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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
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Peningkatan Kompetensi 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

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

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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PENGANTAR

Unit ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran dalam sebuah
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan disekolah. Aktifitas ini melibatkan
peserta didik dengan
bervariasi dan

menggunakan model-model pembelajaran yang

mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS,

untuk

mencapai pengetahuan gerak tari kreasi daerah.
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 tari kreasi daerah.”
Contoh latihan dan kasus yang disediakan dapat digunakan oleh guru sebagai
referensi untuk memberikan 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 contohcontoh 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

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Mengetahui gerak
kreasi daerah

tari Mengetahui
gerak
kreasi daerah

tari

IV

tari Memperagakan gerak tari
kreasi daerah

IV

KD KETERAMPILAN
4.3 Meragakan gerak
kreasi daerah

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IV:
3.3 Mengetahui gerak tari kreasi daerah
4.4 Memperagakan gerak tari kreasi daerah
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN
Indikator Pendukung

KETERAMPILAN
Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi gerak tari kreasi 4.3.1 Menirukan tari gerak kreasi
yang bersumber dari tari tradisi
yang bersumber dari tari tradisi
3.3.2 Menunjukkan gerak tari kreasi 4.3.2 Mengulangi gerak tari kreasi
yang bersumber dari tari tradisi
yang bersumber dari tari tradisi
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.3 Mencontohkan gerak tari kreasi 4.3.3 Melakukan gerak tari kreasi
yang bersumber dari tari tradisi
yang bersumber dari tari tradisi
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.4 Menerapkan pengetahuan gerak 4.3.4 Menunjukkan gerak tari kreasi
tari kreasi yang bersumber dari tari yang bersumber dari tari tradisi
tradisi
3.3.5 Menentukan gerak tari kreasi yang 4.3.5 Menampilkan gerak tari kreasi
bersumber dari tari tradisi
yang bersumber dari tari tradisi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Keanekaragaman Tari-tarian Kreasi Nusantara
Dalam kehidupan sehari-hari, tari kreasi dapat anda baca dari cerita rakyat
(Ande-ande Lumut, Sangkuriang, Roro Jonggrang, Malin Kundang, dll), cerita
kepahlawanan (Diponegoro, Gajah Mada, Sultan Agung, Kartini, Cut Nyak
Dien, dll) , dongeng (Timun mas, Cinderela, Putri Salju, Bawang merah
bawang putih, Peri yang baik hati, dll), dan sebagainya. Selain itu juga dari
melihat secara langsung maupun tidak tentang kehidupan binatang (kupu,
kucing, gajah, ayam, bebek, dll), tumbuh-tumbuhan, kejadian alam (bencana
alam, gunung meletus, tsunami, pohon tumbang, sungai menggenang, dll),
aktifitas sehari-hari (bercocok tanam, mencangkul, bertanam, memasak,
belanja, berolah raga, berjalan, dll). Semua itu bisa digunakan sebagai pijakan
dalam pembuatan tari
Tari kreasi adalah tarian yang mengalami perkembangan dari pola-pola
tarian nusantara yang telah ada. Tari kreasi merupakan bentuk ekspresi diri
yang memiliki aturan yang lebih bebas, namun tetap memiliki aturan.
Perkembangan koreografi tari menyebabkan lahirnya ragam tari kreasi. Tari
kreasi memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu:
1. Lebih mengutamakan pola gerak hasil eksplorasi;
2. Makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi;
3. Menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi;
4. Tidak menunjukkan identitas kultural
Jenis tari kreasi yang berpola garapan tari tradisi adalah tari kreasi yang
mengambil sumber pengembangan sebuah tari tradisional daerah setempat.
Susunan gerak atau koreografinya pun berdasarkan gaya tari daerahnya
sendiri. Dalam menyusun ide atau gagasan kedalam sebuah kreasi tari
diperlukan persiapan khusus tentang pengetahuan tentang tari daerah
sehingga dapat menjadi dasar pijakan untuk menemukan bentuk yang lain
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atau kreasi yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya pergaulan
muda-mudi, persahabatan dan lain sebagainya dapat menjadi gagasan atau
ide didalam sebuah karya tari.
Penggarapan tari kreasi non tradisi, yang diandalkan hanya kebebasan
berekspresi dengan mengeksplorasi gerak sebanyak-banyaknya, kemudian
menyusunnya menjadi sebuah pola gerak. Pola gerak yang dikumpulkan dari
hasil eksplorasi gerak tadi menjadi sebuah gerak yang nantinya
dikelompokkan, kemudian disusun menjadi sebuah ragam gerak yang
terstruktur secara koreografi.

Gambar 1 Keaneka ragaman budaya Indonesia sebagai sumber inspirasi
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 2 Tari kreasi dengan tema kepahlawanan
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi Dasar
Mencontohkan gerak tari kreasi yang bersumber dari tari tradisi

Gerak Tari Kreasi Daerah merupakan gerak tari kreasi, yang gerak tarinya
mengambil sumber pengembangan dari gerak tari tradisional daerah
setempat
Contoh Aktivitas 1. Belajar dengan menggunakan Discovery Learning
Tabel 3 Belajar dengan menggunakan Discovery Learning

Tahap Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Peserta didik membaca literatur tentang
gerak tari kreasi daerah kurang lebih 10
menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman
peserta didik atau dengan pembelajaran
sebelumnya. Pertanyaan sederhana yang
disampaikan guru kepada peserta didik:
 Apa yang dimaksud dengan gerak tari
kreasi daerah ?
 Sebutkan salah satu nama ragam gerak
tari kreasi di daerahmu !

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 tari kreasi daerah.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan penilaian.
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Model Discovery learning
Stimulation
(Pemberian Rangsangan)

1.Peserta
didik
membentuk
beberapa
kelompok belajar. Setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang.
2.Guru menayangkan video gerak tari kreasi
daerah yang akan dipelajari di setiap
kelompok.
3. Peserta didik mengamati tayangan video
tari-tarian kreasi daerah
4.Peserta didik mencatat hasil pengamatan
video tari
5. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai
Guru melalui pengamatan

Problem Statement
(Identifikasi masalah)

1. Peserta didik menentukan materi gerak tari
kreasi daerah setempat dari tayangan video
tari
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi
dengan peserta lain dalam satu kelompok
mengenai tari gerak-gerak kreasi daerah
dari pengamatan video
3. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS.
4. 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 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
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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.
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 mencoba memperagakan
gerak tari kreasi secara individu
5. Peserta
didik
menyajikan
hasil
penggabungan gerak tari 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 memberi tanggapan.
5. Salah satu kelompok diberi kesempatan
untuk menyampaikan hasil karyanya dan
kelompok lain memberi tanggapan
6. Guru memberi arahan dan masukan.

Generalization
(Kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan dari gerak
tari kreasi yang sudah diperagakan.
2. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil
presentasi peserta didik.
3. Peserta didik dengan bimbingan guru
menyimpulkan materi pembelajaran
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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
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
1. Peserta didik mengamati beberapa video tari-tarian kreasi
(pemberian
daerah secara berkelompok, guru mendampingi peserta
rangsangan)
didik dalam mengamati tayangan video tari-tarian kreasi
daerah
2. Gerak tari kreasi dari daerah manakah yang didapat dalam
kelompokmu?
3. Dari masing-masing video tersebut, diskusikan bersama
kelompok
Problem
statemen
(identifikasi
masalah)

Dari video yang dilihat, jika dikaitkan dengan penyajian tari
kreasi daerah.
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menampilkan
gerak tari kreasi daerah secara individu dan kelompok.
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)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Dst.....
Data processing Catatan hasil diskusi:
(pengolahan
...........................................................................................................................
Data)
...........................................................................................................................
..........................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................
Verification
(pembuktian)

Catatan hasil verifikasi:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................

Generalization
(menarik
kesimpulan)

Kesimpulan:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........

23

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.

2.

Aspek
Rencana
Kerja

Skor
1
Jika kelompok
hanya
Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet, dll)
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

Perumusan Jika kelompok
Kesimpulan hanya
mengemukakan
satu kesimpulan

2
Jika kelompok

3
Jika kelompok

4
Jika kelompok

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

Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta
Agar anda dapat mengetahui tentang bagaimana gerak tari yang berasal dari
daerah setempat dapat menjadi rangkaian gerak tari kreasi daerah.
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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 tari.
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 Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta

No.
1
2
3
4
5
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Ragam gerak

Deskripsi gerak
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Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini, termasuk tari kreasi dari
daerah manakah ?

Gambar 3 Tari kreasi dari daerah
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 4 Tari kreasi dari daerah
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Gambar 5 Tari kreasi dari daerah
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 6 Tari kreasi dari daerah
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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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.
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

3

Menyebutkan hanya beberapa bagian dari deskripsi gerak 60

4

Menyebutkan kurang begitu jelas tentang deskripsi gerak

80

20
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C. Bahan Bacaan
1. Tari Kreasi Daerah
Tari kreasi adalah tarian yang mengalami perkembangan dari polapola tarian nusantara yang telah ada. Tari kreasi bertolak dari tari
tradisional nusantara. Tari kreasi juga sering disebut tari modern. Tari
kreasi merupakan karya tari garapan baru yang tidak berpijak pada
aturan aturan tertentu seperti halnya tari tradisi. Namun demikian,
tari kreasi di Indonesia pada umumnya masih banyak yang bersumber
dari tari-tarian tradisional. Tari kreasi memiliki kriteria-kriteria
tertentu, yaitu sebagai berikut.
a. Lebih mengutamakan gerak hasil eksplorasi;
b. Makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi;
c. Menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi;
d. Tidak menunjukkan identitas kultural.
Apabila dijabarkan berdasarkan arti katanya, tari kreasi

adalah

ungkapan ekspresi jiwa manusia melalui media gerak dan ritme.
Tari kreasi dapat hadir setiap saat. Tari kreasi tidak bergantung
kepada sebuah ikatan, keharusan, atau aturan tertentu yang
disepakati bersama dengan lingkungan sosial budaya. Kapan pun
orang ingin menyajikannya tidak ada larangan. Selama penyajiannya
mendapat izin, maka tari kreasi dapat hadir kapan saja dan di mana
saja.
Tari kreasi disebut dalam beberapa sebutan seperti Modern Dance,
Tari Kontemporer, Tari Latar. Semua sebutan itu menunjukkan bentuk
sebuah karya seni tari yang baru, sesuai dengan zamannya. Adapun
disebut

tari

modern

karena

menonjolkan bentuk baru.
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menampilkan

sajian

tari

yang
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Jenis tari yang berkembang di masyarakat tidak terlepas dari
pengaruh era globalisasi yang menyelinap di sela kehidupan
masyarakat. Pengaruh globalisasi melalui media komunikasi dan
internet.

Gambar 7 Tari Payung, tari kreasi dari Betawi
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Kemunculan beragam jenis tari dengan kekhasannya yang beragam
merupakan hasil kreativitas para seniman tari. Gagasan kreativitas
tari kreasi tersebut merupakan hasil kreativitas pengembangan dari
salah satu unsur tari dan pendukung lainnya. Kreativitas ini
merupakan cara mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk
karya seni tari.
Pola Tari Kreasi Bersumber dari Tari Tradisi
Jenis tari yang berpola garapan tari tradisi adalah kreasi tarian yang
mengambil sumber pengembangan dari tari tradisional daerah
setempat. Susunan gerak atau koreografinya pun berdasarkan gaya
tari daerahnya sendiri. Penggambaran tarian diambil dari latar
belakang cerita, legenda, dongeng, dan mitos daerahnya. Isi tarian
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menunjukkan sifat dan karakter masyarakatnya. Pengembangan polapola gerak tradisi menjadi tari kreasi telah mendapat sentuhan
kreativitas dari tangan koreogafernya. Misalnya, tari yang melahirkan
gaya dan keunikan yang dianggap baru dan hasilnya diterima
masyarakat pada masa itu. Dengan demikian, untuk jenis tari yang
lahir dengan gagasan baru dan unik dari tangan para koreografer
Indonesia pada sebuah masa tertentu sering kali disebut sebagai tari
kreasi baru (karya cipta hasil kreativitas yang baru). Gaya-gaya baru
yang unik tersebut tetap memperlihatkan kekhasannya seperti tarian
yang bersifat kedaerahan dengan sentuhan baru. Bentuk yang baru
tersebut menjadi gaya yang dimiliki perseorangan, bahkan mewakili
daerah setempat.
Koreografer Huriah Adam di Sumatera Barat, menampilkan tarian
dengan gaya pencak silat Melayu. Tarian ini menjadi sebuah tari kreasi
yang diminati dan diberikan penghargaan sebagai bentuk sikap
apresiatif

insan

seni

kepadanya.

Namun,

kini

orang

tetap

menyebutnya sebagai Tari Kreasi Baru. Tari karya Huriah Adam
menjadi sebuah karya tari yang baru dalam tradisi karena kurun
waktu tumbuh kembangnya yang lama.
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Gambar 8 Tari Randai Minangkabau, dengan dasar gerak pencak silat
Sumber: tfrisya.wordpress.com

R. Tjetje Somantri di Jawa Barat tariannya masih diminati
masyarakat hingga kini dan masih dipertahankan oleh muridnya
yang paling menonjol yaitu Indrawati Lukman dan Irawati Durban.
Tokoh tari kreasi lain adalah Enoch Atmadibrata, yang menciptakan
tari Kreasi Cendrawasih. Nugraha Suradireja menciptakan tari
Topeng Tumenggung Priangan dan tari Kencana Wungu.

Gambar 9 Tari Kandagan karya R. Tjetje Somantri
Sumber: flickr.com

33

Gambar 10 Tari Damarwulan dan Kencana Wungu dari Jawa Barat
Sumber: www.indonesiakaya.com

Demikian pula yang dilakukan para koreografer yang namanya
dikenal di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti Gusmiati Suid
(Tari Piring dan Tari Galombang dari Sumatra Barat), I Ketut Mario
pada karya Kebyar Duduk (Bali), dan Bagong Kusudiarjo (dari
Yogyakarta) yang terkenal dengan Tari Yapong tahun 80-an.

Gambar 11 Tari kreasi tradisi kebyar duduk karya I Mario
Sumber: flickriver.com
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Gambar 12 Tari Yapong ciptaan Bagong Kusudiarja
Sumber: www.indonesiakaya.com

Pada masanya, mereka menciptakan tari-tarian kreasi dengan
berpijak pada tari tradisional daerah mereka sendiri. Terobosan
mereka pada saat itu adalah memadukan gerak dari akar sumber
gerak tradisional dengan bentuk yang baru. Bahkan, hingga kini
karya tarinya diminati banyak orang. Karyanya dianggap mewakili
kebaruan tanpa melepaskan ciri khas daerahnya.
Media

komunikasi

dulu sulit

diperoleh.

Transportasi

pun

kondisinya tak jauh berbeda. Kini, televisi dan internet menjadi
jendela dunia bagi semua manusia di dunia sehingga kita bisa
memperoleh informasi apa pun dan dari mana pun diseluruh
belahan dunia. Hal ini memberi kemudahan kepada koreografer
untuk

membuka

mata,

pikiran,

dan

wawasan

terhadap

perkembangan seni tari dari daerah, bahkan dari negara lainnya.
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Perbedaan berkembangnya tari kreasi yang bersumber dari tradisi
dengan yang non tradisi sebenarnya juga tidak terlalu jauh karena
seni tradisional beberapa daerah telah mendapat tempat yang
cukup baik. Buktinya, masyarakat berlomba-lomba menampilkan
seni tradisional pada acara bergengsi. Seperti pada acara
penghargaan untuk insan musik Indonesia, banyak yang memilih
menyajikan tari Saman dari Nanggroe Aceh Darussalam sebagai
pembukaan. Hal itu menunjukkan apresiasi yang baik menuju
perubahan sikap dan mental bangsa. Belum lagi pada event yang
khusus disajikan bagi kalangan tertentu. Sebenarnya, kalangan
negarawan sejak lama telah menempatkan tari tradisional sebagai
sajian klasik eksklusif di kalangan istana. Namun, sayangnya hal itu
tidak diikuti oleh peran serta generasi mudanya.
Mengelompokkan sesuatu berarti terdapat beberapa hal yang harus
menjadi pertimbangan dan perhatian. Demikian sistem yang
dipakai dalam mewujudkan tari kelompok. Pertimbangan dinamika
kelompok pada sajian tari harus disusun berdasarkan hal yang
melibatkan pertimbangan bagi hal lainnya.
Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam tari kreasi
kelompok non tradisi:
1) Penari pada tari kelompok harus berlatih bersama secara teknik.
2) Penari kelompok harus memiliki kemampuan teknis dan praktis
dalam menari sejajar dan tidak kacau.
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3) Membuat beberapa komposisi gerak berdasarkan:
(a) Garis lantai simetris maupun asimetris
(b) Level penari, baik rendah, sedang, dan tinggi
(c) Pola gerak, serempak, berurutan, berselang, dan imbang
(d) Tempo gerakan: lambat, sedang, dan cepat
(e) Intensitas penggunaan tenaga, yang sama kuat, sedangdan

lemah
(f) Iringan yang digunakan untuk mengiringi tari, baik yang

dibuat kontras maupun harmoni dengan gerakan
(g) Ansambel bisa berbentuk perkusi, atau benda apapun yang

dapat menimbulkan bunyi untuk diaransemen
Busana dan rias tari kelompok non tradisi tidak menunjukkan
spesifikasi baku.
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2. Melakukan gerak tari kreasi
Tabel 9 Melakukan gerak tari kreasi
Gambar 13 Gerakan jalan
Lakukan gerakan jalan di tempat tangan kiri
diletakkan di dada dengan ibu jari menempel di
dada
Sumber: Purnomo Budi

Gambar 14 Gerakan loncatan
Lakukan gerakan loncatan ke kanan dan ke kiri
Sumber: Purnomo Budi

Gambar 15 Gerakan tangan
Lakukan gerakan tangan diletakkan di atas
kepala, telapak tangan dibuka, lalu gerakan
seperti menyapu angin ke kiri kanan
Sumber: Purnomo Budi

Gambar 16 Gerakan berjalan
Lakukan gerakan berjalan ke kanan dan kiri. Saat
berjalan ke kiri , kaki kanan diangkat tangan
kanan ditumpangkan diatas tangan kiri secara
bersilang
Sumber: Purnomo Budi
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

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 10 Kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional

NO
1

Kompetensi
Lingkup
yang Diuji
Materi
Mengetahui Gerak tari
gerak tari
kreasi
kreasi
daerah
daerah

Materi
Gerak tari
kreasi
daerah

Indikator
Soal
Menganalisis
tari kreasi
daerah

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C4

Pilihan
ganda
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Tabel 11 Kartu soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: Seni Budaya/Tari

Nama Penyusun

: Guru SD

KOMPETENSI
DASAR
Mengetahui
gerak tari kreasi
daerah

Buku
Sumber
Buku guru

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

1

:

Pengetahuan/
Pemahaman

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar berikut ini:

Gerak tari kreasi
daerah
MATERI
Gerak tari kreasi
daerah

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar gerak
tari. Peserta
didik dapat
menguraikan
gerak tari kreasi
daerah sesuai
gambar tersebut
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Kunci
Jawaban
a

Dari pengamatan melihat gambar di atas, dilihat dari
busana dan geraknya dari daerah manakah tari kreasi
daerah tersebut ....
a. Betawi
b. Jawa
c. Sulawesi
d. Bali
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KESIMPULAN
Gerak tari kreasi adalah tarian yang mengalami perkembangan dari polapola tarian nusantara yang telah ada. Gerak tari kreasi merupakan
bentuk ekspresi diri yang memiliki aturan yang lebih bebas, namun tetap
memiliki aturan. Perkembangan koreografi tari menyebabkan lahirnya
ragam tari kreasi. Tari kreasi memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu:
1. Lebih mengutamakan repertoar pola gerak hasil eksplorasi;
2. Makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi;
3. Menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi;
4. Tidak menunjukkan identitas kultural
Jenis tari kreasi yang berpola garapan tari tradisi adalah tari kreasi yang
mengambil sumber pengembangan sebuah tari tradisional daerah
setempat. Susunan gerak atau koreografinya pun berdasarkan gaya tari
daerahnya sendiri. Dalam menyusun ide atau gagasan kedalam sebuah
kreasi tari diperlukan persiapan khusus tentang pengetahuan tentang
tari daerah sehingga dapat menjadi dasar pijakan untuk menemukan
bentuk yang lain atau kreasi yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari
misalnya pergaulan muda-mudi, persahabatan dan lain sebagainya dapat
menjadi gagasan atau ide didalam sebuah karya tari.
Penggarapan tari kreasi non tradisi, yang diandalkan hanya kebebasan
berekspresi

dengan

mengeksplorasi

gerak

sebanyak-banyaknya,

kemudian menyusunnya menjadi sebuah pola gerak. Pola gerak yang
dikumpulkan dari hasil eksplorasi gerak tadi menjadi sebuah gerak yang
nantinya dikelompokkan,kemudian di susun menjadi sebuah ragam
gerak yang terstruktur secara koreografi.
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UMPAN BALIK



Sub unit memperagakan gerak tari kreasi daerah ini perlu dikembangkan
oleh guru agar peserta didik agar dapat lebih optimal dalam
mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Pengembangan
materi harus kontekstual dengan perkembangan yang terjadi di sekitar.



Dalam proses pembelajaran yang mengacu pada modul ini kemungkinan
masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam hal kesesuaian
seperti pelaksanaan model pembelajaran, metode, materi, ataupun
konteksnya,

oleh

karena

itu

tugas

guru

dalam

melaksanakan

pembelajaran adalah menyesuaikan, memperbaiki, meningkatkan, dan
mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk melaksanakan
pembelajaran secara optimal.


Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajaran dapat menjadi
masukan bagi guru untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang
selama ini dilakukan. Cara yang efektif untuk memperbaiki adalah
dengan terus menerus berusaha dan mau belajar meningkatkan
kemampuannya.
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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
bervariasi dan

menggunakan model-model pembelajaran yang

mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS,

untuk

mencapai pemahaman pola lantai dalam tari kreasi daerah.
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 “Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah.”
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

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

V

Memahami pola lantai Memahami pola lantai
dalam tari kreasi daerah
dalam tari kreasi daerah

KD KETERAMPILAN
4.3

V

Mempraktikkan pola lantai Mempraktikkan
pola
pada gerak tari kreasi lantai pada gerak tari
daerah
kreasi daerah

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas V:
3.3 Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah
4.4 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN
Indikator Pendukung

KETERAMPILAN
Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi bentuk pola 4.3.1 Mencontohkan bentuk-bentuk pola
lantai tari kreasi yang bersumber lantai tari kreasi yang bersumber dari tari
dari tari tradisi
tradisi
3.3.2
Menunjukkan bentuk pola 4.3.2
Menirukan bentuk-bentuk pola
lantai tari kreasi yang bersumber lantai tari kreasi yang bersumber dari tari
dari tari tradisi
tradisi
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.3 Mencontohkan bentuk pola 4.3.3
Melakukan bentuk-bentuk pola
lantai tari kreasi yang bersumber lantai tari kreasi yang bersumber dari tari
dari tari tradisi
tradisi
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.5
Menerapkan bentuk pola 4.3.5 Menunjukkan bentuk-bentuk pola
lantai tari kreasi yang bersumber lantai tari kreasi yang bersumber dari tari
dari tari tradisi
tradisi
3.3.6 Menentukan pola lantai tari 4.3.6 Menampilkan bentuk-bentuk pola
kreasi yang bersumber dari tari lantai tari kreasi yang bersumber dari tari
tradisi
tradisi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Pola Lantai Dalam Tari
Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai manusia hampir setiap hari melakukan
aktifitas gerak. Seperti gerak berjalan, berlari, gerak meloncat-loncat
kegirangan, gerak maju, gerak mundur, gerak berputar, dan sebagainya.
Tanpa sengaja dari aktifitas bergerak tersebut telah terbentuk sebuah garis
lurus, garis diagonal, garis lengkung, lingkaran, garis zig zag, dan sebagainya.

Sebagai contoh:
-

Orang berjalan maju lurus ke depan atau mundur, maka sudah
terbentuk garis lurus.

-

Orang berjalan serong ke kanan atau ke kiri, maka sudah terbentuk
garis diagonal ke kanan atau ke kiri.

-

Orang berputar-putar karena kegirangan, maka sudah membentuk
sebuah lingkaran

-

Orang meloncat-loncat gembira, kadang membentuk garis zig zag
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Secara berkelompok orang-orang dapat membentuk beberapa garis, sebagai
contoh:
-

Berjalan bergandengan tangan dapat membentuk garis lengkung/
melengkung, bisa juga membentuk lingkaran

-

Antrian panjang dapat membentuk garis lurus atau diagonal

-

Berjalan dua baris dapat membentuk garis bujursangkar atau segi
empat

-

Dan sebagainya

Gambar 1 Berjalan beriringan dapat membentuk garis lurus
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Gambar 2 Upacara pedang pora membentuk pola lantai lingkaran
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 3 Orang berbaris membentuk pola lantai garis lurus
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Gambar 4 Tari pergaulan bersih desa, pola lantai lingkaran
Sumber: zaibe.com
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi Dasar
Mencontohkan bentuk pola lantai tari kreasi yang bersumber dari tari
tradisi
Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak
tari.
Contoh Aktivitas 1. Belajar dengan menggunakan Discovery Learning
Tabel 3 Belajar dengan menggunakan Discovery Learning

Tahap Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Peserta didik membaca literatur tentang pola
lantai kurang lebih 10 menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman
peserta didik atau dengan pembelajaran
sebelumnya. Pertanyaan sederhana yang
disampaikan guru kepada peserta didik:
 Apa pola lantai tari ?
 Sebutkan dua pola garis dasar pada
lantai !

Motivasi

-

-

Peserta didik melakukan ice breaking sesuai
arahan guru yang bisa memotivasi semangat
belajar siswa. Terutama yang berhubungan
dengan materi yang akan dipelajari yaitu
pola lantai.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan penilaian.
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Model Discovery learning
Stimulation
1.Peserta didik membentuk beberapa kelompok
(Pemberian Rangsangan)
belajar. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang.
2.Guru menayangkan video yang berbeda di
setiap kelompok belajar
3.Peserta didik mengamati tayangan video tari
4.Peserta didik mencatat hasil pengamatan video
tari
5. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai
Guru melalui pengamatan
Problem Statement
1. Peserta didik menentukan pola lantai dari
(Identifikasi masalah)
tayangan video tari
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi
dengan peserta lain dalam satu kelompok
mengenai pola lantai dari pengamatan
video tari
3. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS.
4. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada
LK.
Data Collection
1. Peserta didik mencari informasi yang
(Pengumpulan data)
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 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
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Data Processing
(Pengolahan data)

1. Peserta didik mendiskusikan LK yang
disajikan.
2. Secara individu peserta didik mencoba
menuangkan dalam bentuk pola lantai.
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 mencoba memperagakan pola
lantai secara individu
5. Peserta
didik
menyajikan
hasil
penggabungan pola lantai individu secara
berkelompok.
6. Guru melakukan pengamatan untuk menilai
sikap dan keterampilan peserta didik

Verification
(Pembuktian)

1. Peserta didik menganalisis pola lantai 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 memberi tanggapan.
5. Salah satu kelompok diberi kesempatan
untuk menyampaikan hasil karya pola
lantainya dan kelompok lain memberi
tanggapan
6. Guru memberi arahan dan masukan.

Generalization
(Kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan dari pola
lantai yang sudah diperagakan.
2. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil
presentasi peserta didik.
3. Peserta didik dengan bimbingan guru
menyimpulkan materi pembelajaran

59

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)

Problem
statemen
(identifikasi
masalah)

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mengamati beberapa video pola lantai taritarian kreasi daerah secara berkelompok, guru
mendampingi peserta didik dalam mengamati tayangan
video pola lantai tari-tarian kreasi daerah
2. Pola lantai apa sajakah yang didapat dalam kelompokmu?
3. Dari masing-masing video tersebut, diskusikan bersama
kelompok
Dari video yang dilihat, jika dikaitkan dengan penyajian pola
lantai tari kreasi daerah.
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menampilkan
pola lantai tari kreasi daerah secara individu dan kelompok.
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.....
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

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

Catatan hasil verifikasi:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................

Generalization
(menarik
kesimpulan)

Kesimpulan:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........
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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 Lembar kerja peserta didik

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.

2.

Aspek
Rencana
Kerja

Skor
1
Jika kelompok
hanya
Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet, dll)
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

Perumusan Jika kelompok
hanya
Kesimpulan
mengemukakan
satu kesimpulan

2
Jika kelompok

3
Jika kelompok

4
Jika kelompok

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

Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta
Agar anda dapat mengetahui bagaimana pola lantai dapat dibuat untuk
memperindah pertunjukan karya tari
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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 pola lantai.
4) Dalam kelompok, peserta didik berdiskusi mendeskripsikan pola
lantai yang ada pada gambar tari.
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 yang dikerjakan peserta

No.

Gambar pola lantai tari

1
2
3
4
5
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Deskripsi pola lantai tari
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Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini, termasuk pola lantai apa saja ?

Gambar 5 Pola lantai
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 6 Pola lantai
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Gambar 7 Pola lantai
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 8 Pola lantai
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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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.
Contoh rubrik penilaian sederhana.
Tabel 8 Rubrik penilaian sederhana

No
1

Indikator
Menyebutkan secara lengkap dan terinci tentang
deskripsi pola lantai tari

skor
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
1. Pengetahuan Pola Lantai
Indonesia di kenal sebagai negara yang sangat kaya akan ragam budaya,
termasuk budaya dari kesenian tari. Berbagai etnis di nusantara, pasti
memiliki tarian tradisinya masing-masing. Suatu karya tari pasti
menggunakan suatu betuk garis dalam setiap pertunjukannya.
Setiap suku bangsa memiliki bentuk tarian mereka masing-masing.
Dengan ribuan jumlah suku yang ada di Indonesia, maka ribuan pula
ragam tari daerah dan menggunakan berbagai bentuk pola lantai yang
berbeda-beda.
Pola lantai adalah wujud yang dilintasi atau ditempati oleh gerak-gerak
para penari di atas lantai dari ruang tari tertentu.
Pola lantai ini tidak hanya diperhatikan secara sekilas, tetapi disadari
terus-menerus tingkat mobilitas selama penari itu bergerak, berpindah
tempat, atau dalam posisi diam atau gerak ditempat. Arah kemana penari
bergerak yang berhubungan dengan langkah dari suatu gerakan dapat
lurus atau lengkung baik menuju ke muka, ke belakang atau diagonal.
Lurus dapat dikembangkan menjadi arah atau pola lantai zig-zag, sedang
lengkung dapat menjadi berliku-liku, melingkar, atau spiral. Semua pola
lantai itu mempunyai sentuhan emosionalnya sendiri-sendiri, sehingga
tari dengan pola-pola seperti itu menjadi hidup.
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Gambar 9 Tari kuda kepang, Bentuk pola lantai gerak pada tari rakyat
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 1. Bentuk pola lantai gerak pada tari rakyat (tari kuda kepang)
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 10 Tari Giyul bahari tari kreasi dari Tegal
Sumber: infotegal.com

Tari Giyul Bahari merupakan bentuk karya seni tari kelompok yang
berasal dari Tegal. Selama memperagakannya, posisi para penari selalu
berubah-ubah membuat berbagai macam bentuk. Gambar di atas
menunjukkan posisi para penari yang membentuk lingkaran. Bentuk
lingkaran merupakan contoh bentuk pola lantai pada karya seni tari.
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Gambar 11 Garis lantai yang dilalui penari
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai yaitu garis lurus dan
garis lengkung. Garis lurus dapat dibuat ke depan, ke belakang, ke
samping atau serong. Selain itu garis lurus dapat menjadi pola huruf V
atau kebalikannya, segitiga, segiempat, huruf T, Y atau pola zig-zag. Garis
lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Garis lurus banyak
digunakan pada tari tradisional baik klasik maupun kerakyatan.
Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan
gerak tari. Pada dasarnya, ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu
garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana
tetapi kuat. Sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi
lemah.


Pola Lantai Vertikal (Lurus)
Ciri pola lantai vertikal (lurus) adalah penari membentuk garis vertikal,
yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini
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banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana
tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal.

Gambar 12 Pola lantai lurus



Pola Lantai Diagonal
Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke
kanan atau ke kiri.

Gambar 13 Pola lantai diagonal
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 Pola Lantai Garis Melengkung
Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran,
pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka delapan.

Gambar 14 Pola lantai garis melengkung

Gambar 15 Pola lantai garis lingkaran

Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh
karena itu dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa
hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah
penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari. Penampilan
gerak tari tidak terlepas dari desain garis dan desain pola lantai. Ada dua
jenis desain garis yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pada desain garis
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lurus memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Garis-garis mendatar
memberikan kesan istirahat, sedangkan garis-garis yang tegak lurus
memberi kesan ketenangan dan keseimbangan. Garis melingkar atau
melengkung memberi kesan manis, sedangkan garis menyilang atau
diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat.
Desain-desain garis tersebut di atas, tidak hanya dapat dibuat dengan
garis-garis tubuh dan tangan serta kaki penari, tetapi dapat juga dibentuk
dari jejak atau garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis di
lantai yang ditinggalkan oleh penari. Pola lantai juga dapat menggunakan
properti yang digunakan oleh penari baik jenis penyajian tari tunggal,
berpasangan maupun kelompok. Properti yang digunakan penari dapat
membentuk desain atas maupun desain bawah.

Macam-macam pola lantai

Gambar 16 Pola lantai diagonal
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Gambar 17 Pola lantai segi lima

Gambar 18 Pola lantai garis lurus ke depan

Gambar 19 Pola lantai zig zag
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Gambar 20 Pola lantai lingkaran

Beberapa contoh pola lantai :


Pola lantai yang dipergunakan dalam tari Piring adalah garis lengkung
dan membentuk lingkaran.

Gambar 21 Tari Lilin
Sumber: www.fotografer.net
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Tari Saman dengan menggunakan pola lantai garis lurus.

Gambar 22 Pola lantai garis lurus Tari Saman dari Aceh
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)



Pada tari Pendet menggunakan pola lantai garis lengkung.

Gambar 23 Tari Pendet – Bali
Sumber: balibaguz.blogspot.com

76

Unit Pembelajaran
Pola Lantai Tari Kreasi



Tari Kecak dari Bali merupakan salah satu jenis tari ritual dengan
menggunakan pola lantai garis melengkung membentuk lingkaran.

Gambar 24 Tari Kecak
Sumber: sejarahdinusantara.blogspot.com

Gambar 1. Tari Kecak bertema upacara
Sumber: sejarahdinusantara.blogspot.com


Tari seudati dari Aceh menggunakan pola gabungan antara pola lantai
lurus, pola lantai lengkung, dan zig-zag.

Gambar 25 Tari Seudati
Sumber: galeriabiee.wordpress.com
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Tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat menggunakan pola lantai lurus dan
pola lantai zig-zag.

Gambar 26 Tari Ketuk Tilu
Sumber: www.tribunnews.com



Pola lantai tari Bedhaya Ketawang menggunakan pola lantai Gawang
Motor Mabur (pesawat terbang).

Gambar 27 Tari Bedhaya salah satu tari klasik yogyakarta
Sumber: gateofjava.wordpress.com
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Tari Tayub dari Jawa, tari Gandrung dari Sasak, Joged Bumbung dari
Bali, Gareng Lamen dari Flores, dan hampir semua tarian perang dari
Papua menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung.

Gambar 28. Tari Pergaulan Tari Tayub – Jawa Barat
Sumber: disparbud.jabarprov.go.id



Tari Ma’badong dari Toraja, Sulawesi Selatan menggunakan pola
lantai melingkar.

Gambar 29 Tari Ma’badong
Sumber: sumber.com
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Pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari Randai dari
Minangkabau.

Gambar 30 Tari Randai Minangkabau
Sumber: tfrisya.wordpress.com



Tari Baris Gede di Bali menggunakan pola lantai lurus.

Gambar 31 Tari Baris Tunggal
Sumber: panbelog.wordpress.com

Gambar 1. Tari tunggal Keprajuritan tari Baris Tunggal.
Sumber: panbelog.wordpress.com
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Tari Pakarena, menggunakan pola lantai garis lurus.

Gambar 32 Tari Pakarena
Sumber: flicr.com



Tari Rejang Dewa dari Bali juga banyak menggunakan pola lantai garis
lengkung.

Gambar 33 Tari Rejang Dewa dari Bali
Sumber: youtube.com
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Tari Lengger dari Banyumas menggunakan pola lantai garis lurus.

Gambar 34 Tari Lengger dari Banyumas
Sumber: kui.ump.ac.id



Tari Yospan berasal dari Papua dengan pola lantai garis lurus

Gambar 35 Tari Yospan dari Papua
Sumber: ayuwidyawati96.blogspot.com
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Tari Jaran Kepang menggunakan pola lantai garis lurus

Gambar 36 Tari Jaran Kepang
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Keunikan gerak dan pola lantai merupakan salah satu kekayaan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal dalam kehidupan. Keunikan gerak dan pola
lantai diciptakan sebagai simbolisasi tertentu sebagai bentuk rasa syukur
terhadap kemakmuran yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan di
masyarakat.
2. Pola lantai pada karya tari kreasi daerah
Keragaman karya seni tari salah satunya dapat dilihat dari bentuk pola
lantainya. Ada juga dalam satu ragam gerak terdapat dua bentuk pola
lantai. Hal ini dikarenakan pola lantai dibentuk oleh formasi penari
dengan jumlah yang banyak. Sebagai contoh perhatikan gambar di bawah
ini yang menunjukkan dua pola lantai dalam satu ragam gerak tari. Pola
lantai pada gambar tersebut berbentuk garis lurus horisontal dan garis
lurus vertikal.
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Gambar 37 Pola lantai desain garis lurus
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Karya tari lebih baik jika diperagakan dengan berbagai bentuk pola
lantai. Jika penari dalam melakukan gerak hanya di tempat saja tanpa
adanya variasi pola lantai, maka peragaan karya tari akan kelihatan
monoton. Untuk memperagakan karya tari dengan menggunakan pola
lantai ada baiknya ditentukan terlebih dahulu bentuk pola lantainya.
Menentukan bentuk pola lantai dapat digambar seperti contoh berikut.
a) Praktik Membuat Pola Lantai.
 Lakukan membuat pola lantai dengan menggunakan desain garis
lurus
Dibawah ini adalah contoh pola lantai desain garis lurus
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Gambar 38 Pola lantai desain garis lurus
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

 Lakukan membuat pola lantai dengan menggunakan desain garis
lengkung
Dibawah ini adalah contoh pola lantai desain garis lengkung

Gambar 39 Pola lantai desain garis lengkung
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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b) Lakukan membuat pola lantai dengan berputar

Gambar 40 Garis lantai formasi kelompok
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 41 Proses membuat pola lantai lingkaran
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Gambar 42 Berlari-lari dalam proses membentuk pola lantai lingkaran
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 43 Pola lantai gerak menjadi bentuk lingkaran
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Apakah Saudara dapat melakukan gerak dengan pola lantai yang
berbeda seperti contoh di atas?



Lakukan pengembangan gerak dengan melakukan pengembangan
pola lantai yang berbeda-beda.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Mengembangkan Soal HOTS
Guru perlu mengembangkan pembuatan soal HOTS dalam sub topik ini,
beberapa contoh soal HOTS yang dapat dikembangkan adalah seperti contoh
berikut.
Tabel 9 Kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional

NO
1

Kompetensi
yang Diuji
Memahami
pola lantai
dalam tari
kreasi
daerah

Lingkup
Materi
Pemahaman
pola lantai
dalam tari
kreasi
daerah

Materi
Pola Lantai

Indikator
Soal
Menganalisis
pola lantai
tari kreasi

No

1

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

C4
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Pilihan
ganda

Tabel 10 Kartu soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas

: V

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: Seni Budaya/Tari

Nama Penyusun

: Guru SD

KOMPETENSI
DASAR
Memahami
pola lantai
dalam tari
kreasi daerah

Buku Sumber : Buku
guru

Pengetahuan/
Pemahaman

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

1

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar berikut ini:

Pemahaman
pola lantai
dalam tari
kreasi daerah
MATERI
Pola lantai

Dari pengamatan gambar di atas, dimana penari melakukan gerakan maju. Gambar

INDIKATOR
SOAL

tersebut menunjukkan pola lantai ....
a. Garis lurus

Disajikan
gambar gerak
tari. Peserta
didik dapat
menguraikan
pola lantai
tari kreasi
yang
bersumber
dari tari
daerah sesuai
gambar
tersebut

b. Lingkaran
c. Lengkung
Kunci
Jawaban
a
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KESIMPULAN
Penggunaan pola lantai pada karya tari sebagai stimulus untuk meningkatkan
kreatifitas gerak tari pada siswa. Permasalahan yang terjadi adalah pada
proses pembelajaran. Tujuan penggunaan modul adalah untuk meningkatkan
kreativitas siswa. Pola lantai digunakan sebagai media rangsang untuk
meningkatkan kreativitas dalam diri siswa. Adapun bahan ajar yang
digunakan berupa unsur ruang dalam tari. Proses pembelajaran memakai
konsep kreatif yang bertujuan agar siswa mampu bereksplorasi sesuai
dengan pemahaman dan kreatifitas dari masing-masing anak. Metode yang
digunakan adalah anak belajar dan berlatih membuat garis di atas lantai
sehingga dengan mudah anak dapat memahami dan memunculkan berbagai
bentuk pola lantai dari garis yang telah mereka buat baik dari garis lengkung
ataupun garis lurus.
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UMPAN BALIK
Modul ini merupakan salah satu sarana ataupun media belajar yang paling
sederhana dan dapat dijadikan sebagai acuan belajar tentang pola lantai dan
level Kesederhanaan modul ini diharapkan dapat merangsang dan
merefleksikan spirit untuk lebih banyak lagi melakukan latihan-latihan
menerapkan karya seni tari melalui pemahaman pola lantai dan level. Dalam
latihan yang dilakukan dengan berbagai gerak yang paling sederhana sampai
dengan pada gerak yang proporsional.
Menerapkan karya seni tari melalui pola lantai dan level dapat difahami jika
kita banyak melihat, mengenal dan memiliki perbendaharaan visual karyakarya seni dan selalu berlatih. Membaca sejarah seni, teori seni maupun
apresiasi seni juga sangat diperlukan. Dalam modul ini berisi pengetahuan
tentang menerapkan karya seni tari melalui penerapan pola lantai dan level.
Dengan demikian diharapkan setelah melakukan latihan-latihan berdasarkan
modul ini dapat dilanjutkan dengan latihan-latihan berikutnya dengan caracara yang lebih variatif. Sehingga setelah mempelajari modul ini peserta
sangat diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah masingmasing.
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 3 membuat gerakan dasar seni tari,
beberapa pertanyaan berikut perlu Saudara jawab sebagai bentuk umpan
balik:
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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 penampilan gerak tari kreasi.
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 “Menampilkan tari kreasi daerah.”
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

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Memahami
penampilan Memahami penampilan
tari kreasi daerah
tari kreasi daerah

VI

KD KETERAMPILAN
4.3 Menampilkan tari kreasi Mempraktikkan
daerah
kreasi daerah

tari

VI

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VI:
3.3 Memahami penampilan tari kreasi daerah
4.4 Menampilkan tari kreasi daerah

101

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN
Indikator Pendukung

KETERAMPILAN
Indikator Pendukung

3.3.1
Mengidentifikasi urutan 4.3.1 Menirukan urutan gerak tari
gerak tari kreasi
kreasi daerah
3.3.2 Menunjukkan urutan gerak 4.3.2
Mengulangi urutan-urutan
tari kreasi
gerak tari kreasi daerah
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.3
Mencontohkan tari kreasi 4.3.3 Melakukan tari kreasi daerah
daerah
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.4 Menerapkan urutan tari kreasi 4.3.4 Menunjukkan urutan gerak
tari kreasi
3.3.5 Menentukan
tari kreasi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Penampilan Tari Kreasi Daerah
Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif yang waktu dan tempatnya jarang
diduga, kecuali sudah terlatih dengan pembiasaan. Inspirasi adalah akibathasil dari proses pengembangan diri. Tari yang diciptakan oleh koreografer
tidaklah berhasil diwujudkan tanpa adanya inspirasi. Inspirasi muncul
berdasarkan tiga cara, yaitu:
a. melalui mata sebagai alat untuk melihat benda fisik;
b. melalui musik/bunyi sebagai rangsang audio terhadap tema/gerak;
c. melalui perasaan dan pikiran sebagai dorongan psikologis dan
pengalaman batinnya.
Pengertian gerak dasar adalah gerakan patokan. Ketentuan-ketentuan gerak
ditetapkan guna mengatur dan menumbuhkan keselarasan gerak bagi yang
melakukan (penari). Ketentuan gerakan harus dipatuhi, sehingga wujud
prinsip-prinsip gerak patokan dapat dijadikan standar.
Tenaga terwujud melalui kualitas gerak yang dilakukan. Pencerminan
penggunaan dan pemanfaatan tenaga yang disalurkan ke dalam gerakan yang
dilakukan penari merupakan bagian dari kualitas tari sesuai penghayatan
tenaga. Penghasil gerak dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga
dalam mengisi gerak tari sehingga menjadi dinamis, berkekuatan, berisi, dan
anti klimak merupakan cara membangun tenaga dalam menari.
Ruang adalah sesuatu yang tidak bergerak dan diam sampai gerakan yang
terjadi didalamnya mengintrodusir waktu, dan dengan cara demikian
mewujudkan ruang sebagai suatu bentuk, suatu ekspresi khusus yang
berhubungan dengan waktu yang dinamis dari gerakan. Ruang adalah
sesuatu yang harus diisi. Ruang dalam tari mencakup aspek gerak yang
diungkapkan oleh seorang penari yang membentuk perpindahan gerak
tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri.
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Waktu sebagai suatu alat untuk memperkuat hubungan-hubungan kekuatan
dari rangkaian gerak, dan juga sebagai alat untuk mengembangkan secara
kontinyu serta mengalirkan secara dinamis, sehingga menambah keteraturan
tari. Struktur waktu dalam tari dapat kita pahami adanya aspek- aspek
tempo, ritme, dan durasi.
Rangsang gagasan (ide) merupakan rangsang awal yang menimbulkan
gagasan atau permulaan langkah sebelum menuju rangsang yang lain. Gerak
dirangsang dan dibentuk intens untuk menyampaikan gagasan atau
menggelar cerita.
Rangsang visual adalah rangsang yangtimbul karena melihat sesuatu gambar,
objek, pola,wujud, dan sebagainya. Dari gambar yang dilihat, dapat dipetik
gagasan latar belakangnya, garisgariswujud, ritme struktur, warna, fungsi
dan kelengkapan, gambaran, dan sebagainya.
Rangsang auditif dapat dilakukan dengan mendengarkan sesuatu, misalnya
suara angin, musik (ritme, suasana, melodi, dan sebagainya), suara manusia
(teriakan, desahan, nyanyian, puisi,dan sebagainya).
Rangsang kinestetik merupakan rangsang yang terjadi melalui rasa gerak,
dan frase gerak tertentu, yang dapat dikembangkan sedemikian rupa
berdasarkan kreativitas koreografer. Untuk membentuk tari, dapat
digunakan dan dikembangkan rangsang kinestetik yang memiliki gaya,
suasana, jangkauan dinamik, pola atau bentuk, aspek-aspek atau frase gerak.
Eksplorasi merupakan usaha pencarian perbendaharaan gerak melalui
berbagai cara. Dalam observasi dan pengidentifikasian gerak menuju
pengayaan isi tari, sejauh mungkin diarahkan pada gerak-gerak yang orisinil
dan menarik. Secara umum, eksplorasi diartikan sebagai penjajakan,
suatupengalaman untuk menanggapi beberapa objekdari luar, termasuk juga
berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespons.
Improvisasi merupakan seleksi dan pengembangan dari proses eksplorasi
yang merupakan permulaan menuju gerak tari yang diinginkan.
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Gambar 1 Petani di sawah yang dapat dijadikan ide garapan tari.
Sumber: flickr.com

Gambar 2 Panen dapat dijadikan tema kehidupan petani.
Sumber: indonesiakaya.com

Gambar 3 Orang sedang membatik, sebagai inspirasi tari batik
Sumber: Wiwik Pudiastuti
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Gambar 4 Awan panas gunung Merapi, sumber inspirasi tari kreasi
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)

Gambar 5 Candi Prambana, sebagai inspirasi tari kreasi Roro Jonggrang
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi Dasar
Mencontohkan tari kreasi daerah

Tari kreasi daerah merupakan gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan
gerak tari-tari tradisional kerakyatan, atau gerak tari-tari tradisional klasik.
Contoh Aktivitas 1. Belajar dengan menggunakan Discovery Learning
Tabel 3 Belajar dengan menggunakan Discovery Learning

Tahap Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Peserta didik membaca literatur tentang tari
kreasi daerah kurang lebih 10 menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman
peserta didik atau dengan pembelajaran
sebelumnya. Pertanyaan sederhana yang
disampaikan guru kepada peserta didik:
 Apa tari kreasi daerah ?
 Sebutkan salah satu tari kreasi daerah!

Motivasi

-

-

Peserta didik melakukan ice breaking
sesuai arahan guru yang bisa memotivasi
semangat belajar siswa. Terutama yang
berhubungan dengan materi yang akan
dipelajari yaitu tari kreasi daerah.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan penilaian.
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Model Discovery learning
Stimulation
(Pemberian Rangsangan)

1.Peserta
didik
membentuk
beberapa
kelompok belajar. Setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang.
2.Guru menayangkan video tari kreasi daerah
yang akan dipelajari di setiap kelompok.
3. Peserta didik mengamati tayangan video
tari-tarian kreasi daerah
4.Peserta didik mencatat hasil pengamatan
video tari
5. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai
Guru melalui pengamatan

Problem Statement
(Identifikasi masalah)

1. Peserta didik menentukan materi tari kreasi
daerah dari tayangan video tari
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi
dengan peserta lain dalam satu kelompok
mengenai
tari
kreasi
daerah
dari
pengamatan
video
3. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS.
4. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada
LK.
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 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

Data Collection
(Pengumpulan data)
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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.
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 mencoba memperagakan tari
kreasi secara individu
5. Peserta
didik
menyajikan
hasil
penggabungan gerak tari 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 memberi tanggapan.
5. Salah satu kelompok diberi kesempatan
untuk menyampaikan hasil karyanya dan
kelompok lain memberi tanggapan
6. Guru memberi arahan dan masukan.

Generalization
(Kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan dari tari
kreasi yang sudah diperagakan.
2. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil
presentasi peserta didik.
3. Peserta didik dengan bimbingan guru
menyimpulkan materi pembelajaran
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Contoh 1. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik.
Nama

: ………………………………………………………………………

Kelas

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

Hari, Tanggal : ………………………………………………………………………
Materi Pokok : ………………………………………………………………………
Tabel 4 Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik

Tahap
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
1. Peserta didik mengamati beberapa video tari-tarian kreasi
(pemberian
daerah secara berkelompok, guru mendampingi peserta
rangsangan)
didik dalam mengamati tayangan video tari-tarian kreasi
daerah
2. Tari kreasi dari daerah manakah yang didapat dalam
kelompokmu?
3. Dari masing-masing video tersebut, diskusikan bersama
kelompok
Problem
Dari video yang dilihat, jika dikaitkan dengan penyajian tari
statemen
kreasi daerah.
(identifikasi
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk
masalah)
menampilkan tari kreasi daerah secara individu dan
kelompok.
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.....
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Tahap
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Data processing Catatan hasil diskusi:
(pengolahan
........................................................................................................................
Data)
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
Verification
(pembuktian)

Catatan hasil verifikasi:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................

Generalization
(menarik
kesimpulan)

Kesimpulan:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................
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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.

2.

Aspek
Rencana
Kerja

1
Jika kelompok
hanya
Menentukan
sumber belajar
(buku, koran,
internet, dll)
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

Perumusan Jika kelompok
Kesimpulan hanya
mengemukakan
satu kesimpulan

Skor
2
3
Jika kelompok
Jika kelompok

4
Jika kelompok

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

Contoh aktivitas belajar 2. Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta
Agar anda dapat mengetahui tentang bagaimana gerak tari yang berasal dari
daerah setempat dapat menjadi rangkaian gerak tari kreasi daerah.
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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 tari.
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 yang dikerjakan Peserta

No.
1
2
3
4
5
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Ragam gerak tari

Deskripsi gerak tari
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Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini, dengan melihat gambargambar tari kreasi daerah sebutkan nama tarian di bawah ini !

Gambar 6. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: kotamanusia.wordpress.com

Gambar 7. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: budayakita.blogspot
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Gambar 8. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: baltyra.com

Gambar 9. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: lintangss.blogspot.com
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Gambar 10. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: sanggarsatriawonosobo.wordpress.com

Gambar 11. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: farm4.static.flickr.com
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Gambar 12. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: tariantradisionalindonesia.blogspot.com

Gambar 13. Sebutkan nama tari kreasi tersebut di atas
Sumber: kompas.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.
Contoh rubrik penilaian sederhana.
Tabel 8 Contoh rubrik penilaian sederhana

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

80

20
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C. Bahan Bacaan
1. Langkah-langkah membuat tari kreasi daerah
Tari kreasi daerah adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari
perpaduan gerak tari-tari tradisional kerakyatan, atau gerak tari-tari
tradisional klasik.
Langkah-langkah membuat tari kreasi daerah antara lain :
1. menentukan tema yang akan diangkat
2. memberikan judul
3. mengeksplorasi gerakan
4. menyusun gerakan
5. menentukan pola lantai
6. menentukan konsep musik pengiring tari
7. menentukan tata rias, tata busana, property
8. setting panggung dan tata lampu
9. naskah tari

Gambar 14. Tari Payung tari kreasi dari Jakarta
Sumber: koleksi pribadi (Lilin)
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Menampilkan karya tari di depan penonton dapat dilakukan secara tunggal,
berpasangan, atau kelompok. Dalam memperagakan karya tari, seorang
penari harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. Hafal semua gerakan tari
2. Mempunyai rasa percaya diri
3. Mampu menguasai tempat untuk menari
4. Mampu menarik perhatian penonton.

Gambar 15. Tari Tenun Bali.
Sumber: wisata.balitoursclub.com

Sebagai salah satu contoh tari kreasi daerah adalah tari yapong. Tari yapong
yang berasal dari budaya masyarakat Betawi, DKI Jakarta. Tarian yang
diciptakan oleh Bagong Kussudiarjo tahun 1977 ini, berasal dari kata “Ya”
yang sering diucapkan dalam tarian dan “Pong” yang merupakan bunyi alat
musik pengiringnya. Tari Yapong

terus mengalami pembenahan dan

perkembangan hingga saat ini.
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1. Tema dan Makna Filosofi
Pada pertama kali kemunculannya, tari Yapong memang menjadi sebuah
sendratari atau gabungan seni drama yang dibungkus dalam tarian dengan
lakon yang diperankan adalah kisah perjuangan Pangeran Jayakarta. Namun,
pada perkembangannya, tarian ini lalu berubah menjadi tarian lepas yang
tidak terikat pada suatu skenario. Fungsinya pun bergeser menjadi sekedar
sarana hiburan rakyat dan sering dipentaskan dalam acara-acara kerakyatan
seperti khitan, pernikahan, serta pesta rakyat.
2. Gerakan Tari Yapong
Tari Yapong tersusun dari beberapa ragam gerak, di antaranya gerak jalan
megol, lembehan kanan, enjer loncat, singgetan ngigel, dan gerak yapong.
- Gerak jalan megol lembehan kanan adalah posisi jalan di tempat dengan
tangan kiri diletakkan di dada dengan ibu jari diletakkan di pinggul (untuk
penari putra) dan menempel di dada (untuk penari putri).
- Enjer loncat adalah gerakan salah satu tangan dibengkokan dan tangan lain
lurus, penari loncat kecil ke arah tangan yang dibengkokkan.
- Singgetan ngigel adalah posisi tangan berada di depan mata, lalu melakukan
ngigel (berputar).
- Yapong adalah gerakan tangan diletakkan di atas kepala, telapak tangan
dibuka, lalu bergerak seperti menyapu angin ke kiri dan kanan.
Selain ragam gerak tersebut, tari Yapong masih tersusun dari banyak sekali
ragam gerak lainnya.
3. Iringan Tari
Tari Yapong diiringi oleh tetabuhan alat musik tradisional yang berasal dari
budaya Betawi, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, seperti Rebana Hadroh, Rebana
Biang, Rebana Ketimpring, dan lain sebagainya. Bunyi tetabuhan rebana
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menjadi yang paling dominan dalam mengiringi setiap gerak yang
dipertunjukan oleh penarinya.
4. Setting Panggung
Tari Yapong lebih sering dipentaskan oleh para penari wanita. Kendati
demikian bukan berarti para pria tidak boleh memainkannya. Setting
panggung tarian ini terdiri dari 5 sd 10 penari yang berjajar secara simetris
sesuai dengan jumlah penarinya.
5. Tata Rias dan Tata Busana
Secara umum, tata busana atau kostum yang digunakan dalam tarian Yapong
bersumber pada pengembangan kostum tari kembang Topeng khas Betawi.
Hal ini tampak jelas dari adanya ragam hiasan kepala dan selempang merah
di dada yang biasa di sebut toka-toka. Budaya Tionghoa juga tampak di
desain kostum tari Yapong ini, misalnya dengan adanya kain bermotif naga
merah yang menyala seperti motif pakaian pada pertunjukan opera
Tionghoa.
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Gambar 16. Tari Yapong ciptaan Bagong Kusudiarja
Sumber: www.indonesiakaya.com

6. Properti Tari
Tari Yapong tidak menggunakan properti pendukung. Setiap gerakan yang
dipertunjukkan murni mengandalkan keindahan permainan tangan tanpa
ada benda pendukungnya. Hingga kini tari Yapong masih kerap disajikan
dalam acara-acara masyarakat Betawi.
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2. Menampilkan tari Yapong
Berikut ini salah satu contoh tari kreasi yang merupakan tari tunggal atau
tari kelompok yang dilakukan oleh penari putri
Uraian gerak tari yapong.
Tabel 9 Uraian gerak tari Yapong

No.
1.

Ragam gerak
Deskripsi gerak
Jalan Megol Lembehan Posisi jalan di tempat tangan kiri
kanan
diletakkan di dada dengan ibu jari
menempel di dada (untuk penari
putri) dan diletakkan di pinggul untuk
penari putra) tangan kanan dilembehkan
gerakan ke samping secara
berulang – ulang

2.

Enjer loncat ke kanan
ke kiri

Tangan kiri dibengkokkan di perut lalu
tangan
kanan
dibentangkan
lurus.
Loncatan berdasarkan tangan yang
Dibengkokkan

3.

Singgetan ngigel

4.

Yapong

Tangan berada di depan mata lalu
melakukan ngigel pada hitungan 1 tangan
ditengadahkan lalu pada hitungan 2,3
tangan ukel pada hitungan ke 4 tangan
nyekiting
Tangan diletakkan di atas kepala, telapak
tangan dibuka, lalu gerakan
seperti menyapu angin ke kiri kanan

5.

Loncat obah pundak

2 lengan dibentangkan lalu pada ketukan
pundak digerakkan ke depan belakang
tangan bergerak ke kanan kiri
sambil loncat secara bergantian

6.

Singgetan putar

Tangan kiri dipinggang tangan kanan
dibentangkan, lalu berputar 360

7.

Enjer kanan menthang Tangan kiri dibentangkan, tangan kanan di
kiri
pinggang lalu dengan loncatan
berdasarkan tangan yang dibengkokkan
saat perpindahan lari – lati kecil sesuai
arah gerakan.
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No.
8.

Ragam gerak
Jalan 4 arah maju
mundur

Deskripsi gerak
Maju mundur kanan, kanan yang dimaksud
sesuai arah hadap kita dengan tangan
diayunkan.

9.

Malangkrik goyang
pinggul dorong pantat

Tangan malangkrik pinggung digoyangkan
ke kanan dan kiri.

10.

Singgetan Putar

Tangan kiri dipinggang tangan kanan
dibentangkan, lalu berputar 360

11.

Enjer Tumpang asta

Sambil berjalan ke kanan dan kiri.Saat
berjalan ke kiri , kaki kanan diangkat
tangan kanan ditumpangkan diatas tangan
kiri secara bersilang.

12.

Singgetan ngigel
mundur

Kedua tangan ditengadahkan lalu
dilengkukkankebelakang lalu dihadapkan
ke depan sambil ujung jari tangan
menyentuh ujung jempol (nyekiting)
setelah itu mundur 1 langkah

13.

ngigel

Tangan berada di depan mata lalu
melakukan ngigel pada hitungan 1 tangan
ditengadahkan lalu pada hitungan 2,3
tangan ukel pada hitungan ke 4 tangan
nyekiting.

14.

Jalan tranjal trap
pundak

Gerakan I , kedua tangan di pundak kanan
dengan kedua jari tengah menyentuh
pundak, sedangkan jari lainnya seperti
nyekiting sambil melakukan gerakan itu,
kaki kiri di depan sambil tranjal hal ini
dilakukan 4x, selanjutnya gerakan kedua
berkebalikan dengan kaki kanan di depan
kedua tangan kiri di pundak.

15.

Ngigel mundur

Kedua tangan ditengadahkan lalu
dilengkukkankebelakang lalu dihadapkan
ke depan sambil ujung jari tangan
menyentuh ujung jempol (nyekiting)
setelah itu mundur 1 langkah
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No.
16.

Ragam gerak
Jalan maju ceklekan
tumpang asta

Deskripsi gerak
Tangan nyekiting,tangan kiri menumpuk
tangan kanan dengan tangan kiri menekuk
di depan dada, telapak kaki menapak
dengan bergerak kiri – kanan dengan 4x
hitungan saat telapak kaki menapak ke kiri
kepala menekuk ke kanan begitupun
sebaliknya

17.

Jalan ditempat Naik
turun

Kaki rapat, tangan di pinggang lalu jalan di
tempat naik turun

18.

Jalan mundur

Kedua tangan diarahkan ke kanan lalu
didorong ke belakang, Begitu sebaliknya ke
arah kiri

19.

Tangan kaki maju
mundur obah pundak
loncat

Kedua tangan dipundak saat tangan
diluruskan ke depan kaki kanan maju, lalu
tangan balik ke pundak, kaki gejug (sambil
obah pundak, dengan jempol menempel di
masing – masing pangkal lengan) lalu
gerakan sebaliknya

20.

Yapong

Tangan diletakkan diatas kepala, telapak
tangan dibuka, lalu gerakan seperti
menyapu angin ke kiri kanan.

21.

enjer

Tangan kiri dibentangkan, tangan kanan di
pinggang lalu dengan loncatan
berdasarkan tangan yang dibengkokkan
saat perpindahan lari – lari kecil sesuai
arah gerakan

22.

ngigel

Tangan berada di depan mata lalu
melakukan ngigel pada hitungan 1 tangan
ditengadahkan lalu pada hitungan 2,3
tangan ukel pada hitungan ke 4 tangan
nyekiting.

23.

yapong

Tangan diletakkan diatas kepala, telapak
tangan dibuka, lalu gerakan seperti
menyapu angin ke kiri kanan

24.

Ngliyang Belok kiri

Kaki kiri gejug, tangan menthang putar ke
kiri 90o setelah berputar tangan ngigel
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No.
25.

Ragam gerak
yapong

Deskripsi gerak
Tangan diletakkan diatas kepala, telapak
tangan dibuka, lalu gerakan seperti
menyapu angin ke kiri kanan

26.

ngliyang Belok kiri

Kaki kiri gejug, tangan menthang putar ke
kiri 90 setelah berputar tangan ngigel

27.

Jalan ditempat Naik
turun

Kaki rapat, tangandi pinggang lalu jalan di
tempat naik turun

28.

belok kiri jalan naik
turun di tempat
(hadap depan)

Kaki kiri gejug, belok kiri, kembali kea rah
depan, tangan menthang putar ke kiri 90o
setelahberputar tangan ngigel . lalu jalan
naik turun di tempat.

29.

Ukel mlumah Ukel
dadi

Tangan berada di depan mata dengan
talapak tengan terbuka lalu melakukan
ngigel pada hitungan 1 tangan
ditengadahkan lalu pada hitungan 2,3
tangan ukel pada hitungan ke 4 tangan
nyekiting.

30.

Lembehan kanan

Jalan
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

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 10 Kisi-kisi

NO
1

Kompetensi
yang Diuji
Memahami
penampilan
tari kreasi
daerah

Lingkup
Materi
Penampilan
tari kreasi
daerah, rias
dan busana,
iringan,
penyajian tari

Materi
Tari
kreasi
daerah

Indikator
Soal
Menganal
isis gerak
tari kreasi
daerah

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C4

Pilihan
ganda
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Tabel 11 Kartu soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: Seni Budaya/Tari

Nama Penyusun

: Guru SD

KOMPETENSI
DASAR
Memahami
penampilan tari
kreasi daerah

Buku Sumber :
guru

Buku

Pengetahuan/
Pemahaman

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

1

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar berikut ini:

Penampilan
tari kreasi
daerah, rias
dan busana,
iringan,
penyajian tari

MATERI
Tari kreasi
daerah

Dari pengamatan gambar di atas, penari dengan rias dan busananya
sedang melakukan gerakan tarian. Gambar tersebut menunjukkan
penari sedang melakukan gerak tari kreasi daerah. Apakah nama

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar gerak
tari kreasi
daerah. Peserta
didik dapat
menguraikan
gerak tari
kreasi daerah
sesuai gambar
tersebut
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gerakan yang dilakukan penari tersebut ...

Kunci
Jawaban
a

a.

Gerak jalan megol

b.

Enjer loncat

c.

Singgetan ngigel

d.

Gerak yapong
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KESIMPULAN

 Dalam memperagakan tari kreasi daerah, peserta didik harus
memperhatikan hal-hal berikut:
1. Hafal semua gerakan tari
2. Mempunyai rasa percaya diri
3. Mampu menguasai tempat untuk menari
4. Mampu menarik perhatian penonton
 Kesesuaian yang harus dipersiapkan dalam pertunjukan karya tari, di
antaranya sebagai berikut:
1. Kesesuaian gerak tari dengan tema tari.
2. Kesesuaian antara rangkaian gerak satu dengan gerak berikutnya.
3. Kesesuaian gerak dengan musik yang mengiringinya.
4. Kesesuaian busana tari dengan tema dan gerak tari.
5. Kesesuaian gerak tari dengan tempat pertunjukan.
6. Kesesuaian gerak tari dengan bentuk pola lantainya.
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UMPAN BALIK



Sub unit meragakan gerak tari kreasi ini perlu dikembangkan oleh guru
agar peserta didik dapat lebih optimal dalam mengembangkan
pengetahuan dan keterampilannya. Pengembangan materi harus
kontekstual dengan perkembangan yang terjadi di sekitar.



Dalam proses pembelajaran yang mengacu pada modul ini kemungkinan
masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam hal kesesuaian
seperti pelaksanaan model pembelajaran, metode, materi, ataupun
konteksnya,

oleh

karena

itu

tugas

guru

dalam

melaksanakan

pembelajaran adalah menyesuaikan, memperbaiki, meningkatkan, dan
mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk melaksanakan
pembelajaran secara optimal.


Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajaran dapat menjadi
masukan bagi guru untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang
selama ini dilakukan. Cara yang efektif untuk memperbaiki adalah
dengan terus menerus berusaha dan mau belajar meningkatkan
kemampuannya.
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