gerak
tari

Buku Sumber
Buku guru

Pengetahuan/
Pemahaman

:

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

1

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar berikut :

Dinamika gerak tari
MATERI
Dinamika gerak tari

INDIKATOR SOAL
Disajikan
Gambartari,

peserta dapat
mengidentifikasi
gambar
dinamika
gerak
tari
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Kunci
Jawaban
c

Dari pengamatanmu gambar
unsur dinamika
A.

Waktu

B. tenaga
C. ruang

D level

tersebut menunjukkan
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KESIMPULAN
Dinamika Gerak tari merupakan unsur substansi (bahan baku) dalam seni
tari, sudah barang tentu gerak tersebut adalah gerak tubuh manusia yang
ekspresif

dan

telah

mengalami

proses

penggarapan/pengolahan

(stilasi/distorsi). Semua gerak muncul sebagai akibat perpindahan tubuh
atau bagian (anggota) tubuh dari suatu sikap dalam ruang ke sikap yang lain.
Adanya

perpindahan

tubuh/anggota

tubuh

diakibatkan

oleh

kekuatan/energi yang disalurkan dari seluruh tubuh, kekuatan/energi
tersebut disebut tenaga. Gerak yang terlahir membutuhkan tempat untuk
keleluasaannya, tempat utuk keleluasaan gerak tubuh itu disebut ruang.
Pada saat melakukan suatu gerak atau menghubungkan antara satu gerak ke
gerak yang lainnya membutuhkan adanya waktu. Dengan demikian unsurunsur yang terdapat dalam Dinamika gerak tari terdiri dari tenaga, ruang dan
waktu.
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UMPAN BALIK
Unit pembelajaran ini merupakan salah satu sarana ataupun media belajar
yang paling sederhana dan dapat dijadikan sebagai acuan belajar tentang
dinamika gerak tari. Kesederhanaan Unit pembelajan ini diharapkan dapat
merangsang dan merefleksikan spirit untuk lebih banyak lagi melakukan
latihan-latihan menerapkan dinamika gerak tari melalui unsur unsur
dinamika gerak dalam tari yaitu tenaga, ruang dan waktu. Dalam latihan yang
dilakukan dengan berbagai gerak yang paling sederhana sampai dengan pada
gerak yang proporsional.
Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan oleh semua pihak secara
berkesinambungan. Peran kepala sekolah, guru, dan pengawas sangat
penting, karena mereka inilah yang akan berperan secara langsung dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah yang menjadi tanggungjawab mereka bersama.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dinamika gerak tari beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik:
1.

Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran
mendapatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

ini Saudara

memadai

tentang

dinamika gerak tari?
2.

Apakah materi kegiatan pembelajaran ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran

3.

Hal apa saja yang menurut Saudara kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran ini sehingga memerlukan perbaikan?

4.

Apakah rencana tindak lanjut Saudara dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
dinamika gerak tari?
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PENUTUP

Paket unit pembelajaran Gerak Dasar Tari ini dikembangkan berdasar
Permendikbud No.37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah. Penerbitan paket unit ini merupakan suatu upaya untuk
mengimplementasikan pembelajaran penalaran tingkat tinggi atau Higher Order
Thinking Skills (HOTS) pada jenjang pendidikan dasar. Diharapkan dengan
pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini peserta didik mampu
mengembangkan diri secara optimal dan mampu bersaing di era revolusi industri
4.0 yang terus berlangsung secara global dengan segala perubahannya. Oleh karena
itu guru diharapkan tetap dapat mengembangkan unit pembelajaran yang lebih
sesuai dengan konteks perkembangan yang terjadi baik secara lokal, regional
maupun global.

Proses pembelajaran yang dikembangkan pada unit pembelajaran ini tentu masih
jauh dari ideal, dan masih saja terdapat kekurangan dan permasalahan yang
ditemukan ketika mengimplementasikannya, terutama dalam hal model
pembelajaran, metode, materi, ataupun konteksnya, oleh karena itu tugas guru
dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan unit ini adalah mendalami isi
KD, membaca unit pembelajaran buku ini, kemudian menyesuaikan, memperbaiki,
meningkatkan, dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk
melaksanakan pembelajaran di kelas secara optimal.

Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajaran akan menjadi masukan bagi guru
untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu
refleksi perlu dilakukan oleh guru untuk meningkatkan performanya dalam
mengantarkan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka mampu
membelajarkan diri secara optimal dan berkelanjutan.
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