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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

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

profesional, maka

Program Peningkatan

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

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002

vi

Paket Unit Pembelajaran
Komposisi Tari

Hal

vii

viii

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA (TARI)
(SMP)

Unsur Pokok
Pengembangan Gerak Tari
Penulis:
Drs Daryanto, M.Sn
Penyelia:
Suratmi Eka Kapti, S.Pd, M.Sn.

Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Unsur Pokok Pengembangan Gerak Tari

Hal

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 17

A. Kesadaran Estetik Bentuk _________________________________________________ 21
B. Daya Kreasi _________________________________________________________________ 22

A. Aktivitas Pembelajaran . ___________________________________________________ 25
Aktivitas 1. Analog Bentuk Tari _________________________________________________ 25
Aktivitas 2. Klarifikasi Permasalahan____________________________________________ 26
Aktivitas 3. Mengidentifikasi Masalah ___________________________________________ 27
Aktivitas 4. Pengumpulan Informasi dan Data __________________________________ 27
Aktivitas 5. Penyelesaian Masalah _______________________________________________ 28
Aktivitas 6. Presentasi Hasil ______________________________________________________ 28
Aktivitas 7. Refleksi _______________________________________________________________ 29

B. Lembar Kerja Peserta Didik _______________________________________________ 29
Lembar Kerja Peserta Didik 1 ____________________________________________________ 29
Lembar Kerja Peserta Didik 2 ____________________________________________________ 30
Lembar Kerja Peserta Didik 3 ____________________________________________________ 31
Lembar Kerja Peserta Didik 4 ____________________________________________________ 32
Lembar Kerja Peserta Didik 5 ____________________________________________________ 33

11

Lembar Kerja Peserta Didik 6 _____________________________________________________35
Lembar Kerja Peserta Didik 7 _____________________________________________________36

C. Bahan Bacaan _______________________________________________________________ 37
1.

Gerak __________________________________________________________________________37

2.

Ruang __________________________________________________________________________38

3.

Waktu _________________________________________________________________________49

4.

Tenaga_________________________________________________________________________51

A. Pembahasan Soal-soal _____________________________________________________ 53
B. Mengembangkan Soal HOTS_______________________________________________ 55

12

Unit Pembelajaran
Unsur Pokok Pengembangan Gerak Tari

Hal
Gambar 1 Bentuk Bangunan Mall _______________________________________________ 22
Gambar 2 Tari Kupu – Kupu Bali ________________________________________________ 23
Gambar 3 Ilustrasi rumah tradisional modern_________________________________ 26
Gambar 4 Ruang gerak pada diri tubuh penari bentuk diagonal ____________ 39
Gambar 5 Pola Lantai pengembangan garis lurus vertikal 1 _________________ 40
Gambar 6 Pola Lantai pengembangan garis lurus vertikal 2 _________________ 40
Gambar 7 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1 ______________ 40
Gambar 8 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1 ______________ 41
Gambar 9 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1 ______________ 41
Gambar 10 Pola Lantai pengembangan garis lurus diagonal 1 ______________ 41
Gambar 11 Pola Lantai lengkung setengah lingkaran 1 _______________________ 42
Gambar 12 Pola Lantai lengkung setengah lingkaran 2 _______________________ 42
Gambar 13 Pola Lantai lengkung lingkaran kecil ______________________________ 42
Gambar 14 Pola Lantai lengkung lingkaran besar _____________________________ 43
Gambar 15 Pola Lantai lengkung huruf S _______________________________________ 43
Gambar 16 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level
rendah. ______________________________________________________________________ 46
Gambar 17 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan
pengembangan level rendah. ______________________________________________ 46
Gambar 18 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan
pengembangan level rendah. ______________________________________________ 46
Gambar 19 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level
sedang _______________________________________________________________________ 47
Gambar 20 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan
pengembangan level sedang _______________________________________________ 47

13

Gambar 21 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan
pengembangan level sedang _______________________________________________ 48
Gambar 22 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level
tinggi. ________________________________________________________________________ 48
Gambar 23 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan
pengembangan level tinggi. ________________________________________________ 49
Gambar 24 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan
pengembangan level tinggi. ________________________________________________ 49

Hal
Tabel 1. Unsur Pokok Tari _______________________________________________________ 52

14

Unit Pembelajaran
Unsur Pokok Pengembangan Gerak Tari

Unit pembelajaran ini merupakan bahan ajar bagi guru Seni budaya SMP
aspek seni tari dengan sasaran pembelajaran untuk siswa kelas VII. Kelompok
kompetensi yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta
diklat berisi aktivitas pembelajaran, penerapan dalam kehidupan nyata,
materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara
sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang
diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dalam unit pembelajaran
ini guru dapat mendalami kompetensi profesionalnya tentang, unsur Gerak,
Ruang, Waktu dan Tenaga dalam Gerak Tari. Pengembangan unsur pokok tari
tersebut dikemas dalam rumpun pembelajaran Komposisi Tari.
Secara khusus, unit pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan
pendalaman materi kepada guru seni budaya SMP aspek seni tari agar mampu
menguasai dan mengimplementasikan materi pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang diampu pada kelas VII sesuai kompetensi dasar yang ada.
Dari kompetensi dasar satu tahun terwadahi dalam satu rumpun
pembelajaran dan pembelajaran ini merupakan unit ke satu dari 4 unit
pembelajaran yang akan disajikan.
Setelah mempelajari dengan seksama unit pembelajaran kompetensi ini baik
secara uraian bersifat pengetahuan maupun tuntunan praktik, diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang pengembangan
ruang, waktu dan tenaga dalam gerak tari. Kompetensi ini sebagai dasar yang
akan bermuara pada nilai kepekaan, kreativitas, penyelarasan dan harmoni
yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
NO
KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN
3.1 Memahami gerak
tari berdasarkan
ruang waktu dan
tenaga.

KD KETERAMPILAN
4.1
Memeragakan
gerak tari berdasar
unsur ruang waktu
dan tenaga

TARGET KD

KELAS

. Memahami ruang dalam gerak
tari
. Memahami waktu dalam gerak
tari
. Memahami tenaga dalam gerak
tari

VII

Memeragakan ragam gerak muni
Memeragakan ragam gerak
maknawi
Memeragakan ragam gerak transisi
Memeragakan ragam gerak
berdasarkan pengolahan ruang
Memeragakan ragam gerak
berdasarkan pengolahan waktu
Memeragakan ragam gerak
berdasarkan Pengolahan tenaga

VII

Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pendukung
Indikator Pengetahuan
3.1.1 Mengidentifikasi struktur
tari
3.1.2 Mengidentifikasi gerak
murni

Indikator Ketrampilan
4.1.1 Menuliskan struktur tari
4.1.2 Memperlihatkan gerak
murni
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3.1.3 Mengidentifikasi gerak
maknawi
3.1.4 Mengidentifikasi ruang
dalam tari
3.1.5 Mengidentifikasi waktu
dalam tari
3.1.6 Mengidentifikasi tenaga
dalam tari

4.1.3 Memperlihatkan gerak
maknawi
4.1.4 Memperlihatkan ruang
dalam tari
4.1.5 Memperlihatkan waktu
dalam tari
4.1.6 Mempelihatkan tenaga
dalam tari

Indikator Kunci
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

3.1.7 Menjelaskan struktur tari

4.1.7

Memperlihatkan
tari

3.1.8 Menjelaskan gerak murni
dengan kesadaran garis
bentuk tubuh.

4.1.8

Mencoba
gerak
murni
dengan kesadaran garis
bentuk tubuh.

3.1.9 Menjelaskan gerak maknawi
melalui pose dan ragam
gerak tari

4.1.9

Mencoba gerak maknawi
melalui pose dan ragam
gerak tari

3.1.10 Menjelaskan penerepan
ruang : pola lantai, level,
formasi dan arah hadap.

4.1.10

Mencoba penerepan ruang :
pola lantai, level, formasi
dan arah hadap.

3.1.11 Menjelaskan penerapan
waktu : Irama, tempo dan
dinamika
3.1.12 Menjelaskan penerapan
tenaga : intensitas, kwalitas,
dan aksen

4.1.11 Mencoba penerapan waktu :
irama, tempo dan dinamika
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struktur

4.1.12 Mencoba penerapan tenaga :
intensitas, kwalitas, dan
aksen
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Indikator Pengayaan
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

3.1.13 Menerapkan gerak murni
dengan kesadaran garis
bentuk tubuh secara artistik
membentuk keindahan.

4.1.13 Menerapkan gerak murni
dengan kesadaran garis
bentuk tubuh secara artistik
membentuk keindahan.

3.1.14 Menentukan gerak maknawi
melalui pose dan ragam
gerak tari

4.1.14 Menerapkan gerak maknawi
melalui pose dan ragam
gerak tari

3.1.15 Menerepkan ruang : pola
4.1.15 Menerapkan ruang : pola
lantai, level, formasi dan arah
lantai, level, formasi dan arah
hadap.
hadap.
3.1.16 Menerapkan waktu :irama,
tempo dan dinamika

4.1.16 Menerapkan waktu : irama,
tempo dan dinamika

3.1.17 Menerapkan tenaga :
intensitas, kwalitas, dan
aksen

4.1.17

Menerapkan
tenaga :
intensitas, kwalitas, dan
aksen
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A.

Kesadaran Estetik Bentuk

Estetika merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menciptakan keindahan
bangunan yang kita ciptakan. Disamping dapat menarik perhatian orang banyak,
estetika juga memiliki nilai yang tinggi dalam memotivasi orang banyak untuk
melihat keindahan rumah. Di dalam filsafat estetika, ada permasalahan estetis
yang berkenan yaitu: nilai estetis,pengalaman estetis,perilaku orang yang
mencitakan,dan seni.
Estetika selain sebagai filsafat/teori estetik kadang-kadang juga dianggap
sebagai ilmu yaitu ilmu tentang hal yang indah dan ilmu yang keindahan yang
dapat dilihat oleh panca indra. Menurut Baumgarten, kata estetika berasal dari
kata Yunani yaitu aistetika(hal hal yang dapat dilihat oleh panca indra)dan
aisthetis(pengelihatan indra). Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Jerome stolnitz yang berpendapat bahwa estetika sering dilukiskan penelahan
filsafat tentang keindahan dan kejelekan.
Estetika dalam arsitektur merupakan seni visual yang menjadi nilai nilai yang
dapat menyenangkan mata dan pikiran, yaitu nilai “Bentuk dan Ekspresi “yang
menyenangkan. Pada bangunan-bangunan yang akan dirancang,nilai estetis
dapat dipancarkan dari 3 sumber utama yaitu
1. sosok bangunan
2. olahan tampak bangunan
3. olahan lingkungan sekitar bangunan
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Gambar 1 Bentuk Bangunan Mall
Sumber: www.mixusedbuilding.blogspot.com

Kesadaran terahadap bentuk dan ekspresi dapat dirasakan dalam kehidupan
sehari-hari misalnya bagaimana kita berpakaian, bagaimana mengatur
interior rumah, menata tanaman, dls. Penerapan dalam pembelajaran tari
pada unit ini mendorong kesadaran bentuk dan ekspresi melalui pose dan
ragam gerak tari. Kesadaran terhadap keindahan garis yang diciptakan oleh
tubuh kita atau rangkaian gerak yang merupakan ekspresi kita.

B. Daya Kreasi
Inisiatif dan daya kreasi manusia merupakan manifestasi dari hakikat manusia
sebagai

mahluk

yang

bebas.

Dengan

modal

kebebasan,

manusia

mempengaruhi hidupnya, menghadapi dan menghidupi dunianya. Inisiatif
merupakan penggerak bagi eksplorasinya (petualangan) di dalam dunianya.
Daya kreasi merupakan penggugah hatinya untuk bereksperimen (mencoba)
dengan imajinasinya. Maka manusia menghidupi dunianya tidak dengan jalan
melarutkan diri di dalamnya,melainkan dengan menghadapinya sebagai tugas
yang harus di tempuh dan di laksanakannya. Pelaksanaannya tidak dengan
menjiplak dari orang lain, tidak dengan jalan menenggelamkan diri dalam
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kebiasaan yang telah di biasakannya oleh orang tuanya, tidak denga cara pasif
menyesuaikan diri kepada lingkungannya. Melainkan dengan tandas
menyatakan kehadirannya, dengan cara menyatakan ucapan dan tindakannya,
sesuai dengan pendapat pandangannya sendiri, sesuai selera dan gejolak
hatinya.
Manusia bebas menghadapi lingkungannya, namun ini tidak bearti bahwa
dengan kebebasannya itu dia dapat berbuat sekehendak hati. Ada garis
pembimbing

yang

menuntun

dan

memberikan

pembatas

pada

perbuatannya:aturan yang harus di taatinya, ada norma yang harus di jadian
patokan dan pegangan hidupnya.
Norma dan nilai yang menggariskan kehidupannya mungkin semula berasal
dari luar telah di jadikan miliknya sendiri, maka garis dan batas itu tida
dirasakannya sebagai kekangan hidup, malahan menjadi dorongan hidupnya.
Jadi kebebasan terjalin dan berada dibawah naungan payung nilai.
Inisiatif dan daya kreasi yang merupakan manifestasi dari kebebasan dirinya
dan merupakan saluran imajinasinya menjadi jelas arah dan sasarannya dalam
realita kehidupannya yang harus di gelutinya. Dan pembinaan inisiatif dan
daya kreasinya ini hanya dapat terlaksana melalui bimbingan dan pendidikan
yang berlangsung dalam lingkungan hidup manusia.

Gambar 2 Tari Kupu – Kupu Bali
merupakan hasil daya kreasi interaksi dengan lingkungan
Sumber: http://harynopianto05.blogspot.com
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Dalam kehidupan sehari seperti karya tari diatas dapat dijadikan
sarana upacara maupun hiburan semata. Pembelajaran pada sub unit
ini memberikan dasar menuju hasil dari daya kreasi kita melalui seni
tari, dengan mengenal, mendalami, unsur pokok dalam tari.
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A. Aktivitas Pembelajaran .
Pembelajaran Berbasis Masalah adalah pembelajaran yang menggunakan
masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari (otentik) yang bersifat terbuka
(open-ended) untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan
keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan
sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh
pengetahuan baru. Pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran
konvensional yang jarang menggunakan masalah nyata atau menggunakan
masalah nyata hanya di tahap akhir pembelajaran sebagai penerapan dari
pengetahuan yang telah dipelajari. Pemilihan masalah nyata tersebut
dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi
dasar.
Sebelum mengetrapkan aktivitas dalam sintak model Problem Solving
Learning diawali kegiatan “Mengamati” dalam pengertian kesadaran untuk
melihat dan merekam agar dapat memahami struktur bentuk tari,
peristilahan, pengertian dalam tari juga untuk lebih memperdalam bahanbahan dalam pengembangan atau penentuan gerak tari, maka diperlukan
kegiatan awal atau pendahuluan dengan aktivitas mengamati.
Aktivitas 1. Analog Bentuk Tari
Mengamati
Peserta

mengamati RUMAH

dengan indera (membaca, mendengar,

menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat.
Pengamatan rumah ini sebagai analog bahan imajiner agar mudah memahami
strukur tari.
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Gambar 3 Ilustrasi rumah tradisional modern
Sumber

RUMAH KU
Kegiatan aktifitas ini didukung dengan format lembar kerja 1
Aktivitas 2. Klarifikasi Permasalahan
Berikut adalah langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah.
Langkah 1 Klarifikasi Permasalahan.
Guru menyajikan fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan
kompetensi dasar atau indikator. Bentuknya bisa berupa gambar, teks, video,
vignettes, fenomena riil, dan sebagainya. Terkait dengan aktifitas 1 setelah
memahami unsur pokok tari mengklarifikasi permasalahan dengan
pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana menentukan dan mengolah gerak
tari?
Karena unsur dalam tari ada 4 maka peserta dapat dikelompokkan menjadi 4
kelompok yaitu kelompok : GERAK ,RUANG, WAKTU , TENAGA. Kegiatan
aktifitas ini didukung dengan format lembar kerja 2
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Aktivitas 3. Mengidentifikasi Masalah
Langkah 2. Brainstorming
Peserta didik mengidentifikasi masalah dan melakukan brainstorming dengan
fasilitasi guru sesuai nama kelompoknya.
Guru memfasilitasi Peserta didik untuk mengklarifikasi fakta, konsep,
prosedur dan kaidah dari masalah yang ditemukan. Bagaimana menentukan
dan mengolah gerak tari ?
Peserta didik melakukan brainstorming dengan cara sharing information,
klarifikasi informasi dan data tentang masalah yang ada, melakukan peer
learning dan bekerjasama (working together) diarahkan melalui format
lember kerja 3
Peserta didik mendapatkan deskripsi dari masalah, apa saja yang perlu
dipelajari untuk menyelesaikan masalah, deskripsi konsep yang sudah dan
belum diketahui, menemukan penyebab masalah, dan menyusun rencana
untuk menyelesaikan masalah.
Peserta didik mengembangkan alternatif penyelesaian masalah
Peserta didik menyusun dan mengembangkan action plan untuk penyelesaian
masalah.
Aktivitas 4. Pengumpulan Informasi dan Data
Langkah 3 Pengumpulan Informasi dan Data
Peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait
dengan penyelesaian masalah, perpustakaan, web, dan berbagai sumber data
yang lain serta melakukan observasi. Mendalami bacaan pada bahan, dan
melakukan latihan sesuai lembar kerja 4.
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Peserta didik secara mandiri mengolah hasil pengumpulan informasi/data
untuk dipergunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah.
Aktivitas 5. Penyelesaian Masalah
Langkah 4 Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
Peserta didik kembali melakukan brainstorming, klarifikasi informasi, konsep
dan data terkait dengan permasalahan yang ada dan menemukan solusinya,
melakukan peer learning dan bekerjasama (working together). Dalam praktek
latihan tari memantapkan apa yang menjadi solosinya. LK.5.
Peserta didik merumuskan dan menetapkan solusi (pemecahan masalah)
Berupa penentuan gerak (motif atau ragam) dan alternatif pengembangannya.
Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah.
Aktivitas 6. Presentasi Hasil
Langkah 5 Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
Peserta didik mempresentasikan hasil brainstormingnya tentang solusi yang
dikemukakan untuk penyelesaian masalah.
Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.
Peserta didik mereviu, menganalisis, mengevaluasi dan refleksi terhadap
pemecahan masalah yang ditawarkan beserta reasoningnya dalam diskusi
kelas.
Peserta didik melakukan perbaikan berdasarkan hasil diskusi
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Aktivitas 7. Refleksi
Langkah 6 Refleksi
Peserta didik mengemukakan ulasan terhadap pembelajaran yang dilakukan.
Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi semua pihak.
Guru dan Peserta didik melakukan merefleksi atas kontribusi setiap orang
dalam proses pembelajaran.
Guru dan Peserta didik merayakan hasil kerjanya.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
1. Judul

: Mengidenifikasi Bentuk

2. Tujuan

: Memahami Struktur tari dan peristilahanya

3. Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
4. Petunjuk Kerja

:

 Amatiah Bentuk rumah sebagai analog Bentuk tari
 Susunlahlah kata atau istilah yang tersedia sesuai strukur atau bentuk
tari.
 Deskripsikan istilah tersebut menurut pendapatmu
5. Form kegiatan

: Mengamati
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STRUKTUR
STRUKTUR TARI
ANALOG RUMAH

ANALOG BAHASA

BENTUK

KARYA SASTRA

BAGIAN

ALENIA/PARAGRAF

ATAP

KALIMAT

MACAM GENTENG

KATA

UKURAN GENTENG

FRASE

GENTENG

ALFABET

(SUSUN DAN
DESKRIPSIKAN)

MOTIF/SIKAP
BAGIAN TARI
FRASE GERAK
BENTUK TARI
RAGAM RAGAM
KATA GERAK

Lembar Kerja Peserta Didik 2
1.

Judul

: Menentukan Topik Masalah

2.

Tujuan

: Mencari dan mengumpilkan data pemecahan
masalah

3.

Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya

4.

Petunjuk Kerja

:

 Tentukan atau bagi menjadi 4 kelompok Gerak,ruang,waktu dan
tenaga
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 Carilah data yang terkait unsur tari sesuai nama kelompoknya yang
dikorelasikan dengan topik masalah. Bagaimana menentukan dan
mengolah gerak tari.
 Deskripsikan data tersebut secara sederhana dapat melihat di bahan
bacaan atau sumber lain.
 Disiapkan untuk aktifitas berikutnya.
NAMA KELOMPOK
Tulislah aspek-aspek yang ada pada kelompok masing-masing
untuk pengumpulan data pemecahan masalah.

Lembar Kerja Peserta Didik 3
1.

Judul

: Pengumpulan informasi

2.

Tujuan

: Menentukan langkah pemecahan masalah

3.

Identitas Mata Pelajaran

: Seni Budaya

4.

Petunjuk Kerja

:

 Presentasikan hasil aktifitas 2 dan diskusikan
 Dimulai dari kelompok gerak,ruang ,waktu, tenaga
 Rumuskan data dan langkah apa untuk memecahkan masalah
 Kaitkan dengan dasar gerak dan struktur tari.
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 Untuk mendapatkan hasil dan arah pemecahan masalah diskusikan
pertanyaan atau pernyataan dalam LK 3.

HASIL BRAINSTRMING
1. Dasar gerak apa yang akan dibuat ?
2. Rencanakan buat motif/sikap/pose gerak tari secara individu atau
kelompok ?
3. Rencanakan buat ragam gerak tari secara individu atau kelompok
4. Berapa jumlah pose,ragam transisi,ragam dasar, dan ragam
pengembangan sesuai aspek yang ada di gerak,ruang,waktu dan
tenaga.

Lembar Kerja Peserta Didik 4
1.

Judul

: Penyelesaian Masalah

2.

Tujuan

: Menjawab topik permasalahan

3.

Identitas Mata Pelajaran

: Seni Budaya

4.

Petunjuk Kerja

:

 Buatlah pose atau ragam gerak dasar melalui eksplorasi
 Kolaborasikan dengan anggota kelompok.
 Atur prosedur dalam pemecahan masalah
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Pose/ragam gerak 1

Ragam gerak transisi hitungan 8

Pose/ragam gerak 2

Lembar Kerja Peserta Didik 5
1.

Judul

: Perumusan Penyelesaian Masalah

2.

Tujuan

: Menentukan beberapa pola gerak yang
Menunjukkan pose,motif, ragam gerak dan aspek
pengembangannya.

3.

Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
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4.

Petunjuk Kerja

:



Bentuk rangkaian pola, (pola 1,pola 2, pola 3 dst)



POLA (gerak dasar ragam transisi gerak dasar masing-masing
dengan 8 hitungan).



Selesaikan pemecahan masalah, yg siap dipresentasikan.



Mantapkan latihan



Buat deskripsi untuk laporan

POLA

RAGAM GERAK TRANSISI
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
1. Judul

: Presentasi

2. Tujuan

: Mengetahui hasil pemecahan masalah

3. Identitas Mata Pelajaran

: Seni Budaya

4. Petunjuk Kerja

:

 Persiapkan hasil pemecahan masalah masing-masing kelompok
 Presentasikan masing-masing kelompok.
 Kelompok lain mencatat untuk masukan dan bahan diskusi.
 Deskripsikan hasil presentasi untuk laporan

Pola-pola
dilakukan/presentasikan
sesuai kelompoknya masingmasing
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Lembar Kerja Peserta Didik 7
1.
2.
3.
4.

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk Kerja


: Refleksi
: Meefleksi hasil pemecahan masalah
: Seni Budaya
:

Catat hasil refleksi dapat digunakan melengkapi hasil laoran

Peserta didik mengemukakan ulasan terhadap pembelajaran yang
dilakukan.
Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi
semua pihak.
Guru dan Peserta didik melakukan merefleksi atas kontribusi
setiap orang dalam proses pembelajaran.
Guru dan Peserta didik merayakan hasil kerjanya.
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C. Bahan Bacaan
1. Gerak
Gerak merupakan substansi (bahan baku) dalam seni tari, tentu saja gerak
tersebut adalah gerak tubuh manusia yang ekspresif dan telah mengalami
proses penggarapan/pengolahan (stilasi/distorsi). Semua gerak muncul
sebagai akibat perpindahan tubuh atau bagian (anggota) tubuh dari suatu
sikap ke sikap yang lain. Adanya perpindahan tubuh/anggota tubuh
diakibatkan oleh kekuatan/energi yang disalurkan dari seluruh tubuh.
Kekuatan/ energi tersebut disebut tenaga. Gerak yang terlahir membutuhkan
tempat untuk keleluasaannya.Tempat untuk keleluasaan gerak tubuh itu
disebut ruang. Pada saat melakukan suatu gerak atau menghubungkan antara
satu gerak ke gerak yang lainnya membutuhkan adanya waktu. Dengan
demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam gerak tari terdiri dari: tenaga,
ruang dan waktu.
a.

Gerak Maknawi
Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah
yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian atau
maksud tertentu, disamping keindahannya. Gerak maknawi di sebut juga
gerak Gesture, bersifat menirukan (imitative dan mimitif )
 gerak imitatif
gerak menirukan binatang dan alam
 gerak mimitif
gerak menirukan gerak gerik manusia

b. Gerak Murni
Gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak
dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya
tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu, yang dipentingkan
faktor keindahan gerak saja
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c.

Struktur Tari

Mengolah gerak secara luas dalam bentuk tari harus memahami struktur tari.
Bentuk tari dibangun oleh unsur gerak tari yang terkecil yaitu motif gerak
atau pose gerak, beberapa motif gerak digabung menjadi frase gerak. Frase
gerak digabung menjadi kata gerak, beberapa kata gerak digabung menjadi
ragam gerak. Ragam gerak ini juga biasa disebut kalimat gerak, merupakan
rangkaian gerak tersusun yang dibatasi oleh waku atau hitungan tertentu
misalnya 1x8, 2x8, 1x12. Ragam-ragam gerak ini disusun menjadi bagian tari.
Dalam tari disebut bagian awal,bagian tengah atau inti,dan bagian akhir.
Bagian tari ini bisa disebut juga gugus tari dalam seni tradsi Jawa disebut
bagian maju beksan,beksan dan mundur beksan biasanya diikuti oleh
perubahan iringannya. Dari keseluruhan bagian tari ini disebut Bentuk Tari,
yang biasa lekat dengan nama tariannya.

2. Ruang
Ruang gerak adalah volume besarnya tempat yang digunakan untuk bergerak
oleh penari. Penggunaan ruang oleh penari akan memberikan kesan yang
ditimbulkan sesuai dengan maksud gerak tari tersebut. Perwujudan gerak
yang didorong oleh kekuatan tenaga, tidak akan sempurna apabila tidak
ditunjang oleh keleluasaan tempat, untuk bergerak, inilah yang disebut
dengan ruang.
Ruang terbagi atas dua bagian, yaitu:
a.

Ruang yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya, yang batas
imaginernya adalah batas yang paling jauh dapat dijangkau oleh tangan
dan kakinya apabila dalam keadaan tidak pindah tempat. Ruang ini
disebut “ruang pribadi”.

b.

Ruang diluar tubuh yang bisa dimasuki apabila terjadi gerak pindah dari
tempat asal. Ruang ini disebut “ruang umum”. Apabila manusia bergerak,
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seakan-akan ia selalu membawa serta “ruang pribadi” nya dan
membentuk ruang baru di dalam ruang umum.
Seperti dijelaskan di depan bahwa penggunaan ruang oleh penari akan
memberikan kesan yang ditimbulkan sesuai dengan maksud gerak tari
tersebut. Volume gerak dengan ruang lebar yang diciptakan oleh seorang
penari akan berbeda dengan ruang

gerak dengan volume sedang yang

diciptakan.
Coba perhatikan, Apa kesan yang anda terima apabila anda melihat
penggunaan ruang dengan volume menyempit ?
Ruang juga dapat diartikan ruang gerak pada diri tubuh penari. Bentuk tubuh:
lurus, melengkung, horizontal, vertikal, sudut, runcing. Dibawah ini adalah
salah satu ruang gerak tubuh penari dengan bentuk diagonal.

Gambar 4 Ruang gerak pada diri tubuh penari bentuk diagonal
Sumber https://budayajawa.id/kostum-tari-merak-beserta-aksesorisnya

Pola Lantai
Pola lantai adalah desain yang dibuat oleh perpindahan penari dan
posisi penari dalam area pentas atau ruang pementasan.
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Di bawah ini adalah

beberapa contoh pola lantai yang biasa

dipergunakan oleh penari pada waktu melakukan pementasan:
1.

Pola Lantai pengembangan garis lurus

Gambar 5 Pola Lantai pengembangan garis lurus vertikal 1
Sumber koleksi pribadi

Gambar 6 Pola Lantai pengembangan garis lurus vertikal 2
Sumber, Koleksi Pribadi

Gambar 7 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1
Sumber : Koleksi Pribadi
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Gambar 8 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1
Sumber, Koleksi Pribadi

Gambar 9 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1
Sumber, Koleksi Pribadi

Gambar 10 Pola Lantai pengembangan garis lurus diagonal 1
Sumber, Koleksi Pribadi

41

Gambar 11 Pola Lantai lengkung setengah lingkaran 1
Sumber, Koleksi Pribadi

Gambar 12 Pola Lantai lengkung setengah lingkaran 2
Sumber, Koleksi Pribadi

Gambar 13 Pola Lantai lengkung lingkaran kecil
Sumber, Koleksi Pribadi
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Gambar 14 Pola Lantai lengkung lingkaran besar
Sumber, Koleksi Pribadi

Gambar 15 Pola Lantai lengkung huruf S
Sumber, Koleksi Pribadi

43

Di bawah ini adalah beberapa arah berpindah tempat dari satu
posisi ke posisi berikutnya yang biasa dipergunakan oleh penari
pada waktu melakukan pementasan:
a. maju

b. kesamping

c. berputar

Apakah anda 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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Level Gerak
Dalam gerak tari pengertian level adalah tinggi rendahnya gerak tari yang
dilakukan oleh penari. Gerak tari berdasarkan level memiliki tiga elemen, yaitu
level rendah,sedang, dan level tinggi. Ketiga level ini merupakan satu kesatuan
utuh sehingga memberi kesan dinamis pada sebuah karya tari. Penggunaan
level pada gerak tari berhubungan erat dengan penggunaan dan
pengembangan ruang, waktu dan tenaga.
Level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain
bawah dan desain atas. Desain ini dapat memberi kesan dinamis terhadap
gerak yang dilakukan oleh penari. Penari yang berada pada level tinggi
membentuk garis sudut atas, level sedang membentuk garis sisi dan posisi
terbaring membentuk garis sudut bawah. Level gerak dapat juga berfungsi
untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan tari. Jadi, level berhubungan
dengan tinggi rendah posisi maupun sikap seorang penari. Penggarapan
gerak dengan pengembangan level akan mempengaruhi maksud dari gerak
tari tersebut.
1}. Pengembangan Level Gerak
Di bawah ini adalah beberapa contoh pose gerak dengan menggunakan
pengembangan level.
a.

Level rendah
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Gambar 16 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level
rendah.

Gambar 17 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan pengembangan
level rendah.

Gambar 18 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan
pengembangan level rendah.
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b.

Level sedang

Gambar 19 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level
sedang

Gambar 20 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan
pengembangan level sedang

47

Gambar 21 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan
pengembangan level sedang

c. Level tinggi

Gambar 22 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level
tinggi.
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Gambar 23 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan
pengembangan level tinggi.

Gambar 24 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan pengembangan level
tinggi.

3. Waktu
Waktu adalah lamanya kesempatan yang digunakan oleh seorang penari untuk
melakukan gerak oleh penari. Penggunaan waktu untuk bergerak dalam
menari akan mempengaruhi maksud dan efek yang ditimbulkan oleh gerak
tari tersebut. Semakin lama waktu yang digunakan untuk bergerak dalam satu
gerakan akan memberikan kesan gerak lembut. Penggunaan waktu dalam satu
gerak dasar dengan beberapa pola irama akan menimbulkan kesan gerak yang
dinamis. Bila diperhatikan dengan cermat setiap tarian terdiri dari rangkaian
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ragam-ragam gerak. Ragam-ragam gerak terdiri dari rangkaian unsur/elemen
gerak, yang tersusun dengan baik sesuai dengan ungkapan isinya sehingga
terwujud sebuah tarian, yang panjang pendeknya serta cepat lambatnya dapat
berbeda-beda. Rangkaian gerak yang dihasilkan oleh tenaga dan ruang yang
telah tersusun tersebut dalam proses melakukannya membentuk sebuah
“wujud waktu”. Wujud waktu tersebut apabila ditelaah lebih detail dalam
penggunaannya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a)

irama, yaitu suatu ukuran/ketetapan waktu yang dijadikan patokan atau
pijakan/rel pada saat melakukan gerak (lambat, sedang, cepat),

b)

ritme, yaitu pengaturan waktu melakukan rangkaian gerak dalam
patokan irama tertentu, dan

c)

tempo, yaitu ukuran waktu yang dipergunakan dalam melakukan suatu
ragam gerak tari.

gerakan. Penggunaan

waktu untuk bergerak dalam menari akan

mempengaruhi Waktu tergantung dari cepat lambatnya (tempo) penari dalam
melakukan gerakan, panjang pendeknya ketukan (ritme) penari dalam
bergerak dan lamanya (durasi) penari melakukan maksud dan efek yang
ditimbulkan oleh gerak tari tersebut. Semakin lama waktu yang digunakan
untuk bergerak dalam satu gerakan maka akan memberi kesan gerak yang
lembut. Penggunaan waktu dalam satu gerakan ragam gerak dasar dengan
beberapa pola irama akan memberi kesan gerak yang dinamis
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4. Tenaga
Unsur tenaga dalam tari artinya kekuatan atau intensitas yang digunakan
penari untuk melakukan gerakan. Intensitas dapat mempengaruhi
maksud dari gerakan tertentu dan dengan intensitas yang beragam dapat
melihat perbedaan gerakan. Kekuatan/energi yang disalurkan dari
seluruh tubuh untuk melahirkan adanya gerak tari, tentunya berupa
tenaga

yang disalurkan melalui pengaturan tertentu sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan geraknya. Pengaturan tenaga tersebut disalurkan
melalui dorongan perasaan/jiwa sesuai dengan isi/ tujuan dari ungkapan
gerak tarinya. Oleh karena itu, tenaga yang disalurkan untuk melahirkan
gerak-gerak tari membutuhkan aliran tenaga yang variatif antara tenaga
yang kuat, sedang, dan lemah/halus sesuai dengan kondisi gerak
tariannya.
1.

Faktor yang berhubungan dengan penggunaan tenaga dalam
melakukan gerakan adalah:
a.

Intensitas, atau banyak sedikitnya tenaga yang digunakan
dalam melakukan gerak.

b.

Tekanan atau aksen, yakni penggunaan tenaga yang tidak
merata ada gerak yang hanya sedikit menggunakan tenaga
tetapi ada pula yang besar/banyak menggunakan tenaga.

c.

Kwalitas, cara bagaimana tenaga disalurkan untuk
menghasilkangerak: bergetar, menusuk, mengayun, terus
menerus tegang, dan sebagainya.Tenaga adalah energi yang
dikeluarkan oleh penari
1)

Intensitas adalah energi secara intensif dimunculkan
dalam beberapa gerakan

2)

Tekanan pada titik tertentu, gerakan diberi tekanan

3)

Ketahanan adalah stamina disaat menari
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4)

Ekspresi gerakan mimik pada raut wajah

Contoh: Rangkaian gerak kontinu tanpa ada tekanan.

Rangkaian gerak dengan tekanan

Tabel 1. Unsur Pokok Tari
Elemen tari
Gerak

Ruang

Waktu

Tenaga

Gerak Maknawi

Ruang pribadi

Irama

Intensitas

Gerak Murni

Pola Lantai

Ritme

Tekanan

Level

Tempo

Kualitas
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A. Pembahasan Soal-soal

1. Seorang penari yang sedang menari melakukan rangkaian gerak
dengan tekanan di awal gerak, berarti unsur gerak yang kita bahas
disini adalah …
a. tenaga
b. ruang
c. waktu
d. komposisi
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.1 pada indiator 3.1.6, 3.1.12 dan
3.1.17. Kata kunci dalam soal itu melakukan rangkaian gerak (ragam gerak)
dengan tekanan di awal gerak, adalah bagian unsur tenaga yang disebut aksen
atau tekanan, tertuang dalam aktivitas dan bahan bacaan. Jawaban A.
2. Penari melakukan gerakan berjalan dengan arah ke depan, ke samping
dan ke belakang, maka kita sedang membahas unsur tari dari sisi…
a. ruang
b. tema
c. irama
d. pola lantai
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.1 pada indiator 3.1.4, 3.1.10 dan
3.1.15. Kata kunci dalam soal itu melakukan gerakan dengan arah .... adalah
ragam gerak tari yang dilakukan menuju arah ke yang pada dasarnya
membuat garis imajinatif bagian dari unsur ruang yang disebut pola lantai. Jadi
jawabannya A.
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3. Suatu ukuran/ketetapan waktu yang dijadikan patokan atau
pijakan/rel pada saat melakukan gerak (lambat, sedang, cepat) adalah...
a. irama
b. tempo
c. ritme
d. waktu
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.1 pada indiator 3.1.5, 3.1.11 dan
3.1.16. Kalimat dalam soal menjadi kunci, sesungguhnya agak sulit untuk
menjawab karena semua merupakan unsur waktu, dan memerlukan
pembahasan dan perenungan dalam bacaan hal.49, sehingga paham betul
perbedaannya. Jawaban A

4. Tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh penari disebut...
a. level
b. pola lantai
c. ruang
d. tenaga
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.1 pada indiator 3.1.4, 3.1.10 dan
3.1.15. Kata kunci dalam soal itu tinggi rendahnya gerak tari ... yang
merupakan sub unsur ruang, lihat bahan bacaan halaman 44. Jawaban A

5. Unsur yang mendukung gerak tari adalah…
a. tenaga, ruang, waktu
b. ruang, iringan, waktu
c. iringan, kostum, tenaga
d. pola lantai, waktu, gerak
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Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.1 pada indiator 3.1.4, 3.1.5 dan 3.1.6.
Kata kunci dalam soal itu unsur pendukung gerak tari ....yaitu unsur pokok tari
gerak, ruang waktu dan tenaga, maka iringan ,kostum dan pola lantai sebagai
pengecoh merupakan sub dari unsur pendukung. Jadi jawaban A.

B. Mengembangkan Soal HOTS

Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi yg diuji : Memahami gerak tari berdasarkan ruang waktu dan
tenaga.

No
1

IPK

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.1.10.
Menjelaskan
penerepan
ruang : Pola
lantai, level,
formasi dan
arah hadap

Materi

Indikator Soal

Struktur

Gerak

Disajikan

tari,

tari,Unsur

proses

Gerak tari,

ruang,waktu penerapan

Unsur

dan tenaga

ruang,waktu

No

Level

Soal Kognitif
1

C3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

pengelolaan
ruang tari

dan tenaga
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1
Memahami
gerak tari
berdasarkan
ruang waktu
dan tenaga.

IPK YANG
SESUAI
3.1.10
Menjelaskan
penerepan
ruang : Pola
lantai, level,
formasi dan
arah hadap
LINGKUP
MATERI
Struktur tari,
Gerak tari,
Unsur
ruang,waktu
dan tenaga
MATERI
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: SMP

Kurikulum

: 2013

: VII
:Seni
Budaya
Buku
Sumber :
Modul PKB
A guru
jenjang
SMP. 2017.
Seni
Budaya
SMP Kelas
VII Edisi
Revisi
2017.
Jakarta:
Kemendikb
ud.

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

Penge
tahua
n/
Pema
hama
n

Ap
lik
asi

V

Penalar
an

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati gambar di bawah ini!

Nomor
Soal
1

Kunci
Jawaban
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Gerak
tari,Unsur
ruang,waktu
dan tenaga

INDIKATOR
SOAL

A
Jumlah penari ada 6 menuju formasi
yang baru, pengelolaan ruang ini
termasuk aspek ....
A. Pola lantai
B. Level
C. Jarak penari
D. Arah hadap penari

Disajikan
sebuah
gambar
proses
pengelolaan
ruang, peserta
didik dapat
menentukan
aspek apa
yang
diterapkan
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Daya kreasi dalam dunia seni salah satunya seni tari akan merangsang
timbulnya penciptaan karya tari. Untuk menciptakan karya tari harus
diketahui unsur unsur dalam tari. Adapun unsur - unsur dalam tari adalah :
1.

Gerak
Gerak dalam seni tari terbagi menjadi
a. gerak maknawi
b. gerak murni

2.

Ruang
Ruang terbagi atas dua bagian, yaitu:
a.

Ruang yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya, yang batas
imaginernya adalah batas yang paling jauh dapat dijangkau oleh
tangan dan kakinya apabila dalam keadaan tidak pindah tempat.
Ruang ini disebut “ruang pribadi”.

3.

Ruang diluar tubuh yang bisa dimasuki apabila terjadi gerak pindah dari
tempat asal. Ruang ini disebut “ruang umum”. Apabila manusia bergerak,
seakan-akan ia selalu membawa serta “ruang pribadi” nya dan
membentuk ruang baru di dalam ruang umum. Dalam ruang umum ini
terkait pola lantai dan formasi penari , serta level.

4.

Waktu
Wujud waktu tersebut apabila ditelaah lebih detail dalam penggunaannya
dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a.

irama, yaitu suatu ukuran/ketetapan waktu yang dijadikan patokan
atau pijakan/rel pada saat melakukan gerak (lambat, sedang, cepat),

b.

ritme, yaitu pengaturan waktu melakukan rangkaian gerak dalam
patokan irama tertentu, dan

c.

tempo, yaitu ukuran waktu yang dipergunakan dalam melakukan
suatu ragam gerak tari
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5.

Tenaga
Unsur tenaga dalam tari artinya kekuatan atau intensitas yang digunakan
penari untuk melakukan gerakan. Intensitas dapat mempengaruhi
maksud dari gerakan tertentu dan dengan intensitas yang beragam dapat
melihat perbedaan gerakan. Kekuatan/energi yang disalurkan dari
seluruh tubuh untuk melahirkan adanya gerak tari, tentunya berupa
tenaga

yang disalurkan melalui pengaturan tertentu sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan geraknya.
Dari gerak,ruang,waktu dan tenaga harus difahami secara detail sebagai
dasar pengembangan kreasi tari yang akan diekspresikan.
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Setelah mengikuti Unsur Pokok Pengembangan Gerak Tari, gerak sebagai
pengembangan unsur tenaga, ruang dan waktu dalam gerak tari, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1.

Apakah setelah mempelajari Komposisi Tari Unsur Pokok Pengembangan
Gerak Tari ini Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
memadai tentang pengembangan unsur tenaga, ruang dan waktu dalam
gerak tari?

2.

Apakah materi Komposisi Tari Unsur Pokok Pengembangan Gerak Tari ini
telah tersusun secara sistematis sehingga memudahkan proses
pembelajaran?

3.

Apakah Anda merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
terutama dalam hal kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat orang
lain selama aktivitas pembelajaran?

4.

Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
Komposisi Tari Unsur Pokok Pengembangan Gerak Tari ini sehingga
memerlukan perbaikan?

5.

Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
4 pengembangan unsur tenaga, ruang dan waktu dalam gerak tari ?
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PENGANTAR

Unit pembelajaran ini merupakan bahan ajar bagi guru Seni budaya SMP aspek
seni tari dengan sasaran pembelajaran untuk siswa kelas VII. Kelompok
kompetensi yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta
diklat berisi aktivitas pembelajaran, penerapan dalam kehidupan nyata,
materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara
sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang
diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dalam unit pembelajaran
ini guru dapat mendalami kompetensi profesionalnya tentang, Iringan Tari.
Iringan tari ini merupakan unit ke dua yang

dikemas dalam rumpun

pembelajaran Komposisi Tari.
Secara khusus, unit pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan
pendalaman materi kepada guru seni budaya SMP aspek seni tari agar mampu
menguasai dan mengimplementasikan materi pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang diampu pada kelas VII. Unit pembelajaran iringan tari
merupakan unit ke dua dari 4 unit pembelajaran yang disajikan.
Setelah mempelajari dengan seksama unit kompetensi ini baik secara uraian
bersifat

pengetahuan

maupun

tuntunan

praktik,

diharapkan

dapat

meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang iringan tari. Kompetensi
ini sebagai dasar yang akan bermuara pada nilai kepekaan, kreativitas,
penyelarasan dan harmoni yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharihari.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
NO
KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN

TARGET KD

3.2 memahami gerak
tari berdasarkan
ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan

-

Menjelaskan gerak tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan internal
(Hitungan)

-

Menjelaskan gerak tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan
eksternal

-

Menerapkan gerak tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan Internal

KELAS
VII

KD KETERAMPILAN
4.2 memeragakan

-

gerak tari
berdasarkan ruang
waktu dan tenaga
sesuai iringan

-

melakukan gerak tari berdasarkan
ruang waktu dan tenaga sesuai
iringan Internal (Hitungan)

VII

melakukan gerak tari berdasarkan
ruang waktu dan tenaga sesuai
iringan eksternal
menerapkan
gerak
tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan Internal
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Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

Indikator Kunci
Indikator Pengetahuan
3.2.1.

3.2.2.

Menjelaskan
gerak
tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan Internal
(Hitungan)
Menjelaskan
gerak
tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan eksternal

Indikator Ketrampilan
4.2.1.

4.2.2.

Melakukan
gerak
tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan internal
(Hitunan)
Melakukan
gerak
tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan eksternal

Indikator Pengayaan
Indikator Pengetahuan

3.2.3.

menerapkan
gerak
tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan Internal
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Indikator Ketrampilan

4.2.3.

mengaplikasikan gerak tari
berdasarkan ruang waktu dan
tenaga sesuai iringan Internal
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Keunikan
Keanekaragaman budaya dan seni di Indonesia sangatlah banyak. Masingmasing memiliki keunikan ataupun tata nilai yang tersendiri sesuai latar
belakang budaya dan kehidupan masing-masing.
Keunikan yang ada memiliki daya tarik, daya jual, nilai keindahan sebagai
contoh keunikan

nilaitersebut muncul pada nilai-nilai religiusnya, nilai

keseniannya, nilai tata kehidupannya, nilai adat-istiadatnya.
Keunikan yang terkait dalam pembelajaran iringan tari adalah beberapa
contoh penampilan seni tari yang menggunakan musik internal tari
syaman,dari Aceh, tari Kecak dari Bali,. Sedangkan yang menggunakan musik
atau iringan eksternal banyak sekali hampir semua kesenian di tanah air
menggunakan

musik

eksternal

yaitu

peralatan

gamelan,alat

musik

tradisional,maupun modern.
Dalam kehidupan sehari-hari bunyi-bunyian ataupun suara yang bersumber
dari tubuh kita sering kali kurang bermakna tetapi kalau kita rasakan
potensinya dan kita kreasi suara-suara itu bisa dijadikan musik internal yang
mampu memunculkan daya tarik maupun keunikan pada diri kita.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktifitas ini merupakan kelanjutan dari subunit sebelumnya yang sudah
menghasilkan beberapa ragam gerakan . Pada sktifitas ini melengkapi iringan
yang akan digunakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu, proses dengan
hitungan, proses kesesuaiaan irama dengan iringan eksternal dan proses
penerapan dengan iringan internal. Untuk itu mari kita mulai dengan aktivitas
pertama .
Aktivitas 1. Eksplorasi Gerak Dengan Hitungan
Aktivitas Pembelajaran ini masih ada keterkaitannya dengan pembelajaran
sub unit 1. Dalam kegiatan ini ditekankan pada aspek iringan tari. Ada tiga
tahapan dalam penyesuaian gerak dengan iringan pertama latihan gerak
dengan hitungan, ke dua latihan gerak dengan penyesuaian iringan dalam arti
mau menggunakan iringan internal maupun eksternal, ketiga menentukan
iringan sesuai yang diharapkan.
Aktivitas ini sesungguhnya mendukung pada sub unit 1 untuk memberikan
data dukungan dalam memecahkan masalah. Topik masalah tersebut adalah :
Bagaimana menentukan dan mengolah gerak tari ?
Salah satu data dalam pemecahan masalah menggunakan iringan tari.
Aktifitas iringan tari ini juga terkait langsung pada keseluruhan unit
Komposisi tari terutama pada sub unit ke 4 tentang keselarasan dan harmoni
unsur tari, karena peran iringan tari menjadi penentu baik buruknya proses
dan pemahaman tentang unsur tari gerak,ruang,waktu dan tenaga.
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Langkah pertama dipetakan berapa gugus atau bagian yang akan dilakukan,
setiap gugus ada berapa ragam. Kegiatan ini didukung lembar kerja 1.
Aktivitas 2. Mengeksplorasi Iringan Eksternal
Iringan eksternal memiliki arti Iringan yang berasal dari luar penari, iringan
ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan
oleh pemusik atau yang berasal dari tape recorder, VCD, CD dan sejenisnya.
Pada jenis tari tradisional di Indonesia lebih banyak yang mengggunakan
iringan eksternal dari pada iringan internal.
Dalam aktifitas ini apabila ada alat musik dilingkungan sekolah bisa dilatihkan
sesuai kebutuhan dan karakter geraknya. Demekian pula yang menggunakan
CD dan sejenisnya harus mempersiapkan proses edittingnya.
Langkah-langkah dalam kegiatan ini dapat mengikuti sesuai Lembar Kerja 2
Aktivitas 3. Menerapkan iringan Internal
Pada intinya ragam gerak telah disusun menjadi gugus atau bagian. Disetiap
gugus memiliki karakter gerak tersendiri yang biasanya disesuaikan dengan
iringannya. Dalam aktifitas ini iringan menyesuaikan empat gugus yang akan
dibuat yaitu gugus gerak dasar, gusus pengembangan ruang, gugus
pengembangan waktu dan gugus pengembangan tenaga.
Iringan internal dimanfaatkan untuk mengirigi ini. Tahap-tahap dan
bagaimana membuat iringan memerlukan analisis, evaluasi, kepekaan yang
berkelanjutan pada saat proses itu juga. Untuk menunjang aktivitas ini ikuti
perintah pada lembar kerja 3.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
1. Judul

: Eksplorasi Gerak Dengan Hitungan

2. Tujuan

: Melatih kepekaan dan ketepatan gerak dengan
hitungan

3. Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
4. Petunjuk Kerja


:

Harus bersikap secara Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dan
mengelompokkan ragam gerak dengan hitungan..



Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, yang akan
dilakukan dalam membuat rangkaian gerak yang telah ditentukan.



Berpikir analitis serta menerapkan evaluasi pada saat proses.

5. Form kegiatan



: Eksplorasi Gerak Dengan Hitungan

Sesuaikan dan latih ragam gerak dengan hitungan
Lakukan tahap-demi tahap per bagian hingga hafal baru bagian
berikutnya

Struktur Tari

Hitungan

BAGIAN AWAL : Gerak Dasar
RAGAM 1

1 X ....... = .................. HIT

RAGAM 2
RAGAM 3
RAGAM TRANSISI

BAGIAN POKOK : Pengembangan
Ruang

77

RAGAM 1
RAGAM 2

1 X ....... = .................. HIT

RAGAM 3
RAGAM TRANSISI

BAGIAN POKOK : Pengembangan
waktu
RAGAM 1

1 X ....... = .................. HIT

RAGAM 2
RAGAM 3
RAGAM TRANSISI

BAGIAN POKOK : Pengembangan
Tenaga

1 X ....... = .................. HIT

RAGAM 1
RAGAM 2
RAGAM 3
RAGAM TRANSISI

BAGIAN AKHIR
RAGAM 1

1 X ....... = .................. HIT

RAGAM PENUTUP

Lembar Kerja Peserta Didik 2
1. Judul
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: Mengeksplorasi Iringan Eksternal
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2. Tujuan

: Menjajaki iringan eksternal sebagai pengganti
hitungan

3. Identitas Mata Pelajaran
4. Petunjuk Kerja


: Seni Budaya
:

Cobalah menggunakan iringan eksternal sebagai pengganti
hitungan.



Latihlah kepekaan terhadap irama iringannya.



Dapat menggunakan peralatan musik yang ada disekolahmu atau
melalui kaset/VCD/ Youtube atau sejenisnya.

Lembar Kerja Peserta Didik 3
1. Judul

: Menerapkan iringan Internal

2. Tujuan

: Penyesuaian gerak dengan iringan
internal

3. Identitas Mata Pelajaran
4. Petunjuk Kerja

: Seni Budaya
:



Isilah setiap ragam gerak dengan musik internal



Musiknya dari smua bunyi yang bersumber dari manusia bukan alat
musik



Dapat berupa lagu, tembang dan sejenisnya.

BENTUK
VOCAL

: A.I.O.U.E. : CAK,CIK,YOO. HUU, AE, HOE .........

LAGU

; NYANYIAN, TEMBANG DAERAH, ......

BUNYI

; HENTAKAN KAKI, TEPUKAN, GESEKAN , .......
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C. Bahan Bacaan
Iringan Tari internal
Musik

merupakan

bahasa

universal,

melalui

musik

orang

dapat

mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata nada, dan melodi, semua
terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami sebagai media
komunikasi lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui
musik segala jenis perbedaan dapat disatukan dan diharmoniskan sebagai
ekspresi kebersamaan. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi
dua jenis yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal memiliki
arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh iringan internal
yang terdapat pada sebuah tari daerah Aceh yaitu tari Saman, penarinya
menyanyi sambil melakukan gerak. Iringan internal juga dapat dijumpai pada
tari daerah Papua penari membunyikan Tifa sebagai iringan gerakan tarinya,
juga tari Kecak dari Bali yang mengiringi gerakan adalah suara atau vocal
penarinya itu sendiri.
Musik internal adalah bentuk musik iringan tari yang berasal dari tubuh
penari, antara lain berupa nyanyian, tepuk tangan, petikan jari, hentakan kaki
sebagai contoh adalah tari Kecak. Tari Kecak dari Bali hanya mengandalkan
suara penari berbentuk nada sebagai pedoman ritme tarian. Ketika Rama
Shinta menari di tengah Tarian Kecak, vokal penari Cak diatur sedemikian
rupa dengan pola tertentu. Dengan demikian, ada saatnya penari Shinta
menyanyi sendiri sambil menari, sementara suara penari Cak laki-laki dibuat
sayup-sayup.
Perbedaan vokal yang dibunyikan merupakan tanda perubahan gerakan dari
penari Rama/Shinta yang berada di tengah arena. Penari Kecak dengan posisi
duduk melingkar, tangan di atas, tanpa mengenakan busana bagian atas,
bertelanjang dada, ditarikan oleh puluhan pria dan menggunakan kain catur
khas Bali, menyusun pola nada Cak atau Sir, dengan tempo dan dinamika yang
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berbeda. Gerakan dilakukan sebagai transisi (perpindahan) dari gerak satu ke
gerak berikutnya, tanpa diiringi vokal, juga merupakan bentuk iringan
internal. Tari Saman pada beberapa transisi (perpindahan pola gerak)
memiliki saat hening tanpa suara, tanpa nyanyian. Namun, tetap menimbulkan
efek suara ketika menepukkan tangan ke badannya, sementara gerakan
berlangsung membentuk ritme

Gambar 1 Contoh Musik Internal/Tari Kecak

Iringan Tari Eksternal
Musik eksternal adalah musik pengiring dalam tari yang berasal dari bendabenda yang dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan sebagainya, baik yang berupa
alat musik maupun yang bukan tergolong tarian umumnya diiringi permainan
alat musik tradisional atau diiringi nyanyian orang lain. Nyanyian yang
mengiringi tarian diiringi permainan alat musik yang kemudian digunakan
sebagai pengiring
Iringan eksternal memiliki arti Iringan yang berasal dari luar penari, iringan
ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh
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pemusik atau yang berasal dari taape recorder. Pada jenis tari tradisional di
Indonesia lebih banyak yang mengggunakan iringan eksternal dari pada
iringan internal. Musik iringan tari memiliki fungsi anatara lain:
a. Sebagai iringan gerakan
b. Ilustrasi
c. Membangun suasana
Musik iringan tari sebagai iringan gerakan memiliki arti bahwa musik sesuai
dengan ritme gerakan. Iringan ilustrasi misalnya musik ditabuh dengan
hentakan tetapi gerakan dilakukan dengan mengalun dan mengalir.
Sedangkan iringan sebagai membangun suasana adalah iringan yang dapat
membangun desain dramatik dalam suasana tarinya
Dua jenis musik yang terdapat dalam tari, yaitu musik internal dan musik
eksternal. Musik internal adalah musik yang ditimbulkan atau dihasilkan dari
diri penari sendiri. Misalnya teriakan, tepukan tangan, siulan, nyanyian, dan
sebagainya. Musik eksternal adalah musik yang ditimbulkan dari luar diri
penari. Musik eksternal dimaksud, seperti gending-gending gamelan, suarasuara yang ditimbulkan dari alat-alat musik atau benda-benda lainnya yang
digunakan untuk musik tari. Namun demikian, tidak sedikit dalam
penggarapan tarian karya baru menjadikan musik internal dan musik
eksternal digunakan keduanya dalam satu garapan tari
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Tabel 1 Tari dan Iringannya
No.
1.

Nama Tari

Jenis Musik Pengiring

Tari Gambyong Tari gambyong akan diiringi dengan musik dari
seperangkat gamelan dan tembang Jawa.(eksternal)

2.

Tari Zapin Arab Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik
tradisional

dan

genre

lagunya

biasanya

genre

Samrah.Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas
dan Gambus.(eksternal)
3.

Tari Remo

Tari remo ditarikan diiringi dengan musik gamelan dalam
suatu gending yang terdiri dari bonang, saron, gambang,
gender, slentem, siter, seruling, ketuk, kenong, kempul
dan gong dan irama slendro.(eksternal)

4.

Tari Saman

Tari saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan
iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara dari
para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya
dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha
mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan
ke berbagai arah. (internal).

5.

Tari Kecak

Tari Kecak tidak diiringi dengan alat musik/gamelan,
tetapi hanya diiringi dengan paduan suara sekitar 70 - 100
orang pria.(internal)

6.

Tari Merak

Tari Merak diringi seperangkat alat musik gamelan Sunda.
(eksternal)
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No.
7.

Nama Tari
Tari Rampai

Jenis Musik Pengiring
Tari Rampai dirirngi dari olahan vokal maupun lagu yang
disertai puji-pujian kepada Nabi Muhammad, serta suara
tepukan-tepukan dari anggota badan penari. (internal)

8.

Tari Seudati

Tari Seudati tidak diiringi alat musik, melainkan hanya
dengan beberapa bunyi yang berasal dari tepukan tangan
ke dada dan pinggul, hentakan kaki ke lantai, dan petikan
jari.(internal)

9.

Tari
Cirebon
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Topeng Musik

pengiring

tari

topeng

Cirebon

ini

menggunakan gamelan khas Cirebon.(eksternal)

adalah
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Pilihan Ganda
Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini dengan cara memilih
pilihan jawaban yang tepat dan menuliskan /memberi silang huruf
A/B/C/D yang sesuai dengan pilihan tersebut.

1. Olah vocal dalam iringan tari dapat berbentuk …
A. tembang

C. prolog

B. dialog

D. Narasi

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.2 pada indiator 3.2.1,dan 3.2.3. Kata
kunci dalam soal itu bentuk olah vocal. Semua opsi merupakan vocal yang
bersumber dari mulut tetapi yang total mengandung unsur musik iringan tari
adalah tembang. Jadi jawabannya A
2. Iringan tari Bali memiliki nuansa …
A. statis

C. erotis

B. dinamis

D. Elastis

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.2 pada indiator 3.2.2, Kata kunci
dalam soal itu iringan tari bali.

Iringan yang dimaksud adalah iringan

eksternal, atau menggunakan instrumen gamelan.Tari pendet, tari wiranata,
tari Barong dll,kebanyakan tari Bali membuat suasana dinamis dan teknik
tabuhannya banyak yang imbal cara menabuh saling mengisi. Jadi jawabannya
B
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3. Musik/Iringan di dalam tari dapat berfungsi sebagai kecuali : ....
A. pengiring tari

C. pemberi irama

B. pemberi suasana

D. ilustrasi atau pengantar

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.2 pada indiator 3.2.1, 3.2.2 ,dan 3.2.3.
Kata kunci dalam soal itu fungsi iringan tari kecuali,.... Opsi yang merupakan
fungsi musik/iringan tari dalam bahan bacaan adalah pemberi irama, pemberi
suasana dan ilustrasi. Jadi jawaban A. Maknanya tidak sebagai pengiring tari
atau tari dan musik berjalan-sendiri sendiri.
4. Iringan yang bersumber dari tubuh penari disebut musik …
A. internal

C. uneversal

B. eksternal

D. Horisontal

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.2 pada indiator 3.2.1,dan 3.2.3. Kata
kunci dalam soal itu iringan berumber dari tubuh penari.

Eksternal

menggunakan intrumen atau alat, universal pengertiannya umum, horisontal
pengertiannya sejajar . Jadi jawabannya adalah A, Internal, perwujudannya
bisa vocal, tepuan, hentakan kaki dls.
5. Piano, gitar, organ, saksofone biasa menggunakan nada …
A. diatonis

C. ritmis

B. pentatonis

D. dinamis

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.2 pada indiator 3.2.2, Kata kunci
dalam soal itu nada yang dihasilkan oleh instrumen .... Sesungguhnya opsinya
hanya 2 diatonis atau pentatonis karena nada ritmis dan dinamis itu tidak ada
tetapi hasil dari nada, karena instrumen menggunakan nada nada diatonis
maka jawabannya A.
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B. Mengembangkan Soal HOTS

Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.2 memahami
gerak tari
berdasarkan
ruang waktu dan
tenaga sesuai
iringan

Gerak tari

Materi

Indikator Soal

Iringan tari

Menentukan gerak

denan

tari dengan

hitungan

iringan internal

No

Level

Soal Kognitif
1

C3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

Iringan tari
eksternal
iringan tari
internal
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2
memahami
gerak tari
berdasarkan
ruang waktu
dan tenaga
sesuai iringan
.

IPK YANG
SESUAI 3.2.2
Menjelaskan
gerak tari
berdasarkan
ruang waktu
dan tenaga
sesuai iringan
Internal
LINGKUP
MATERI
Gerak
tari
dengan
hitungan
Iringan
tari
eksternal
iringan
tari
internal
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: SMP

Kurikulum

: 2013

: VII
:Seni
Budaya
Buku
Sumber :
Modul PKB
A guru
jenjang
SMP. 2017.
Seni
Budaya
SMP Kelas
VII Edisi
Revisi
2017.
Jakarta:
Kemendikb
ud.

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

Penge
tahua
n/
Pema
hama
n

v

Ap
lik
asi

Penalar
an

RUMUSAN BUTIR SOAL
Jika gerak tari memperlihatkan gerak
transisi dengan gaya baris-berbaris
kurang lebih 3x 8 hitungan dalam
menggunakan musik intenal adalah ....
Nomor
Soal
1

A. Teriakan jiiah, hentakkan kaki
pada setiap hitungan 8 teriak huh.
B. Suara terompet, teriak yak,
hentakan kaki,pada setiap
hitungan 8 teriak hoya.
C. Suara sempritan, teriak siap,
hentakan kaki,pada setiap
hitungan 8 teriak hoya.
D. Teriakan jiiah, hentakkan dengan
suara klinthing, kaki pada setiap
hitungan 8 teriak huh.
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MATERI
Iringan tari

Kunci
Jawaban
A

INDIKATOR
SOAL
Menentukan
gerak
tari
dengan
iringan
internal
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KESIMPULAN

Dua jenis musik yang terdapat dalam tari, yaitu musik internal dan musik
eksternal. Musik internal adalah musik yang ditimbulkan atau dihasilkan dari
diri penari sendiri. Misalnya teriakan, tepukan tangan, siulan, nyanyian, dan
sebagainya. Musik eksternal adalah musik yang ditimbulkan dari luar diri
penari. Musik eksternal dimaksud, seperti gending-gending gamelan, suarasuara yang ditimbulkan dari alat-alat musik atau benda-benda lainnya yang
digunakan untuk musik tari. Namun demikian, tidak sedikit dalam
penggarapan tarian karya baru menjadikan musik internal dan musik
eksternal digunakan keduanya dalam satu garapan tari
Dalam pembelajaran ini pada intinya ragam gerak telah disusun menjadi
gugus atau bagian. Disetiap gugus memiliki karakter gerak tersendiri yang
biasanya disesuaikan dengan iringannya. Dalam aktifitas ini iringan
menyesuaikan empat gugus yang akan dibuat yaitu gugus gerak dasar, gusus
pengembangan ruang, gugus pengembangan waktu dan gugus pengembangan
tenaga.
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Iringan internal dimanfaatkan untuk mengirigi tari ini. Tahap-tahap dan
bagaimana membuat iringan memerlukan analisis, evaluasi, kepekaan yang
berkelanjutan pada saat proses itu juga.
Pada unit ke dua iringan tari ini merupakan pembelajaran yang berkelanjutan
dari unit 1 yang menghasilkan rangkaian gerak dan pada unit ini menekankan
musik internal untuk menyempurnakan atau mengisi atau mengiringi ragam
gerakan yang telah dibuat.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti pembelajaran iringan tari, gerak tari yang diiringi musik
internal sebagai iringannya ada beberapa pertanyaan berikut perlu Anda
jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak lanjut.
1.

Apakah setelah mempelajari Komposisi Tari sub unit iringan tari ini, Anda
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang musik
iringan tari?

2.

Apakah materi Komposisi Tari sub unit iringan tari ini telah tersusun
secara sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?

3.

Apakah Anda merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
terutama dalam hal kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat orang
lain selama aktivitas pembelajaran?

4.

Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
Komposisi Tari sub unit iringan tari ini sehingga memerlukan perbaikan?

5.

Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
2 sub unit iringan tari ini?
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Unit pembelajaran ini merupakan bahan ajar bagi guru Seni budaya SMP aspek
seni tari dengan sasaran pembelajaran untuk siswa kelas VII. Kelompok
kompetensi yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta
diklat berisi aktivitas pembelajaran, penerapan dalam kehidupan nyata,
materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara
sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang
diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dalam unit pembelajaran
ini guru dapat mendalami kompetensi profesionalnya tentang, Ruang Gerak
Tari. Pengembangan ruang gerak tari tersebut dikemas dalam rumpun
pembelajaran Komposisi Tari.
Secara khusus, unit pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan
pendalaman materi kepada guru seni budaya SMP aspek seni tari agar mampu
menguasai dan mengimplementasikan materi pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang diampu pada kelas VII . Unit pembelajaran ke tiga
merupakan bagian dari empat

unit yang disajikan dalam rumpun

pembelajaran Komposisi tari
Setelah mempelajari dengan seksama uni pembelajaran kompetensi ini baik
secara uraian bersifat pengetahuan maupun tuntunan praktik, diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang Ruang Gerak Tari.
Kompetensi ini sebagai dasar yang akan bermuara pada nilai kepekaan,
kreativitas,

penyelarasan dan harmoni

kehidupan sehari-hari.

yang dapat diterapkan dalam
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KD PENGETAHUAN
3.3 Memahami gerak - menjelaskan level rendah,
tari sesuai dengan
sedang dan tinggi
level dan pola lantai - menjelaskan pola lantai
- menjelaskan formasi
- menjelaskan arah hadap
- menjelaskan jarak antar penari
KD KETERAMPILAN
4.3 Memeragakan
gerak tari sesuai
dengan level dan
pola lantai

- Melakukan level rendah ,sedang

KELAS

VII

VII

dan tinggi
-Memmeragakan pola lantai
-Memeragakan formasi
-Memeragakan arah hadap
-Memeragakan jarak antar penari
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Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pendukung
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

Indikator Kunci
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

3.3.1 Menjelaskan level rendah , 4.3.1 Melakukan level rendah ,
sedang dan tinggi
sedang dan tinggi
3.3.2. Menjelaskan pola lantai

4.3.2. Memperagakan pola lantai

Indikator Pengayaan
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

3.3.3. Menjelaskan formasi

4.3.3. Mmperagakan formasi

3.3.4. Menjelaskan arah hadap

4.3.4. Menerapkan arah hadap

3.3.5. Menjelaskan jarak antar penari 4.3.5. Menerapkan jarak antar penari
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A. Sumber Imajinasi
Pengalaman berkesenian dengan menerapkan ilmu seni sesungguhnya
mengembangkan rasa keindahan, meningkatkatkan kepekaan rasa harmoni,
kesatuan rasa yang menyenangkan dalam diri kita.
Dalam berolah seni apa yang terjadi pada kehidupan sehari dapat dijadikan
sumber imajinasi dalam berkarya seni. Misalnya dalam ruang gerak seni ada
pola lantai kita dapat mengamati lalu lalang lalu lintas. Kendaraan yang jarang
bertabrakan, bagaimana menyalib, ada garis lurus ada garis lengkung dan
garis koombinasi, kejadian-kejadian sesaat dijalan kalau kita amati memiliki
garis imajiner yang tiada habisnya.
Jika kita mengamati bentuk bangunan selalu ada gradasi, sawah yang
berundak-undak, tangga rumah, rak /perabot rumah tangga dapat
memberikan sumber imajinasi dalam menerapkan level dalam tari. Setiap
permainan atau penerapan level akan memiliki kesan yang berbeda.
Demikian pula aspek formasi, arah hadap,jarak kita dapat temukan penataan
benda ataupun bangunan akan memiliki kesan dan daya tarik sendiri.
Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita temui menjadi
sumber inspirasi/imajinasi dalam membuat karya atau berolah seni tari
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktifitas ini merupakan kelanjutan dari subunit sebelumnya yang sudah
menghasilkan beberapa ragam gerakan . Pada aktifitas ini melengkapi garap
pada unsur ruang yang akan digunakan dengan melalui beberapa tahapan
yaitu, proses desain dan penerapan melalui pelatihan dengan menekankan
pada garap pola lantai dan level .
Aktivitas 1 Membuat desain ruang tari
Aktivitas pembelajaran pada subunit ini merupakan pemamtapan dari proses
sebelumnnya sub unit satu dan dua. Pada tahap sebelumnya sudah terbentuk
kerangka

tari

walaupun

sifatnya

dasar

mengenalkan

unsur-unsur

pengembangan tari.
Dari kerangka tari yang sudah dibuat setiap gugus serta ragam tarinya dapat
dibuat rencana atau desain ruang yang nantinya diterapkan dalam latihan
berikutnya. Sebagai langkah berikutnya ikuti petunjuk dan perintah pada
lembar kerja 1
Aktivitas 2 Menerapkan gerak tari dalan unsur ruang
Pada aktivitas kedua ini berlatih menerapkan apa yang sudah dirancang dalam
kelompok. Aktivitas ini hanya menekankan aspek atau unsur ruang. Secara
teori memang ada level,pola lantai, formasi, jarak dan arah hadap tetapi
penerapannya dalam menciptakan artistik beberapa unsur itu tidak terpisah
tetapi terpadu sesuai apa yang diharapkan oleh pembuat tarian atau gerakan
tarinya.
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Nah, mari kita belajar melalui latihan sesuaikan dengan langkah kerja sesuai
lembar kerja 2

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
1.
2.

3.
4.

5.

Judul
: Membuat desain ruang tari
Tujuan
: Merancang level , pola lantai dan formasi penari.
Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
Petunjuk Kerja
:
 Persiapkan kertas dan alat tulis, dan kerikil sejumlah penari
 Simulasikan formasi penari sesuai jumlah penari
 Buatlah beberapa formasi sesuai ragam dan gugusnya
 Catat rancangan formasi termasuk pola lantai, level, dan arah hadapnya
 Lihat contoh di bahan bacaan dalam bentuk panggung procenium.
Format Rancangan Desain Ruang
Formasi 1

Gambar

Formasi 2

formasi

garis

lurussegitiga

Gambar

formasi

garis

lurus

dengan arah hadap ke depan dg jarak

kombinasi dg arah hadap ke depan

seimbang

dg jarak seimbang
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
1.
2.
3.
4.

Judul
: Menerapkan gerak tari dalan unsur ruang
Tujuan
: Hafal pola ruang yang sudah dirancang
Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
Petunjuk Kerja
:
 Hafalkan dengan latihan formasi 1 menuju formasi 2 dan seterusnya
dalam setiap gugus.
 Setelah hafal formasi pada gugus atau bagian 1 dilanjutkan gugus
berikutnya
 Jangan lupa lakukan evaluasi pada proses ini
 Deskripsikan sebagai bagian dari catatan tari sesuai kemampuanmu
5. Format Kerja

Keiompok Gerak 1
Nama Ragam

Uraian Gerak

Hitungan

Bagian Awal

Abb......

3x 8

Desain ruang

Ragam 1
Ragam 2
Ragam 3
Ragam
Transisi
Bagian
POKOK 1
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C. Bahan Bacaan
1. Level Tari

Dalam gerak tari pengertian level adalah tinggi rendahnya gerak tari yang
dilakukan oleh penari. Gerak tari berdasarkan level memiliki tiga elemen, yaitu
level rendah,sedang, dan level tinggi. Ketiga level ini merupakan satu kesatuan
utuh sehingga memberi kesan dinamis pada sebuah karya tari. Penggunaan
level pada gerak tari berhubungan erat dengan penggunaan dan
pengembangan ruang, waktu dan tenaga.
Level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain
bawah dan desain atas. Desain ini dapat memberi kesan dinamis terhadap
gerak yang dilakukan oleh penari. Penari yang berada pada level tinggi
membentuk garis sudut atas, level sedang membentuk garis sisi dan posisi
terbaring membentuk garis sudut bawah. Level gerak dapat juga berfungsi
untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan tari. Jadi, level berhubungan
dengan tinggi rendah posisi maupun sikap seorang penari. Penggarapan
gerak dengan pengembangan level akan mempengaruhi maksud dari gerak
tari tersebut.
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1.

Pengembangan Level Gerak
Di bawah ini adalah beberapa contoh pose gerak dengan menggunakan
pengembangan level.
a.

Level rendah

Gambar 1 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level rendah.
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 2 contoh pengembangan level rendah
Sumber: Koleksi Pribadi

105

Gambar 3 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan pengembangan level
rendah.
Sumber: Koleksi Pribadi

b.

Level sedang

Gambar 4 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level sedang
Sumber: Koleksi Pribadi

Unit Pembelajaran
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Gambar 5 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan pengembangan
level sedang
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 6 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan pengembangan level
sedang
Sumber: Koleksi Pribadi

107

c. Level tinggi

Gambar 7 contoh pose gerak dengan menggunakan pengembangan level tinggi.
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 8 contoh pose gerak berpasangan dengan menggunakan pengembangan level
tinggi. Sumber: Koleksi Pribadi
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Gambar 9 contoh pose gerak kelompok dengan menggunakan pengembangan level tinggi.
Sumber: Koleksi Pribadi

2. Pola Lantai
Pola lantai adalah desain yang dibuat oleh perpindahan penari dan
posisi penari dalam area pentas atau ruang pementasan.
Di bawah ini adalah

beberapa contoh pola lantai yang biasa

dipergunakan oleh penari pada waktu melakukan pementasan:
1.

Pola Lantai pengembangan garis lurus

Gambar 10 Pola Lantai pengembangan garis lurus vertikal 1
Sumber: Koleksi Pribadi
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Gambar 11 Pola Lantai pengembangan garis lurus vertikal 2
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 12 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 1
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 13 Pola Lantai pengembangan garis lurus horisontal 2
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Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 14 conto Pola Lantai pengembangan garis lurus diagonal 1
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 15

Pola Lantai pengembangan garis lurus diagonal 1
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 16 Pola Lantai lengkung setengah lingkaran 1
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Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 17 Pola Lantai lengkung setengah lingkaran 2
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 18 Pola Lantai lengkung lingkaran kecil
Sumber: Koleksi Pribadi
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Gambar 19 Pola Lantai lengkung lingkaran besar
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 20 Pola Lantai lengkung huruf S
Sumber: Koleksi Pribadi

Di bawah ini adalah beberapa arah berpindah tempat dari satu
posisi ke posisi berikutnya yang biasa dipergunakan oleh penari
pada waktu melakukan pementasan:
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a. maju

b. kesamping

c. berputar

3. Posisi Penari /Formasi, Arah Hadap, Jarak Penari, Nilai Simbol
Berbicara posisi penari atau formasi penari tidak lepas dari
permasalahan dan fungsi arah hadap, jarak penari maupun nilai simbol
yang diharapkan. Pada dasarnya formasi saat menari dengan gerak
ditempat ada tiga macam dalam bentuk garis lurus, garis lengkung dan
kombinasi. Sedangkan arah hadap, jarak, maupun tujuan dari formasi
atau nilai simbol sangatlah lekat mempengaruhi nilai estetika yang
diharapkan, Maka gerak tari dengan unsur ini pengaruhnya cukup
kental. Beberapa contoh formasi dengan arah hadap dibawah ini :
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Formasi garis lurus Horisontal dengan arah hadap ke depan
dengan jarak seimbang

a.

Formasi garis lurus diagonal dengan arah hadap ke depan dengan
jarak seimbang
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Formasi garis lurus vertikal dengan arah hadap ke depan dengan jarak
seimbang

Formasi garis lurus segitiga dengan arah hadap ke depan
dengan jarak seimbang
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Formasi garis lurus kombinasi dengan arah hadap ke depan dengan jarak
seimbang

Formasi garis lurus kombinasi dan meiliki nilai simbol atau maksud

dengan arah hadap ke depan dengan jarak seimbang
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Formasi garis lengkung dengan arah hadap ke depan
dengan jarak seimbang

2

Gambar Pola Lantai pengembangan garis lurus
pengembangan 13
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Formasi garis lenkung dengan arah hadap ke depan dengan
jarak seimbang

Formasi kombinasi garis lurus dan dengan arah hadap ke
depan dengan jarak seimbang
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Formasi Kombinasi garis lurus dan lengkung dengan arah
hadap ke depan dengan jarak berbeda serta memiliki nilai atau
maksud tertentu.

Tabel 1 Pengembangan Ruang
Elemen tari
level

Pola lantai

Formasi

Arah hadap, jarak,
nilai simbol

Rendah

Lurus

Lurus

Bentuk

Sedang

Lengkung

Lengkung

Artistik

Tinggi

Kombinasi

Kombinasi

Nilai / maksud
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Penari melakukan gerakan berjalan dengan arah ke depan, ke samping
dan ke belakang, maka kita sedang membahas unsur tari dari sisi…
a. ruang
b. tema
c. irama
d. waktu
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.3 pada indiator 3.3.2, Kata kunci
dalam soal itu melakukan gerakan dengan arah .... adalah ragam gerak tari
yang dilakukan menuju arah ke yang pada dasarnya membuat garis imajinatif
bagian dari unsur ruang yang disebut pola lantai. Jadi jawabannya A.

2. Tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh penari disebut...
a. Level
b. Pola lantai
c. Formasi
d. Arah hadap
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.3. pada indiator 3.3.2 Kata kunci
dalam soal itu tinggi rendah gerak tari .... lihat dalam bahan bacaan halaman
23 menguraikan tentang level. Jadi jawabannya A.
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3. Unsur yang mendukung gerak tari adalah…
a. Tenaga, ruang, waktu
b. Ruang, iringan, waktu
c. Iringan, kostum, tenaga
d. Pola lantai, waktu, gerak
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.3 pada indiator 3.3.1 dan 3.3.2.. Kata
kunci dalam soal itu unsur pendukung gerak tari ... ruang, waktu dan tenaga,
maka pengecohnya iringan, kostum dan pola lantai. Jadi jawabannya A.
4. Garis-garis di lantai yang dibentuk oleh formasi penari disebut...
a. desain lantai
b. desain atas
c. desain gerak
d. desain level
Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.3 pada indiator 3.3.2.. Kata kunci
dalam soal itu adalah garis-garis dilantai. Sebetulnya soal sudah mengarahkan
jawaban yaitu desain lantai. Jadi jawabannya A.

5. Apabila menyusun sebuah karya tari kita bisa menggunakan pola lantai
pengembangan garis lurus yaitu pola lantai bentuk…
a. diagonal
b. lingkaran
c. angka delapan
d. setengah lingkaran
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Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.3 pada indiator 3.3.2.. Kata kunci
dalam soal itu adalah garis lurus...-. Sebetulnya soal sudah mengarahkan
jawaban yaitu diagonal karena opsi lainnya garis lengkung. Jadi jawabannya A.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi yang di uji : 3.3 memahami gerak tari sesuai dengan level dan
pola lantai

No
1

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

3.3.1

Motif ,ragam

Ruang

Disajikan proses

Menjelaskan

gerak, gugus

Gerak Tari.

penerapan

level rendah , tari,
sedang
tinggi

No

Level

Soal Kognitif
1

C3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

pengelolaan level

dan pengembangan
dan
pengelolaan
level dan pola
lantai
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3
memahami
gerak tari
sesuai dengan
level dan pola
lantai

IPK YANG
SESUAI

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VII
:Seni
Budaya
Buku
Sumber :
Modul PKB
A guru
jenjang
SMP. 2017.
Seni
Budaya
SMP Kelas
VII Edisi
Revisi
2017.
Jakarta:
Kemendikb
ud.

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

3.3.1
Menjelaskan
level rendah ,
sedang dan
tinggi

Penge
tahua
n/
Pema
hama
n

v

Ap
lik
asi

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal
1

Cermati gambar di bawah ini!
LINGKUP
MATERI

Penalar
an
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Motif ,ragam

Kunci
Jawaban

gerak, gugus

A

tari,
pengembanga
n dan
pengelolaan
level dan pola
lantai

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
sebuah
gambar
proses
pengelolaan
level, peserta
didik dapat
menentukan
aspek apa
yang
diterapkan

Alasannya:
Berimbang,
bergradasi,
runut
tidak
mengganggu
Dalam formasi dia atas pengelolaan
pandangan
level yang baik adalah ....
A. Satu orang di depan level rendah,
2 orang belakangnya menengah, 4
orang belakagnya tinggi
B. tiga orang di depan level rendah, 2
orang belakangnya menengah, 2
orang lagi tinggi
C. Satu orang di depan level rendah,
2 orang belakangnya menengah, 2
orang belakagnya tinggi, 2 orang
lagi rendah
D. Satu orang di depan level tinggi, 2
orang belakangnya menengah, 4
orang belakagnya rendah
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Gerak tari berdasarkan level memiliki tiga elemen, yaitu level rendah,sedang,
dan level tinggi. Ketiga level ini merupakan satu kesatuan utuh sehingga
memberi kesan dinamis pada sebuah karya tari. Penggunaan level pada gerak
tari berhubungan erat dengan penggunaan dan pengembangan ruang, waktu
dan tenaga.
Pola lantai adalah desain yang dibuat oleh perpindahan penari dan posisi
penari dalam area pentas atau ruang pementasan. Pada saat menuangkan
perlu dibuat perencanaanya. Pola lantai ini sangat erat dengan formasi karena
formasi penar juga bagian dari pola lantai.
Berbicara posisi penari atau formasi penari tidak lepas dari permasalahan dan
fungsi arah hadap, jarak penari maupun nilai simbol yang diharapkan. Pada
dasarnya formasi saat menari dengan gerak ditempat ada tiga macam dalam
bentuk garis lurus, garis lengkung dan kombinasi. Sedangkan arah hadap,
jarak, maupun tujuan dari formasi atau nilai simbol sangatlah lekat
mempengaruhi nilai estetika yang diharapkan, Maka gerak tari dengan unsur
ini pengaruhnya cukup kental.
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Setelah mengikuti pembelajaran Ruang Gerak Tari, ruang umum dengan
jabaran level, pola lantai, formasi, arah hadap, jarak penari dan nilai simbol
ada beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan
balik dan tindak lanjut.
1.

Apakah setelah mempelajari Komposisi Tari subunit Ruang Gerak Tari ini
Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai ?

2.

Apakah materi Ruang Gerak Tari ini telah tersusun secara sistematis
sehingga memudahkan proses pembelajaran?

3.

Apakah Anda merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
terutama dalam hal kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat orang
lain selama aktivitas pembelajaran?

4.

Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
Komposisi Tari sub unit Ruang Gerak Tari ini sehingga memerlukan
perbaikan?

5.

Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
3 Ruang gerak tari ?
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Unit pembelajaran ini merupakan bahan ajar bagi guru Seni budaya SMP aspek
seni tari dengan sasaran pembelajaran untuk siswa kelas VII. Kelompok
kompetensi yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta
diklat berisi aktivitas pembelajaran, penerapan dalam kehidupan nyata,
materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara
sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang
diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dalam unit pembelajaran
ini guru dapat mendalami kompetensi profesionalnya tentang keselarasan dan
harmoni unsur tari. Unit pembelajaran ini dikemas dalam kesatuan rumpun
pembelajaran Komposisi Tari.
Secara khusus, unit pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan
pendalaman materi kepada guru seni budaya SMP aspek seni tari agar mampu
menguasai dan mengimplementasikan materi pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang diampu pada kelas VII. Unit pembelajaran ke empat dari
4 unit yang ada merupakan muara atau kompotensi akhir yang siap
diperagakan atau disajikan.
Setelah mempelajari dengan seksama unit pembelajaran kompetensi ini baik
secara uraian bersifat pengetahuan maupun tuntunan praktik, diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang keselarasan dan
harmoni unsur tari. Kompetensi ini sebagai keteknkan dasar yang akan
bermuara pada nilai kepekaan, kreativitas, penyelarasan dan harmoni yang
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3.4 memahami gerak
tari sesuai level, dan
pola lantai sesuai
iringan

-Menjelaskan gerak dasar
(motif,ragam,gerak transisi)

VII

- Menjelaskan gerak dasar
sesuai level, dan pola lantai
sesuai iringan.
- Mengorganisir keselarasan
level,pola lantai,iringan internal
- Mengorganisir harmoni
level,pola lantai sesuai iringan
internal

KD KETERAMPILAN
4.4 memeragakan
gerak tari
berdasarkan level
dan pola lantai
sesuai iringan

- Memeragakan gerak dasar
(Motif,ragam,gerak transisi)

VII

- Memeragakan gerak dasar
sesuai level, dan pola lantai
sesuai iringan.
- Mempertunjukan keselarasan
level,pola lantai,iringan internal
- Mempertunjukan harmoni
level,pola lantai sesuai iringan
internal
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

Indikator Kunci
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

3.4.1 Menjelaskan gerak dasar
(Motif,ragam,gerak transisi)

4.4.1. Memeragakan gerak dasar
(motif,ragam,gerak transisi)

3.4.2. Menjelaskan gerak dasar
sesuai level, dan pola lantai sesuai
iringan.

4.4.2. Memeragakan gerak dasar
sesuai level, dan pola lantai sesuai
iringan.

Indikator Pengayaan
Indikator Pengetahuan

Indikator Ketrampilan

3.4.3. Mengorganisir keselarasan 4.4.3. Mempertunjukan keselarasan
level,pola lantai,iringan internal
level,pola lantai,iringan internal
3.4.4. Mengorganisir harmoni
level,pola lantai sesuai iringan
internal
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4.4.4. Mempertunjukan harmoni
level,pola lantai sesuai iringan
internal

Subunit Pembelajaran
Keselarsan dan Harmoni Unsur Tari

A. Keselarasan
Keselarasan dalam kehidupan sehari=hari, cukup banyak relevansinya tetapi
keselarasan ini indikator atau ukurannya pada kepekaan dan cita rasa, maka
kadang bisa berbeda fungsi atau rasanya. Secara umum keselarasan sesuatu
yang enak, imbang, menyenangkan, damai, indah. Penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari misalnya: Dalam suasana pagi hari musik apa yang enak
didegar, menu atau sapan apa yang harus kita nukmati, kegiatan apa yang
sesuai suasana pagi. Dalam sisi bentuk keselarasan dapat dinikmati oleh mata,
misalnya bangunan rumah nampak selaras antara garis lurus, dengan
lengkungnya, penataan taman selaras antara warna daun dan bunganya, juga
tingi rendahnya tanaman, meja dan kursinya nampak serasi sekali bentuk
maupun bahannya dls.

B. Harmoni
Pengalaman hidup pribadi seseorang dengan segala peristiwa yang dialami
yaitu kesenangan, kesedihan, kesombongan, kemarahan, ketamakan dan
lainya menjadi hal menarik apabila diolah sedemikian rupa menjadi sesuatu
yang memiliki nilai harmonis. Kejadian sehari-hari yang timbul di alam sekitar,
misalnya tentang gejala yang ada di masyarakat diantaranya, ketentraman,
keresahan, kesederhanaan, kejahatan, kepanikan dan lainya juga menjadi
sumber inspirasi dalam menentukan tema yang dapat dikelola untuk
mendapatkan nilai-nilai yang harmois.
Dalam hal ini harmoni adalah daya tarik yang mengandung kesatuan, memiliki
kedinamisan, memberikan penyegaran, enak dipandang, enak didengar, bisa
juga selaras, berimbang.
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Pembelajaran sub unit empat ini memang menekankan keharmonisan unsur
gerak, pola lantai dan level dengan iringan tari. Sebagai contoh dalam
penerapan daam kehidupan sehari membuat ke harmonisannya antara
perabot meja kursi, menu makanan dan ruang yang akan digunakan.
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Subunit Pembelajaran
Keselarsan dan Harmoni Unsur Tari

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelaran pada sub unit 4 tentang keselarasan dan harmoni akan
menggunakan

model

discovery.

Dalam

sintaknya

atau

tahapannya

sesungguhnya kegiatan aktivitasnya merupakan pengulangan lebih tepatnya
pemantapan dari aktivitas sebelumnya.
Aktivitas 1 Merumuskan pertanyaan (masalah)
Merumuskan pertanyaan diambil dari kompetensi dasar kelas VII yaitu,
memahami dan memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai
sesuai iringan. Jadi rumusan masalahnya adalah :
Bagaimana memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai
sesuai iringan ?
Untuk mendalamai aktivitas ini harus tahu pengertan dan arah kegiatan
berikutnya. Secara garis besarnya yang dimaksud gerak tari adalah gerak
murni dan gerak maknawi. Bentuknya dapat berupa pose atau sikap gerak,
sampai pada ragam gerak tari atau kalimat gerak. (Lebih jelas pelajari sub unit
1). Level dan pola lantai adalah aspek ruang yag juga penerapannya tidak lepas
dari formasi,arah hapap da jarak penari. (lebih jelas baca sub unit 3).
Sedangkan iringan ditekankan pada iringan atau musik internal yaitu bentuk
musik iringan tari yang berasal dari tubuh penari, antara lain berupa nyanyian,
tepuk tangan, petikan jari, hentakan kaki dan lainnya. Dalam aktivitas ini
didukung lember kerja 1.
Aktivitas 2 Membuat rancangan pengumpulan data/informasi
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Membuat rancangan pengumpulan data/informasi ini pada dasarnya
mengumpulkan hasil kegiatan sebelumnya .
Kegiatan sub unit 1 tentang gerak dasar tari dari gerak murni dan gerak
maknawi, pose gerak, ragam gerak dan ragam gerak transisi.
Kegiatan sub unit 2 tentang iringa tari eksternal dan iringan tari internal
Kegiatan sub unit 3 tentang gerak dasar tari dari gerak murni dan gerak
maknawi, dengan penerapan atau pengembangan level dan pola lantai.
Rancangan pengumpulan data ini untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana
memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan ?
Rancangan dibuat dalam satu format yang ada dalam lembar kerja 2
Aktivitas 3 Mengumpulkan data/informasi dengan teknik yang sesuai
dan menganalisis data/informasi
Peserta didik melakukan brainstorming dengan cara sharing information,
klarifikasi informasi dan data untuk dianalisis, dan menerapkannya untuk
memberikan jawaban dalam bentuk peragaan dan diskripsi.
Pertanyaan, Bagaimana memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola
lantai sesuai iringan ? ini sesungguhnya mengandung tujuan di dalamnya.
Tujuan yang dimaksud kata sesuai iringan yang diartikan keselarasan dan
harmaoni antara tiga hal gerak tari, level dan pola lantai serta iringannya.
Hal ini akan kita lihat hasil evaluasi saat proses untuk menentukan apa yang
akan diperagakan. Aktivitas ini diduung lember kerja 3.
Aktivitas 4 Merumuskan simpulan (menjawab pertanyaan)
Peserta didik melakukan peragaan untuk menjawab pertanyaan. Terutama
menyangkut keselarasan dan harmoni tiga aspek : Gerak tar, level dan pola
lantai dan iringan internal.
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Peserta didik secara kelompok mengolah hasil peragaan atau jawaban dari
pertanyaan dalam bentuk diskripsi. Aktifitas ini didukung lembar kerja 4
Aktivitas 5 Menerapkan/menggunakan “temuan” dalam kehidupan
Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi dalam menjawab pertanyaan.
Dalam proses aktivitas jika memiki temuam sesuatu atau cara dapat
diterapkan dalam kehidupan. Untuk melengkapi aktivitas ini didukung lembar
kerja 5.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
1. Judul

: Merumuskan pertanyaan (masalah)

2. Tujuan

: Memberikan arah aktvitas dan hasil yang akan

dicapai
3. Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
4. Petunjuk Kerja

:

 Berkumpul pada kelompok masing-masing
 Amatiah aktivitas pada sub unit 1 sampai 3
 Rumusan pertanyaan bersumber dari data ditawarkan sebagai berikut :
Bagaimana memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai
sesuai iringan ?
 Deskripsikan istilah data yang menyangkut jawaban dari pertanyaan
tersebut.
 Dapatkan data dari bahan bacaan atau sumber lainnya.
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5. Form kegiatan 1

: Merumuskan pertanyaan.

Bagaimana memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai
sesuai iringan ?

ISTILAH

DESKRIPSI

Gerak Dasar

.........................

Gerak Murni

...........................

...................................

.....................................

Lembar Kerja Peserta Didik 2
1. Judul

: Membuat rancangan pengumpulan
data/informasi

2. Tujuan

: Mampu membuat rancangan dari data

3. Identitas Mata Pelajaran : Seni Budaya
4. Petunjuk Kerja

:



Amatiah hasil dari aktivitas sebelumnya



Diskusikan untuk merancang jawaban yang diperoleh dari data
pembelajaran sebelunya.



Deskripsikan rancangan tersebut pada kelompokmu.

5. Format kerja

2
Rancangan Peragaan Tari

No

Gerak /ragam gerak
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Garap ruang

iringan
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
1. Judul

: Mengumpulkan data/informasi dengan
teknik yang sesuai dan menganalisis
data/informasi.

2. Tujuan

: Menentukan konsep dan prosedur
peragaan unsur tari.

3. Identitas Mata Pelajaran

: Seni Budaya

4. Petunjuk Kerja

:



Menentukan kerangka peragaan



Lakukan analisis dan evaluasi dari sisi gerak,ruang mauon
iringan internalnya



Perhatikan indikator sebagai bahan analisis dan evaluasi.



Catat hasil anlisis dan evaluasinya

5. Format Kerja Analisis dan Evaluasi
NO
1

UNSUR

BELUM

SUDAH

CATATAN

GERAK
 Kesadaran bentuk tubuh
 Hafal setiap ragam gerak
 Teknk gerak merata
 Membuat ragam transisi yang

sesuai
 Menunjukan

motif,ragam,gugus
 Memperlancar peragaan
 ....
2

RUANG
 Mengatur dan memberi

penerapan level
 Membuat variasi formasi
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 Artistik pola lantai
 Keselarasan level,pola lantai,

formaso, arah hadap, jarak.
 Kejelasan formasi
 Artistik dalam pola lantai

peruhan gerak

3

IRINGAN
 Mengatur dan member tanda

efektif gerak tari
 Pengendali dan pemberi tanda

perubahan bentuk gerakan
 Sebagai rangsangan bagi

penari
 Mendukung jalannya peragaan
 Penuntun dan pemberi tanda

awal dan akhir dari tarian
 Membantu mempertegas

ekspresi gerak

Lembar Kerja Peserta Didik 4
1. Judul

: Merumuskan simpulan (menjawab pertanyaan)

2. Tujuan

: Meragakan hasil kesimpulan

3. Identitas Mata Pelajaran
4. Petunjuk Kerja

: Seni Budaya
:



Persiapkan hasil kesimpulan jawaban/peragaan



Peragakan hasil simpulan setiap kelompok masing-masing
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Berilah tanggapan kelompok temanmu.

1. Format Kerja
TANGGAPAN PERAGAAN UNSUR TARI
KELOMPOK ........

...................

KELOMPOK ........

................

KELOMPOK .......

............

KELOMPOK ........

..................

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

: Menerapkan/menggunakan “temuan” dalam kehidupan

Tujuan

: Menerapkan temuan dalam kehidupan sehari

Identitas Mata Pelajaran: Seni Budaya
Petunjuk Kerja

:

Simpukan apa hasil dari proses pembelajaran ini
Perhatikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari.
Deskripsikan temuan tersebut menurut pendapatmu dalam kehidupan
Contoh :
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Keselarasan dalam kehidupan sehari=hari, cukup banyak relevansinya tetapi
keselarasan ini indikator atau ukurannya pada kepekaan dan cita rasa, maka
kadang bisa berbeda fungsi atau rasanya. Secara umum keselarasan sesuatu
yang enak, imbang, menyenangkan, damai, indah. Penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari misalnya: Dalam suasana pagi hari musik apa yang enak
didegar, menu atau sapan apa yang harus kita nukmati, kegiatan apa yang
sesuai suasana pagi. Dalam sisi bentuk keselarasan dapat dinikmati oleh mata,
misalnya bangunan rumah nampak selaras antara garis lurus, dengan
lengkungnya, penataan taman selaras antara warna daun dan bunganya, juga
tingi rendahnya tanaman, meja dan kursinya nampak serasi sekali bentuk
maupun bahannya dls

C. Bahan Bacaan
Keselarasan dan Harmoni
Dukungan ilustrasi musik pada sebuah tarian tidak harus paralel. Jika gerakan
menangis, suasana sedih akan lebih terasa jika dilatarbelakangi iringan yang
mengalun dan tempo lambat. Misalnya, dengan suara suling yang mendayudayu. Suasana gembira diiringi dengan irama yang ritmis energik dengan
melodi yang mengundang orang untuk ikut mengetuk ngetukkan kakinya.
Ada saat lain iringan berbanding terbalik dengan gerakan. Misalnya, untuk
menunjukkan kemarahan, orang bisa mengekspresikannya dengan berdiri
diam, membuka kaki menatap ke arah depan, dengan dada membusung, napas
agak berat turun naik, tetapi musik bergemuruh, ramai riuh rendah dengan
tabuhan yang stacatto. Pada Tari Topeng Panji dari Cirebon, adegan seperti
tersebut di atas memang menjadi keunikan tersendiri. Penari topeng
berwarna putih diam dalam posisi adeg-adeg kaki dibuka lebar, dan sedikit
menggerakkan pergelangan tangannya, sementara suara gamelan dan
tabuhan gendang sangat keras. Berikut beberapa fungsi musik dalam tari:
1)

Memberi irama (membantu mengatur waktu)
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Kita kenal bahwa tari terdiri dari gerak-gerak yang berirama, mengatur
atau menentukan irama, oleh karena itu sangat sulit menari tanpa
musik. Dimana irama dalam tari yaitu pengatur waktu (tempo) cepat
dan lambatnya dari suatu rangkaian gerak, dan perlu saling mengisi
dan saling mengiringi.
2)

Memberi iustrasi atau gambaran suasana
Dalam tari, suasana atau ilustrasi sangat erat hubungannya dengan
watak penari, terutama pada tari tradisional yang sangat memerlukan
berbagai suasana. Adapun watak dalam suasana tari antara lain watak
luguh/halus, watak lenyap/ganjen, dan gagah.

3)

Membantu mempertegas ekspresi gerak
Dalam tarian sudah barang tentu mempunyai tekanan-tekanan gerak
yang diatur oleh tenaga. Dalam mempertegas ekspresi gerak
akan lebih sempurna

diiringi

atau

dipertegas

oleh

hentakan

instrumen musik sebagai pengiring tari.
4)

Rangsangan bagi penari
Elemen dasar dari tari adalah gerak dan ritme, Maka elemen dasar dari
musik adalah nada ritme dan melodi. Sejak zaman prasejarah sampai
sekarang dapat dikatakan dimana ada tari di situ pasti ada musik, musik
dalam tari bukan hanya sekedar pengiring, tetapi musik adalah
partner tari yang tidak boleh ditinggalkan, musik dapat memberikan
suatu irama yang selaras sehingga dapat membantu mengatur ritme
atau hitungan dan dapat juga memberikan gambaran dalam ekspresi
suatu gerak

Dari beberapa fungsi musik iringan tari ini pembelajaran awal ini menekankan
pada fungsi Rangsangan Bagi Penari. Bagaimana musik internal dapat
selaras dan harmonis dengan unsur gerak tari yang merupakan gerak dasar

149

dan contoh-contoh pengembangannya melalui ruang terutama level dan pola
lantai, waktu dan tenaga.
Gerak adalah substansi dasar yang digunakan sebagai alat ekspresi dalam tari.
Melalui gerak, sebuah tari dapat dikomunikasikan sehingga dapat dihayati,
baik oleh penonton maupun oleh penari itu sendiri. Gerak adalah proses
perpindahan dari posisi satu ke posisi berikutnya secara utuh dan
berkesinambungan. Ada bermacam-macam gerak dalam tari, masing-masing
mempunyai watak sesuai dengan ciri-cirinya. Gerak dengan watak feminin,
biasanya digunakan untuk bentuk tari putri, dan memiliki ciri-ciri sebagai
berikut a. volume gerak sempit

atau kecil b. kaki diangkat rendah c.

lengan/tangan diangkat rendah d. gerak bersifat lemah lembut. Gerak dengan
watak maskulin, biasanya digunakan untuk tari putra dan mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut: a. volume gerak besar atau luas b. kaki diangkat tinggi c.
lengan/tangan diangkat tinggi d. gerak bersifat kuat dan keras. Demikian
keselarasan dan harmoni yang dimaksud nilai-nilai yang terkait keterpaduan
antara gerak, pola garap level dan pola lantai dengan iringan internal.
Musik internal adalah bentuk musik iringan tari yang berasal dari tubuh
penari, antara lain berupa nyanyian, tepuk tangan, petikan jari, hentakan kaki
sebagai contoh adalah tari Kecak. Tari Kecak dari Bali hanya mengandalkan
suara penari berbentuk nada sebagai pedoman ritme tarian. Ketika Rama
Shinta menari di tengah Tarian Kecak, vokal penari Cak diatur sedemikian
rupa dengan pola tertentu. Dengan demikian, ada saatnya penari Shinta
menyanyi sendiri sambil menari, sementara suara penari Cak laki-laki dibuat
sayup-sayup.
Perbedaan vokal yang dibunyikan merupakan tanda perubahan gerakan dari
penari Rama/Shinta yang berada di tengah arena. Penari Kecak dengan posisi
duduk melingkar, tangan di atas, tanpa mengenakan busana bagian atas,
bertelanjang dada, ditarikan oleh puluhan pria dan menggunakan kain catur
khas Bali, menyusun pola nada Cak atau Sir, dengan tempo dan dinamika yang
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berbeda. Gerakan dilakukan sebagai transisi (perpindahan) dari gerak satu ke
gerak berikutnya, tanpa diiringi vokal, juga merupakan bentuk iringan
internal. Tari Saman pada beberapa transisi (perpindahan pola gerak)
memiliki saat hening tanpa suara, tanpa nyanyian. Namun, tetap menimbulkan
efek suara ketika menepukkan tangan ke badannya, sementara gerakan
berlangsung membentuk ritme.
Demikian keselarasan dan harmoni yang dimaksud nilai-nilai yang terkait
keterpaduan antara gerak, pola garap level dan pola lantai dengan iringan
internal.
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Perpindahan pada pola lantai saat menari kelompok sebenarnya
untuk melatih ....

a.

Keberanian di atas panggung

b.

Kedisiplinan pada saat menari

c.

Kemampuan menari

d.

Keterampilan mengikuti irama

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.4 pada indiator 3.4.3, dan 3.4.4.
Kalimat soal sebenarnya melatih.. merupakan tujuan maka jawabannya
kedisiplinan pada saat menari, sedangkan opsi lainnya adalah
ketrampilannya menari dan keberanian diatas panggung adalah sikapnya.
Jadi jawabannya b.
2.

Perpaduan Level dan Pola Lantai selalu muncul dalam tari
tradisional. Mengapa keduanya selalu muncul dalam sebuah tarian ?

a.

Karena level dan pola lantai merupakan rangkaian koreografi
yang dapat memberi dinamika sajian
Karena Level dan pola lantai akan memudahkan penari meniru
temannya
Karena pola lantai dan level saling berhubungan dengan tata
panggung
Benar semua

b.
c.
d.

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.4 pada indiator 3.4.3, dan 3.4.4. Kata
kunci dalam soal perpaduan yag selalu muncul. Karena ruang merupakan
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bagian yang tak terpisahkan dari kwalitas koreografi itu sendiri. jawabannya
A.
3. Belajar menari sebenarnya adalah belajar untuk ....
a.

Mengolah raga

b.

Mengolah keterampilan

c.

Mengolah rasa

d.

Mengolah irama

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.4 pada indiator 3.4.3, dan 3.4.4. Kata
kunci dalam soal itu adalah sebenarnya ...... yang diasumsikan sasaran atau
tjuan utamanya menari adalah mengolah rasa sedangkan opsi yang lain
tahapan atau bagian dari olah rasa.. Jadi jawabannya C.
4.

Iringan yang sesuai dengan karakter tari akan terwujud jika....
a. Proses pembuatan gerak tari bersamaan dengan konsep
iringan
b. Iringan ada dulu baru tarian dibuat
c. Tari menyesuaikan iringan tarinya
d. Tari dibuat sederhana, iringan baru dibuat

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.4 pada indiator 3.4.3, dan 3.4.4.
Kalimat soal itu perlu dicermati, dan semua jawaban biasa terjadi secara
faktual dalam proses pembelajaran namun apabila menginkan keselarasan ,
kesesuaian, harmoni memang harus di buat bersamaan antara gerak dan
iringannya. Jadi jawabannya A.
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5.

Musik/Iringan di dalam tari dapat berfungsi sebagai kecuali : ....
a. Pengiring tari
b. Pemberi suasana
c. . Ilustrasi
d. Pemberi Irama

Pembahasan : Soal ini mengaitkan KD. 3.4 pada indiator 3.4.3, dan 3.4.4. Kata
kunci dalam soal itu fungsi iringan tari kecuali,.... Opsi yang merupakan fungsi
musik/iringan tari dalam bahan bacaan adalah pemberi irama, pemberi
suasana dan ilustrasi. Jadi jawaban A. Maknanya tidak sebagai pengiring tari
atau tari dan musik berjalan-sendiri sendiri.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi yang di uji : 3.4. memahami gerak tari sesuai level, dan pola
lantai sesuai iringan
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No
1

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

1.4.2.

Menjelaskan
gerak dasar
sesuai level,
dan pola lantai
sesuai iringan.

Materi

Indikator Soal

Motif ,ragam

Keselarasan

Disajikan proses

gerak, gugus

dan

penerapan

tari,

harmoni

pengelolaan

pengembangan

iringan internal

dan

yang sesuai

pengelolaan

gerak dasar tari

level dan pola
lantai
Iringan tari
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No

Level

Soal Kognitif
1

C3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.4 3.4.
memahami
gerak tari
sesuai level,
dan pola
lantai sesuai
iringan

IPK YANG
SESUAI

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VII
:Seni
Budaya
Buku
Sumber :
Modul PKB
A guru
jenjang
SMP. 2017.
Seni
Budaya
SMP Kelas
VII Edisi
Revisi
2017.
Jakarta:
Kemendikb
ud.

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

3.4.2.

Penge
tahua
n/
Pema
hama
n

v

Ap
lik
asi

Penalar
an

RUMUSAN BUTIR SOAL

Menjelaskan
gerak dasar
sesuai level,
dan pola
lantai sesuai
iringan.

Musik dapat memberikan suatu
irama
Nomor
Soal
1

yang

selaras

sehingga

dapat membantu mengatur ritme
atau hitungan dan dapat juga
memberikan

gambaran

dalam

ekspresi suatu gerak.

LINGKUP
MATERI
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Motif ,ragam

Kunci
Jawaban

gerak, gugus

A

Dalam pernyataan tersebut di atas
untuk membuat musik internal
dengan gerak-gerak dasar, fungsi
musik yang paling tepat sebagai ....

tari,
pengembanga
n dan
pengelolaan
level dan pola
lantai
Iringan tari

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
proses
penerapan
pengelolaan
iringan
internal yang
sesuai gerak
dasar tari
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A.
B.
C.
D.

Rangsangan bagi penari
.Ilustrasi tuk gerakan
Pemberi suasana tari
Pemberi Irama tarinya
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Gerak adalah substansi dasar yang digunakan sebagai alat ekspresi dalam tari.
Melalui gerak, sebuah tari dapat dikomunikasikan sehingga dapat dihayati,
baik oleh penonton maupun oleh penari itu sendiri. Gerak adalah proses
perpindahan dari posisi satu ke posisi berikutnya secara utuh dan
berkesinambungan. Ada bermacam-macam gerak dalam tari, masing-masing
mempunyai watak sesuai dengan ciri-cirinya. Gerak dengan watak feminin,
biasanya digunakan untuk bentuk tari putri, dan memiliki ciri-ciri sebagai
berikut a. volume gerak sempit

atau kecil b. kaki diangkat rendah c.

lengan/tangan diangkat rendah d. gerak bersifat lemah lembut. Gerak dengan
watak maskulin, biasanya digunakan untuk tari putra dan mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut: a. volume gerak besar atau luas b. kaki diangkat tinggi c.
lengan/tangan diangkat tinggi d. gerak bersifat kuat dan keras. Demikian
keselarasan dan harmoni yang dimaksud nilai-nilai yang terkait keterpaduan
antara gerak, pola garap level dan pola lantai dengan iringan internal.
Dari beberapa jenis musik iringan tari , selain yang di pilih menggunakan
masik iringan internal dalam pembelajaran awal ini menekankan pada fungsi
musik tari sebagai Rangsangan Bagi Penari. Bagaimana musik internal dapat
selaras dan harmonis dengan unsur gerak tari. Unsur gerak tari ini merupakan
gerak dasar dan contoh-contoh pengembangannya melalui ruang terutama
level dan pola lantai, waktu dan tenaga yang harus sesuai atau selaras dan
harmonis dengan musik iringannya.
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Umpan Balik

Setelah mengikuti sub unit keselarasan dan harmoni unsur tari, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1.

Apakah setelah mempelajari Komposisi Tari subunit keselarasan dan
harmoni unsur ini Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
memadai tentang keselarasan dan harmoni ?

2.

Apakah materi Komposisi sub unit keselarasan dan harmoni unsur ini
telah tersusun secara sistematis sehingga memudahkan proses
pembelajaran?

3.

Apakah Anda merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
terutama dalam hal kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat orang
lain selama aktivitas pembelajaran?

4.

Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
Komposisi Tari sub unit keselarasan dan harmoni unsur ini sehingga
memerlukan perbaikan?

5.

Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
sub unit keselarasan dan harmoni unsur tari ini?
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Paket Unit Pembelajaran
Komposisi Tari

Pembelajaran unit Komposisi Tari merupakan salah satu upaya

untuk

memberikan wawasan tentang dasar-dasar Komposisi Tari pada peserta
agar dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan
tentang unsur pokok tari yaitu, gerak ,ruang, waktu dan tenaga dan
bagaimana mengetrapkannya menjadi bentuk ragam gerak tari yang dapat
disajikan atau diperagakan sebagai daya kreativitas peserta didik..
Komposisi Tari dipelajari melalui pemahaman mengenai strukur tari, unsur
pokok tari, dan penekanan pada dimensi iringan internal, level dan pola
lantai yang bermuara pada keselarasan dan nilai-nilai harmoni pada unsur
tersebut.
Dalam konsep aktivitas pembelajarannya sesungguhnya Kompetensi Dasar
yang akan dicapai merupakan keterpaduan antara KD satu dengan KD
berikutnya yang saling melengkapi, sehingga hasilnya dapat dilihat di akhir
pembelajaran. Aktifitas pembelajaran menerapkan model Problem Based
Learning dan Descovery Learning serta Transfer Knowledge
Beberapa tahapan dijabarkan melalui sub kompetensi pemahaman unsur
tari, iringan tari, pengelolaan ruang, dan keselarasan serta harmoni dari
unsur tari. Semoga materi ini dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk
menjadikan guru yang lebih profesional. Amiin.

133

Daftar Pustaka

Edi Sediawati, dkk. Pengetahuan elementari dan Beberapa Masalah Tari,
Direktorat

Kesenian,

Proyek

Pengembangan

Kesenian

Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
Smith, Jacqueline. 1985. Komposisi Tari petunjuk Praktis bagi Guru.
Terjemahan Ben Suharto,SST. Yogyakarta: Ikalisti.
Sumandiyo

Hadi.

2003.

Aspek-aspek

dasar

Koreografi

Kelompok.Yogyakarta.LKAPHI
I. Gusti Agung Ngurah Suparta SST, dkk. Pengantar Pengetahuan Tari,
Subhadaya, Surabaya, 1982.
Sudarsono,

Tari-Taraian

Indonesia

I,

Proyek

Pengembangan

Media

Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Jakarta.
---------------------, Djawa dan Bali Dua Pusat Perkembangan Dramatari
Tradisional di Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1972.
---------------------, Pengantar Pengetahuan dan Komposisi Tari, Akademi Seni
Tari Indonesia, Yogyakarta , 1978.
.Wardhana, RM Wisnoe. 1990. Pendidikan Seni Tari. Jakarta. Departemen
pendidikan dan Kebudayaan

134

Paket Unit Pembelajaran
Komposisi Tari

KI-KD SMP/MTs – Permendikbud 37 Tahun 2018
KELAS VII
A. SENI RUPA
KI 3

KI 4

3. memahami pengetahuan (faktual, 4. mencoba, mengolah, dan menyaji
konseptual,

dan

prosedural) dalam ranah konkret (menggunakan,

berdasarkan rasa ingin tahunya mengurai, merangkai, memodifikasi,
tentang

ilmu

teknologi,

seni,

pengetahuan, dan
budaya

terkait membuat)

dan

ranah

abstrak

fenomena dan kejadian tampak (menulis, membaca, menghitung,
mata

menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan

yang

dipelajari

di

sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori
KD

KD

3.1 memahami unsur, prinsip, teknik 4.1 menggambar flora, fauna, dan
dan prosedur menggambar flora, alam benda
fauna dan alam benda dengan
berbagai bahan
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3.2 memahami prinsip dan prosedur 4.2 menggambar gubahan flora,
menggambar gubahan flora, fauna, fauna, dan bentuk geometrik menjadi
dan

bentuk

geometrik

menjadi ragam hias

ragam hias
3.3 memahami prosedur penerapan 4.3 membuat karya dengan berbagai
ragam hias pada bahan buatan

motif ragam hias pada bahan buatan

3.4 memahami prosedur penerapan 4.4 membuat karya dengan berbagai
ragam hias pada bahan alam

motif ragam hias pada bahan alam

B. SENI MUSIK
KI 3

KI 4

3. memahami pengetahuan (faktual, 4. mencoba, mengolah, dan menyaji
konseptual,

dan

prosedural) dalam ranah konkret (menggunakan,

berdasarkan rasa ingin tahunya mengurai, merangkai, memodifikasi,
tentang

ilmu

teknologi,

seni,

pengetahuan, dan membuat) dan ranah abstrak
budaya

terkait (menulis, membaca, menghitung,

fenomena dan kejadian tampak menggambar, dan mengarang) sesuai
mata

dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KD

3.1

memahami

bernyanyi

satu

KD
konsep

dasar 4.1 menyanyikan lagu dengan satu

suara

secara suara secara berkelompok dalam

berkelompok dalam bentuk unisono
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3.2 memahami dasar bernyanyi 4.2 menyanyikan lagu dengan dua
dengan dua suara atau lebih secara suara atau lebih dalam bentuk
berkelompok
3.3

kelompok vokal

memahami

konsep

dasar 4.3 memainkan alat musik sederhana

permainan alat musik sederhana secara perorangan
secara perorangan
3.4

memahami

konsep

ansamble musik.

dasar 4.4 memainkan ansamble musik
sejenis dan campuran.

C. SENI TARI
KI 3

KI 4

3. memahami pengetahuan (faktual, 4. mencoba, mengolah, dan menyaji
konseptual,

dan

prosedural) dalam ranah konkret (menggunakan,

berdasarkan rasa ingin tahunya mengurai, merangkai, memodifikasi,
tentang

ilmu

teknologi,

seni,

pengetahuan, dan membuat) dan ranah abstrak
budaya

terkait (menulis, membaca, menghitung,

fenomena dan kejadian tampak menggambar, dan mengarang) sesuai
mata

dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KD

3.1

memahami

KD
gerak

tari 4.1

memeragakan

gerak

tari

berdasarkan unsur ruang waktu dan berdasarkan unsur ruang waktu
tenaga

dan tenaga
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3.2

memahami

gerak

tari 4.2

memeragakan

gerak

tari

berdasarkan ruang waktu dan tenaga berdasarkan ruang waktu dan tenaga
sesuai iringan

sesuai iringan

3.3 memahami gerak tari sesuai 4.3 memeragakan gerak tari sesuai
dengan level dan pola lantai

dengan level dan pola lantai

3.4 memahami gerak tari sesuai 4.4
level, dan pola lantai sesuai iringan

memeragakan

gerak

tari

berdasarkan level dan pola lantai
sesuai iringan

D. SENI TEATER
KI 3

KI 4

3. memahami pengetahuan (faktual, 4. mencoba, mengolah, dan menyaji
konseptual,

dan

prosedural) dalam ranah konkret (menggunakan,

berdasarkan rasa ingin tahunya mengurai, merangkai, memodifikasi,
tentang

ilmu

teknologi,

seni,

pengetahuan, dan membuat) dan ranah abstrak
budaya

terkait (menulis, membaca, menghitung,

fenomena dan kejadian tampak menggambar, dan mengarang) sesuai
mata

dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KD

KD

3.1 memahami konsep, teknik dan 4.1 memeragakan adegan fragmen
prosedur dasar seni peran untuk sesuai konsep, teknik dan prosedur
pementasan fragmen
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3.2 memahami teknik menyusun 4.2 menyusun naskah sesuai kaidah
naskah fragmen
3.3

pementasan fragmen

memahami

perancangan 4.3 merancang pementasan fragmen

pementasan fragmen sesuai konsep, sesuai konsep, teknik dan prosedur
teknik dan prosedur
3.4 memahami pementasan fragmen 4.4 mementaskan fragmen sesuai
sesuai konsep, teknik, dan prosedur

konsep, teknik, dan prosedur

KELAS VIII
A. SENI RUPA
KI 3
3. memahami

KI 4

dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar

pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,
budaya

tentang
teknologi,

terkait

fenomena

kejadian tampak mata

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak
seni, (menulis,

membaca,

dan menggambar,

dan

enghitung,
mengarang)

sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori

KD

KD
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3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, 4.1
dan

prosedur

menggunakan

menggambar

menggunakan

menggambar model dengan berbagai bahan dan
model

dengan teknik berdasarkan pengamatan

berbagai bahan
3.2

memahami

prosedur 4.2 menggambar illustrasi dengan

menggambar illustrasi dengan teknik teknik manual atau digital
manual atau digital
3.3

memahami

prosedur 4.3

memahami

prosedur

menggambar

menggambar

poster dengan berbagai teknik

poster dengan berbagai teknik

3.4

memahami

prosedur 4.4 menggambar komik dengan

menggambar

berbagai teknik

komik dengan berbagai teknik
B. SENI MUSIK
KI 3
3. memahami

KI 4

dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar

pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,
budaya

tentang
teknologi,

terkait

fenomena

kejadian tampak mata

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak
seni, (menulis,

membaca,

enghitung,

dan menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

KD
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3.1 memahami teknik dan gaya 4.1 menyanyikan lagu-lagu daerah
menyanyi lagu-lagu daerah

yang sesuai dengan teknik dan
gayanya

sesuai

dialektika

atau

intonasi kedaerahan
3.2 memahami teknik dan gaya lagu 4.2 menyanyikan lagu-lagu daerah
daerah dengan dua suara atau lebih dengan dua suara atau lebih secara
secara berkelompok

berkelompok

3.3 memahami teknik permainan 4.3 memainkan salah satu alat musik
salah satu alat musik tradisional tradisional secara perorangan
secara perorangan
3.4 memahami teknik permainan 4.4

memainkan

alat-alat

musik

alatalat musik tradisional secara tradisional secara berkelompok
berkelompok
C. SENI TARI
KI 3
3. memahami

KI 4

dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar

pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,
budaya

tentang
teknologi,

terkait

fenomena

kejadian tampak mata

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak
seni, (menulis,

membaca,

dan menggambar,

dan

enghitung,
mengarang)

sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori

KD

KD
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3.1 memahami keunikan gerak tari 4.1 memeragakan keunikan gerak
tradisional dengan menggunakan tari tradisional dengan menggunakan
unsur pendukung tari
3.2

memahami

dengan

tari

unsur pendukung tari
tradisional 4.2 memeragakan tari tradisional

menggunakan

unsur dengan

pendukung tari sesuai iringan

menggunakan

unsur

pendukung tari sesuai iringan

3.3 memahami penerapan pola 4.3 memeragakan cara menerapkan
lantai

gerak tari tradisional berdasarkan

dan unsur pendukung gerak tari pola lantai dengan menggunakan
tradisional

unsur pendukung tari

3.4 memahami penerapan pola 4.4 memeragakan tari tradisional
lantai tari tradisional berdasarkan berdasarkan pola lantai dengan
unsur pendukung tari sesuai iringan

menggunakan unsur pendukung tari
sesuai iringan

D. SENI TEATER
KI 3
3. memahami

KI 4

dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar

pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,
budaya

terkait

tentang
teknologi,
fenomena

kejadian tampak mata
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ilmu dan membuat) dan ranah abstrak
seni, (menulis,

membaca,

enghitung,

dan menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
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sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KD

KD

3.1 memahami konsep, teknik dan 4.1 meragakan gerak pantomim
prosedur dasar seni peran sesuai sesuai konsep, teknik, dan prosedur
kaidah pementasan pantomim

seni peran

3.2 memahami teknik menyusun 4.2 menyusun naskah sesuai kaidah
naskah sesuai kaidah pementasan pementasan pantomim
pantomim
3.3

memahami

pementasan

perancangan 4.3

pantomim

memahami

pementasan

sesuai pantomim sesuai konsep, teknik dan

konsep, teknik dan prosedur
3.4

merancang

prosedur

pementasan 4.4 mementaskan pantomim sesuai

pantomim

konsep, teknik, dan prosedur

sesuai konsep, teknik, dan prosedur

KELAS IX
A. SENI RUPA
KI 3

KI 4

3. memahami dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar
pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,

tentang

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak

teknologi,

seni, (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
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budaya

terkait

fenomena

dan dengan yang dipelajari di sekolah dan

kejadian tampak mata

sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

KD

KD

3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, 4.1 membuat karya seni lukis dengan
dan prosedur berkarya seni lukis berbagai bahan dan teknik
dengan berbagai bahan
3.2 memahami prosedur berkarya 4.2 membuat karya seni patung
seni

dengan berbagai bahan dan teknik

patung dengan berbagai bahan dan
teknik
3.3 memahami prosedur berkarya 4.3 membuat karya seni grafis
seni

dengan

grafis dengan berbagai bahan dan berbagai bahan dan teknik
teknik
3.4

memahami

penyelenggaraan

prosedur 4.4 menyelenggarakan pameran seni

pameran

karya rupa

seni rupa
B. SENI MUSIK
KI 3

KI 4

3. memahami dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar
pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,

tentang

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak

teknologi,

seni, (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
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budaya

terkait

fenomena

dan dengan yang dipelajari di sekolah dan

kejadian tampak mata

sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

KD
3.1

memahami

KD
teknik 4.1 mengembangkan ornamentasi

pengembangan

ritmis maupun melodis lagu dalam

ornamentasi melodis dan ritmis lagu bentuk vokal solo/tunggal
dalam bentuk vokal solo/tunggal
3.2

memahami

teknik 4.2 mengembangkan ornamentasi

pengembangan

ritmis maupun melodis lagu dalam

ornamentasi ritmis maupun melodis bentuk kelompok vokal
lagu dalam bentuk kelompok vokal
3.3 memahami konsep, bentuk, dan 4.3 memainkan karya-karya musik
ciri-ciri musik populer

populer dengan vokal dan atau alat
musik secara individual

3.4 memahami pertunjukan musik 4.4
populer

menampilkan

hasil

pengembangan
ornamentasi ritmis maupun melodis
musik

populer

dalam

bentuk

ansambel

C. SENI TARI
KI 3

KI 4

3. memahami dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar
pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
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ingin

tahunya

pengetahuan,
budaya

terkait

tentang

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak

teknologi,

seni, (menulis, membaca, menghitung,

fenomena

kejadian tampak mata

dan menggambar,

dan

mengarang)

sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori

KD

KD

3.1 memahami keunikan gerak tari 4.1 memeragakan keunikan gerak
kreasi berdasarkan unsur pendukung tari
tari

kreasi berdasarkan unsur pendukung
tari

3.2 memahami tari kreasi dengan 4.2 memeragakan tari kreasi dengan
menggunakan unsur pendukung tari menggunakan unsur pendukung tari
sesuai iringan

sesuai iringan

3.3 memahami penerapan pola 4.3 memeragakan cara menerapkan
lantai

gerak tari kreasi berdasarkan pola

dan unsur pendukung gerak tari lantai dengan menggunakan unsur
kreasi

pendukung tari

3.4 memahami penerapan pola 4.4

memeragakan

tari

kreasi

lantai tari kreasi berdasarkan unsur berdasarkan pola lantai dengan
pendukung tari sesuai iringan

menggunakan

unsur

tari sesuai iringan
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pendukung
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D. SENI TEATER
KI 3

KI 4

3. memahami dan menerapkan 4. mengolah, menyaji, dan menalar
pengetahuan (faktual, konseptual, dalam ranah konkret (menggunakan,
dan prosedural) berdasarkan rasa mengurai, merangkai, memodifikasi,
ingin

tahunya

pengetahuan,
budaya

tentang

ilmu dan membuat) dan ranah abstrak

teknologi,

seni, (menulis, membaca, menghitung,

terkait

fenomena

kejadian tampak mata

dan menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

KD

KD

3.1 memahami konsep, teknik dan 4.1 memeragakan adegan drama
prosedur dasar seni peran sesuai musikal

dan/atau

operet

sesuai

kaidah pementasan drama musikal konsep, teknik dan prosedur seni
dan atau operet

peran

3.2 memahami teknik menyusun 4.2 menyusun naskah sesuai kaidah
naskah sesuai kaidah pementasan pementasan drama musikal dan/atau
drama musikal dan atau operet
3.3

memahami

operet

perancangan 4.3 merancang pementasan drama

pementasan drama musikal dan atau musikal dan atau operet sesuai
operet sesuai konsep, teknik, dan konsep, teknik, dan prosedur
prosedur
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3.4 memahami pementasan drama 4.4 mementaskan drama musikal
musikal dan atau operet sesuai dan/atau operet sesuai konsep,
konsep, teknik dan prosedur
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teknik, dan prosedur

