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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).

v

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Paket Unit Pembelajaran Karya Tari merupakan salah satu Paket Unit
Pembelajaran yang digunakan guru sebagai bahan peningkatan kompetensi
pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan peserta didik.
Pengembangan unit pembelajaran didasarkan kepada hasil analisis Pemetaan
Kompetensi Dasar berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2019, Pemetaan kisikisi UN/USBN tahun 2019, dan Pemetaan Modul PKB Guru yang berdasarkan
pada Permendiknas 16 tahun 2007. Materi unit pembelajaran didapat salah
satunya adalah dari PKB dan kedepannya akan terintegrasi dengan PKB yang
telah berjalan sejak tahun 2016.
Paket unit pembelajaran yang dikembangkan sebagai suplemen Buku Guru dan
Buku Siswa Kurikulum 2013 ini terdiri dari 4 unit pembelajaran, yaitu unit
pembelajaran Konsep Karya Tari, Rancangan Karya Tari, Proses Pembentukan
Karya Tari, dan Peragaan Karya Tari.
Unit Pembelajaran 1 pada unit pembelajaran ini berjudul Konsep Karya Tari.
Unit ini berisi tentang penjelasan singkat substansi sesuai KD seni budaya
kelas VIII dan kelas IX.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII dan kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

N0

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

Menjelaskan gerak tari
tradisional dengan
menggunakan unsur
pendukung tari

VIII

Melakukan gerak tari
tradisional dengan
menggunakan unsur
pendukung tari

VIII

Menjelaskan gerak tari
kreasi berdasarkan unsur
pendukung tari

IX

Melakukan gerak tari
kreasi berdasarkan unsur
pendukung tari

IX

KD Pengetahuan
3.1

Memahami keunikan gerak tari
tradisional dengan
menggunakan unsur pendukung
tari

KD Keterampilan
4.1

Memeragakan keunikan gerak
tari tradisional dengan
menggunakan unsur pendukung
tari

KD Pengetahuan
3.1

Memahami keunikan gerak tari
kreasi berdasarkan unsur
pendukung tari

KD Keterampilan
4.1

Meragakan keunikan gerak tari
kreasi berdasarkan unsur
pendukung tari
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

IPK Pendukung
3.1.1 Mengidentifikasi
perkembangan tari
tradisional sebagai sumber
inspirasi konsep karya
3.1.2 Mengidentifikasi keunikan
gerak tari tradisional
sebagai sumber inspirasi
konsep karya

IPK Pendukung
4.1.1 Memperlihatkan
perkembangan tari
tradisional sebagai sumber
inspirasi konsep karya
4.1.2 Memperlihatkan keunikan
gerak tari tradisional sebagai
sumber inspirasi konsep
karya.

IPK Kunci
3.1.3 Menjelaskan perkembangan

IPK Kunci
4.1.3 Membedakan perkembangan

tari tradisional sebagai sumber
inspirasi konsep karya

3.1.4 Menjelaskan keunikan gerak
seni tari tradisional sebagai
sumber inspirasi konsep karya

IPK Pengayaan
3.1.5 Membandingkan

tari tradisional sebagai sumber
inspirasi konsep karya
4.1.4 Membedakan keunikan gerak
seni tari tradisional sebagai
sumber inspirasi konsep karya.

IPK Pengayaan
4.1.5 Mendemonstrasikan

perkembangan tari tradisional
sebagai sumber inspirasi
konsep karya

3.1.6 Membandingkan keunikan gerak
seni tari tradisional sebagai
sumber inspirasi konsep karya.

IPK Pengetahuan

perkembangan tari tradisional
sebagai sumber inspirasi konsep
karya
4.1.6 Membedakan keunikan gerak
seni tari tradisional sebagai
sumber inspirasi konsep karya.

IPK Keterampilan
Kelas IX

IPK Pendukung
3.1.7
3.1.8

Mengidentifikasi gerak tari
kreasi sebagai sumber inspirasi
konsep karya
Membandingkan keunikan
gerak tari kreasi sebagai
sumber inspirasi konsep karya

IPK Pendukung
4.1.7 Menirukan rangkaian gerak

tari kreasi sebagai sumber
inspirasi konsep karya
4.1.8 Memperlihatkan keunikan gerak
tari kreasi sebagai sumber
inspirasi konsep karya.
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IPK kunci
3.1.9 Menjelaskan gerak tari kreasi
sebagai sumber inspirasi
konsep karya

3.1.10 Menjelaskan keunikan gerak
tari kreasi sebagai sumber
inspirasi konsep karya

IPK Pengayaan
3.1.11 Mengurutkan rangkaian
gerakan gerak tari kreasi
sebagai sumber inspirasi konsep
karya

3.1.12 Membandingkan keunikan

gerak tari kreasi sebagai sumber
inspirasi konsep karya.
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IPK Kunci
4.1.9 Mendemonstrasikan
rangkaian gerak tari kreasi
sebagai sumber inspirasi konsep
karya
4.1.10 Membedakan keunikan gerak
tari kreasi sebagai sumber
inspirasi konsep karya

IPK Pengayaan
4.1.11 Mendemonstrasikan
rangkaian gerakan gerak tari
kreasi sebagai sumber inspirasi
konsep karya

4.1.12 Membedakan keunikan gerak
tari kreasi sebagai sumber
inspirasi konsep karya.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Mengapresiasi Seni Tari Tradisional
Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan seni dan budaya. Keindahan
alam, keanekaragaman suku, bahasa, budaya, toleransi hidup antar umat
beragama, dan adat istiadat yang berbeda-beda adalah potensi dan ciri khas
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sulit ditemukan di negara lain.
Keanekaragaman dan potensi seni budaya yang ada di masing masing daerah
di Indonesia tersebut memiliki ciri khas dan keunikan sendiri sendiri. Sejak
jaman dahulu berbagai macam hasil seni budaya Indonesia itu hidup dan
berkembang dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Kita harus bangga
menjadi bangsa indonesia yang kaya akan seni dan budaya yang tersebar dari
sabang sampai merauke itu. Berbagai tarian yang disinyalir dikenal oleh
masyarakat prasejarah antara lain tari hujan, tari kesuburan, tari kebangkitan,
dan tari perburuan.
Selain kebudayaan pada masa prasejarah, kita juga mengenal kebudayaan
pada masa kebudayaan hindu. contoh tarian pada masa kebudayaan Hindu –
Budha antara lain tari topeng panji, tari wayang wong, sendratari Ramayana
dan Mahabarata.
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B. Belajar Tari Kreasi
Seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan ditempat serta
waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud,
serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud musik pengiring tari mengatur
gerakan penari serta menguatkan maksud yang mau di sampaikan. Gerakan
tari tidak sama dari gerakan sehari-hari seperti lari, jalan, atau bersenam.
Gerak didalam tari tidaklah gerak yang realistis, tetapi gerak yang sudah di
beri bentuk ekspresif serta estetis. Suatu tarian sesungguhnya adalah
kombinasi dari sebagian buah unsur, yakni wiraga (raga), Wirama (irama),
serta Wirasa (rasa). Ketiga unsur tersebut melebur jadi bentuk tarian yang
serasi. Unsur paling utama dalam tari yaitu gerak. Gerak tari senantiasa
melibatkan unsur anggota badan manusia. Unsur-unsur anggota badan itu di
dalam membuat gerak tari bisa berdiri dengan sendiri, berhimpun maupun
bersambungan.
Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari
kreasi baru. Dansa adalah tari asal kebudayaan Barat yang dilakukan pasangan
pria-wanita dengan berpegangan tangan atau berpelukan sambil diiringi
musik.
Macam macam seni tari yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok :
a) Tari Tradisional
Tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada. Tarian
ini diwariskan secara turun temurun. Sebuah tarian tradisional biasanya
mengandung nilai filosofis, simbolis dan relegius. Semua aturan ragam gerak
tari tradisional, formasi, busana, dan riasnya hingga kini tidak banyak
berubah.
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b) Tari Tradisiona Klasik
Tari tradisional klasik dikembangkan oleh para penari kalangan bangsawan
istana. Aturan tarian biasanya baku atau tidak boleh diubah lagi. Gerakannya
anggun dan busananya cenderung mewah. Fungsi : sebagai sarana upacara
adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh : Tari Topeng Kelana (Jawa
Barat), Bedhaya Srimpi (Jawa Tengah), Sang Hyang (Bali), Pakarena dan
pajaga (Sulawesi Selatan).
c) Tari Tradisional Kerakyatan
Berkembang di kalangan rakyat biasa. Gerakannya cenderung mudah
Ditarikan bersama juga iringan musik. Busananya relatif sederhana. Sering
ditarikan pada saat perayaan sebagai tari pergaulan. Contoh: Jaipongan (Jawa
Barat), payung (Melayu), Lilin (Sumatera Barat)
d) Tari Kreasi Baru
Merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Dirancang menurut
kreasi penata tari sesuai dengan situasi kondisi dengan tetap memelihara nilai
artistiknya. Tari kreasi baik sebagai penampilan utama maupun sebagai tarian
latar hingga kini terus berkembang dengan iringan musik yang bervariasi,
sehingga muncul istilah tari modern. Pada garis besarnya tari kreasi
dibedakan menjadi dua golongan yaitu:
1) Tari Kreasi Baru Berpolakan Tradisi
Yaitu tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi,
baik dalam koreografi, musik/karawitan, rias dan busana, maupun tata teknik
pentasnya. Walaupun ada pengembangan tidak menghilangkan esensi
ketradisiannya
2) Tari Kreasi Baru Tidak Berpolakan Tradisi (Non Tradisi)
Tari Kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam
hal koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya.
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Walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama
sekali tidak menggunakan unsur-unsur tari tradisi, mungkin saja masih
menggunakannya tergantung pada konsep gagasan penggarapnya. Tarian ini
disebut juga tari modern, yang istilahnya berasal dari kata Latin “modo” yang
berarti baru saja.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Di bawah ini adalah serangkaian kegiatan belajar yang dapat Anda lakukan
untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan, serta aspek pendidikan
karakter yang terkait dengan uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini.
Model pembelajaran Problem- based Learning menyusun konsep karya tari.

Aktivitas 1. Orientasi peserta didik pada masalah
Guru memulai dengan memperlihatkan secara audio visual salah satu contoh
karya tari . Peserta didik diminta untuk mengamati secara seksama, Kemudian
guru mengajukan beberapa pertanyaan antara lain:
1.

Bagaimana kesanmu pada karya tari yang kamu saksikan itu?

2.

Apakah kamu suka dengan tarian yang sudah kamu saksikan? Mengapa?

3.

Apa yang menarik dari karya tari yang kamu saksikan itu?

4.

Apakan tari yang disajikan itu menggunakan/ mengandung gerak
tradisional ?

5.

Gerak tradisional dari manakah yang dipergunakan sebagai dasar pijakan
gerak tari itu?

6.

Apakan tari yang disajikan itu penarinya menggunakan tata rias? Kalau
menggunakan, tata rias apa yang digunakan oleh para penarinya?

7.

Apakan tari yang disajikan itu penarinya menggunakan tata busana yang
sesuai dengan tariannya?

Kalau menggunakan, tata busana yang

bagaimanakah yang digunakan oleh para penarinya?
8.

Untuk lebih jelasnya pada bagian ini silahkan dilakukan dengan
mengerjakan LK : 1
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Aktivitas 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
Guru memastikan setiap anggota kelompok memahami tugasnya untuk
membuat konsep karya tari yang akan disusun. Peserta didik berdiskusi
bersama teman di kelompoknya untuk mencari data tentang konsep karya tari
yang akan disusun.
1.

Apa tema nya?

2.

Bagaimana geraknya?

3.

Bagaimana rias busananya

Lebih jelasnya pada bagian ini silahkan dilakukan dengan mengerjakan LK : 2

Aktivitas 3. Membimbing penyelidikan individu maupun
kelompok
Peserta didik mencari data/referensi/sumber untuk bahan diskusi kelompok
tentang konsep karya tari yang akan disusun. Guru memantau keterlibatan
peserta didik dalam mencari data/ bahan selama proses menyusun konsep
karya.
1. Apakah konsep geraknya menggunakan gerak tradisional ?
2. Ragam Gerak tradisional dari mana yang akan di kembangkan ?
3. Rias apa yang akan dipergunakan?
4. Tata busana apa yang akan dipergunakan ?
Lebih jelasnya pada bagian ini silahkan dilakukan dengan mengerjakan LK: 3

Aktivitas 4. Mengembangkan dan menyajikan karya
Setiak kelompok melakukan diskusi untuk menyusun konsep karya dan
hasilnya siap untuk dipresentasikan. Guru memantau diskusi dan
membimbing tiap kelompok agar konsep karya tiap kelompok siap untuk
dipresentasikan.
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Aktivitas 5. Menganalisis
pemecahan masalah

dan

mengevaluasi

proses

Setiap kelompok melakukan presentasi tentang konsep karya tari yang akan
disusun, kelompok yang lain memberikan apresiasi pada konsep karya tari
yang dipresentasikan. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum/ membuat
kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

Pengetahuan Tari Tradisional

Tujuan

Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan
mampu menguasai materi Pengetahuan Tari Tradisional
yang ada dalam kegiatan pembelajaran ini dengan
memperhatikan kemandirian, kerjasama, kedisiplinan, dan
terbuka terhadap kritik dan saran

Mata

Seni budaya

pelajaran
Petunjuk

1. Bentuklah kelompok diskusi

kerja

2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara berkelompok pelajarilah lembar kerja
Pengetahuan Tari Tradisional. Kemudian isilah LK
tersebut.
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4. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka,
saling menghargai pendapat dengan semangat
kerjasama
5. Isilah lembar kerja Pengetahuan Tari Tradisional pada
kolom hasil analisis berdasarkan diskusi kelompok dan
selesaikan sesuai waktu yang disediakan

Format Diskusi
No

Nama tarian

Asal tarian

1.
2.
3.
4.

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

Konsep Karya tari

Tujuan

Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan mampu
menguasai materi Konsep karya tari yang ada dalam kegiatan
pembelajaran ini dengan memperhatikan kemandirian, kerjasama,
kedisiplinan, dan terbuka terhadap kritik dan saran

Mata

Seni Budaya

pelajaran
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Petunjuk

1. Bentuklah kelompok diskusi

kerja

2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara berkelompok pelajarilah lembar kerja Konsep karya
tari
4. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka, saling
menghargai pendapat dengan semangat kerjasama
5. Isilah lembar kerja analisis Konsep karya tari pada kolom
hasil analisis berdasarkan diskusi kelompok dan selesaikan
sesuai waktu yang disediakan

Format Diskusi :
No

Topik

1

Judul tari

2

Jumlah penari

3

Pijakan Gerak

Uraian

tradisional yang
digunakan
4

Tata rias yang digunakan

5

Tata busana yang
digunakan
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

Mengembangkan Gerak tari tradisional

Tujuan

Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan mampu
menguasai materi Mengembangkan gerak tari tradisional yang ada
dalam

kegiatan

pembelajaran

ini

dengan

memperhatikan

kemandirian, kerjasama, kedisiplinan, dan terbuka terhadap kritik
dan saran
Mata

Seni Budaya

pelajaran
Petunjuk

Bentuklah kelompok diskusi

kerja

1. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
2. Secara berkelompok pelajarilah lembar kerja
Mengembangkan Gerak Tari Tradisional
3. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka, saling
menghargai pendapat dengan semangat kerjasama
4. Isilah lembar kerja analisis Mengembangkan gerak tari
tradisional pada kolom hasil analisis berdasarkan diskusi
kelompok dan selesaikan sesuai waktu yang disediakan.
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Format Diskusi :
No.
1.

Aspek yang Didiskusikan

Hasil Diskusi

perhatikan dengan seksama salah satu ragam
gerak tari tradisional, anda bisa mengambil
salah satu ragam gerak tari tradisional.

2.

Silahkan analisis salah satu ragam gerak tari
tradisional, anda bisa mengambil salah satu
ragam gerak tari tradisional.

2.

Dari hasil analisis diatas, buatlah gerakan
baru yang memenuhi unsur pengembangan
gerak tari tradisional

3.

Amati dan teliti hasil gerakan pengembangan
baru itu, dan padukan dengan unsur lain
seperti tata rias, dan tata busananya.
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Rubrik penilaian LK 01. Pengetahuan Tari Tradisional
No

Aspek penilaian

Rubrik

1.

Asal tari tradisional

2: Jika yang disebutka lebih dari 10 tarian
1: Jika yang disebutka 5-10 tarian
1: Jika yang disebutka 1-5 tarian
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C. Bahan Bacaan

Perkembangan Tari Tradisional
Indonesia merupakan Negara dengan beraneka ragam budaya. Kebudayaan
daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap daerah memilili ciri
khas kebudayaan masing – masing. Salah satunya seni tari, khususnya seni tari
tradisi yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Terciptanya
tarian pada awalnya dilandasi oleh beberapa hal diantaranya :
a.

Terjadi pada acara adat atau ritual keagamaan

b.

Ritual penyembuhan

c.

Pesta rakyat / panen melimpah

d.

Cerita pada jaman dahulu

e.

Permainan rakyat

Indonesia adalah salah satu negara jajahan, sekitar 200 SM Indonesia sudah di
datangi oleh negara-negara lain dan selama 350 tahun Indonesia di jajah oleh
Belanda, maka secara garis besar perkembangan seni pertunjukan di
Indonesia khususnya tari tradisional sangat dipengaruhi oleh adanya kontak
dengan budaya dari luar melalui kolonialisasi. Pada masa dahulu tarian juga
tercipta dari beberapa tema pada masanya yaitu :
a. Masa Prasejarah
Jaman prasejarah adalah jaman sebelum masyarakat Indonesia mengenal
tulisan. Pada masa ini penduduk Nusantara telah mengenal aliran
kepercayaan animism dan dinamisme. Seni gerak berirama yang kerap
dilakukan dalam berbagai acara oleh masyarakat prasejarah juga dikenal
sebagai upacara magis guna berdoa dalam pengharapan. Adapun berbagai
tarian yang disinyalir dikenal oleh masyarakat prasejarah antara lain tari
hujan, tari kesuburan, tari kebangkitan, tari perburuan, dan tari perang.
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Berbagai tarian di atas biasa dilakukan dengan sebuah pengharapan seperti
datangnya hujan, kesuburan tanah garapan, panen melimpah, hasil buruan
yang banyak dan sebagainya.
b. Masa Hindu – Budha
Pada masa sejarah tepatnya setelah masuk dan berkembangnya agama Hindu
dan Budha perkembangan tari di Indonesia juga mengalami peningkatan.
Selain digunakan sebagai metode pemujaan biasanya tarian pada masa Hindu
– Budha juga kerap disajikan dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan dalam
bermasyarakat. Adapun contoh tarian pada masa kebudayaan Hindu – Budha
antara lain tari topeng panji, tari wayang wong, sendratari Ramayana dan
Mahabarata.
c. Masa Islam
Pada masa masuk dan berkembangnya Islam di nusantara, perkembangan seni
tari di Indonesia memang sedikit banyak mengalami perubahan meskipun
tidak secara signifikan. Meskipun pada ajaran Islam tarian tidak dikenal
sebagai ajaran agama namun dalam usaha memperkenalkan Islam pada
masyarakat nusantara para seniman perlahan mengganti cerita yang terdapat
pada berbagai jenis tarian menjadi cerita Islami. Ajaran agama Islam kerap
pula diselipkan dalam pertunjukan tari di berbagai daerah. Selain itu pada
masa Islam kostum dan busana yang dikenakan oleh penari perlahan
dimodifikasi agar lebih tertutup dan meminimalisir tampaknya aurat pada
penarinya. Sebagian lagi syair dan musik pengiring ada pula yang diganti lebih
islami. Adapun contoh tarian pada masa perkembangan islam di Indonesia
antara lain tari saman dan tari zapin.
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Gambar 1. Tari Zapin Melayu

Kedua tarian tersebut merupakan tarian yang mengalami beberapa
perubahan dalam pertunjukannya seperti alat musik pengiring yang diganti
dengan alat musik khas Persia seperti rebana. Syair yang tedapat dalam lagu
pengiring juga ada yang dikolaborasikan menggunakan syair dalam bahasa
Arab.
d. Masa Kemerdekaan hingga sekarang
Setelah mengalami kevakuman pada masa penjajahan dunia seni Indonesia
khususnya seni tari kembali cerah pada masa kemerdekaan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan banyaknya seniman tari bermunculan untuk unjuk diri.
Kreativitas-kreativitas

tak

terbatas

membuat

jenis

kesenian

mengutamakan gerak tubuh ini berkembang cukup cepat.
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yang

Gambar 2. Tari Yapong

Pada masa kemerdekaan seni tari tak lagi sekedar ditampilkan sebagai ritual
adat dan keagamaan semata melainkan keberadaanya telah meluas sebagai
hiburan masyarakat dalam berbagai acara baik acara formal maupun non
formal. Pengembangan tari tradisional yang dikenal dari masa prasejarah
kemudian tercipta tari kreasi yang sering disebut tarian modern.

Keunikan Gerak Tari Tradisional
Keunikan Gerak Tari Tradisional Berdasarkan Unsur Pendukung Tari
Tari berdasarkan konsep penciptaanya selalu berkaitan dengan kehidupan
masyarakat sehari – hari, karena latar belakang penciptaan tari mengacu pada
alam, manusia, atau binatang. Dengan dasar itulah tari memiliki nilai- nilai
kehidupan yang luar biasa.
Terkait dengan dasar itulah Iyus Rusliana (1990 : 23) memberikan gambaran
pentingnya pelajaran tari diberikan kepada anak di bangku sekolah dasar. Hal
ini akan memberikan ruang ekspresi anak setelah melampaui masa-masa
bermain di tingkat taman kanak-kanak. Pentingnya tari diberikan tidak hanya
sebagai sarana untuk menghibur, namun tari mampu menjadi sarana
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komunikasi yang baik. Melalui gesture dan gerak tubuhnya, tari mampu
memberikan makna terhadap orang yang menikmatinya. Dengan landasan itu
maka tari yang ada dan diajarkan di sekolah baik tingkat SD, SMP maupun
SMA akan mampu menjadi pijakan untuk membentuk perilaku sehingga anak
akan lebih memiliki sikap perilaku humanis.
Lomba tari adalah salah satu upaya untuk menuju ke arah pembentukan
karakter. Seperti diungkapkan Dwiarsa dalam buku Pendidikan Untuk Anak
dijelaskan bahwa keseimbangan kognisi, afeksi dan psikomotorik itu sangat
diperlukan untuk mewujudkan anak cerdas (Dwiarsa, Pendidikan Anak:
Tamansiswa, 2001 : 12).
Tari tradisioal adalah tarian yang berakar pada sumber tradisi budaya yang
ada disuatu daerah. Tari tradisional berkembang dalam berbagai fungsi. Ada
yang berfungsi sebagai upacara ritual, ada pula yang memberikan ciri khusus
bagi daerah khususnya dalam aspek gerak. Gerak-gerak tari diberbagai
wilayah nusantara memiliki keunikan dimana antara satu wilayah dengan
wilayah yang lain berbeda. Gerak tari ritual yang ada di Kalimantan dan
Sumatera sangat berbeda. Gerak tari ritual di Sumatera lebih banyak mengolah
aspek gerak kaki, sedangkan di Kalimantan lebih banyak mengolah gerak
tangan.
Tari tradisional yang masih asli (baku) secara umum memiliki ciri sederhana,
baik dari sisi gerak, kostum maupun asesori yang digunakan dalam tarian
tersebut. Tari tradisional yang telah dikembangkan memiliki daya tarik
berbeda dengan bentuk aslinya meskipun tari tradisional yang dikembangkan
itu tidak terlalu jauh berbeda dengan bentuk aslinya. Salah satu upaya untuk
membentuk image tentang tari tradisional agar memiliki cita rasa baru adalah
melalui penggunaan alat bantu untuk mengekspresikan tari sesuai dengan
tema yang dibawakan.
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Di samping untuk menambah keindahan dari tampilan, property dalam
sebuah tarian memiliki peran yang penting untuk karakter tari yang
dibawakan. Tarian Jaipong yang pada awalnya tidak memakai kipas, namun
untuk memberikan nuansa baru tari tradisional Jawa Barat tersebut
digunakan kipas. Peran kipas dalam tarian ini tidak hanya sebagai pelengkap,
namun dapat disajikan sebagai penguat ekspresi dan menambah variasi dalam
pergerakan tarinya. Kemungkinan pengembangan ini yang dapat dilakukan
untuk jenis- jenis tari tradisional yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

Gambar 3. Tari Yapong Jawa Barat

Menguraikan keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur
pendukung tari sesuai karakteristik. Keunikan gerak tari tradisional yang
bersifat menghibur banyak dibantu dengan dukungan aspek lain seperti
property, kostum, iringan dan make up. Dengan dukungan property sebuah
tarian akan nampak lebih mencirikan suatu wilayah tertentu. Keberadaan
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property dalam tarian di samping untuk kelengkapan koreografi, dapat pula
sebagai daya tarik yang memberikan ciri khusus daerah.
Tidak seperti lazimnya tarian, ada jenis tarian yang dalam penampilannya
tidak menggunakan iringan musik atau gamelan (musik eksternal). Jenis tari
aceh seperti saman, tidak menggunakan musik eksternal dimaksud. Namun
tarian ini lebih sesuai dengan musik internal dimana peran pemusik
dibawakan oleh penari yang bersangkutan. Jadilah sebuah tarian yang unik
jika dilihat dari aspek pendukung iringannnya. Tarian ini justru memiliki
tingkat kesulitan lebih dibanding tarian yang diiringi dengan musik eksternal.
Hal ini terjadi karena konsentrasi penari tidak hanya pada gerak tari saja,
melainkan dengan konsentrasi dinyanyian atau lagu yang dibawakan sambil
menyimak dinamika yang sedang berlangsung bersama satu tim (kelompok).
Melakukan pengembangan tari tradisional sesuai dengan daerah masingmasing. Munculnya karya-karya tari baru saat ini tidak lepas dari keberadaan
tari tradisional yang sudah ada lebih dulu. Tari tradisional yang memiliki
beragam variasi dan bentuk menginspirasi terwujudnya model kreasi baru.
Dari satu aspek misalnya, tari bertemakan binatang. Dalam tari tradisional kita
mengenal kuda lumping, ebeg dan jathilan. Dari tarian itu kemudian
dikembangkan menjadi berbagai bentuk kreasi yang diberi nama tari kudakuda. Tarian ini tidak menggunakan property kuda kepang, melainkan hanya
imajinatif memerankan seorang penunggang kuda. Dari dasar inilah muncul
gagasan lain yang selalu berkembang.
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Gambar 4. Tari Kuda Lumping

Di tanah Sumatera, kita mengenal tari Zapin melayu. Tari ini pada awalnya
hanya merupakan tari bagian dari upacara. Namun kini tari Zapin berkembang
pesat menjadi ikon dibeberapa daerah tidak hanya di Sumatera. Di Kalimantan
pun tadi Zapin banyak diminati. Pengaruh kultur yang terbuka inilah
memungkinkan tari Zapin berkembang keluar daerah asalnya.
Di wilayah Jawa Timur, kita mengenal tari Gandrung Banyuwangi. Tari ini
sangat popular di kalangan rakyat Banyuwangi yang merupan tarian untuk
pergaulan. Tari ini kemudian berkembang pesat secara kuantitas maupun
kualitas. Yang terjadi saat ini tari Gandrung telah dikembangkan menjadi
pentuk popular dengan koreografi yang lebih dinamis dan menarik.
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Gambar 5. Tari Gandrung Banyuwangi
Masih banyak lagi jenis kesenian tradisional yang pada awalnya tidak terlalu
dikenal, kemudian menjelma menjadi tari tradisional yang sangat popular.
Proses pengembangan inilah yang terjadi karena tingkat kreativitas seniman
di wilayah itu makin berkembang seiring dengan tingkat kemajuan pendidikan
dan pola pikir masyarakatnya. Upaya pengembangan tari tradisional ini dapat
dilakukan dengan berbagai cara. Dari sisi gerak, iringan, busana serta property
yang digunakan. Dari sisi gerak banyak cara untuk membuat tari kreasi baru.
Salah satu cara itu adalah dengan mengambil ikon atau ciri khas tari daerah
untuk dijadikan dasar pengembangan.
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Pengembangan Gerak Tari Tradisional
Pengembangan Gerak Tari Tradisional berdasarkan Unsur Pendukung Tari
Sesuai dengan Tema.
1. Keunikan gerak tari tradisional
Untuk membahas materi ini kita akan mengambil studi kasus tari gambyong.
Tari gambyong merupakan salah satu bentuk tari tradisional Jawa. Tari
gambyong ini merupakan hasil perpaduan tari rakyat dengan tari keraton
a. Sejarah singkat
“Gambyong” semula merupakan nama seorang waranggana – wanita terpilih
atau wanita penghibur – yang pandai membawakan tarian yang sangat indah
dan lincah. Nama lengkap waranggana tersebut adalah Mas Ajeng Gambyong
yang hidup pada zaman Sinuhun Paku Buwono IV di Surakarta (1788-1820),
dia terkenal di seantero Surakarta dan terciptalah nama Tari Gambyong
Awal mulanya, tari gambyong sebagai bagian dari tari tayub atau tari taledhek.
Istilah taledhek tersebut juga digunakan untuk menyebut penari tayub, penari
taledhek, dan penari gambyong. Gambyong juga dapat diartikan sebagai tarian
tunggal yang dilakukan oleh seorang wanita atau tari yang dipertunjukkan
untuk permulaan penampilan tari atau pesta tari. Gambyongan mempunyai
arti golekan ‘boneka yang terbuat dari kayu’ yang menggambarkan wanita
menari di dalam pertunjukan wayang kulit sebagai penutup.
Pada zaman Surakarta, instrumen pengiring tarian jalanan dilengkapi dengan
bonang dan gong. Gamelan yang dipakai biasanya meliputi gender, penerus
gender, kendang, kenong, kempul, dan gong. Semua instrumen itu dibawa ke
mana-mana dengan cara dipikul.
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Umum dikenal di kalangan penabuh instrumen Tari Gambyong, memainkan
kendang bukanlah sesuatu yang mudah. Pengendang harus mampu jumbuh
dengan keluwesan tarian serta mampu berpadu dengan irama gendhing. Maka
tak heran, sering terjadi seorang penari Gambyong tidak bisa dipisahkan
dengan pengendang yang selalu mengiringinya. Begitu juga sebaliknya,
seorang pengendang yang telah tahu lagak-lagu si penari Gambyong akan
mudah melakukan harmonisasi.
b. Gerakan
Gerakan para penari wanita yang lemah gemulai yang menunjukkan sikap dan
watak para wanita Jawa Tengah yang identik dengan lemah gemulai. Kesan
tersendiri juga dapat anda temukan ketika penari Gambyong menampilkan
perpaduan gerak tangan dan kaki sambil memainkan sehelai kain selendang
yang dikalungkan di leher.
c. Iringan
Seperangkat gamelan Jawa yang terdiri dari gong, gambang, kendang, serta
kenong menjadi musik pengiring pertunjukan Tari Gambyong. Dari sekian
banyak alat musik, yang dianggap sebagai otot tarian Gambyong yakni
Kendang. Karena selama pertunjukan berlangsung, Kendang itu yang
menuntun penari Gambyong untuk menari mengikuti lantunan tembang atau
lagu berbahasa Jawa.
d. Kostum
Penari Gambyong mengenakan pakaian khas penari wanita Jawa Tengah yakni
kain kemben dengan bagian bahu terbuka sebagai atasan dan kain panjang
bermotif batik sebagai bawahan. Dalam pertunjukan Gambyong, penampilan
penari Gambyong juga dinilai memiliki peran penting. Konon, semakin cantik
paras penarinya, keistimewaan dari pertunjukan Gambyong dapat diperoleh.
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e. Bentuk Penyajian
Seiring dengan perkembangan zaman, tari gambyong mengalami perubahan
dan perkembangan yaitu : Pada awalnya, bentuk sajian tari gambyong
didominasi oleh kreativitas dan interpretasi penari dengan pengendang. Di
dalam urut-urutan gerak tari yang disajikan oleh penari berdasarkan pada
pola atau musik gendang.
Perkembangan selanjutnya, tari gambyong lebih didominasi oleh koreografikoreografi tari gambyong. Perkembangan koreografi ini diawali dengan
munculnya tari Gambyong Pareanom pada tahun 1950 di Mangkunegaran, dan
yang menyusun ialah Nyi Bei Mintoraras.
Setelah kemunculan tari Gambyong Pareanom, banyak varian tarian
gambyong yang berkembang di luar Mangkunegaran, diantaranya Gambyong
Sala Minulya, Gambyong Pangkur, Gambyong Ayun-ayun, Gambyong
Gambirsawit, Gambyong Mudhatama, Gambyong Dewandaru, dan Gambyong
Campursari.
f. Ciri – Ciri
Ciri khas pertunjukan Tari Gambyong, sebelum dimulai selalu dibuka dengan
gendhing Pangkur. Tariannya terlihat indah dan elok apabila si penari mampu
menyelaraskan gerak dengan irama kendang. Sebab, kendang itu biasa disebut
otot tarian dan pemandu gendhing.
g. Fungsi
Fungsi tari gambyong dalam kehidupan masyarakat dulunya berfungsi
sebagai pertunjukan hiburan bagi Sinuhun Paku Buwono keenam dan tari
untuk penyambutan tari penyambutan ketika ada tamu kehormatan
berkunjung ke Kesunanan Surakarta, sedangkan sekarang berkembang
sebagai hiburan pertunjukan bagi masyarakat luas Biasanya, tari Gambyong
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dimainkan ketika warga Jawa Tengah menyelenggarakan pesta pernikahan
adat. Sebagai promosi budaya Jawa Tengah, Gambyong juga seringkali
dimainkan di beberapa daerah selain Surakarta.
2.

Mengembangkan Gerak Tari

Tari adalah gerakan dari seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi
musik, diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam tari.
Ide garapan dapat muncul dari hasil apresiasi karya tari tradisi, kreasi,
maupun modern, atau dasar pengalaman dalam kegiatan kehidupan dan
aktivitas lainnya. Proses garap gerak tari banyak teknik dan cara yang dapat
ditempuh pada saat melakukan proses pengembangan gerak tari. Proses garap
gerak tari kreasi meliputi 4 tahap yaitu proses eksplorasi gerak, proses stilisasi
dan seleksi gerak serta proses penggabungan gerak.
a.

Proses Eksplorasi

Eksplorasi adalah proses penjajahan dan pencarian motif-motif gerak melalui
berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap gerak tari.
Pada langkah ekplorasi biasanya terbentuk karena adanya rangsang awal yang
ditangkap oleh pancaindera. Melalui rangsang inilah, praktik ide dan gagasan
mengembangkan gerak dapat dilakukan dan akan mewujudkan proses kreatif
gerak yang cenderung orisinal dari karya tari yang dibuat secara sederhana.
Dalam proses eksplorasi ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh
penata tari dalam melakukan proses garap. Beberapa stimulus tersebut
diantaranya berupa rangsangan auditif, visual, ideasional (gagasan) dan
rangsang kinestetik. Jenis-jenis rangsangan tersebut antara lain:
1) Rangsangan Dengar (Auditif) adalah salah satu tahapan pengembangan
gagasan gerak yang dilihat oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan
sendiri. Contoh rangsang dengar antara lain suara instrumen musik (gendang,
seruling, gamelan dan lain-lain), suara manusia (nyanyian, puisi, tangisan, dan
lain-lain), suara alam (gemuruh ombak, angin, kicauan burung dan lain-lain).
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2) Rangsangan visual dapat muncul karena panca indera, rangsangan ini dapat
timbul dari objek gambar, warna, wujud, patung, melihat orang menari atau
bergerak, dan lain sejenisnya. Seorang penata tari melalui gambaran visual
tersebut dapat mengambil gagasan/konsep yang ada di balik hasil
penglihatannya dan dengan segera mampu bereksplorasi menciptakan
gerak tarian yang diinginkan.
3) Rangsangan Kinestetik dalam tahap ini dapat dilakukan seperti pada saat
mengolah gerak berdasarkan pola hitungan.
4) Rangsangan Gagasan (idesional) adalah rangsangan yang seringkali
digunakan peñata tari dalam membuat karyanya. Untuk menyampaikan
gagasan atau cerita yang akan disajikan biasanya gerak dirangsang dan
dibentuk dengan kapasitas kemampuan penata tari.

Proses penemuan motif gerak juga dapat dapat melalui beberapa kegiatan
eksplorasi lainya:
1) Eksplorasi kemampuan dasar teknik gerak untuk menemukan sebuah motif
gerak, kemudian divariasi kembangkan dari berbagai segi (aksi, kualitas,
ruang, dan tata hubungan), dan dimanipulasikan dengan tujuh cara
(pengulangan sebagai elemen konstruksi) untuk menemukan gerak yang
diinginkan.
2) Eksplorasi alam sebagai sumber untuk menemukan konsep tema gerak,
kemudian

melakukan

improvisasi,

eksplorasi,

evaluasi,

seleksi,

komposisi/pengorganisasian, selanjutnya di variasikan dari berbagai segi.
3) Mengikuti kata hati, mengalami, dengan menerapkan prinsip laku telu
(membuka diri, sabar menanti); gerak meruang (pelan, lembut, tanpa tekanan,
dan berkesinambungan) baru meruang (atensi, makna).
Proses eksplorasi sangat berguna bagi pengalaman tari, termasuk berpikir,
berimajinasi untuk merasakan dan merespon.
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b.

Stilasi Gerak Tari

Stilisasi adalah proses penghalusan, memberikan kesan indah dari suatu
gerak. Dalam berkarya tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari
suatu gerak. Stilasi dilakukan pada hasil eksplorasi gerak

untuk

diubah/diperhalus dengan proses pengembangan. Proses pengembangan
gerak ini dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, level, kesan,
ragam gerak, struktur dan elemen lainnya.
Setelah proses pembentukan gerak, selanjutnya dilakukan pemilihan gerak
yang sesuai dengan ide. Pada tahap ini kegiatan memilih dan memilah gerakgerak yang sudah diolah, diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide
garapan. Pemilihan gerak setidak-tidaknya dapat digunakan seefektif
mungkin, sehingga mempunyai kualitas yang mantap dari karya yang akan
dibuat.
Tahapan akhir dari proses eksplorasi adalah tahapan penggabungan dengan
unsur-unsur pendukung lainnya, baik dengan musik iringan tari, penggunaan
properti tari, atau dengan penggunaan artistik lainnya, termasuk penggunaan
busana dan asesoris tari.
c.

Imrovisasi Gerak Tari

Improvisasi

merupakan

pengalaman

secara

spontanitas

mencoba-

coba/mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh waktu
improvisasi. Inti dari gerak improvisasi adalah bentuk-bentuk gerak yang
dilakukan penari yang pada setiap saat dapat dilakukan berbeda tetapi masih
disesuaikan dengan maksud pengadegan dari gerak itu sendiri.
Gerak improvisasi dapat dikategorikan sebagai adegan gerak yang disengaja
dan tidak disengaja. Adegan yang tidak disengaja oleh salah satu penari
tersebut dapat dikategorikan sebagai gerak improvisasi oleh si penari. Akan
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tetapi, pada pelaksanaanya juga gerak improvisasi dalam tari dapat dilakukan
secara sengaja sesuai dengan kebutuhan konsep garap.
Improvisasi dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi imajinasi
dan menciptakan eksplorasi. Karena itu, di dalam improvisasi akan timbul
suatu kepuasan rasa yang benar-benar sulit untuk diungkapkan dengan katakata. Improvisasi memberikan pengalaman yang dapat mendorong ingataningatan tentang pengalaman hidup. Menyampaikan kesan-kesan dapat
dijadikan sebagai acuan dalam merespon imajinasi baru dan mengembangkan
ide-ide gerak. Sehingga, lahirlah kesadaran baru dalam bergerak.
d.

Komposisi Tari

Membuat penataan tari atau mengkomposisikan tari memerlukan kreativitas
yang berhubungan dengan kemampuan berpikir menyangkut sikap dan
perasaan seseorang.

Kreativitas

memerlukan

kelancaran, keluwesan

(fleksibilitas), orisinalitas berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi
(mengembangkan, memperkaya, memperinci) suati gagasan. Dengan
demikian, orang kreatif ialah orang yang menggunakan imajinasinya untuk
memecahkan persoalan. Temuan gerakan dan cara penyusunan ke dalam
tarian secara bertahap telah dilambangkan melalui improvisasi dan
eksplorasi.
Dalam komposisi tari diperlukan unsur-unsur gerak dan komposisi kelompok.
Unsur gerak mencangkup disain atas, yaitu gerak simetris dan asimetris, gerak
lengkung, garis lurus, atau horisontal. Unsur komposisi kelompok
mencangkup disain lantai, yaitu musik, pentas, tata rias, busana, properti, dan
alat.
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3.

Mengembangkan Gerak Tari sesuai dengan Tema

Ide garapan menjadikan seluruh tema tari yang akan di ungkapkan menjadi
suatu pesan atau makna tari. Tema tari merupakan gagasan yang dapat
diambil berdasarkan pengalaman dari hidup, musik, drama, legenda, upacara,
agama, kondisi-kondisi sosial, atau mengambil gagasan berdasarkan sumbersumber

kehidupan

primitif yang

berkaitan

dengan

alam

maupun

lingkungannya.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih tema adalah sebagai berikut:
a.

Keyakinan penata terhadap ide yang dipilih

b.

Apakah dapat di tarikan ?

c.

Dapat di komunikasikan

d.

Perlengkapan teknik penata tari.

e.

Tersedianya fasilitas untuk kebutuhan tari, seperti alat tari, musik,

kostum dan sebagainya
Keunikan ide-ide garapan yang orisinil muncul berdasarkan pengekspresian
diri, pengekspresian melalui pijakan gerak akan memunculkan sesuatu yang
menarik.
Keunikan dalam ide-ide garapan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
a.

Dasar Pijakan

Dasar pijakan adalah sumber pengayaan dalam proses penciptaan. Dasar
Pijakan terbagi menjadi dua sebagai berikut :
1) Pijakan tradisi
Pijakan tradisi adalah segala bentuk tari tradisi dapat merupakan sumber,
dapat merupakan bahan untuk di pikirkan, diolah, dan di garap sehingga
melahirkan bentuk-bentuk baru.
Suatu bentuk tari terkadang digarap berdasarkan pijakan tari tradisi sehingga
akan menghasilkan bentuk tari yang baru setelah melalui proses berkarya.
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2) Pijakan Gaya
Pijakan Gaya adalah keseluruhan hal yang di jadikan dasar bagi orang untuk
menandai identitas mereka terdiri dari sesuatu yang di sebutkan dengan gaya
(style).
Gaya dalam tari tersusun dari simbol-simbol, bentuk-bentuk, dan orientansiorietansi nilai yang mendasarinya. Pijakan gaya terkadang digunakan sebagai
pijakan dalam menggarap suatu bentuk tari.
b.

Spesifikasi

Spesifikasi dalam tari mempunyai batasan lebih kepada sesuatu yang
khusus/unik yang tidak dimiliki daerah lain dan atau orang lain. Pada tari
tradisi terungkap ciri-ciri tertentu khas daerah yang bersangkutan, yang
berbeda dengan daerah lainnya. Umumnya, suatu tarian di bentuk melalui
pilihan-pilihan kreatif untuk memperagakan gaya-gaya tertentu bahkan dalam
prosesnya terkadang menambahkan atau membuang beberapa item sehingga
mengubah suatu gaya dan membentuk gaya yang baru.
Ide gagasan yang dapat dijadikan tema meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Tema Lingkungan dan alam sekitar. Seperti gerak-gerak anginnya bertiup,
pohon bergoyang, air yang mengalir di sungai, berkaitan dengan
perburuan, mata pencaharian.
2) Tema seperti gerak tubuh atau menggunakan pola cerita rakyat.
3) Tema kehidupan sehari-hari.
4) Seperti bermain peran, jenis permainan anak yang biasa di lakukan
(dolanan).
5) Tema dengan menggunakan properti.
6) Dimana properti dapat sebagai pendukung tari untuk mengekspesikan
gerak seperti bermain tali/pita, kentongan, tempurung, payung, topeng
dan sebagainya.
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Keunikan Gerak Tari Kreasi
Menguraikan keunikan gerak tari kreasi baru berdasarkan unsur pendukung
tari Kreasi muncul karena adanya upaya dari seniman untuk mengembangkan
tari tradisi yang telah ada sebelumnya. Tari kreasi baru yang lahir dalam dunia
seni pertunjukan terinspirasi dari tradisi budaya masyarakat sekitar, di mana
tari itu diciptakan. Ada beberapa maestri tari kreasi baru yang kini malang
melintang karyanya dikenal masyarakat. Nama-nama seperti Gusmiati Suid,
Tom Ibnur, Sardono W. Kusumo, Bagong Kusudiardja, Cece Sumantri, Didik
Nini Thowok, Wiwik Sipala, adalah contoh tokoh pembaharu tari tradisi dalam
bentuk garap (kreasi baru).
Namun untuk jenis tari kreasi baru yang banyak digunakan untuk anak
sekolah berkiblat pada tokoh lokal masing masing daerah. Hal ini karena
materi tari kreasi baru yang digunakan untuk mata pelajaran seni budaya
(tari) lebih banyak dikembangkan oleh guru guru dari sumber lokal yang ada.
Di Yogyakarta dan Tulungagung terdapat nama koreografer Untung Moelyono,
di Jawa Tengah ada nama S. Ngaliman dan Maridi. Karya-karya koreografer ini
memberikan inspirasi bagi guru-guru untuk mempelajari tari kreasi baru lebih
mendalam sebagai bahan ajar untuk anak didiknya.
Tari kreasi baru produksi sanggar Kembangsore yang dikenal hampir di
seluruh wilayah Indonesia, merupakan tari jenis kreasi baru yang sangat
akomodatif dan memberikan nuansa budaya Indonesia yang mudah dikenal
orang yang mempelajarinya. Berdasarkan tradisi budaya yang menjadi
sumber penciptaan tari kreasi baru, karya tari Kembangsore mampu
menampilkan ciri khas dalam setiap karya dengan keunikan masing masing.
Keunikan karya tari yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keunikan
yang dapat dijadikan contoh paling mudah untuk diberikan kepada siswa
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tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Masing-masing daerah
tentu saja memiliki ciri dalam ungkapan garap gerak.
Sebagai satu contoh pola gerak tari bernuansa budaya Banyumas cenderung
identik dengan egol atau goyangan pinggul. Kemudian gerak tari Rantak dari
padang Sumatera Barat, cenderung mengeksplor gerak hentakan kaki yang
sangat dinamis. Tari Merak yang menirunakn gerak gerik binatang merak,
memberikan ciri yang secara universal dapat diterima di semua wilayah
terkait dengan temanya. Namun secara penampilan tari Merak ini bisa
divisualisasikan dengan nuansa tradisi daerah di mana tarian itu diciptakan.
Tari merak karya Bagong Kussudiardja, tentu akan berbeda tari Merak Cece
Somantri dari Jawa Barat

Gambar 6. Tari Gotri Gaya Banyumas
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Gambar 7. Tari Rantak

Gambar 8. Tari Merak Karya Bagong Kusudiardjo

Keunikan gerak tari yang muncul inilah yang mampu memberikan inspirasi
untuk pengembangan tari tradisi yang ada di masing masing daerah.
1.

Membuat gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari sesuai

dengan koreografinya
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Membuat tari kreasi berdasarkan pada unsur pendukung tari sesuai
koreografi merupakan kemampuan yang memerlukan konsentrasi. Ada
beberapa jenis tari kreasi yang didasarkan pada bentuk koreografi. Pertama
jenis koreografi tunggal, kedua tari pasangan, dan tiga. tari kelompok.
Tiga jenis tari berdasarkan koreografinya masing-masing memiliki keunikan
dan ciri berbeda. Tari tunggal secara khusus memang diciptakan untuk
ditampilkan sendiri. Namun bisa pula dapat dilakukan berkelompok. Untuk
jenistari pasangan, harus ditampilkan dua orang. Karena sifatnya berpasangan
maka mau tidak mau harus dilakukan dua orang atau kelipatan dua. Misalnya
bisa dua pasang, tiga pasang dan seterusnya.
Untuk jenis tari kelompok adalah tarian yang dibawakan minimal 3 orang.
Biasanya dalam komposisi tari kelompok lebih sering digunakan dengan
jumlah penari ganjil. Hal ini memudahkan untuk membuat pola lantai ketika
dipentaskan.
a.

Tari Tunggal

Adalah tari yang secara konseptual diciptakan untuk dibawakan sendiri.
Meskipun kenyataan dapat ditarikan secara berkelompok atau bersama. Jenis
tari ini secara khusus memiliki tema teman tertentu misalnya merias diri,
percintaan, prajuritan, dan sebagainya.
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Gambar 9. Tari Klana Raja secara
Konseptual Diciptakan sebagai Tarian Tunggal
b.

Tari Berpasangan

Tarian berpasangan secara koreografi diciptakan untuk dibawakan dua orang.
Tarian ini dapat membawakan berbagai tema. Ada yang bertema cinta
(romantis), kepahlawanan (perang) atau tema komikal misalnya antara dua
punokawan Bancak dan Doyok dalam cerita Panji.

Gambar 10. Tari Limbuk Cangik,
Berpasangan dengan Tema Komika
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c.

Tari Kelompok

Adalah tari yang secara koreografi dipertimbangkan untuk dilakukan oleh
lebih dari tiga orang. Dan biasanya tarian kelompok ini dibwakan di area
lapangan yang luas, sehingga memungkinkan untuk dibuat pola lantai

Gambar 11. Tari Angguk Putri dilakukan
secara massal masuk Kategori Koreografi Kelompok

2.

Membuat gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari sesuai

dengan tema
Tari diciptakan atas inspirasi dari seniman yang dilakukan secara serius.
Tarian pada dasarnya memiliki berbagai latar belakang tema. Tema-tema
tersebut memiliki karakteristik dalam ungkapannya. Ada tema sosial, edukasi,
romantis, komikal, keprajuritan dan sejenisnya. Tema-tema tersebut memiliki
keleluasaan dalam daya ungkapnya.
Untuk mendukung tema maka gerak tari diambil dari unsur-unsur paling
sederhana, kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi sesuatu yang
lebih dinamis. Terwujudnya sebuah karya tari dapat dilakukan dengan
bantuan medium lain yang mendukung. Medium itu adalah aspek yang dapat
memberikan penguatan dalam sebuah karya tari. Adapun aspek pendukung
tersebut adalah sebagai berikut:
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a.

Tema Social

Adalah tema yang berhubungan dengan nilai nilai yang ada dalam masyarakat.
Nilai tersebut diwujudkan dalam sebuah gambaran gerak yang mengacu pada
kehidupan masyarakat. Salah satu contoh adalah tari untuk upacara merti
desa. Di sini tari tarian muncul sebagai bagian dari upacara ritual di suatu desa.

Desain kostum yang digunakan dalam sebuah karya tari merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari sebuah konsep karya tari. Karya tari yang bagus
tentu saja harus mempertimbangkan desain atau rancangan kostum yang
sesuai atau harmoni dengan gerak dan tema tarian. Desain kostum di sini tidak
saja berfungsi sebagai pelengkap sebuah karya tari, namun desain kostum
yang dibuat merupakan kekuatan yang akan mampu menghidupkan karakter
tari. Oleh karena itu, kostum kostum tari yang diciptakan selalu berpijak pada
tema yang diangkat dari berbagai sumber tradisi yang ada.
b.

Tema Prajurit

Tema prajurit identik dengan kepahlawanan. Namun demikian tidak semua
tema kepahlawanan identik dengan keprajuritan. Karena ada tema
kepahlawanan namun tidak berhubungan dengan keprajuritan, misalnya
menampilkan perjuangan seorang guru, atau tokoh emansipasi wanita Kartini.
Sedangkan untuk tema keprajuritan selalu identik dengan perang atau latihan
perang.
c.

Tema Romantis

Tema romantis adalah tema tari yang mengetengahkan aspek percintaan. Ada
contoh yang terkenal misalnya Jaka Tarub Nawangwulan, atau dalam cerita
universal terdapat Romeo dan Juliet.
d.

Tema Komikal

Tema yang satu ini terkait dengan penampilan tokoh-tokoh yang memiliki sifat
humoris dan menghibur. Tokoh-tokoh dalam cerita bertema komikal ini
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misalnya punokawan Limbuk Cangik, Gareng Petruk Bagong, atau cerita
legenda Naya Genggong Sabda palon. Sifat gerak dari tema komikal ini
sederhana dan cenderung lucu
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A.
1.

Pembahasan Soal-soal
Apabila suatu tari memiliki ciri ciri sebagai berikut: dikembangkan oleh
para penari kalangan bangsawan istana, memiliki aturan yang baku atau
tidak boleh diubah lagi. Maka tari tersebut merupakan contoh tari …
A. Tari klasik
B. Tari Tradisional
C. Tari kerakyatan
D. Tari kreasi baru

Pembahasan
Dari opsi jawaban yang ada bisa dijelaskan sebagai berikut:
a. Tari klasik adalah : tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup
dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun temurun
di kalangan bangsawan. Dengan ciri khas sebagai berikut: Berpedoman
pada pakem tertentu (ada standardisasi), Memiliki nilai estetis yang tinggi
dan makna yang dalam, Disajikan dalam penampilan yang serba mewah
mulai dari gerak, riasan, hingga kostum yang dikenakan.
b. Tari tradisional adalah : merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama
ada. Tarian ini diwariskan secara turun temurun. Sebuah tarian tradisional
biasanya mengandung nilai filosofis, simbolis dan relegius. Semua aturan
ragam gerak tari tradisional, formasi, busana, dan riasnya hingga kini tidak
banyak berubah.
c. Tari kerakyatan adalah: Tari yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal,
hidup dan berkembang sejak zaman primitif, dan diturunkan secara turuntemurun sampai sekarang. Adapun ciri-ciri khas tari rakyat, diantaranya
yaitu:Kental dengan nuansa sosial, Merujuk pada adat dan kebiasaan
masyarakat, Memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana
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d. Tari kreasi adalah: Merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang
baku. Dirancang menurut kreasi penata tari sesuai dengan situasi kondisi
dengan tetap memelihara nilai artistiknya

Berdasarkan pembahasan diatas maka jawaban yang paling tepat adalah A
2. Tari Yapong merupakan salah satu contoh tari kreasi dari Indonesia.
Berdasarkan jumlah penarinya tari ini merupakan tari:....
a. Tari tunggal
b. Tari berpasangan
c. Tari kelompok
d. Tari kwuartet
Pembahasan :
Dari opsi jawaban yang ada bisa dijelaskan sebagai berikut:
A. Tari tunggal adalah

tari yang secara konseptual diciptakan untuk

dibawakan sendiri. Meskipun kenyataan dapat ditarikan secara
berkelompok atau bersama
B. Tari berpasangan adalah suatu bentuk tarian yang ditarikan oleh dua
orang secara berpasangan yang mana gerakannya saling terkait atau
saling melengkapi dalam satu kesatuan komposisi.
C. Tari kelompok adalah: tari yang secara koreografi dipertimbangkan
untuk dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Dan biasanya tarian
kelompok ini dibwakan di area lapangan yang luas, sehingga
memungkinkan untuk dibuat pola lantai
D. Tari kwartet adalah suatu bentuk tarian yang dibawakan oleh empat
orang penari.
Berdasarkan pembahasan diatas maka jawaban yang paling tepat adalah A
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan 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

:

Kompetensi yang Diuji

: 3.1 Memahami keunikan gerak tari tradisional

dengan menggunakan unsur pendukung tari
No
1

IPK yang Diuji
3.1.1 Menjelaskan
keunikan
gerak tari
tradisional
dengan
menggunakan
unsur
pendukung
tari

Lingkup
Materi
keunikan
gerak tari
tradisional
dengan
menggunakan
unsur
pendukung
tari

Materi
Keunikan
tata
busana
sebagai
unsur
pendukung
tari

Indikator Soal
Membandingkan
keunikan gerak
tari tradisional
dengan
menggunakan
unsur tata
busana sebagai
unsur
pendukung tari

No
Soal
1
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Level
Kogni
tif
C4

Bentu
k Soal
Pilihan
ganda

Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: SeniBudaya

Bentuk Soal
Nama
Penyusun

KOMPETENSI
DASAR
3.2 Memahami
keunikan gerak
tari tradisional
dengan
menggunakan
unsur
pendukung tari

Buku Sumber :
Buku Seni Budaya,
SMP/MTs Kelas VIII,
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Jakarta
2017
Nomor
Soal

LINGKUP MATERI
keunikan gerak tari
tradisional dengan
menggunakan unsur
pendukung tari
MATERI
Keunikan tata
busana sebagai
unsur pendukung
tari
INDIKATOR SOAL
keunikan gerak tari
tradisional dengan
menggunakan unsur
pendukung tari

Pengetahua
n/
Pemahama
n

: Suratmi Eka K

V
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati gambar di bawah ini!

1

Kunci
Jawaban
A

(Sumber: Kompasiana.com)
1.ar+lalu+lintas&safe
Apabila kita melihat pose gerak serta kostum
yang digunakan oleh penari pada gambar
diatas, maka pernyataan berikut yang paling
benar adalah sebagai berikut :
a. penari diatas sedang membawakan tari
Gandrung dari Banyuwangi
b. penari diatas sedang membawakan tari
Gandrung dari Bali
c. penari diatas sedang membawakan tari
Blantek dari Banyumas
d. penari diatas sedang membawakan tari
Blantek dari Bandung

Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun
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KESIMPULAN

Pengembangan gerak tari tradisional merupakan salah satu bentuk daya tarik
yang harus diupayakan berlangsung di tengah kehidupan masyarakat
Usaha pengembanan gerak tari tradisional seharusnya dilakukan agar tari
tradisional memiliki daya tarik tersendiri terutama dikalangan generasi muda
Pengembangan gerak tari tradisional seharusnya dapat memupuk cinta tanah
air dan bangsa, jiwa patriotik, sikap toleransi dan kerjasama diantara sesama
Pengembangan gerak tari tradisional dapat dilakukan dengan berbagai
sumber tema
Pengembangan tari tradisional dilakukan untuk lebih dinamis dan menarik
Unsur pendukung tari seperti iringan, kostum dan gerak merupakan aspek
yang dapat menjadikan rujukan untuk mengembangkan tari tradisional
Tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang memiliki media ungkap
gerak.
Gerak dalam tari adalah gerak yang indah,tidak semua gerak bisa dikatakan
sebagai tari.
Unsur yang terdapat didalam pengembangan gerak adalah : penggunaan dan
pengembangan ruang, waktu, dan tenaga secara bersama.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran unit 1 konsep karya tari, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut
1. Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran unit 1 konsep karya
tari ini, Apakah anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
memadai tentang konsep karya tari?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran unit 1 ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran unit 1 ini sehingga memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses belajar
mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran unit 1,
konsep karya tari?
Konstruktif tetap dibutuhkan untuk menyempurnakan Unit Pembelajaran ini
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PENGANTAR

Unit Pembelajaran Karya Tari merupakan salah satu Unit Pembelajaran yang
digunakan guru sebagai bahan peningkatan kompetensi pembelajaran dalam
upaya meningkatkan kualitas lulusan peserta didik. Pengembangan unit
pembelajaran didasarkan kepada hasil analisis Pemetaan Kompetensi Dasar
berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2019, Pemetaan kisi-kisi UN/USBN
tahun 2019, dan Pemetaan Modul PKB Guru yang berdasarkan pada
Permendiknas 16 tahun 2007. Materi unit pembelajaran didapat salah satunya
adalah dari PKB dan kedepannya akan terintegrasi dengan PKB yang telah
berjalan sejak tahun 2016.
Unit pembelajaran yang dikembangkan sebagai suplemen Buku Guru dan Buku
Siswa Kurikulum 2013 ini terdiri dari 4 Unit pembelajaran, yaitu Unit
pembelajaran Konsep Karya Tari, Rancangan Karya Tari, Proses Pembentukan
Karya Tari, dan Peragaan Karya Tari.
Unit pembelajaran 2 pada unit pembelajaran ini berjudul Rancangan Karya
Tari. Unit ini berisi tentang penjelasan singkat substansi sesuai KD seni budaya
kelas VIII dan kelas IX.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII dan kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Dasar

N0

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

memahami tari tradisional

Menjelaskan tari

VIII

dengan menggunakan unsur

tradisional dengan

pendukung tari sesuai iringan

menggunakan unsur

KD Pengetahuan
3.2

pendukung tari sesuai
iringan
KD Keterampilan
4.2

memeragakan tari tradisional

Melakukan tari tradisional

dengan menggunakan unsur

dengan menggunakan

pendukung tari sesuai iringan.

unsur pendukung tari

VIII

sesuai iringan.
KD Pengetahuan
3.2

memahami tari kreasi dengan

Menjelaskan tari kreasi

menggunakan unsur pendukung dengan menggunakan
tari sesuai iringan.

unsur pendukung tari
sesuai iringan.

KD Keterampilan
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4.2

memeragakan tari kreasi

Melakukan tari kreasi

dengan menggunakan unsur

dengan menggunakan

pendukung tari sesuai iringan.

unsur pendukung tari

IX

sesuai iringan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi gerak tari 4.1.1 Menirukan
tradisional

sesuai

iringan

gerakan

rangkaian
tari

tradisional

sebagai sumber rancangan

sesuai

karya tari

sumber rancangan karya tari

3.1.2 Mengidentifikasi
rias

seni

sesuai

keunikan 4.1.2 Memperlihatkan

tari

tradisional

iringan

sebagai

sebagai
keunikan

rias seni tari tradisi sesuai
iringan

sumber rancangan karya tari
3.1.3 Mengidentifikasi

iringan

sebagai

sumber

rancangan karya tari.

keunikan 4.1.3

Memperlihatkan

keunikan

busana seni tari tradisional

busana seni tari tradisi sesuai

sesuai

iringan

iringan

sebagai

sumber rancangan karya tari

sebagai

sumber

rancangan karya tari

IPK Kunci

IPK Kunci

3.1.4 Menjelaskan gerak tari

4.1.4 Mendemonstrasikan

tradisional sesuai iringan

rangkaian gerakan tari

sebagai sumber rancangan

tradisional sesuai iringan

karya tari

sebagai sumber inspirasi
karya tari
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3.1.5 Menjelaskan keunikan rias 4.1.5 Membedakan keunikan rias
seni tari tradisional sesuai

seni tari tradisional sebagai

iringan

sumber rancangan karya tari.

sebagai

sumber

rancangan karya tari
3.1.6 Menjelaskan

4.1.6

keunikan

Membedakan

keunikan

busana seni tari tradisional

busana seni tari tradisional

sebagai

sebagai sumber rancangan

karya tari

sumber

rancangan

karya tari
IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.1.7 Mengurutkan
gerakan

tari

rangkaian 4.1.7 Mendemonstrasikan
tradisional

rangkaian

gerakan

tari

sebagai sumber rancangan

tradisional sebagai sumber

karya tari

rancangan karya tari
4.1.8 Membedakan keunikan rias

3.1.8 Membandingkan
rias

seni

sebagai

tari

sumber

keunikan

seni tari tradisional sebagai

tradisional

sumber rancangan karya tari

rancangan 4.1.9

karya tari
3.1.9

keunikan

busana seni tari tradisional

Membandingkan

keunikan

sebagai

busana seni tari tradisional
sebagai

Membedakan

sumber

sumber

rancangan

karya tari

rancangan

karya tari
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.10 Mengidentifikasi gerak tari 4.1.10 Menirukan rangkaian gerak
kreasi

daerah

setempat

sebagai sumber rancangan
karya tari
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tari kreasi
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rancangan karya tari
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3.1.11 Mengidentifikasi

keunikan 4.1.11 Memperlihatkan

keunikan

rias seni tari kreasi sebagai

rias seni tari tradisi sebagai

sumber rancangan karya tari

sumber rancangan karya tari

3.1.12 Mengidentifikasi
busana

seni

keunikan 4.1.12 Memperlihatkan
tari

kreasi

sebagai sumber rancangan

keunikan

busana seni tari kreasi sebagai
sumber rancangan karya tari

karya tari
IPK kunci

IPK Kunci

3.1.13 Menjelaskan gerak tari kreasi 4.1.13 Mendemonstrasikan
sebagai sumber rancangan

rangkaian gerakan gerak tari

karya tari

kreasi

sebagai

sumber

rancangan karya tari
3.1.14 Menjelaskan keunikan rias 4.1.14 Membedakan keunikan rias
seni tari kreasi

sebagai

sumber rancangan karya tari
3.1.15 Menjelaskan
busana

seni

seni

tari

kreasi

sumber rancangan karya tari

keunikan 4.1.15 Membedakan
tari

kreasi

sebagai sumber rancangan

sebagai
keunikan

busana seni tari kreasi sebagai
sumber rancangan karya tari

karya tari
IPK Pengayaan
3.1.16 Mengurutkan

IPK Pengayaan
rangkaian 4.1.16 Mendemonstrasikan

gerakan gerak tari
sebagai

sumber

kreasi

rancangan

karya tari
3.1.17 Membandingkan

rangkaian gerakan gerak tari
kreasi

sebagai

sumber

rancangan karya tari
keunikan 4.1.17 Membedakan keunikan rias

rias seni tari kreasi sebagai

seni

tari

kreasi

sebagai

sumber rancangan karya tari

sumber rancangan karya tari
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3.1.18 Membandingkan

keunikan 4.1.18 Membedakan

keunikan

busana seni tari kreasi sebagai

busana seni tari kreasi sebagai

sumber rancangan karya tari

sumber rancangan karya tari
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Tari tradisional
Tari tradisional adalah tari yang mengalami perjalanan panjang dan menurut
sejarahnya tari tersebut bertahan dengan pola-pola tradisi yang ada. Tari
tradisi hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat pendukungnya.
Menurut Soedarsono (1981: 28) menjelaskan tari tradisional ialah tari yang
telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarahnya, yang selalu bertumpu
pada pola-pola tradisi yang telah ada.

Secara bentuk, tari tradisional ini mempunyai bentuk gerak sangat sederhana,
geraknya belum begitu digarap secara koreografis, iringan musiknya juga
sederhana, serta kostum dan riasnya juga masih dalam bentuk sederhana.
Menurut Salmurgianto, Tari yang bersifat tradisional bisa digolongkan pada
tari primitive (tari sederhana) dengan bentuk geraknya sangat sederhana,
yang masih belum tergarap secara koregrafis, kalau dilihat music
pengiringnya juga sangat sederhana, pada waktu itu hanya memakai suara
manusia dan alat pukulan gendang, pakaian dan riasnya juga sangat
sederhana.

Sudarsono menjelaskan tarian sederhana yang dimaksudkan adalah bentuk
geraknya sangat sederhana hanya terdiri dari depakan-depakan kaki, langkahlangkah kaki yang sederhana, ayunan tubuh, serta gerakan-gerakan kepala
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dengan tekanan tertentu. Tarian ini lebih merupakan ungkapan kehendak
atau, semua gerak dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Tari tradisional kalau
dilihat bentuk penyajiannya, disajikan dengan bentuk-bentuk gerak yang
sangat sederhana, geraknya hanya lebih dominan depakan-depakan kaki yang
diiringi dengan tekanan-tekanan pada bagian tangan dan kepala. Semua
gerakan yang dilakukan juga punya maksud tertentu dengan alasan yang
berkaitan dengan kehendak masyarakat.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Di bawah ini adalah serangkaian kegiatan belajar yang dapat Anda lakukan
untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan, serta aspek pendidikan
karakter yang terkait dengan uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini.
Discovery Learning dalam materi Merancang Tari serta Aspek Pendukungnya.
Aktivitas 1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
Setelah selesai menyusun konsep karya, Peserta didik

secara kelompok

diminta untuk memperhatikan dengan seksama tari tarian tradisional yang
ada. (minggu sebelumnya guru menugaskan peserta didik untuk memilih tari
tarian untuk diamati peserta didik secara kelompok). Pada bagian ini ada
beberapa contoh tari yang bisa dilihat. Misalnya : tari Enggang dari Kalimantan
pada laman https://www.youtube.com/watch?v=q-3452n_jBo. Atau tari Deguq
Kalimantan pada laman https://www.youtube.com/watch?v=0lxMdr-26Zo
Pada kegiatan ini guru mengajukan beberapa pertanyaan:
1. Apa judul tarian pertama yang kamu lihat dan amati ?
2. Dari mana asal tarian itu?
3. Apa judul tarian kedua yang kamu lihat dan amati ?
4. Dari mana asal tari tarian itu?
5. Apa judul tarian ketiga yang kamu lihat dan amati ?
6. Dari mana asal tari tarian itu?
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Aktivitas 2. Pernyataan/ Identifikasi Masalah (Problem Statement)
Peserta didik diminta untuk menentukan salah satu tarian yang menjadi
pilihan utama. Setelah secara kelompok menentukan sendiri tarian itu
kelompok yang bersangkutan diminta untuk mempelajari lebih dalam tarian
itu. Guru mengajukan beberapa pertanyaan:
1. Apa nama judul tarian tersebut?
2. Dari mana tarian itu berasal?
3. Siapakah yang menciptalan tarian tersebut?
4. Mengapa kamu tertarik dengan tarian itu?
5. Apakah menurutmu tarian tersebut unik? Berilah alasanmu!!

Aktivitas 3. Pengumpulan Data (Data Collection)
Peserta diminta untuk melihat dan memperhatikan dengan seksama tari
tradisional yang sudah dipilih. Peserta didik diminta untuk melihat secara
seksama, denga cara diulang ulang. Selain itu guru juga meminta peserta didik
untuk memilih salah satu ragam gerak yang ada pada tarian itu. Misalkan salah
satu contoh tari yang terpilih adalah tari Tari Enggang, Pesona Nusantara
Surakarta. Yang bisa dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=q3452n_jBo. Pada kegiatan ini Guru mengajukan beberapa pertanyaan:
1. Setelah kamu berkali kali menyaksikan tari itu, Apakah gerakan dalam
tarian tersebut mudah untuk dilakukan?
2. Apakah kamu tertarik dengan salah satu ragam gerak pada tari itu ?
3. Pilihlah salah satu ragam gerak dalam tarian tersebut, dan cobalah untuk
kamu lakukan!!
4. Apakah ragam gerak pada tarian yang kamu pilih dan lihat tadi bisa
dikembangkan?
5. Bagaimana rias dan busana yang digunakan pada tarian itu ?
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6. Apakah menurutmu tarian tersebut menggunakan rias dan busana yang
unik? Berilah alasanmu!!
Aktivitas 4. Pengolahan Data (Data Processing)
Guru melakukan pembimbingan pada saat peserta didik melakukan
pengembangan gerak. Ada beberapa pertanyaan guru pada peserta didik
pada tahap ini, yaitu:
1. Apakah kamu masih ingat dengan pengetahuan tentang unsur gerak ?
materi yang pernah kamu pelajari sebelumnya?
2. Apakah kamu bisa mengembangkan ragam gerak tradisional yang sudah
kamu pilih itu dengan mengembangkan unsur waktu ? kamu bisa
mencoba dengan pengembangan unsur waktu cepat maupun lambat.
3. Apakah kamu bisa mengembangkan ragam gerak tradisional yang sudah
kamu pilih itu dengan mengembangkan pola ruang ? kamu bisa mencoba
dengan pengembangan pola ruang sempit maupun lebar.
4. Apakah kamu bisa mengembangkan ragam gerak tradisional yang sudah
kamu pilih itu dengan mengembangkan unsur tenaga ? kamu bisa
mencoba dengan pengembangan unsur tenaga yang kuat maupun yang
lemah.
5. Apakah rias dan busana yang ada masih bisa dikembangkan lagi?

Aktivitas 5. Pembuktian (Verification)
Guru memberikan kesempatan pada anak didik untuk menemukan hasil
pengembangan geraknya sendiri-sendiri. Dari ragam awal lalu menjadi
ragam gerak pengembangan yang menjadi gerak baru. Masing masing
kelompok akan menemukan pengembangan gerak baru sesuai dengan gerak
awal dan gerak pengembangan masing masing.
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Aktivitas 6. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
Peserta didik menyampaikan hasil gerak yang sudah dikembangkan secara
bersama sama dalam kelompoknya. Peserta didik juga memberikan alternatif
pengembangan rias dan busana yang sesuai dengan geraknya. Guru bersama
sama peserta didik menarik kesimpilan dari materi yang sudah disampaikan.
Yaitu masalah merancang karya tari dari unsur keunikan kerak, rias, dan
busana.

82

Unit Pembelajaran
Rancangan Karya Tari

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

Lembar Kerja

merancang tari tradisional berdasarkan

aspek pendukungnya
Tujuan

Melalui

diskusi

diharapkan

kelompok

mampu

dan

merancang

pencatatan
tari

Anda

tradisional

berdasarkan aspek pendukungnya dengan memperhatikan
kemandirian,

kerjasama,

kedisiplinan,

dan

terbuka

terhadap kritik dan saran.
Mata

Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk

1. Bentuklah kelompok diskusi.
2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama.
3. Secara

berkelompok

amatilah

hasil

rekaman

pengembangan gerak tari kreasi berdasarkan unsur
pendukung tari.
4. Amatilah beberapa hasil rekaman pengembangan gerak
tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Kemudian
kerjakan LK A berikut ini. carilah perbedaan maupun
kesamaan yang ada pada hasil rekaman penyusunan
gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari.
5. Kelompokkan hasil rekaman penyusunan gerak tari
kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, ruang dalam
gerak tari yang anda amati berdasarkan persamaan yang
ada atau berdasarkan perbedaan yang ada pada tiap tiap
tarian tersebut.
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6. Unsur-unsur pendukung apa saja yang terdapat dalam
hasil rekaman penyusunan gerak tari kreasi berdasarkan
unsur pendukung tari.
7. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka,
saling menghargai pendapat dengan semangat kerjasama
dan terbuka terhadap kritik dan saran.
8. Isilah lembar kerja analisis penyusunan gerak tari
kreasi berdasarkan unsur pendukung tari pada kolom
hasil analisis berdasarkan diskusi kelompok dan
selesaikan sesuai waktu yang disediakanBentuklah
kelompok diskusi dan pelajari uraian materi secara
bersama-sama.
9. Secara

berkelompok

pelajarilah

lembar

Pengembangan gerak tari tradisional berdasarkan unsur
pendukung tari sesuai dengan tema.
10. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka,
saling menghargai pendapat dengan semangat kerjasama
dan terbuka terhadap kritik dan saran.
11. Isilah lembar kerja analisis Pengembangan gerak tari
tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai
dengan tema pada kolom hasil analisis berdasarkan
diskusi kelompok dan selesaikan sesuai waktu yang
disediakan

Format Diskusi
No

Aspek yang Didiskusikan

1.

Gerak

2.

Unsur desain kostum

3.

Unsur Rias

84

Hasil Diskusi

Unit Pembelajaran
Rancangan Karya Tari

4.

Unsur Iringan

5.

Unsur Tata Panggung

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Setelah selesai berdiskusi dengan topik diatas lakukan diskusi lagi dengan
topik dibawah ini
No

Materi diskusi

1.

unsur unsur apa saja yang dapat dijadikan rujukan

Hasil diskusi

untuk membuat karya tari kreasi
2.

bagaimana membuat rancangan kostum yang
dapat mendukung gerak tari kreasi

3.

bagaimana membuat rancangan tata rias yang
dapat mendukung gerak tari kreasi

4.

bagaimana persyaratan propereti agar dapat
maksimal digunakan untuk tari
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C. Bahan Bacaan

1. Tari Tradisional di Indonesia
Di setiap daerah di Indonesia memiliki banyak sekali tari tradisi. Dibawah ini
beberapa contoh tari tradisi di Indonesia:
a. Tari Srikandhi-Surodewati tari tradisi dari Yogyakarta

Gambar 1. tari Srikandhi – Surodewati
Foto Koleksi pribadi,2011

b. Tari Bedhaya tari tradisi dari daerah Yogyakarta
Bedhaya adalah tarian putri yang dibawakan oleh sembilan penari orang
penari wanita dengan mengenakan busana yang sama, walaupun tari ini
mengisahkan sebuah cerita. Tari bedhaya dahulu merupakan kelengkapan
kebesaran sebuah keraton, baik keraton Surakarta maupun keraton
Yogyakarta. Bedhaya yang merupakan pelengkap kebesaran seorang raja
ini ada satu yang dianggap sakral oleh keraton Surakarta yaitu bedhaya
Ketawang, sedangkan Yogyakarta bedhaya Semang.
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Gambar 2. Tari Bedhaya Bedhah Madiun

Sumber:http://mastri.staff.ugm.ac.id/wisatapedia/index.php/telusur/y
ogyakarta-dan-solo/event-wisata/bedhaya-semang/

c. Tari Golek tari tradisi dari Yogyakarta
Tari Golek adalah tari yang ditarikan oleh remaja putri. Masa remaja
menunjukkan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa
dewasa. Pada masa inilah remaja mulai mencari-cari atau mulai berfikir
tentang potensi pribadi yang akan dipakai sebagai landasan selanjutnya.
Dilihat pada gerak muryani busana, seperti ragam tasikan, miwir rikmo, atrap
sumping, atrap jamang. Dari gerakan tersebut memberi penjelasan bahwa
muryani busana merupakan gerak yang mempunyai makna orang berhias dan
berbusana, dari memakai pakaian sampai mengenakan asesoris.

87

Gambar 3. Tari Golek Asmaradana Bawaraga
Foto Koleksi pribadi,2010

d. Tari Remo tari tradisi dari daerah Jawa Timur
Tari ngremo berasal dari tari upacara untuk menghormati tamu agung atau
tamu penting dalam suatu pesta. Tarian ini biasa ditarikan oleh seorang
penari pria, dalam perkembangannya lebih lanjut tari ngemo dapat
ditarikan oleh beberapa penari pria atupun penari gadis remaja.
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Gambar 4. Tari Remo
(Sumber: Nusantara-cultures.blogspot.com)

e. Tari Pendet tari tradisi dari daerah Bali
Tari Pendet merupakan tari yang berfungsi sebagai penjemput para dewa
yang datang ke Marcapada dalam upacara odalan. Di Bali tari ini merupakan
tari penyambutan para tamu. Pintu keluar masuk panggung berbentuk seperti
gapura lengkung, yang lantainya dibelakang lebih rendah. bunyi gamelan yang
diharapkan bisa memberikan suasana riang dan lembut. Tari Pendet diiringi
dengan seperangkat gambelan Gong atau Gong kebyar Kesan yang
ditimbulkan oleh pintu keluar masuk yang demikian ini seolah-olah para
penari tampil menuju panggung dari sebuah gua, demikian pula apabila
mereka keluar meninggalkan pentas, seolah-olah mereka masuk ke dalam gua
yang gelap. Tari Pendet dibawakan oleh empat penari gadis berbusana adat
dengan sebuah bokor berisi bunga pada masing-masing tangan kanan penari.
Gerak mata yang disebut sledet membutuhkan bantuan tekanan
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Gambar 5.. Tari Pendet
(Sumber:Kafindadwifanny.blogdetik.com)

f. Tari Blantek tari tradisi dari daerah Betawi
Tari blantek adalah salah satu tarian adat masyarakat betawi di Jakarta
yang menggunakan iringan musik betawi sebagai ciri khasnya. Tarian ini
merupakan perpaduan antara seni tari, musik, dan nyanyian. Tari Blantek
ditarikan oleh penari wanita biasanya menggunakan kain panjang dan
pakaian kebaya yang dilengkapi dengan selendang. Bagian kepala memakai
mahkota dengan memakai asesoris bunga warna warni.
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Gambar 6. Tari Blantek
(Sumber: Maryamzunar14.blogspot.com)

g. Tari Sekapur Sirih tari tradisi dari Jambi
Tari Sekapur sirih merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu
besar di Provinsi Jambi dan Riau.Keagungan dalam gerak yang lembut dan
halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para
tamu. Menyambut dengan hati yang putih muka yang jernih menunjukkan
keramahtamahan bagi tetamu yang dihormati.
Tari ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam
menyambut tamu. Sekapur Sirih biasanya ditarikan oleh 9 orang penari
perempuan. Properti yang digunakan: cerano/wadah yang berisikan
lembaran daun sirih, payung, keris. Pakaian: baju kurung /adat Jambi,
iringan musik langgam melayu dengan alat musik yang terdiri dari : biola,
gambus, akordion, rebana, gong dan gendang.
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Gambar 7. Tari sekapur sirih
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Sekapur_Sirih

h. Tari Kuda Kepang tari tradisi dari Yogyakarta
Kuda Kepang (Kuda: kuda, kepang: bambu yang dianyam). Tarian rakyat ini
dilakukan oleh laki-laki yang menunggang kuda-kudaan pipih yang terbuat
dari anyaman bambu dan dicat. Tungkai-tungkai penari sendiri menciptakan
ilusi dari gerakan seekor

kuda. Pertunjukan ini dikenal dengan kuda

lumping (Jawa Barat), jathilan (Yogyakarta) dan reyog (Jawa Timur). Sering
kali seorang penunggang kuda diiringi oleh beberapa pemusik dan seorang
yang bertopeng atau tanpa topeng dengan sepucuk cambuk, serta melakukan
perjalanan sepanjang kota dan berhenti di sebuah sudut jalan untuk sebuah
pertunjukan. Pada sebuah jathilan di Yogyakarta dilengkapi dengan empat
buah topeng, dengan menampilkan seorang pelawak mengenakan topeng
separo muka berwarna putih, seorang pria dengan topeng hitam, seorang
laki-laki liar berwajah merah, dan seorang perempuan bertopeng kuning.
Tari Kuda Kepang merupakan tari rakyat yang berasal dari propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Tari tersebut ditarikan oleh penari laki-laki dengan
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menunggang kuda- kudaan yang terbuat dari bambu ( kudang kepang)

Gambar 8. Kuda kepang, topeng sebagai properti tari
Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_kuda_kepang

i. Tari Sigale-gale tari tradisi dari Sumatera Utara
Sigale-gale sendiri merupakan sebuah boneka berbentuk manusia yang
dapat digerakkan serta menari dengan diiringi oleh musik tradisional.
Tari Sigale-gale ini termasuk salah satu kesenian tradisional yang cukup
terkenal di Sumatera Utara, terutama di daerah Samosir. Tarian ini
biasanya sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, acara
budaya, bahkan menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang
datang ke sana.Dalam pertunjukannya, boneka sigale-gale biasanya
dimainkan oleh beberapa orang dengan cara memegang tali untuk
menggerakkan boneka tersebut. Dengan diiringi musik tradisional
boneka tersebut digerakan seperti menari layaknya manusia.
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.

Gambar 9. Boneka si gale-gale paling depan, sebagai properti tari
Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Sigale_gale

j. Tari Cakalele tari tradisi dari Maluku
Cakalele adalah tarian perang tradisional Maluku yang digunakan untuk
menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat.Para penari pria biasanya
mengenakan parang dan salawaku (perisai) sedangkan penari wanita
menggunakan lenso (sapu tangan). Penari pria mengenakan kostum yang
didominasi warna merah dan kuning, serta memakai penutup kepala
aluminum yang disisipi dengan bulu putih. Pedang atau parang pada tangan
kanan penari melambangkan martabat penduduk Maluku yang harus dijaga
sampai mati, sedangkan perisai dan teriakan keras para penari
melambangkan gerakan protes melawan sistem pemerintahan yang
dianggap tidak memihak pada rakyat.
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Gambar 10. Penari cakalele memegang parang dan salawaku (perisai) sebagai properti tari
Sumber:www.kidnesia.com/Maluku-utara/Seni-Budaya/Tari-Cakalele

k. Tarian Giring-Giring tari tradisi dari Kalimantan tengah
Tari giring-giring adalah tarian khas Ma'anyan yang mendiami daerah
Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan provinsi Kalimantan
Tengah. Tari giring-giring atau juga disebut Gangereng biasanya
ditampilkan untuk menyambut tamu, acara-acara bergembira, dan juga
untuk selingan pada acara-acara tertentu. Tari giring-giring dilengkapi
dengan tongkat & bambu tipis (telang) yg diisi dengan biji "piding" sehingga
menghasilkan suara yg ritmis dengan alunan kangkanung (gamelan) oleh
penarinya.
Para penarinya diiringi seperangkat alat musik bambu berisi biji jagung,
yang bila digerakkan atau digetarkan akan berbunyi. alat musik ini biasa
disebut ganggereng di Barito dan dimainkan bersama sebuah tongkat yang
disebut gantar. Keserasian dari gerakan tangan dan kaki itulah yang
menimbulkan keindahan dan menjadi daya tarik untuk menontonnya. Tari
Giring-Giring biasa ditampilkan pada acara-acara adat sebagai perwujudan
perasaan suka cita warga terutama ketika menyambut tamu-tamu
kehormatan
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Gambar 11. Tari Giring-giring memegang tongkat sebagai properti tari
Sumber:kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/887/tari-giring-giring

2. Ragam Gerak Tari Tradisional
Banyaknya tari tradisionl di Indonesia membuat motif gerak tari tradisi di
Indonesia sangat kaya karena masing-masing daerah memiliki tari
tradisional dan motif gerak sendiri sebagai ciri khas dari daerah setempat.
Oleh karena begitu banyaknya motif gerak tari tradisi maka didalam modul
ini akan disampaikan beberapa contoh untuk dapat memperagakan motif
tari tradisi yang berasal dari beberapa daerah. Dibawah ini contoh
beberapa ragam gerak tari tradisi dari berbagai tarian yang ada di
Indonesia.
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a. Ragam Gerak atrap jamang, tari Golek Yogyakarta

Gambar 12. Motif gerak atrap jamang tari Golek Yogyakarta
Foto Koleksi pribadi,2010

b. Ragam gerak trisik,tari Golek dari Yogyakarta

Gambar 13. Motif gerak trisik tari Golek Yogyakarta
Foto Koleksi pribadi,2010
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c. Motif gerak agem tari Pendet bali dari Bali

Gambar 14. Motif gerak agem tari Pendet bali
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Pendet

3. Memperagakan Ragam Gerak Tari Tradisi
Banyaknya tari tradisional di Indonesia membuat ragam gerak tari tradisi
di Indonesia sangat kaya karena masing-masing daerah memiliki tari
tradisional dan ragam gerak sendiri sebagai ciri khas dari daerah setempat.
Oleh karena begitu banyaknya ragam gerak tari tradisi, maka didalam
modul ini akan disampaikan satu contoh untuk dapat memperagakan tari
tradisi yang berasal dari daerah Yogyakarta.
Tari golek Asmarandhana Bawaraga merupakan salah satu contoh

tari

tradisi dari wilayah Yogyakarta. Tari Golek menggambarkan seorang gadis
yang sedang berhias sehingga ragam gerak yang dibawakan oleh penari
juga menggambarkan seorang gadis yang sedang berhias atau ngadi busana
dan ngadi salira yang digambarkan dalam ragam tari, seperti: merapikan
rambut, menggunakan make up, dan berbusana yang semuanya tercermin
dalam gerakan muryaning busana.
Dilihat dari koreografinya tari Golek termasuk dalam bentuk repertoar tari
tunggal, begitu juga dengan tari Golek Asmarandhana Bawaraga. Tari ini
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biasanya dibawakan oleh satu orang penari putri, meskipun bisa pula
dibawakan secara masal oleh lebih dari satu penari.
Di bawah ini beberapa ragam gerak tari tradisi

Gambar 15. Ragam gerak ridong sampur tari golek Yogyakarta
Foto Koleksi pribadi,2010

Gambar 16. Ragam gerak tinting tari golek Yogyakarta
Foto Koleksi pribadi,2010
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Gambar 17. Ragam gerak atrap sumping tari Golek Yogyakarta
Foto Koleksi pribadi,2010

Ragam gerak Sambah bukak tari Galombang Minang
Ragam gerak Gandang Tari Galombang Minang
Ragam gerak Simpia tari Galombang Minang
Ragam gerak A’japp’a na’na, tari Pakarena Sulawesi
Ragam Angngayung kipassa kanan, tari Pakarena Sulawesi
Ragam gerak Sitak’lei, tari Pakarena Sulawesi
Ragam gerak Ammempo kulantu, tari Pakarena Sulawesi
Ragam gerak Mungkah lawing tari Baris Bali
Ragam gerak Ngagem kanan dan kiri tari Baris Bali
Ragam gerak Majalan najek dua (Nayog) tari baris Bali
Ragam gerak Ngopak Lantang tari Baris Bali

4. Rias dan Busana sebagai Aspek Pendukun Tari
1. Tata Rias
Pada dasarnya, tata rias bukan sesuatu yang asing bagi semua orang,
khususnya kaum wanita sebab tata rias merupakan aspek untuk
mendukung penampilan dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari.
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Tata rias untuk koreografi merupakan kelengkapan penampilan yang
bersifat mutlak. Seorang aktor atau artris pada waktu akan tampil di depan
publiknya selalu mempersiapkan diri merias wajahnya. Hal ini disebabkan
oleh terbatasnya pandangan (penglihatan) mata seseorang dalam
menjangkau obyek yang jauh, yang berkisar antara 5 – 7 meter, bahkan ada
yang mencapai kurang lebih 20 meter. Dengan demikian, seseorang yang
tampil dalam jarak tersebut perlu mendapat bantuan dari peralatan
kosmetik agar wajahnya tetap dapat dilihat jelas.
Di samping itu, tata rias juga bertujuanuntuk membuat penampilan penari
berbeda dengan kondisi sehari-hari, terlebih jika tarian yang dibawakan
menghendaki penampilan wajah yang berbeda, apakah menjadi lebih tua,
lebih muda, atau digambarkan menyerupai wajah hewan tertentu.
Dengan demikian,

tata rias untuk koreografi

mempunyai perbedaan

tertentu dengan tata rias sehari-hari. Perbedaan tersebut bisa terletak pada
aspek bentuk, bahan, atau tekniknya. Semuannya akan sangat tergantung
pada konsep koreografinya.
Tata rias merupakan aspek dekorasi, mempunyai berbagai macam
kekhususan yang masing-masing memiliki keistimewaan dan ciri
tersendiri. Dari fungsinya rias dibedakan menjadi delapan macam rias
yaitu:
a. Rias aksen, memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati
peranan yang akan dimainkannya. Misalnya pemain orang Jawa
memerankan sebagai orang Jawa hanya dibutuhkan aksen atau
memperjelas garis-garis pada wajah.
b. Rias jenis, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan
perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan
menjadi perempuan, demikian sebaliknya.
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c. Rias bangsa, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan
aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. Misalnya
pemain bangsa Indonesia memerankan peran bangsa Belanda.
d. Rias usia, merupakan riasan

yang mengubah seorang muda

(remaja/pemuda/pemudi) menjadi orang tua usia tujuh puluhan
(kakek/nenek).
e. Rias tokoh, diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang
diperankan. Misalnya memerankan tokoh Rama, Rahwana, Shinta,
Trijata, Srikandi, Sembadra, tokoh seorang anak sholeh, tokoh anak
nakal.
f. Rias watak, merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak
yang diperankan pemain. Misalnya memerankan watak putri luruh
(lembut), putri branyak (lincah), putra alus, putra gagah.
g. Rias temporal, riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan
peranannya. Misalnya pemain sedang memainkan waktu bangun tidur,
waktu dalam pesta, kedua contoh tersebut dibutuhkan riasan yang
berbeda.
h. Rias lokal, merupakan rias yang dibutuhkna untuk memperjelas
keberadaan tempat pemain. Misalnya rias seorang narapidana di penjara
akan berbeda dengan rias sesudah lepas dari penjara.

Untuk dapat menerapkan riasan yang sesuai dengan peran diperlukan
pengetahuan tentang berbagai sifat bangsa-bangsa, tipe dan watak bangsa
tersebut. Selain itu diperlukan pula pemahaman tentang pengetahuan anatomi
manusia dari berbagai usia, watak dan karakter manusia, serta untuk seni
pertunjukan tari dibutuhkan pengetahuan tentang karakter dan tokoh
pewayangan.
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Berdasarkan fungsinya, tata rias untuk koreografi dapat dibagi menjadi dua
hal, yaitu sebagai berikut:
a. Tata Rias berfungsi sebagai penegas garis (contur) wajah
Seseorang yang tampil di depan umum (publik) dalam jarak yang relatif
jauh membutuhkan cara-cara tertentu untuk membuat garis wajahnya
tampak jelas, yaitu yang terdiri dari garis-garis pada alis, mata, hidung, dan
mulut (bibir).
Di samping itu juga diharapkan wajah tidak tampak terlalu datar (flat), akan
tetapi diharapkan adanya bayangan pada lekuk-lekuk wajah (shadow)
yang berupa penonjolan. Penonjolan tersebut dimaksudkan untuk
menunjukan kedimensionalannya.
b. Tata Rias berfungsi sebagai pembentuk karakter penari
Tata rias selain berfungsi mempertegas garis wajah, tata rias panggung
(stage make up) berfungsi sebagai pembentuk karakter penari, yaitu
memperjelas atau mempertegas kehadiran tokoh-tokoh tertentu. Dengan
demikian, tata rias berfungsi untuk merubah wajah asli menjadi wajah
tokoh-tokoh tertentu yang sesuai dengan konsep koreografinya.
2. Tata Busana
Busana (pakaian) tari merupakan segala sandang dan perlengkapan
(accessories) yang dikenakan penari di atas panggung.
Tata pakaian terdiri dari beberapa bagian :
1. Pakaian dasar, sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya.
Misalnya, setagen, korset, rok dalam, straples.
2. Pakaian

kaki, pakaian yang dikenakan pada bagian kaki. Misalnya

binggel, gongseng, kaos kaki, sepatu.
3. Pakaian tubuh, pakaian pokok yang dikenakan pemain pada bagian
tubuh mulai dari dada sampai pinggul. Misalnya kain, rok, kemeja,
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mekak, rompi, kace, rapek, ampok-ampok, simbar dada, selendang, dan
seterusnya.
4. Pakaian kepala, pakaian yang dikenakan pada bagian kepala. Misalnya
berbagai macam jenis tata rambut (hairdo) dan riasan bentuk rambut
(gelung tekuk, gelung konde, gelung keong, gelung bokor, dan
sejenisnya).
5. Perlengkapan/accessories, adalah perlengkapan yang melengkapi ke
empat pakaian tersebut di atas untuk memberikan efek dekoratif, pada
karakter yang dibawakan. Misalnya perhiasan gelang, kalung, ikat
pinggang, kamus timang/slepe ceplok, deker (gelang tangan), kaos
tangan, bara samir, dan sejenisnya.
Perlengkapan atau alat yang dimainkan pemeran di atas pentas disebut
dengan istilah property. Misalnya, selendang, kipas, tongkat, payung, kain,
tombak, keris, dompet, topi, dan semacamnya.
Tata rias dan busana ini berkaitan erat dengan warna, karena warna di alam
seni pertunjukan berkaitan dengan

karakter seorang tokoh yang

dipersonifikasikan kedalam warna busana yang dikenakan beserta riasan
warna make up oleh tokoh bersangkutan oleh karenanya warna dikatakan
sebagai simbol. Dalam pembuatan busana penari, warna dapat juga digunakan
hanya untuk mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan keindahannya saja
dalam memadukan antara yang satu dengan lainnya. Dalam pembuatan
kostum, warna menjadi syarat utama karena begitu dilihat warnalah yang
membawa kenikmatan utama.
Di dalam buku Dwimatra (2004: 28 – 29) warna dibedakan menjadi lima yaitu,
warna primer, sekunder, intermediet, tersier, dan kuarter.
a.

Warna primer yaitu disebut juga warna pokok/warna utama, yang
terdiri dari warna merah, kuning, dan biru.. Warna merah adalah simbol
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keberanian, agresif/aktif. Pada dramatari tradisional warna tersebut
biasanya dipakai oleh raja yang sombong, agresif/aktif. Misalnya:
Duryanada, Rahwana, Srikandi. Warna biru mempunyai kesan
ketentraman dan memiliki arti simbolis kesetiaan. Pada drama
tradisional warna tresebut dipakai oleh seorang satria atau putri yang
setia kepada Negara dan penuh pengabdian. Misalnya; Dewi Sinta,
Drupadi. Warna kuning mempunyai kesan kegembiraan.
b.

Warna sekunder adalah warna campuran yaitu hijau, ungu, dan orange.

c.

Warna intermediet adalah warna campuran antara warna primer
dengan warna dihadapannya. Misalnya warna merah dicampur dengan
hijau, biru dengan orange, kuning dengan violet.

d.

Warna tersier adalah campuran antara warna primer dengan warna
sekunder yaitu warna merah dicampu orange, kuning dengan orange,
kuning dengan hijau, hijau dengan biru, biru dengan violet, violet dengan
merah.

e.

Warna kuarter yaitu percampuran antara warna primer dengan warna
tersier, dan warna sekunder dengan tersier yang melahirkan 12 warna
campuran baru.

f.

Warna netral yaitu hitam dan putih. Warna hitam memberikan kesan
kematangan dan kebijaksanaan. Pada drama tradisional biasa dipakai
oleh satria, raja, dan putri yang yang bijaksana. Misalnya Kresna,
Puntadewa, Kunti. Sedangkan warna putih memberikan kesan muda,
memiliki arti simbolis kesucian. Di dalam drama tradisional warna
tersebut dipakai oleh pendeta yang dianggap suci.
Warna-warna tersebut di atas dapat digolongkan menjadi dua bagian sesuai
dengan demensi, intensitas,

terutama bila dikaitkan dengan emosi

seseorang yang disebut dengan warna panas dan warna dingin. Warna
panas yaitu merah, kuning, dan orange. Warna dingin terdiri atas hijau, biru,
ungu, dan violet.
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Dalam pembuatan pakaian tari warna dan motif kain menjadi perhatian dan
bahan pertimbangan, karena berhubungan erat dengan peran, watak, dan
karakter para tokohnya.
Warna sebagai lambang dan pengaruhnya terhadap karakter dari tokoh
(pemain). Penggunaan warna dalam sebuah garapan tari dihubungkan
dengan fungsinya sebagi simbol, di samping warna mempunyai efek
emosional yang kuat terhadap setiap orang.
Warna biru memberi kesan perasaan tak berdaya (tidak merangsang),
terkesan dingin. Warna hijau memberi kesan dingin. Warna kuning dan
orange memberi kesan perasaan riang, menarik perhatian. Warna merah
memberi kesan merangsang, memberi dorongan untuk berpikir (dinamis).
Warna merah Jambu mengandung kekkutan cinta. Warna Ungu memberi
kesan ketenangan.

5. Teknik Menerapkan Unsur Pendukung Tari sesuai Iringan
Tari dengan iringan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Keduanya saling mengisi dan menentukan dengan fokusnya masing masing.
Iringan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyajian tari.
Peran iringan dalam sebuah karya tari memiliki arti dan makna yang penting
di samping sebagai pengiring, namun lebih dari itu sebagai media untuk
menguatkan ekspresi gerak tari. Dari berbagai jenis iringan tari, ada beberapa
jenis iringan tari yang dapat memberikan suasana pada gerak atau tarian yang
akan dibawakan. Jenis iringan tari itu adalah iringan berpola ilustrasi, iringan
dengan pola cepat (Lancaran) , dan pola iringan dinamis yang memadukan
antara irama lambat dan cepat. Tiga jenis iringan ini memberikan warna
berbeda dari jenis tari satu dengan jenis tari yang lain.
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a. Pola ilustrasi
Tari – tarian yang cocok diiringi dengan pola ilustrasi ini adalah tarian yang
secara tematis menyesuaikan dengan judul iringan atau music pengiringnya.
Sebagai saah satu contoh tari jaranan (kuda – kudaan), lagu ini sudah ada
sebelum gerak tari diciptakan. Dengan pemahaman Dengan pemahaman
itulah iringan di sini sebagai ilustrasi gerak tari. Berbeda dengan pola iringan
yang dibuat setelah tarian ada. Maka iringan akan mengikuti dinamika tarian
yang diciptakan.
b. Pola iringan cepat (lancaran)
Pola iringan tari bisa dilakukan dengan tempo cepat dan lambat, tergantung
kepentingan karakter gerak tarinya. Dalam kepentingan tertentu tari bisa
dilakukan dengan tempo sangat cepat, dan sebaliknya dengan tempo sangat
lambat. Atau dapat pula dilakukan dengan suasana kontras berlawanan arah.
Salah satu contoh adalah iringan tari pakarena Sulawesi Selatan. Iringan tari
itu dibuat dengan suara keras dan tempo tinggi. Namun gerak yang
ditampilkan sangat lembut gemulai. Berbeda dengan tari Bedaya di Kraton
Yogyakarta dan Surakarta. Dimana antara iringan dan tari sinkron dengan
tempo lambat. Peran iringan di sini memberikan suasana dan sekaligus
menghidupkan karakter gerak tari yang dibawakan seorang penari oleh
karenanya iringan dalam konteks pertunjukan memiliki peran penting yang
tidak sekedar sebagai pengiring atau pelengkap.
c. Pola iringan dinamis (gabungan antara irama lambat dan cepat)
Iringan dinamis untuk tari sangat membantu menghidupkan suasana dan
karakter tari. Dinamika yang dibangun melalui iringan mampu memberi daya
tarik untuk gerak tari, meskipun hanya sederhana. Contoh-contoh yang dapat
diungkapkan di sini adalah bentuk tari tradisi yang dekat dengan rakyat. Jenis
tari rakyat seperti ketuk Tilu (jabar) , Joged bumbung (Bali), Gandrung
(Banyuwangi).
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6. Membuat Gerak Tari Kreasi


Membuat gerak tari kreasi berdasar unsur pendukung tari sesuai dengan
koreografinya.

Membuat tari kreasi berdasarkan pada unsur pendukung tari sesuai
koreografi merupakan kemampuan yang memerlukan konsentrasi. Ada
beberapa jenis tari kreasi yang didasarkan pada bentuk koreografi. Pertama
jenis koreografi tunggal, kedua tari pasangan, dan tiga. tari kelompok.
Tiga jenis tari berdasarkan koreografinya masing-masing memiliki
keunikan dan ciri berbeda. Tari tunggal secara khusus memang diciptakan
untuk ditampilkan sendiri. Namun bisa pula dapat dilakukan berkelompok.
Untuk jenistari pasangan, harus ditampilkan dua orang. Karena sifatnya
berpasangan maka mau tidak mau harus dilakukan dua orang atau
kelipatan dua. Misalnya bisa dua pasang, tiga pasang dan seterusnya.
Untuk jenis tari kelompok adalah tarian yang dibawakan minimal 3 orang.
Biasanya dalam komposisi tari kelompok lebih sering digunakan dengan
jumlah penari ganjil. Hal ini memudahkan untuk membuat pola lantai
ketika dipentaskan.
a. Tari Tunggal
Adalah tari yang secara konseptual diciptakan untuk dibawakan sendiri.
Meskipun kenyataan dapat ditarikan secara berkelompok atau bersama.
Jenis tari ini secara khusus memiliki tema teman tertentu misalnya merias
diri, percintaan, prajuritan, dan sebagainya.
b. Tari Berpasangan
Tarian berpasangan secara koreografi diciptakan untuk dibawakan dua
orang. Tarian ini dapat membawakan berbagai tema. Ada yang bertema
cinta (romantis), kepahlawanan (perang) atau tema komikal misalnya
antara dua punokawan Bancak dan Doyok dalam cerita Panji.
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c. Tari Kelompok
Adalah tari yang secara koreografi dipertimbangkan untuk dilakukan
oleh lebih dari tiga orang. Dan biasanya tarian kelompok ini dibwakan di
area lapangan yang luas, sehingga memungkinkan untuk dibuat pola
lantai
 Membuat gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari sesuai
dengan tema
Tari diciptakan atas inspirasi dari seniman yang dilakukan secara serius.
Tarian pada dasarnya memiliki berbagai latar belakang tema. Tematema tersebut memiliki karakteristik dalam ungkapannya. Ada tema
sosial, edukasi, romantis, komikal, keprajuritan dan sejenisnya. Tematema tersebut memiliki keleluasaan dalam daya ungkapnya.
Untuk mendukung tema maka gerak tari diambil dari unsur-unsur paling
sederhana, kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi sesuatu
yang lebih dinamis. Terwujudnya sebuah karya tari dapat dilakukan
dengan bantuan medium lain yang mendukung. Medium itu adalah aspek
yang dapat memberikan penguatan dalam sebuah karya tari. Adapun
aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tema Social
Adalah tema yang berhubungan dengan nilai nilai yang ada dalam
masyarakat. Nilai tersebut diwujudkan dalam sebuah gambaran gerak yang
mengacu pada kehidupan masyarakat. Salah satu contoh adalah tari untuk
upacara merti desa. Di sini tari tarian muncul sebagai bagian dari upacara
ritual di suatu desa.
Desain kostum yang digunakan dalam sebuah karya tari merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari sebuah konsep karya tari. Karya tari yang bagus
tentu saja harus mempertimbangkan desain atau rancangan kostum yang
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sesuai atau harmoni dengan gerak dan tema tarian. Desain kostum di sini
tidak saja berfungsi sebagai pelengkap sebuah karya tari, namun desain
kostum

yang

dibuat

merupakan

kekuatan

yang

akan

mampu

menghidupkan karakter tari. Oleh karena itu, kostum kostum tari yang
diciptakan selalu berpijak pada tema yang diangkat dari berbagai sumber
tradisi yang ada.
b. Tema Prajurit
Tema prajurit identik dengan kepahlawanan. Namun demikian tidak semua
tema kepahlawanan identik dengan keprajuritan. Karena ada tema
kepahlawanan namun tidak berhubungan dengan keprajuritan, misalnya
menampilkan perjuangan seorang guru, atau tokoh emansipasi wanita
Kartini. Sedangkan untuk tema keprajuritan selalu identik dengan perang
atau latihan perang.
c. Tema Romantis
Tema romantis adalah tema tari yang mengetengahkan aspek percintaan.
Ada contoh yang terkenal misalnya Jaka Tarub Nawangwulan, atau dalam
cerita universal terdapat Romeo dan Juliet.
d. Tema Komikal
Tema yang satu ini terkait dengan penampilan tokoh-tokoh yang memiliki
sifat humoris dan menghibur. Tokoh-tokoh dalam cerita bertema komikal
ini misalnya punokawan Limbuk Cangik, Gareng Petruk Bagong, atau cerita
legenda Naya Genggong Sabda palon. Sifat gerak dari tema komikal ini
sederhana dan cenderung lucu.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. `Pembahasan Soal-soal
1.

Bentuk tata rias yang memberikan tekanan pada pemain yang sudah
mendekati peranan yang akan dimainkannya adalah …
A. Rias Aksen
B. Rias Temporal
C. Rias watak
D. Rias Tokoh

Pembahasan
Dari opsi jawaban yang ada bisa dijelaskan sebagai berikut:
a. Rias aksen adalah memberikan tekanan pada pemain yang sudah
mendekati peranan yang akan dimainkannya. Misalnya pemain orang
Jawa memerankan sebagai orang Jawa hanya dibutuhkan aksen atau
memperjelas garis-garis pada wajah.
b. Rias Temporal : adalah riasan berdasarkan waktu ketika pemain
melakukan peranannya. Misalnya pemain sedang memainkan waktu
bangun tidur, waktu dalam pesta, kedua contoh tersebut dibutuhkan
riasan yang berbeda.
c. Rias watak adalah rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang
diperankan pemain. Misalnya memerankan watak putri
d. Rias tokoh, adalah untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang
diperankan. Misalnya memerankan tokoh Rama, Rahwana, Shinta,
Berdasarkan pembahasan diatas maka jawaban yang paling tepat adalah A
2.

Penggunaan warna dalam sebuah garapan tari dihubungkan dengan
fungsinya sebagi simbol, di samping warna mempunyai efek emosional
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yang kuat terhadap setiap orang. Warna kuning dan orange memberikan
kesan …
a.

kesan perasaan riang, menarik perhatian

b.

perasaan tak berdaya (tidak merangsang)

c.

memberi kesan dingin

d.

kesan merangsang, memberi dorongan untuk berpikir (dinamis)

Pembahasan
Dari opsi jawaban yang ada bisa dijelaskan sebagai berikut:
a.

kesan perasaan riang, menarik perhatian diperoleh dari warna
kuning dan orange

b.

perasaan tak berdaya (tidak merangsang) diperoleh dari warna biru

c.

memberi kesan dingin diperoleh dari warna hijau

d.

kesan merangsang, memberi dorongan untuk berpikir (dinamis)
diperoleh dari warna merah

Berdasarkan pembahasan diatas maka jawaban yang paling tepat adalah A

112

Unit Pembelajaran
Rancangan Karya Tari

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

:

Kompetensi yang Diuji

:3.2 memahami tari tradisional dengan

menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan
IPK yang Diuji
No
1

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

3.2.6

tari

tari

Membedakan

Menjelaskan

tradisional

tradisional

tari tradisional

keunikan

dengan

dengan

dengan

busana seni tari

menggunakan menggunakan menggunakan

tradisional

unsur

unsur busana

unsur tata

sesuai iringan

pendukung

sebagai

busana sebagai

sebagai sumber

tari

pendukung

pendukung tari.

rancangan

No

Level

Soal Kognitif
1

C4

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

tari

karya tari
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Bentuk Soal
Nama
Penyusun

: Pilihan Ganda
: Suratmi eka
kapti,S.Pd.,M.Sn

KOMPETENSI
DASAR
3.2 memahami
tari tradisional
dengan
menggunakan
unsur
pendukung tari
sesuai iringan

Buku Sumber :
Buku Seni Budaya,
SMP/MTs Kelas VIII
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Jakarta
2017

v
Pengetahua
n/
Pemahama

V

v
Aplikasi

Penalara
n

n
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI
tari tradisional
dengan
menggunakan
unsur
pendukung tari
MATERI
tari tradisional
dengan
menggunakan
unsur
busana
sebagai
pendukung tari
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Kunci
Jawaban
A

Pernyataan berikut ini yang paling betul
dengan gambar kostum tari diatas adalah
sebagai berikut:
A. Tari blantek adalah salah satu tarian adat
masyarakat betawi di Jakarta yang
menggunakan iringan musik betawi
sebagai ciri khasnya
B. Tari Pendet merupakan tari penyambutan
para tamu dari Bali. Tari ini juga
berfungsi sebagai penjemput para dewa
yang datang ke Marcapada dalam upacara
odalan.
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INDIKATOR
SOAL
Membedakan
tari tradisional
dengan
menggunakan
unsur tata
busana sebagai
pendukung tari.

C.

Tari Pajoge merupakan tari istana Gowa
yang ditarikan oleh dua belas penari
wanita yang berumur sekitar 15 tahun.
D. Srimpi merupakan tari putri dari
Yogyakarta yang dibawakan oleh empat
orang penari wanita yang mengenakan
busana sama, ke empat penari dengan
teknik tari putri yang halus.
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KESIMPULAN

Tari dengan iringan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Keduanya saling mengisi dan menentukan dengan fokusnya masing masing.
Iringan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyajian tari
pengembangan tari tradisional dilakukan untuk lebih dinamis dan menarik.
Gerak tari pada dasarnya berawal dari unsur-unsrun paling sederhana,
kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi sesuatu yang lebih
dinamis. Terwujudnya sebuah karya tari dapat dilakukan dengan bantuan
medium lain yang mendukung. Medium itu adalah aspek yang dapat
memberikan penguatan dalam sebuah karya tari.
Membuat tari kreasi berdasarkan pada unsur pendukung tari sesuai
koreografi merupakan kemampuan yang memerlukan konsentrasi. Ada
beberapa jenis tari kreasi yang didasarkan pada bentuk koreografi. Pertama
jenis koreografi tunggal, kedua tari pasangan, dan tiga. tari kelompok.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sub unit 2 merancang tari serta
aspek pendukungnya, beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai
bentuk umpan balik dan tindak lanjut
1. Apakah

setelah

mempelajari

kegiatan

pembelajaran

sub unit 2

merancang tari serta aspek pendukungnya ini Anda mendapatkan
pengetahuan dan keterampilan memadai tentang konsep karya tari?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran sub unit 2 ini telah tersusun
secara

sistematis

sehingga

memudahkan

proses pembelajaran?

3. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran sub unit 2 ini sehingga memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses belajar
mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran sub unit
2, merancang tari serta aspek pendukungnya?
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PENGANTAR

Unit Pembelajaran Karya Tari merupakan salah satu Unit Pembelajaran yang
digunakan guru sebagai bahan peningkatan kompetensi pembelajaran dalam
upaya meningkatkan kualitas lulusan peserta didik. Pengembangan unit
pembelajaran didasarkan kepada hasil analisis Pemetaan Kompetensi Dasar
berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2019, Pemetaan kisi-kisi UN/USBN
tahun 2019, dan Pemetaan Modul PKB Guru yang berdasarkan pada
Permendiknas 16 tahun 2007. Materi unit pembelajaran didapat salah satunya
adalah dari PKB dan kedepannya akan terintegrasi dengan PKB yang telah
berjalan sejak tahun 2016.
Unit pembelajaran yang dikembangkan sebagai suplemen Buku Guru dan Buku
Siswa Kurikulum 2013 ini terdiri dari 4 Unit pembelajaran, yaitu Unit
pembelajaran Konsep Karya Tari, Rancangan Karya Tari, Proses Pembentukan
Karya Tari, dan Peragaan Karya Tari.
Unit pembelajaran 3 pada unit pembelajaran ini berjudul

Proses

Pembentukan Karya Tari. Unit ini berisi tentang penjelasan singkat substansi
sesuai KD seni budaya kelas VIII dan kelas IX.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII dan kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

N0

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

Menjelaskan penerapan
pola lantai dan unsur
pendukung gerak tari
tradisional

VIII

memeragakan cara menerapkan

Melakukan gerak tari

VIII

gerak tari tradisional

tradisional berdasarkan

berdasarkan pola lantai dengan

pola lantai dengan

KD Pengetahuan
3.3

memahami penerapan pola
lantai dan unsur pendukung
gerak tari tradisional

KD Keterampilan
4.3

menggunakan unsur pendukung menggunakan unsur
tari

pendukung tari

KD Pengetahuan
3.3

memahami penerapan pola

Menjelaskan penerapan

lantai dan unsur pendukung

pola lantai dan unsur

gerak tari kreasi

pendukung gerak tari
kreasi

KD Keterampilan
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4.3

memeragakan cara menerapkan
gerak tari kreasi berdasarkan
pola lantai dengan
menggunakan unsur pendukung
tari

Melakukan gerak tari
kreasi berdasarkan pola
lantai dengan
menggunakan unsur
pendukung tari

IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi Level

4.1.1 Menirukan

dalam ruang gerak tari

Level

dalam

ruang gerak tari tradisional.

tradisional .
3.1.2 Mengidentifikasi Pola lantai

4.1.2 Memperlihatkan Pola lantai

dalam ruang gerak tari

dalam

ruang

tradisional.

tradisional.

gerak

tari

3.1.3 Mengidentifikasi arah hadap

4.1.3 Memperlihatkan arah hadap

dalam ruang gerak tari

dalam ruang gerak tari

tradisional.

tradisional.

IPK Kunci

IPK Kunci

3.1.4 Menjelaskan Level dalam

4.1.4 Mendemonstrasikan Level

ruang gerak tari tradisional.

dalam ruang gerak tari
tradisional.

3.1.5 Menjelaskan Pola lantai

4.1.5 Mendemonstrasikan Pola

dalam ruang gerak tari

lantai dalam ruang gerak tari

tradisional.

tradisional.
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3.1.6 Menjelaskan arah hadap

4.1.6

dalam ruang gerak tari

hadap dalam ruang gerak

tradisional.

tari tradisional.

IPK Pengayaan
3.1.7

Mendemonstrasikan arah

IPK Pengayaan

Membandingkan Level dalam

4.1.7

ruang gerak tari tradisional.

Membedakan Level dalam
ruang gerak tari tradisional.

3.1.8 Membandingkan Pola lantai

4.1.8

Membedakan Pola lantai

dalam ruang gerak tari

dalam ruang gerak tari

tradisional.

tradisional.

3.1.9 Membandingkan arah hadap

4.1.9

Membandingkan arah hadap

dan dalam ruang gerak tari

dalam ruang gerak tari

tradisional.

tradisional.

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.10 Mengidentifikasi Level dalam ruang

4.1.10 Menirukan Level dalam ruang

gerak tari kreasi.

gerak tari kreasi.

3.1.11 Mengidentifikasi Pola lantai 4.1.11 Memperlihatkan
dalam ruang gerak tari kreasi.

pola lantai

dalam ruang gerak tari kreasi.

3.1.12 Mengidentifikasi arah hadap 4.1.12 Memperlihatkan arah hadap
dalam ruang gerak tari kreasi.
IPK kunci
3.1.13

dalam ruang gerak tari kreasi..
IPK Kunci

Menjelaskan Level dalam ruang 3.1.14

Mendemonstrasikan

gerak tari kreasi.

dalam ruang gerak tari kreasi.

4.1.13 Menjelaskan

Pola

lantai 4.1.15 Membedakan Pola lantai dalam

dalam ruang gerak tari kreasi.
4.1.14 Menjelaskan

arah
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ruang gerak tari kreasi.

hadap 4.1.16 Membedakan

dalam ruang gerak tari kreasi.
IPK Pengayaan

Level

arah

hadap

dalam ruang gerak tari kreasi.
IPK Pengayaan
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3.1.15 Mengurutkan Level dalam

3.1.16 Membedakan Level dalam

ruang gerak tari kreasi.
4.1.17 Membandingkan

Pola lantai 4.1.19 Membedakan Pola lantai dalam

dalam ruang gerak tari kreasi.
4.1.18

ruang gerak tari kreasi.

Membandingkan arah hadap 4.1.20

dalam ruang gerak tari kreasi.

ruang gerak tari kreasi.
Membedakan

arah

hadap

dalam ruang gerak tari kreasi.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Sub Bagian Mengapresiasi Seni Tari Tradisional
Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan seni dan budaya. Keindahan
alam, keanekaragaman suku, bahasa, budaya, toleransi hidup antar umat
beragama, dan adat istiadat yang berbeda-beda adalah potensi dan ciri khas
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sulit ditemukan di negara lain.
Keanekaragaman dan potensi seni budaya yang ada di masing masing daerah
di Indonesia tersebut memiliki ciri khas dan keunikan sendiri sendiri. Sejak
jaman dahulu berbagai macam hasil seni budaya Indonesia itu hidup dan
berkembang dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Kita harus bangga
menjadi bangsa indonesia yang kaya akan seni dan budaya yang tersebar dari
sabang sampai merauke itu. Berbagai tarian yang disinyalir dikenal oleh
masyarakat prasejarah antara lain tari hujan, tari kesuburan, tari kebangkitan,
dan tari perburuan.
Selain kebudayaan pada masa prasejarah, kita juga mengenal kebudayaan
pada masa kebudayaan hindu. contoh tarian pada masa kebudayaan Hindu –
Budha antara lain tari topeng panji, tari wayang wong, sendratari Ramayana
dan Mahabarata.

B. Sub Bagian Belajar Ttari Kreasi
Seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan ditempat serta
waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud,
serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud musik pengiring tari mengatur
gerakan penari serta menguatkan maksud yang mau di sampaikan. Gerakan
tari tidak sama dari gerakan sehari-hari seperti lari, jalan, atau bersenam.
Gerak didalam tari tidaklah gerak yang realistis, tetapi gerak yang sudah di
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beri bentuk ekspresif serta estetis. Suatu tarian sesungguhnya adalah
kombinasi dari sebagian buah unsur, yakni wiraga (raga), Wirama (irama),
serta Wirasa (rasa). Ketiga unsur tersebut melebur jadi bentuk tarian yang
serasi. Unsur paling utama dalam tari yaitu gerak. Gerak tari senantiasa
melibatkan unsur anggota badan manusia. Unsur-unsur anggota badan itu di
dalam membuat gerak tari bisa berdiri dengan sendiri, berhimpun maupun
bersambungan.
Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari
kreasi baru. Dansa adalah tari asal kebudayaan Barat yang dilakukan pasangan
pria-wanita dengan berpegangan tangan atau berpelukan sambil diiringi
musik.
Macam macam seni tari yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok :
a)

Tari Tradisional

Tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada. Tarian
ini diwariskan secara turun temurun. Sebuah tarian tradisional biasanya
mengandung nilai filosofis, simbolis dan relegius. Semua aturan ragam gerak
tari tradisional, formasi, busana, dan riasnya hingga kini tidak banyak
berubah.
b)

Tari Tradisiona Klasik

Tari tradisional klasik dikembangkan oleh para penari kalangan bangsawan
istana. Aturan tarian biasanya baku atau tidak boleh diubah lagi. Gerakannya
anggun dan busananya cenderung mewah. Fungsi : sebagai sarana upacara
adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh : Tari Topeng Kelana (Jawa
Barat), Bedhaya Srimpi (Jawa Tengah), Sang Hyang (Bali), Pakarena dan
pajaga (Sulawesi Selatan).
c)

Tari Tradisional Kerakyatan
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Berkembang di kalangan rakyat biasa. Gerakannya cenderung mudah
Ditarikan bersama juga iringan musik. Busananya relatif sederhana. Sering
ditarikan pada saat perayaan sebagai tari pergaulan. Contoh: Jaipongan (Jawa
Barat), payung (Melayu), Lilin (Sumatera Barat)
d)

Tari Kreasi Baru

Merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Dirancang menurut
kreasi penata tari sesuai dengan situasi kondisi dengan tetap memelihara nilai
artistiknya. Tari kreasi baik sebagai penampilan utama maupun sebagai tarian
latar hingga kini terus berkembang dengan iringan musik yang bervariasi,
sehingga muncul istilah tari modern. Pada garis besarnya tari kreasi
dibedakan menjadi dua golongan yaitu:
1)

Tari Kreasi Baru Berpolakan Tradisi

Yaitu tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi,
baik dalam koreografi, musik/karawitan, rias dan busana, maupun tata teknik
pentasnya. Walaupun ada pengembangan tidak menghilangkan esensi
ketradisiannya
2)

Tari Kreasi Baru Tidak Berpolakan Tradisi (Non Tradisi)

Tari Kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam
hal koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya.
Walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama
sekali tidak menggunakan unsur-unsur tari tradisi, mungkin saja masih
menggunakannya tergantung pada konsep gagasan penggarapnya. Tarian ini
disebut juga tari modern, yang istilahnya berasal dari kata Latin “modo” yang
berarti baru saja.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Di bawah ini adalah serangkaian kegiatan belajar yang dapat Anda lakukan
untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan, serta aspek pendidikan
karakter yang terkait dengan uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini.
Di bawah ini adalah serangkaian kegiatan belajar yang dapat Anda lakukan
untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan, serta aspek pendidikan
karakter yang terkait dengan uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini.
Discovery Learning dalam materi Proses Pembentukan Karya Tari.
Aktivitas 1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
Setelah selesai merancang karya tari serta aspek pendukungnya, Peserta
didik secara kelompok diminta untuk memperhatikan lagi dengan seksama
tari tarian tradisional yang ada yang dilakukan secara kelompok.
Pada kegiatan ini guru mengajukan beberapa pertanyaan:
1. Apa judul tarian pertama yang kamu lihat dan amati ?
2. Apakah tari tarian itu menggunakan pengembangan level?
3. Apa judul tarian kedua yang kamu lihat dan amati ?
4. Apakah tari tarian itu menggunakan pengembangan pola lantai?
5. Apa judul tarian ketiga yang kamu lihat dan amati ?
6. Apakah tari tarian itu menggunakan pengembangan arah hadap?

135

Aktivitas

2.

Pernyataan/

Identifikasi

Masalah

(Problem

Statement)
Peserta didik diminta untuk menentukan salah satu tarian yang menjadi
pilihan utama. Setelah secara kelompok menentukan sendiri tarian itu
kelompok yang bersangkutan diminta untuk mempelajari lebih dalam tarian
itu. Guru mengajukan beberapa pertanyaan:
1. Apa nama judul tarian tersebut?
2. pengembangan level apa saja yang digunakan tarian itu?
3. pengembangan pola lantai apa saja yang digunakan tarian tersebut?
4. pengembangan arah hadap apa saja yang digunakan tarian tersebut?
5. Apakah menurutmu tarian tersebut memiliki pengembangan level, pola
lantai, dan arah hadap yang unik? Berilah alasanmu!!

Aktivitas 3. Pengumpulan Data (Data Collection)
Peserta diminta untuk melihat dan memperhatikan dengan seksama gerak
tari tradisional yang sudah disusun. Peserta didik diminta untuk melihat
secara seksama, dengan cara diulang ulang. Selain itu guru juga meminta
peserta didik untuk mengembangkan lagi ragam gerak yang ada.
Pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan level, pola lantai dan
arah hadap penari. Pada kegiatan ini Guru mengajukan beberapa pertanyaan:
1. Setelah kamu berkali kali melakukan ragam gerak tari itu, Apakah
gerakan dalam tarian tersebut mudah untuk dilakukan?
2. Apakah kamu tertarik untuk mengembangkan ragam gerak tari dari
unsur level ? buatlah beberapa alternatif pengembangan level gerak.
3. Apakah kamu tertarik untuk mengembangkan ragam gerak tari dari
unsur pola lantai ? buatlah beberapa alternatif pengembangan pola
lantai.
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4. Apakah kamu tertarik untuk mengembangkan ragam gerak tari dari
unsur arah hadap ? buatlah beberapa alternatif pengembangan arah
hadap.

Aktivitas 4. Pengolahan Data (Data Processing)
Guru melakukan pembimbingan pada saat peserta didik melakukan
pengembangan gerak dari unsur level, pola lantai dan arah hadap. Ada
beberapa pertanyaan guru pada peserta didik pada tahap ini, yaitu:
1. Apakah kamu bisa mengembangkan ragam gerak yang sudah kamu
susun itu dengan mengembangkan unsur level ? kamu bisa mencoba
dengan pengembangan unsur level tinggi, rendah dan sedang.
2. Apakah kamu bisa mengembangkan ragam gerak yang sudah kamu
susun itu dengan mengembangkan unsur pola lantai ? kamu bisa
mencoba dengan pengembangan unsur pola lantai pengembangan dari
gais lurus, dan garis lengkung.
3. Apakah kamu bisa mengembangkan ragam gerak yang sudah kamu
susun itu dengan mengembangkan unsur arah hadap ? kamu bisa
mencoba dengan pengembangan unsur arah hadap depan, belakang,
samping kanan dan samping kiri.

Aktivitas 5. Pembuktian (Verification)
Guru memberikan kesempatan pada anak didik untuk menemukan hasil
pengembangan geraknya sendiri-sendiri. Dari ragam awal yang seperti apa
lalu menjadi ragam gerak pengembangan yang menjadi gerak baru. Masing
masing kelompok akan menemukan pengembangan gerak baru sesuai
dengan gerak awal dan gerak pengembangan masing masing.
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Aktivitas 6 Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
Peserta didik menyampaikan hasil gerak yang sudah dikembangkan secara
bersama sama dalam kelompoknya. Peserta didik juga memberikan alternatif
pengembangan rias dan busana yang sesuai dengan geraknya. Guru bersama
sama peserta didik menarik kesimpilan dari materi yang sudah disampaikan.
Yaitu masalah proses pembentukan karya tari dengan mengembangkan level,
pola lantai dan arah hadap.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Pengembangan Level pada
Gerak Tari
Judul

Pengembangan unsur level pada gerak tari

Tujuan

Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda
diharapkan

mampu

pengembangan

gerak

tari

tradisional berdasarkan unsur level yang ada dalam
kegiatan pembelajaran ini dengan memperhatikan
kemandirian, kerjasama, kedisiplinan, dan terbuka
terhadap kritik dan saran.
Mata pelajaran

Seni budaya

Petunjuk

Langkah kegiatan:
1. Bentuklah kelompok diskusi
2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara

berkelompok

pelajarilah

lembar

Pengembangan Gerak Tari dari unsur level
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4. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara
terbuka, saling menghargai pendapat dengan semangat
kerjasama
5. Isilah lembar kerja analisis Pengembangan gerak
tari dari unsur level pada kolom hasil analisis
berdasarkan diskusi kelompok dan selesaikan sesuai
waktu yang disediakan

Format diskusi
No

Topik diskusi

1

Ragam gerak 1

2

Ragam gerak 2

3

Ragam gerak 3

4

Ragam gerak 4

Hasil diskusi ( dikembangkan dengan unsur level)

Lembar Kerja Peserta Didik 2. Pengembangan Pola Lantai
pada Gerak Tari
Judul

Pengembangan Pola Lantai pada gerak tari

Tujuan

Melalui

diskusi

kelompok

dan

pencatatan

Anda

diharapkan mampu pengembangan gerak tari tradisional
berdasarkan unsur pendukung tari yang ada dalam
kegiatan pembelajaran ini dengan memperhatikan
kemandirian, kerjasama, kedisiplinan, dan terbuka
terhadap kritik dan saran.
Mata pelajaran

Seni budaya

139

Petunjuk

Langkah kegiatan:
1. Bentuklah kelompok diskusi
2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara berkelompok pelajarilah lembar kerja
Pengembangan Gerak Tari dari unsur pola lantai
4. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara
terbuka, saling menghargai pendapat dengan semangat
kerjasama
5. Isilah lembar kerja analisis Pengembangan gerak tari
dari unsur pola lantai pada kolom hasil analisis
berdasarkan diskusi kelompok dan selesaikan sesuai
waktu yang disediakan

Format diskusi
NO

Topik diskusi

Hasil diskusi (gerak yang dikembangkan dengan
unsur Pola Lantai)

1

Ragam gerak 1

2

Ragam gerak 2

3

Ragam gerak 3

4

Ragam gerak 4
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Pengembangan Arah Hadap
pada Gerak Tari
Judul

Pengembangan arah hadap pada gerak tari

Tujuan

Melalui

diskusi

kelompok

dan

pencatatan

Anda

diharapkan mampu pengembangan gerak tari tradisional
berdasarkan unsur pendukung tari yang ada dalam
kegiatan pembelajaran ini dengan memperhatikan
kemandirian, kerjasama, kedisiplinan, dan terbuka
terhadap kritik dan saran.
Mata pelajaran

Seni budaya

Petunjuk

Langkah kegiatan:
1. Bentuklah kelompok diskusi
2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara

berkelompok

pelajarilah

lembar

kerja

Pengembangan Gerak Tari dari unsur arah hadap
4. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara
terbuka, saling menghargai pendapat dengan semangat
kerjasama
5. Isilah lembar kerja analisis Pengembangan gerak tari
dari unsur arah hadap pada kolom hasil analisis
berdasarkan diskusi kelompok dan selesaikan sesuai
waktu yang disediakan
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Format diskusi
NO Topik diskusi

Hasil diskusi (gerak yang dikembangkan dengan
unsur arah hadap)

1

Ragam gerak 1

2

Ragam gerak 2

3

Ragam gerak 3

4

Ragam gerak 4
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C. Bahan Bacaan
Sebelum anda pelajari bahan bacaan berikut ini silahkan anda jawab dengan
jujur apa yang telah anda lakukan, misalnya:
a. Apakah gerak inti telah ditata dengan baik?
b. Bagaimana gerak transisinya/penghubung?
c. Bagaimana kesan geraknya?
d. Bagaimana kesesuaiannya dengan iringan?
e. Apakah sudah nampak pola garap komposisinya (ruang, waktu, dan
tenaga) ?
f. Bagaimana desainnya?
Setelah itu silahkan mempelajari materi berikut ini,

1. Pengembangan Gerak Tari Tradisional
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.
a. Gerak dengan watak feminin, biasanya digunakan untuk bentuk tari putri,
dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut
1)

volume gerak sempit atau kecil

2)

kaki diangkat rendah

3)

lengan/tangan diangkat rendah

b. Gerak dengan watak maskulin, biasanya digunakan untuk tari putra dan
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
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a.

volume gerak besar atau luas

b.

kaki diangkat tinggi

c.

lengan/tangan diangkat tinggi

d.

gerak bersifat kuat dan keras

c. Gerak yang memiliki makna ekspresi jiwa, disebut dengan gerak maknawi
dan gerak murni, ciri-cirinya
1) Gerak maknawi, adalah gerak yang mengandung arti jelas, misalnya
gerak menirukan orang bersisir, berbedak, dan mengencangkan ikat
pinggang. Gerak maknawi dapat menjadi gerak tari apabila telah
mengalami stilisasi atau distorsi
2) Gerak murni, adalah gerak tanpa arti atau gerak yang tak bermakna,
misalnya gerak berlenggang, merentangkan tangan, jinjit dan
sebagainya. Adapun gerak murni adalah gerak yang digarap untuk
mendapatkan

bentuk artistik

dan

tidak dimaksudkan

untuk

menggambarkan sesuatu.

Gambar 1. gerak atrap jamang (Contoh gerak maknawi)
Sumber: dokumen pribadi,2010

Sudah dijelaskan diatas bahwa substansi pokok dalam seni tari adalah gerak,
sehingga selayaknya gerak yang dimaksud adalah gerak tubuh manusia yang
ekspresif atau dengan kata lain gerak yang telah mengalami proses
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penggarapan atau pengolahan (stilisasi/distorsi). Bentuk gerak muncul
akibat perpindahan tubuh atau bagian anggota tubuh dari posisi satu ke posisi
lainya atau pula dari sikap gerak dalam ruang tertentu ke sikap ruang yang
lain. Perpindahan tubuh dan anggota tubuh mengakibatkan kekuatan atau
energi yang disalurkan dari gerak-gerak tubuh dan anggota tubuh yang biasa
lazim disebut tenaga. Gerak yang terlahir atau dimunculkan akan
membutuhkan tempat untuk keleluasaan, maka tempat keleluasaan disebut
ruang, baik ruang dalam gerak itu sendiri maupun ruang dalam tempat
pentas. Pada proses melakukan pergerakan mulai gerak satu dan gerak yang
berikutnya secara kontinyu membutuhkan waktu.

2. Desain Estetik Gerak
Nilai estetis pada gerak tari merupakan kemampuan dari gerak tersebut
untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis baik bagi penonton maupun
bagi penarinya. Pengalaman estetika dari seorang penari dalam melakukan
gerak harus dilihat pula dalam kualiatas gerak yang dilakukannya. Setiap
gerak tarian pasti memiliki nilai estetis tersendiri yang dapat diuraikan dan
dijelaskan secara cermat. Ada sedikit perbedaan desain estetik gerak tari
pada komposisi tari berpasangan dan desain estetik pada komposisi tari
kelompok. Di bawah ini akan diuraikan tentang desain estetis pada gerak
tari kelompok
Desain Estetik Gerak Dalam Komposisi Tari Kelompok,
terdiri dari:
a. Unisson: rampak atau serempak
Gerakan dilakukan oleh semua penari secara bersama sama dan dalam
hitungan yang sama juga sesuai dengan apa yang telah ditentukan untuk
semua penari.
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Gambar 2. Garakan rampak atau serempak
Sumber: dokumen pribadi,2010

Semua rangkaian gerakan dilakukan secara sama dan serempak, baik
dalam hal bentuk gerak maupun hitungan.
b. Selang seling
Desain gerak ini akan sangat berhubungan dengan apa yang dilihat dari
unsur level atau tingkatan tinggi rendah kedudukan kedua penari di atas
lantai pentas.

Gambar 3.. Estetik gerak selang seling
Sumber: dokumen pribadi,2010
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Gerakan yang dilakukan secara bergantian dengan saling mengisi gerak
c. Sebab akibat
Gerakan yang dilakukan oleh penari yang satu merupakan

respon dari

gerakan yang dilakukan oleh penari pasangannya. Dalam merespon gerak
harus menunjukkan sebagai gerakan sebab akibat. Misalnya: di dalam tari
Bondoyudo, kalau dipukul pasangannya

maka penari pasangan nya akan

melakukan gerakan menghindar. Dalam tari srikandi-surodewati, Kalau
ditusuk Srikandhi ke kiri maka respon Surodewati akan melakukan gerakan
menghindar ke kanan.

Gambar 4. Desain estetik gerak sebab akibat
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gerakan yang dilakukan oleh kedua penari merupakan bentuk sebab
dan akibat.
d. Kontras
Gerakan dibuat dengan memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila
diperlihatkan dan diperbandingkan.
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Gambar 5. Gerakan penari dengan perbedaan gerak yang berlawanan
Sumber: dokumen pribadi,2010

Contoh: penari yang duduk melakukan gerakan lembut mengalun
sedangkan penari yang berdiri melakukan gerakan yang kuat, atau
penari yang satu melakukan gerakan cepat yang lain melakukakan gerakan
yang sangat pelan
e. Saling mengisi
Desain gerak ini merupakan suatu gerakan yang berupa stimulus dan respon
dari pasangannya. Dalam desain ini diartikan satu penari sebagai pertanyaan
dan satu penari lainnya sebagai jawaban atau tanggapan dari Penari
pasangannya. Sepasang penari dalam desain gerak ini dalam berduet

akan

menimbulkan semacam kesatuan. Perbedaan keduanya, dalam gerak saling
mengisi gerakan tidak selalu merupakan bentuk tanya jawab ataupun sebab
akibat.
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Gambar 6. Desain estetik gerak saling mengisi
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gerakan yang dilakukan oleh penari merupakan suatu bentuk respon dari
gerakan yang dilakukan oleh pasangannya.

3. Desain Lantai Dalam Komposisi Tari Kelompok
Desain lantai adalah garis-garis lantai yang dilalui oleh seorang penari atau
garis lantai yang dibuat oleh penari. Secara garis besar, terdapat dua macam
pola garis dasar lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus yang
dilakukan oleh penari akan mempunyai kesan kuat dan kokoh serta jelas,
sedangkan garis lengkung akan menimbulkan atau memiliki kesan lemah
tetapi menarik dan nampak samar-samar.
Garis lurus dapat dibentuk dan dikembangkan dalam beberapa macam desain
lantai diantaranya:
a)

Desain lantai dengan garis lurus diagonal, yaitu garis yang melintang

dari sudut kiri panggung ke sudut kanan atau sebaliknya.
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Gambar 7. Desain lantai dengan garis lurus diagonal
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gambar 8. Desain lantai dengan garis lurus diagonal
Sumber: dokumen pribadi,2010

150

Unit Pembelajaran
Proses Pembentukan Karya Tari

b) Desain lantai dengan garis lurus bentuk V atau sebaliknya

Gambar 9. Desain lantai dengan garis lurus bentuk V
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gambar 10. Desain lantai dengan garis lurus bentuk V
Sumber: dokumen pribadi,2010

c) Desain lantai dengan bentuk garis membujur dari area pentas
Sebelah kanan ke area pentas sebelah kiri, dan garis melintang dari area
pentas bagian belakang (up stage) ke arah pentas depan (down stage).
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Gambar 11. Desain lantai dengan bentuk garis membujur dari area pentas sebelah
kanan ke area pentas sebelah kiri.
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gambar 12. Desain lantai dengan bentuk garis melintang dari area pentas bagian belakang
(up stage) ke arah pentas depan (down stage).
Sumber: dokumen pribadi,2010
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d) Desain lantai dengan bentuk garis zig-zag

Gambar 13. Desain lantai dengan bentuk garis zig-zag
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gambar 14. Desain lantai dengan bentuk garis zig-zag
Sumber: dokumen pribadi,2010
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e.) Desain lantai dengan bentuk garis huruf L atau sebaliknya

Gambar 15. Desain lantai dengan bentuk garis huruf L
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gambar 16. Desain lantai dengan bentuk garis huruf L
Sumber: dokumen pribadi,2010
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f.) Desain lantai dengan bentuk garis huruf T atau sebaliknya

Gambar 17. Desain lantai dengan bentuk garis huruf T
Sumber: dokumen pribadi,2010

Gambar 18. Desain lantai dengan bentuk garis huruf T
Sumber: dokumen pribadi,2010
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Garis Lengkung Dapat Dibentuk Dalam Beberapa Macam Desain
Lantai diantaranya
a) Desain lantai bentuk lingkaran
• Lingkaran besar

Gambar 19. Desain lantai lingkaran
Sumber: dokumen pribadi,2010

• 2 lingkaran

Gambar 20. Desain lantai 2 lingkaran
Sumber: dokumen pribadi,2010
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b) Desain lantai bentuk garis setengah lingkaran yang dapat diatur dan
ditempatkan ditengah-tengah area.

Gambar 21. Desain lantai bentuk garis setengah lingkaran
Sumber: dokumen pribadi,2010

c) Desain lantai setengah lingkaran dipadukan dengan lingkaran

Gambar 22. Desain lantai setengah lingkaran dipadukan dengan lingkaran
Sumber: dokumen pribadi,2010
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1. Desain Atas
Desain atas adalah desain yang tampak terlukis pada ruang yang berada di
atas lantai dan dapat dilihat oleh penonton. Desain atas memiliki sentuhansentuhan emosional tertentu terhadap penonton, sehingga dalam
penggarapan tari, desain atas dikombinasikan dengan desain yang lain
untuk menimbulkan kesan artistik dan menyenangkan.
Contoh gerak desain atas misalnya: bentuk loncatan, menggambarkan
gerakan terbang, berputar dengan tumpuan satu ujung kaki, dan lain
sebagainya.
Contoh gerakan desain atas: berputar lalu disambung dengan tumpuan satu
kaki

Gambar 23. Contoh gerak desain atas, berputar lalu di sambung dengan tumpuan satu kaki.
Sumber: dokumen pribadi,2010

Menyusun karya tari berarti menata bagian-bagian yang saling berhubungan
menjadi bentuk kesatuan yang utuh. Kemampuan dalam merangkai gerak tari
ke dalam satu komposisi tidak dapat dipisahkan dengan kreativitas yang
melalui tahapan seperti improvisasi dan eksplorasi, yang kemudian dipadukan
dengan unsur-unsur yang terkait dengan pengetahuan tari dan artistik serta
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tingkah laku kreativitas maupun perkembangannya dan mempunyai tujuan.
Menyusun atau mengkomposisi tari, memerlukan penekanan unsur tari
dengan desain, irama, motivasi, ide. Dengan demikian unsur materi komposisi
perlu dihayati dan dimengerti, metode penyusunan dan pengkombinasian
berbagai unsur harus dipelajari dan dipraktekan
Sebagaimana yang sering dijabarkan bahwa materi dasar tari adalah gerak,
maka belajar menari adalah belajar menguasai keterampilan psikomotorik
dengan mengaitkan serta mengkoordinasikan gerakan-gerakan dari anggota
tubuh. Dengan demikian pembelajaran gerak tari harus disesuaikan dengan
kemampuan motorik peserta yang bergantung pada kematangan otot.
Dengan adanya belajar kegiatan menari diperlukan kreativitas yang
berhubungan dengan kemampuan berpikir menyangkut sikap dan perasaan
seseorang. Namun kreativitas dalam sikap seseorang mencerminkan
kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), orisinalitas berpikir, serta kemampuan
untuk mengelaborasi (mengembangkan. memperkaya, memperinci) suatu
gagasan.
Dengan demikian orang kreatif ialah orang yang menggunakan imajiansinya
untuk memecahkan persoalan. Berarti, anda pada saat belajar eksplorasi gerak
tari dapat mengungkapkan gerak melalui gerak pribadi dan mengembangkan
melalui potensi kreatif yang dapat menemukan gerak orisinalitas.
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Materi ini merupakan wadah untuk mengembangkan perasaan keindahan,
belajar untuk menarikan suatu tarian melalui gerak pribadinya dalam
membina kreativitas dan menciptakan sesuatu yang indah. Proses
penyusunan karya tari melalui penyeleksian merupakan proses pembentukan
atau penyatuan materi tari yang telah ditemukan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. La Mery mengelompokkan elemen estetis menjadi ... .
a. lima unsur
b. enam unsur
c. empat unsur
d. sembilan unsur
2. Serempak (unizon) adalah gerakan yang menggambarkan... .
a. keseragaman
b. keseimbangan
c. keharmonisan
d. keterpaduan
3. Terpecah (broken) adalah gerak yang tidak menampakkan... .
a. keteraturan/berantakan.
b. keseimbangan
c. keharmonisan
d. keterpaduan
4. Adapun menggabungkan gerak tari menjadi satu susunan tari adalah
a. Pembentukan
b. improvisasi
c. eksplorasi
d. kreativitas
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5. Eksplorasi adalah suatu proses... .
a. penjajagan
b. pencarian
c. penyamaan
d. pengindraan

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

:

Kompetensi yang Diuji
: 3.3 memahami penerapan pola lantai dan unsur
pendukung gerak tari tradisional
IPK yang Diuji
No
1

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

3.3.4 Menjelaskan

Pola lantai

Pola

Membandingkan

Pola lantai dalam

dalam ruang

lantai

Pola lantai dalam

gerak tari

gerak tari

dalam

gerak tari

ruang

tradisional.

tradisional.

gerak tari
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No

Level

Soal Kognitif
1

C4

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: SeniBudaya

Bentuk Soal
Nama
Penyusun

Pengetahua
n/
Pemahama
n

v

KOMPETENSI
DASAR
3.3 memahami
penerapan pola
lantai dan unsur
pendukung
gerak tari
tradisional

Sumber: Buku Seni
Budaya, SMP/MTs Kelas
VIII, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta
2017

Pola lantai dalam
ruang gerak tari
MATERI

1

Kunci
Jawaban

Penalara
n

Pernyataan berikut ini yang paling tepat
adalah:
A.

A

Pola lantai dalam
ruang gerak tari

B.

INDIKATOR
SOAL

C.

Membandingkan
Pola lantai dalam
gerak tari
tradisional.

Aplikasi

V

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI

:Suratmi Eka Kapti

D.

Pola garis dasar lantai dalam gerak tari
tradisional yaitu garis lurus dan garis
lengkung. Garis lurus yang dilakukan oleh
penari akan mempunyai kesan kuat dan
kokoh serta jelas,
Pola garis dasar lantai dalam gerak tari
tradisional yaitu garis lurus dan garis
lengkung.
Garis
lengkung
akan
menimbulkan atau memiliki kesan kuat
dan kokoh serta jelas,
Pola garis dasar lantai dalam gerak tari
tradisional yaitu garis lurus dan garis
lengkung. Garis lurus yang dilakukan oleh
penari akan mempunyai kesan lentur dan
feminin.
Pola garis dasar lantai dalam gerak tari
tradisional yaitu garis lurus dan garis
lengkung.
Garis
lengkung
akan
menimbulkan atau memiliki kesan tegas,
maskulin tetapi menarik dan nampak
samar-samar.
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KESIMPULAN

Proses Pembentukan karya tari tidak hanya menitik beratkan pada aspek
penemuan-penemuan gerak dan merangkainya. Gerakan tersebut menjadi
suatu bentuk tari, tetapi lebih dari pada itu, di mana improvisasi, eksplorasi
dan forming (komposisi) menjadi bagian yang paling penting dalam proses
pembentukan karya tari.
Pada proses pembentukan karya tari, langkah langkah yang dilakukan menitik
beratkan pada aspek penemuan-penemuan gerak dan merangkaikan gerak.
Proses kreatif menyusun gerakan melalui tahapan yaitu eksplorasi,
improvisasi dan pembentukan..
Eksplorasi adalah suatu proses penjajagan,

di dalam kegiatan proses

penjajagan ini penata tari mencari pengalaman dengan cara menanggapi
objek dari luar yang meliputi berfikir, merasakan, berimajinasi, dan merespon
rangsang dari luar.
Gerak tari ini bersumber dari tari tradisional yang dikembangkan dan dibuat
sendiri (gerak dasar tari) kemudian bagaimana cara melakukannya dengan
baik. Yang perlu diperhatikan adalah hafal gerakannya, tepat hitungannya,
keharmonisannya, atau koordinasi gerak yang dilakukannya.
yang lebih baik

Pada tataran

kompetensi penjiwaan, ekspresi, rasa estetika menjadi

tuntutan pada tingkat kompetensi yang harus dipelajari setiap peserta.
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UMPAN BALIK

Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran sub unit 3 proses
pembentukan karya tari ini Anda mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan memadai tentang proses pembentukan karya tari?
1. Apakah materi kegiatan pembelajaran sub unit 3 ini telah tersusun
secara sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
2. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran sub unit 3 ini sehingga memerlukan perbaikan?
3. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses belajar
mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran sub unit
3, proses pembentukan karya tari?
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PENGANTAR

Unit Pembelajaran Karya Tari merupakan salah satu Unit Pembelajaran yang
digunakan guru sebagai bahan peningkatan kompetensi pembelajaran dalam
upaya meningkatkan kualitas lulusan peserta didik. Pengembangan unit
pembelajaran didasarkan kepada hasil analisis Pemetaan Kompetensi Dasar
berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2019, Pemetaan kisi-kisi UN/USBN
tahun 2019, dan Pemetaan Modul PKB Guru yang berdasarkan pada
Permendiknas 16 tahun 2007. Materi unit pembelajaran didapat salah satunya
adalah dari PKB dan kedepannya akan terintegrasi dengan PKB yang telah
berjalan sejak tahun 2016.
Unit pembelajaran yang dikembangkan sebagai suplemen Buku Guru dan Buku
Peserta didikKurikulum 2013 ini terdiri dari 4 Unit pembelajaran, yaitu Unit
pembelajaran Konsep Karya Tari, Rancangan Karya Tari, Proses Pembentukan
Karya Tari, dan Peragaan Karya Tari.
Unit pembelajaran 4 pada unit pembelajaran ini berjudul Peragaan Karya Tari.
Unit ini berisi tentang penjelasan singkat substansi sesuai KD seni budaya
kelas VIII dan kelas IX.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII dan kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

N0

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

memahami penerapan pola

Menjelaskan penerapan

VIII

lantai tari tradisional

pola lantai tari tradisional

berdasarkan unsur pendukung

berdasarkan unsur

tari sesuai iringan

pendukung tari sesuai

KD Pengetahuan
3.1

iringan
KD Keterampilan
4.1

mePeragaantari

tradisional Melakukan tari tradisional

VIII

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

unsur pendukung tari
sesuai iringan

KD Pengetahuan
3.1

memahami penerapan pola

Menjelaskan penerapan

lantai tari kreasi berdasarkan

pola lantai tari kreasi

unsur pendukung tari sesuai

berdasarkan unsur

iringan
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pendukung tari sesuai
iringan
KD Keterampilan
4.1

Peragaantari kreasi

Melakukan tari kreasi

berdasarkan pola lantai dengan

berdasarkan pola lantai

IX

menggunakan unsur pendukung dengan menggunakan
sesuai iringan

unsur pendukung sesuai
iringan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi unsur

4.1.1 Memperlihatkan unsur

Wiraga dalam

Wiraga dalam

memperagakan karya tari

memperagakan karya tari

3.1.2 Mengidentifikasi unsur

3.1.3

4.1.2 Memperlihatkan unsur

wirama dalam

Wiraga dalam

memperagaan karya tari

memperagakan karya tari

Mengidentifikasi unsur

4.1.3

Memperlihatkan unsur

wirasa dan dalam

Wiraga dalam

memperagaan karya tari

memperagakan karya tari

IPK Kunci

IPK Kunci

3.1.4 Menjelaskan unsur Wiraga

4.1.4 Mendemonstrasikan unsur

dalam memperagakan karya

Wiraga dalam

tari

memperagakan karya tari
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3.1.5 Menjelaskan unsur wirama

4.1.5 Membedakan unsur wirama

dalam memperagaan karya

dalam memperagaan karya

tari

tari
4.1.6

3.1.6 Menjelaskan unsur wirasa

Membedakan unsur wirasa
dan dalam memperagaan

dan dalam memperagaan

karya tari

karya tari
IPK Pengayaan
3.1.7
3.1.8

IPK Pengayaan

Mengurutkan unsur Wiraga 4.1.7

Mendemonstrasikan

dalam memperagakan karya tari

Wiraga dalam memperagakan

Membandingkan unsur wirama

karya tari

dalam memperagaan karya tari

4.1.8

Membedakan unsur

unsur

wirama

dalam memperagaan karya tari

3.1.9 Membandingkan unsur wirasa
dan dalam memperagaan karya 4.1.9
tari

Membedakan unsur wirasa dan
dalam memperagaan karya tari

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.10 Mengidentifikasi gerak tari

4.1.10 Menirukan rangkaian gerak

kreasi daerah setempat sebagai

tari kreasi sebagai sumber

sumber inspirasi konsep karya

inspirasi konsep karya

3.1.11 Mengidentifikasi keunikan rias

4.1.11 Memperlihatkan keunikan rias

seni tari kreasi sebagai sumber

seni tari tradisi sebagai sumber

inspirasi konsep karya

inspirasi konsep karya.

3.1.12 Mengidentifikasi keunikan

4.1.12 Memperlihatkan keunikan

busana seni tari kreasi sebagai

busana seni tari kreasi sebagai

sumber inspirasi konsep karya

sumber inspirasi konsep karya.

IPK kunci
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3.1.13 Menjelaskan gerak tari kreasi

4.1.13 Mendemonstrasikan

sebagai sumber inspirasi

rangkaian gerakan gerak tari

konsep karya

kreasi sebagai sumber inspirasi
konsep karya

3.1.14 Menjelaskan keunikan rias

4.1.14 Membedakan keunikan rias seni

seni tari kreasi sebagai sumber

tari kreasi sebagai sumber

inspirasi konsep karya

inspirasi konsep karya

3.1.15 Menjelaskan keunikan busana

4.1.15 Membedakan keunikan busana

seni tari kreasi sebagai sumber

seni tari kreasi sebagai sumber

inspirasi konsep karya

inspirasi konsep karya.

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.1.16 Mengurutkan rangkaian

4.1.16 Mendemonstrasikan

gerakan gerak tari kreasi

rangkaian gerakan gerak tari

sebagai sumber inspirasi

kreasi sebagai sumber inspirasi

konsep karya

konsep karya

3.1.17 Membandingkan keunikan rias

4.1.17 Membedakan keunikan rias seni

seni tari kreasi sebagai sumber

tari kreasi sebagai sumber

inspirasi konsep karya.

inspirasi konsep karya.

3.1.18 Membandingkan keunikan

4.1.18 Membedakan keunikan busana

busana seni tari kreasi sebagai

seni tari kreasi sebagai sumber

sumber inspirasi konsep konsep

inspirasi konsep karya

karya.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Sub Bagian mengapresiasi seni tari tradisional
Suatu petunjukan tari sesungguhnya adalah kombinasi dari beberapa unsur,
yakni wiraga (raga), Wirama (irama), serta Wirasa (rasa). Ketiga unsur
tersebut melebur jadi satu dalam bentuk tarian yang serasi. Walaupun ada
wiraga, wirama dan wirasa tetapi unsur paling utama dalam tari yaitu gerak.
Gerak dalam Seni tari pada dasarnya adalah gerak yang dilakukan secara
berirama, dilakukan ditempat serta waktu tertentu untuk keperluan
pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Bunyi-bunyian yang
dimaksud musik pengiring tari mengatur gerakan penari serta menguatkan
maksud yang mau di sampaikan. Gerakan tari tidak sama dari gerakan seharihari seperti lari, jalan, atau bersenam. Gerak didalam tari tidaklah gerak yang
realistis, tetapi gerak yang sudah di beri bentuk ekspresif serta estetis.
Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan seni dan budaya.
Keanekaragaman seni dan budaya yang berbeda-beda adalah potensi dan ciri
khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sulit ditemukan di negara lain.
Keanekaragaman dan potensi seni budaya yang ada di masing masing daerah
di Indonesia tersebut memiliki ciri khas dan keunikan sendiri sendiri dimana
semua itu bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam penyusunan karya tari.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Di bawah ini adalah serangkaian kegiatan belajar yang dapat Anda lakukan
untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan, serta aspek pendidikan
karakter yang terkait dengan uraian materi pada kegiatan pembelajaran
Peragaankarya tari ini dengan Model Pembelajaran Project-Based Learning.

Aktivitas 1. Pertanyaan Mendasar
Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang perencanaan
pementasan tari. Guru memberikan pernyataan tentang pementasan tari
yang berhasil baik dan memberikan beberapa pertanyaan, dibawah ini
beberapa contoh pertanyaan:
1. Apakah anda pernah melihat pertunjukan tari ?
2. Kalau sudah pernah melihat, apakah pementasan tari itu sukses?
3. Dimana dilakukan pertunjukan tari ?
4. Apakah pertunjukan itu melibatkan panitia yang mengurus jalannya
pertunjukan?
5. Siapa saja yang terlibat didalam pertunjukan tari?
Untuk dapat memahami lebih dalam tentang proyek pementasan tari serta
siapa saja yang akan terlibat. Pada aktivitas ini silahkan menggunakan LK :1.

Aktivitas 2. Mendesain Perencanaan Projek
(Design a Plan for the Project)
Guru bersama peserta didik membuat perencanaan project pementasan tari.
Guru dan peserta didik bersama sama membuat rencana pementasan tari
tunggal, tari pasangan atau tari kelompok sesuai dengan apa yang
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direncanakan pada unit sebelumnya. rencana harus dibuat secara rinci agar
semua yang terlibat bisa jelas. Pada aktivitas ini guru dan peserta didik bisa :
a. Merencakan membuat kelompok untuk pementasan rencana
pementasan tari tunggal, tari pasangan atau tari kelompok
b. Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, masing-masing
kelompok disesuaikan rencana masing masing
c. Masing-masing kelompok akan menentukan materi tari sesuai dengan
bagiannya masing masing.
d. Pada aktivitas ini silahkan menggunakan LK 2.

Aktivitas 3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Latihan Tari
(create a schedule)
Guru bersama peserta didik membuat jadwal pelaksanaan latihan. Latihan
yang direncanakan adalah latihan tiap kelompok, Latihan bersama secara
keseluruhan, sampai gladi kotor dan gladi bersih menjelang pementasan.
Pada kegiatan ini digunakan LK 3.

Aktivitas 4. Memonitor Peserta Didik Melaksanakan Proyek
Pementasan
(Monitor the Students and the Progress of the Project)
Guru melaksanakan memantauan dan pembimbingan peserta didikdalam
melaksanakan rencana proyek pementasan tari tunggal, pasangan dan
kelompok.
Pada aktivitas ini silahkan menggunakan LK 4.
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Aktivitas 5 Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Pada kegiatan ini guru melakukan penilaian pada anak didik dengan cara :
1. Melakukan pengukuran ketercapaian proyek (hasil latihan yang sudah
dilakukan oleh siswa) menggunakan lembar penilaian LK no 4
2. Mengevaluasi kemajuan peserta didik
3. Memberi umpan balik tentang pementasan tari tunggal, pasangan dan
kelompok yang rencanakan.
Pada aktivitas ini silahkan menggunakan LK 5

Aktivitas 6 Mengevaluasi Pengalaman
(Evaluate the Experience)
a.

Peserta didikmelakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek pementasan
tari tunggal, pasangan dan kelompok yang rencanakan.

b.

Guru dan peserta didikberdiskusi untuk memperbaiki proyek
pementasan tari tunggal, pasangan dan kelompok yang rencanakan.

c.

Menemukan jawaban pertanyaan pada tahap pertama.

Pada aktivitas ini silahkan menggunakan LK 6
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

Rencana susunan panitia pementasan tari

Tujuan

Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan
mampu menguasai materi tentang perencanaan proyek
pementasan

tari

pementasan

tentang

dengan

pembentukan

memperhatikan

panitia

kemandirian,

kerjasama, kedisiplinan, dan terbuka terhadap kritik dan
saran
Mata

Seni budaya

pelajaran
Petunjuk
kerja

1. Bentuklah kelompok diskusi
2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara

berkelompok

pelajarilah

lembar

kerja

perencanaan panitia proyek pementasan tari
4. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka,
saling menghargai pendapat dengan semangat kerjasama
5. Isilah

lembar

kerja

analisis

perencanaan panitia

proyek pementasan tari pada kolom hasil analisis
berdasarkan diskusi kelompok dan selesaikan sesuai waktu
yang disediakan.
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Materi diskusi
No

Nama siswa

Jabatan

Deskripsi tugas

1.
2.
3.

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : Pembagian kelompok
Tujuan: membagi peserta didikdalam kelompok untuk menentukan proyek
pementasan tari tunggal, pasangan dan kelompok yang rencanakan.
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
1. Peserta didikdibagai menjadi beberapa kelompok, masing-masing ada
yang 1 orang, 2 orang atau 5/ 7 orang.
2. Mencari proyek pementasan tari tunggal, pasangan dan kelompok yang
rencanakan.
3. Menentukan tari tunggal, pasangan dan kelompok yang direncanakan.
No

Nama kelompok

Nama anggota Judul tari

Ket

kelompok
1.
2.
3.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

Jadwal pelaksanaan latihan

Tujuan

Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan
mampu menyusun jadwal pelaksanaan proyek pementasan
mulai dari perencanaan, latihan sampai pementasan dan
evaluasi proyek pementasan tari dengan memperhatikan
kemandirian, kerjasama, kedisiplinan, dan terbuka terhadap
kritik dan saran

Mata

Seni budaya

pelajaran
Petunjuk
kerja

1. Bentuklah kelompok diskusi
2. Pelajari uraian materi secara bersama-sama
3. Secara

berkelompok

pelajarilah

lembar

kerja

menyusun jadwal pelaksanaan proyek pementasan mulai
dari perencanaan, latihan sampai pementasan dan evaluasi
proyek pementasan tari
4. Diskusikan materi secara terbuka, saling menghargai
pendapat dengan semangat kerjasama
5. Isilah lembar kerja menyusun jadwal pelaksanaan
proyek pementasan mulai dari perencanaan, latihan sampai
pementasan dan evaluasi proyek pementasan tari pada
kolom hasil diskusi kelompok dan selesaikan sesuai waktu
yang disediakan.
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Format diskusi
No

Nama

Minggu ke....

Kegiatan
1.

Perencanaan

2.

Latihan

3.

Pementasan

4.

Evaluasi

Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul : Bimbingan dan pantauan aktivitas peserta didik dalam melakukan
latihan
Tujuan: memantau latihan peserta didikdan memberikan bimbingan teknis
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja: Lembar Pemantauan dan bimbingan latihan tari tunggal,
pasangan dan kelompok yang rencanakan.
Kriteria

Latihan ke 1

Latihan ke 2

Latihan ke 3

dst

Wiraga
Wirama
Wirasa
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul: Progres Ketercapaian peserta didik
Tujuan: Mengumpulkan data untuk merangkum hasil latihan secara
keseluruhan
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:Progres ketercapaian siswa
No

Latihan ke...

Catatan

1.
2.
3.
4.

Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul : Refleksi siswa
Tujuan : Mengetahui pengalaman menyelesaikan proyek
Peserta didik melakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman dan hal hal yang dilakukan selama
proses sampai pementasan.
No

Nama
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C. Bahan Bacaan

1. Penyajian Hasil Penataan Tari
Unit Peragaan Karya Tari ini membahas tentang langkah terakhir dalam
mengkreasi dan menyajikan karya tari yaitu pada tahap menyajikan hasil
penataan tari.
Sebelum kita membahas tentang keselarasan wiraga, wirasa dan wirama pada
penyajian hasil penataan tari kita, silahkan jawab beberapa pertanyaan ini
dahulu:
1. Bagaimanakah urutan gerak tari yang sudah anda susun?
2. Apakah sudah tersusun sesuai dengan konsep penataan yang anda
inginkan ?
3. Lihat dan evaluasi sekali lagi apakah ragam gerak yang digabungkan
sudah cocok dengan gerak transisi ?
4. cobalah untuk memperagakan dengan menggunakan iringan dan
kostum yang sudah anda rancang.
Untuk merevisi dan melihat hasil akhir susunan ragam gerak tari yang sudah
anda susun cobalah untuk menanyakan kepada penata tari atau guru tari yang
lain tentang segala hal, khususnya tentang komposisi tari dan tema pada tari,
galilah segala pertanyaan yang ada di benak Anda agar Anda terbiasa melihat,
menggali dan menemukan masalah. Beberapa pertanyaan di bawah ini dapat
saja Anda gunakan dan Anda kembangkan sendiri.
1. Dari daerah manakah ragam gerak asal dari bentuk ragam tari yang
dipentaskan tersebut?
2. Bagaimana bentuk komposisi tarian tersebut?
3. Bentuk komposisi ruang apa saja yang digunakan?
4. Daerah mana saja yang memiliki bentuk bentuk tari seperti yang
sedang dipentaskan itu?
5. Bentuk Tema apa yang digunakan dalam tari tersebut?
6. Ada berapa jenis/model komposisi tari yang digunakan?
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7. Berapa macam pola lantai yang digunakan dalam komposisi tari?
8. Apa kesulitan yang dihadapi dalam membuat komposisi tari ?
9. Bagaimana tahapan proses pembuatan tema tari ?
10. Apa jenis tema yang diangkat dalam tari ?
11. Bagaimana proses pembuatan komposisi penari dan gerak tari?

2. Keselarasan dan Harmoni dalam Menyajikan Hasil
Kreativitas Karya Tari
Keselarasan dan harmoni yang akan kita bahas disini adalah keselarasan dan
harmoni dalam menyajikan hasil kreativitas karya tari. Kualitas penyajian
atau ekspresi tari sebagai hasil kreativitas karya tari biasanya diukur melalui
tiga kriteria, yaitu kualitas keterampilan gerak, penguasaan irama, dan
penjiwaan atau dalam tari biasa disebut wiraga, wirama, dan wirasa.
Dalam suatu penyajian tari, ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan. tetapi
dalam kegiatan evaluasi untuk pembelajaran

ketiga hal tersebut bisa

dilakukan secara terpisah dalam rangka untuk memberikan umpan balik agar
penampilan berikutnya bisa lebih baik lagi. Secara terperinci konsep
keterampilan gerak, penguasaan irama, dan penjiwaan dalam tari atau wiraga,
wirama, dan wirasa akan diulas pada uraian berikut ini.
1. Keterampilan gerak atau Wiraga
Keterampilan gerak atau Wiraga dalam tari mempunyai pengertian
kemampuan penari dalam melakukan gerak tari. Gerak merupakan elemen
utama dalam tari. Sebagian besar keberhasilan seorang penari dalam
mengekspresikan gagasan-gagasan yang ada pada sebuah tarian lebih banyak
ditentukan kemampuan penari dalam melakukan suatu gerakan. Beberapa
aspek penting yang termasuk dalam ruang lingkup ini adalah sikap gerak,
teknik gerak dan keterampilan gerak. Sikap gerak yang dimaksudkan disini
adalah posisi berbagai bagian tubuh dalam melakukan suatu gerakan. Suatu
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gerakan tari hakikatnya merupakan gabungan gerak berbagai bagian tubuh
seperti kepala, tangan, badan, dan kaki yang dilakukan secara bersama-sama
secara terkoordinasi. Ketentuan-ketentuan posisi setiap bagian tubuh saat
bergerak setiap gaya tari berbeda-beda. Misalnya seberapa tinggi tangan,
seberapa lebar kaki, dimana posisi berat badannya, bagaimana posisi
kepalanya, bagaimana posisi jari tangannya dan sebagainya merupakan aspek
yang memerlukan perhatian seorang penari.
Teknik gerak terkait dengan proses bagaimana suatu gerakan itu dilakukan.
Yang termasuk dalam lingkup teknik gerak adalah kesadaran seorang penari
terhadap letak fokus kekuatan geraknya. sebagai contoh, gerak jari tangan
pada tari Jawa dibimbing oleh gerak pergelangan tangan, tetapi pada tradisi
Lampung misalnya justru letak kekutannya terdapat pada jari tangan itu
sendiri. Di samping itu yang termasuk bagian dari teknik gerak adalah proses
bagaiamana suatu gerakan itu dilakukan: mengalun, patah-patah, penuh
dinamika, atau datar-datar saja.
Keterampilan gerak terkait dengan intensitas gerak tari yang dilakukan
sebagai ekspresi gabungan dari berbagai keterampilan dasar gerak tari yakni:
kelenturan, keseimbangan, kekuatan, dan kecepatan. Aspek kelenturan tubuh,
keseimbangan tubuh, kekuatan tubuh, dan kecepatan bergerak tersebut
merupakan suatu kualitas hasil latihan-latihan yang menjadi modal penting
dalam mengekspresikan gerak tari secara maksimal.
2. Penguasaan irama atau Wirama
Wirama dalam tari mempunyai pengertian keselarasan antara gerak dengan
irama. Irama itu sendiri adalah pengulangan bunyi atau ketukan menurut pola
tertentu. Dalam konteks ekspresi tari, seorang penari dituntut mempunyai
kepekaan yang baik terhadap musik iringan tari. Kepekaan irama adalah
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kepekaan perasaan penari dalam menyelarasakan gerak tari dengan irama
iringan tari.
Dengan menyelaraskan karakteristik gerak dengan musik iringan maka
ekspresi gerak tari menjadi lebih kuat. Dengan memperhatikan pentingnya
keselarasan antara gerak tari dan musik iringan tari tersebut, seorang penari
harus belajar memahami musik iringan tari.
Kepekaan irama gerak adalah kepekaan atau ketajaman perasaan penari
dalam menggerakan anggota tubuh dengan tempo yang tetap (ajeg) sehingga
menghasilkan rangkaian gerak yang mengalir lancar. Dalam konteks ini, perlu
dipahami perbedaan antara ritme gerak dan irama gerak. Irama gerak selalu
ditandai dengan ketukan-ketukan yang ajeg, sedangkan ritme gerak
merupakan pengolahan ritme dari gerakan tersebut.
Kepekaan irama jarak adalah kepekaan perasaan penari dalam mengambil
jarak antar anggota tubuh yang digerakan ketika menari sesuai dengan aturan
yang ditetapkan pada suatu tarian. Kepekaan irama jarak ini juga berarti
kemampuan penari untuk ‘sadar ruang’ baik ketika menari tunggal, maupun
ketika menari secara kelompok.
3. Penjiwaan atau Wirasa
Penjiwaan atau Wirasa adalah penjiwaan atau penghayatan penari terhadap
tuntutan karakter/watak suatu tarian. Penghayatan terhadap watak suatu
tarian di samping diekspresikan melalui gerak anggota tubuh, juga yang
terpenting adalah melalui mimik atau ekspresi wajah penari. Penghayatan atau
penjiwaan dalam suatu tarian bisa dicapai apabila seorang penari di samping
menguasai keterampilan gerak yang baik, wirama yang baik, juga memahami
karakter tari yang dibawakan dan secara total menyatu dengan peran yang
dibawakan. Dalam hal ini, ekspresi muka penari merupakan fokus penting
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yang perlu dilatih agar seorang penari mampu membawakan suatu tarian
dengan penjiwaan yang pas.
Pemahaman terhadap watak tokoh atau peran tari yang dibawakan sangat
penting dalam rangka penghayatannya.
Karakter tokoh bisa dieksplorasi melalui sumber awal garapan tari tersebut.
Misalnya, tari merak merupakan imitasi gerak dari burung merak. Tari golek
merupakan imitasi dari gerak boneka yang dimainkan. Tari kupu-kupu,
merupakan imitasi gerak dari kupu-kupu.
Latihan penghayatan terhadap tarian bisa juga dirangsang melalui musik
pengiringnya, terutama yang terkait dengan suasana hati. Mengekspresikan
suasana hati yang sedih, gembira, marah, bingung, dan sebagainya dalam tari
bisa distimuli melalui suasana musik iringan yang dipergunakan. Latihan
penghayatan suasana yang dilakukan secara terus menerus dengan stimulasi
musik dengan berbagai suasana seperti sedih, gembira, kacau akan bermanfaat
dalam mengasah kepekaan terhadap suasana tersebut.
Demikianlah cara memahami kualitas ekspresi penyajian suatu tarian
berdasarkan sudut pandang wiraga, wirama, dan wirasa. Ketiga aspek
tersebut dalam implementasinya saling terkait merupakan satu kesatuan
ekspresi yang saling menguatkan.

3. Manajemen Pementasan Hasil Penataan Tari
Dalam mempersiapkan sebuah menyajikan karya tari untuk dipentaskan kita
harus memahami apa dan siapa saja yang terlibat untuk bekerjasama agar
pelaksanaan

pementasan

dapat

sukses.

Kegiatan

penyajian

karya/

pementasan ini dalam pelaksanaannya bisa disederhanakan misalnya
dilaksanakan dalam kelas/ ruangan praktek. Walaupun dilaksanakan secara
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sederhana berikut ini beberapa tim managemen beserta pengetahuan dasar
yang perlu dipersiapkan.
Sutradara atau Konseptor adalah orang yang membuat konsep dari
pertunjukan, dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan. Sutradara
atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar yang ingin dipentaskan
mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain dan juga
penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab penuh pada
seluruh pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
Seorang sutradara harus bekerjasama dengan orang yang terlibat dalam
pertunjukan itu, misalnya dengan Pimpinan artistik. Pimpinan artistik adalah
pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya tari yang akan
dipentaskan. Tanggung jawab pimpinan artistik adalah membuat penyajian
pementasan yang harmonis dan urut. Dengan demikian masalah teknis
seperti: tata letak seting, tata pencahayaan, dan artistik, kostum artis menjadi
tanggung jawab pimpinan artistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan
artistik dibantu staf yang bertugas pada saat pertunjukan. Pada saat
pertunjukan pimpinan artistik akan dibantu oleh Pimpinan Panggung, Penata
Cahaya, Penata Sound dan Musik, Penata Properti, Penata Rias dan Kostum,
serta petugas gedung yang secara operasional diatur oleh pimpinan panggung.
Pada saat pelaksanaan berlangsung sebuah pertunjukan maka pimpinan ini
harus mengevaluasi hasil tata cahaya, tata panggung, dan organisasi
kerjasama antar semua komponen dibawah tim Pimpinan Artistik. Di bawah
pimpinan artistik itu antara lain :
a.

Stage Manager adalah orang yang mengkordinasi seluruh bagian yang ada
di panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung
adalah mengatur urutan pementasan berdasarkan advis arahan pimpinan
artistik serta mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat-alat
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musik

yang

digunakan

pementasan

hingga

bagaimana

setting,

pencahayaan, musik dan efek musik serta berbagai kebutuhan lain yang
diminta pimpinan produksi atau penyaji karya seni dalam suatu produksi
pementasan.
b.

Penata Panggung,Penata properti dan kru bertanggung jawab langsung
kepada pimpinan artistik, namun secara herarki masih sama dengan staf
lain dilingkungan artistik yakni melaporankan kejadian dan layanan
pemesanan yang diminta penyaji karya seni dan prasaran penata artistik
berdasarkan pada saat kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak.
kebutuhan penari tanggung jawab staf ini. Bagaimana cara mengatasi
apabila tidak ada properti yang diminta oleh penyaji karya seni dan
pimpinan artistik menjadi beban tugas dan tanggung jawab pimpinan
properti dan kru. Hak dan kewajibannya sama dengan staf di bawah
pimpinan artistik yakni berkonsultasi kepada pimpinan artistik, pimpinan
panggung dan penyaji karya seni. Kewajiabannya adalah memberikan
layanan kepuasan atas artistik tidaknya pementasan karya seni yang
dipergelarkan..

c.

Penata Suara adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab
mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Proses
kerjanya dimulai dari mendesain atau merancang tata suara sampai
dengan mengaturnya

d.

Penata cahaya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik,
namun secara hirarki laporan kejadian berdasarkan prasaran penyaji
karya seni tanggung jawab penata cahaya secara tidak langsung
bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji. Masalah
pencahayaan, terang-padamnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi
apabila terjadi kecelakaan matinya lampu dari Perusahaan Listrik Negara
(PLN) adalah menjadi beban moral tanggung jawab yang diemban oleh
pimpinan tata cahaya. Hak dan kewajibannya adalah konseling kepada
pimpinan artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya seni.
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Kewajibannya adalah memberikan layanan kepuasan atas artistik
tidaknya pementasan karya seni yang dipergelarkan.
e.

Penata Rias adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab
merias pemain. Proses merias ini dimulai dari mendesain atau merancang
tata rias sampai dengan menerapkan tata rias tersebut pada pemain
sesuai dengan hasil kesepakatan dengan sutradara atau konseptor
pertunjukan. Penata rias bisa dibantu oleh crew atau asisten, tetapi
tanggungjawab sepenuhnya berada pada penata rias.
Penata rias dan Penata kostum secara umum pada produksi yang besar
dibagi pada masing-masing pos antara rias dan kostum. Namun untuk
produksi karya seni yang terbatas kedua tugas dipegang oleh satu staf
saja. beban moral tanggung jawab yang diemban penata rias dan busana
secara terbuka. Hak dan kewajibannya berkonsultasi kepada pimpinan
artistik, penata panggung dan penata cahaya serta sutradara atau
konseptor. Usaha memberi layanan atas bentuk riasan dan pemakaian
kostum pementasan jadi bagian tugas kolektif dengan pimpinan artistik.
Penata rias dalam melakukan pekerjaannya diarahkan oleh pimpinan
artistik dan sesuai hasil diskusi dengan sutradara atau konseptor.
Minimal peran dan fungsi pimpinan artistik dan bawahannya sudah
mencangkup dalam persiapan dan pelaksanaan penyajian pementasan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Soal pilihan ganda
1. Penata tari dalam melakukan pekerjaannya diarahkan oleh ....... dan sesuai
hasil diskusi dengan sutradara atau konseptor.
A. pimpinan artistik
B. pimpinan panggung
C. Pimpinan Pementasan
D. pimpinan penari
Pembahasan :
Dari opsi jawaban yang ada bisa dijelaskan sebagai berikut:
a. Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab
atas karya tari yang akan dipentaskan. Tanggung jawab pimpinan artistik
adalah membuat penyajian pementasan yang harmonis dan urut
b. Pimpinan panggung adalah tidak ada profesi ini
c. Pimpinan pementasan adalah tidak ada profesi ini
d. Pimpinan penari adalah tidak ada profesi ini
Berdasarkan pembahasan diatas maka jawaban yang paling tepat adalah A
2. Peran/orang yang bertugas untuk mengkordinasi seluruh bagian yang ada
di panggung adalah ....
A. stage manager
B. Penata suara
C. Pimpinan Panggung
D. Pimpinan Penari
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Pembahasan :
Dari opsi jawaban yang ada bisa dijelaskan sebagai berikut:
A. stage manager adalah orang yang mengkordinasi seluruh bagian yang
ada di panggung
B. Penata suara adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab
mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung
C. Pimpinan Panggung adalah tidak ada profesi ini
D. Pimpinan Penari adalah tidak ada profesi ini
Berdasarkan pembahasan diatas maka jawaban yang paling tepat adalah A
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan 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 Diuji

: 3.1 memahami penerapan pola lantai tari kreasi
berdasarkan unsur pendukung tari sesuai
iringan

IPK yang Diuji
No
1

Lingkup
Materi

3.1.4 Menjelaska unsur

Materi

Indikator Soal

unsur

Membandingka

n unsur

Wiraga

Wiraga

n unsur Wiraga

Wiraga

dalam

dalam

dalam

dalam

mempera

mempera

memperagakan

memperag

gakan

gakan

karya tari

akan karya

karya tari

karya tari

No
Soal
1

Level
Kogn
itif
C4

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

tari
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: SeniBudaya

Bentuk Soal
Nama
Penyusun

KOMPETENSI
DASAR
3.1 memahami
penerapan pola
lantai tari kreasi
berdasarkan unsur
pendukung tari
sesuai iringan.

Sumber :
Buku Seni Budaya,
SMP/MTs Kelas IX
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Jakarta
2017

Nomor
Soal
LINGKUP MATERI
unsur Wiraga dalam
memperagakan
karya tari
MATERI

1

Kunci
Jawaban
A

unsur Wiraga dalam
memperagakan
karya tari

Pengetahua
n/
Pemahama
n

: Suratmi Eka K

V
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Seorang penari terbaik dalam suatu kegiatan
pementasan memiliki kemampuan gerak yang
sangat bagus. Penari ini selalu memiliki
kemampuan mengekspresikan gagasan dengan
gerakan yang sempurna. Penari ini memiliki
ketrampilan....
a.
b.
c.
d.

Wiraga
Wirasa
Wirama
Konsentrasi

INDIKATOR SOAL
Membandingkan
unsur Wiraga dalam
memperagakan
karya tari

Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun
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KESIMPULAN

Langkah terakhir dalam mengkreasi dan menyajikan karya tari yaitu pada
tahap meragakan/ menyajikan hasil penataan tari.

Dalam mempersiapkan sebuah peragaan/menyajikan karya tari untuk
dipentaskan, kita harus memahami apa dan siapa saja yang terlibat untuk
bekerjasama agar pelaksanaan pementasan dapat sukses.
Kegiatan penyajian karya/ pementasan dalam pelaksanaannya bisa
disederhanakan misalnya dilaksanakan dalam kelas/ ruangan praktek.
Walaupun dilaksanakan secara sederhana sangat diperlukan beberapa tim
managemen beserta pengetahuan dasar yang perlu dipersiapkan.
Pada saat berlangsung sebuah pertunjukan maka harus dilakukan evaluasi
hasil tata cahaya, tata panggung, dan organisasi kerjasama antar semua
komponen dibawah tim Pimpinan Artistik.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sub unit 4 Peragaan karya tari,
beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik
dan tindak lanjut
1. Apakah

setelah

mempelajari

Peragaankarya tari

kegiatan

pembelajaran

sub unit 4

ini, Apakah anda mendapatkan pengetahuan dan

keterampilan memadai tentang Peragaan karya tari?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran sub unit 4 ini telah tersusun
secara

sistematis

sehingga

memudahkan

proses pembelajaran?

3. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran sub unit 4 ini sehingga memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses belajar
mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran sub unit
4, Peragaan karya tari?
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Paket Unit Pembelajaran Program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) melalui peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi
yang berjudul Karya Tari ini terdiri dari 4 unit pembelajaran, yaitu : (1).
Konsep Karya Tari, (2) Rancangan Karya Tari, (3)Proses Pembentukan Karya
Tari, dan (4) Peragaan Karya Tari.
Pengembangan Profesioanal guru melalui program peningkatan kompetensi
pembelajaran(PKP) bertujuan untuk meningkatan kompetensi peserta didik
melali pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan
mengevaluasipembelajaran yang berorientasi

pada ketrampilan berfikir

tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills /HOTS)
Keberhasilan pelaksanaan program PKP ditentukan oleh kesungguhan semua
pihak dalam melaksanaan program. Program ini merupakan langkah strategis
untuk meningkarkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dapan
melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan
materi yang diajarkan. Semoga melalui sekelumit unit pembelajaran tentang
pembuatan kaya kerajinan yang dikembangkan oleh kemendikbud ini akan
memberikan rangsangan guru untuk mengembangkan unit- unit pembelajatan
atau handout yang lain sesuai dengan pembelajaran.
Dari beberapa kegiatan pembelajaran yang terdapat pada setiap unit, guru
diharapkan dapat mengembangkan materi yang sesuai untuk mendukung
kegiatan pembelajaran untuk kemajuan peserta didik. Pengembangan materi
dan pendekatan pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai teknik dan
berbagai sumber, baik cetak maupun elektronik.
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Paket unit pembelajaran ini masih banyak kekurangan, untuk itu mohon kritik
dan saran yang membangun untuk penulisan Paket unit pembelajaran
selanjutnya.
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