
FORMAT RANCANGAN PEMBELAJARAN 
 
 
Mata Kuliah  : Pendd. Seni Tari dan Drama 
Pokok Bahasan : Dasar-dasar produksi pementasan drama tari 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran : 
 

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup drama tari. 
2. Mahasiswa mampu menentukan langkah-langkah penggarapan pementasan 

drama tari. 
3. Mahasiswa mampu membuat berbagai bentuk motif gerak sesuai dengan tema 

yang dipilih. 
4. Mahasiswa mampu membuat bentuk-bentuk komposisi kelompok sesuai dengan 

tema yang dipilihnya.. 
5. Mahasiswa mampu menentukan unsur-unsur pendukung pementasan drama tari 

yang akan dipentaskannya. 
 
II. Konsep/prinsip/prosedur/keterampilan/nilai yang harus dipelajari: 
 

1. Pemerolehan pemahaman ruang lingkup penggarapan drama tari. 
2. Pemahaman dan pemerolehan keterampilan tentang langkah-langkah 

penggarapan drama tari 
3. Mempraktekkan berbagai bentuk motif gerak sebagai dasar penggarapan drama 

tari secara berkelompok. 
4. Membuat komposisi secara berkelompok sesuai dengan tema penggarapan yang 

dipilihnya. 
5. Memilih unsur-unsur pendukung pementasan drama tari, baik secara individu, 

maupun secara kelompok sesuai dengan karakter dan tema yang dipilihnya, 
meliputi: musik, rias/busana, lampu, tata suara, dan tata pentas. 

 
III. Bahan/alat 
 

1. Tape recorder, kaset, VCD, CD audio, Sound System. 
2. Seperangkat alat rias, 
3. Busana/kostum sesuai dengan peran, 
4. Property disesuaikan dengan cerita masing-masing kelompok. 

 
IV. Persiapan. 
 

1. Dosen 
a. Mempersiapkan ruang pembelajaran dan membagi kelompok. 
b. Penyiapan bahan/alat meliputi: tape recorder dan kaset, VCD dan CD audio, 

dan seperangkat sound system. 
 

2. Mahasiswa 
a. Mempersiapkan kelompok masing-masing,  
b. Mempersiapkan alat-alat rias dan busana/kostum sesuai dengan peran 

masing-masing, 



c. Mempersiapkan property yang dibutuhkan sesuai dengan cerita yang akan 
dipentaskannya. 

 
V. Proses Pembelajaran 
 

NO PROSES LANGKAH CATATAN 
1 Pendahuluan: 

Pemberian pemahaman awal 
yang dilaksanakan untuk 
membuka wawasan mahasiswa 
tentang penciptaan drama tari 
dalam sebuah pementasan. 
Pementasan drama tari 
dilaksanakan secara kelompok 
(kolaboratif) dengan 
menggutamakan kompetensi 
dasar penciptaan peran, gerak, 
vokal, ekspresi, mimik, sesuai 
dengan karakter yang 
diperankannya. 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi  

 

2 Penyajian: 
a. Mahasiswa dibagi secara 

kelompok, dengan 
mempertimbangkan 
karakteristik masing-masing 
individu dan tema yang 
dipilih. 

b. Curah pendapat tentang 
tema-tema yang sesuai 
untuk pementasan drama 
tari anak-anak. 

c. Melalui bimbingan dosen 
mahasiswa meragakan motif 
gerak sesuai dengan tema 
yang dipilihnya. 

d. Mahasiswa membuat 
komposisi kelompok sesuai 
dengan adegan-adegan 
dalam cerita yang 
dipilihnya. 

e. Mahasiswa mencoba 
mencari dan memilih unsur 
pendukung peran sesuai 
dengan karakter pelaku dan 
unsur pendukung 
pementasan secara umum 
sesuai dengan cerita yang 
akan dipentaskan. 

 

 
- Ceramah 
- Tanya jawab 
- Demonstrasi 

 

3 Assesmen:   



a. Unjuk kerja 
b. Gerakan dasar (basic 

foundamental movement) 
c. Gerakan persepsi 

(perceptual abilities) 
d. Gerakan kemampuan fisik 

(physical abilities) 
e. Gerakan terampil (skilled 

movements) 
f. Gerakan indah dan kreatif 

(Non-discursive 
Communication) 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 
 
 
 
Mata Kuliah  : Pendd. Seni Tari dan Drama 
Pokok Bahasan : Dasar-dasar produksi pementasan drama tari 
Nama Kegiatan : Mempraktekkan berbagai bentuk motif gerak, komposisi,  

sebagai dasar penggarapan drama tari secara berkelompok. 
Membuat komposisi secara berkelompok dengan memadukan 
unsur-unsur pendukungnya. 

 
Tujuan Pembelajaran : 

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup drama tari. 
2. Mahasiswa mampu menentukan langkah-langkah penggarapan pementasan 

drama tari. 
3. Mahasiswa mampu membuat berbagai bentuk motif gerak sesuai dengan 

tema yang dipilih. 
4. Mahasiswa mampu membuat bentuk-bentuk komposisi kelompok sesuai 

dengan tema yang dipilihnya.. 
5. Mahasiswa mampu menentukan unsur-unsur pendukung pementasan 

drama tari yang akan dipentaskannya. 
 

 
Hasil yang diharapkan: 

 

1. Kemampuan memadukan berbagai bentuk motif gerak dan komposisi, serta 
pemanfaatan unsur pendukung yang sesuai dengan cerita yang akan 
dipentaskan 

2. Kemampuan mengadaptasi berbagai unsur pendukung pementasan, 
sehingga dicapai bentuk pementasan yang berbobot. 

 

 
Rambu penilaian: (terlampir) 
 
Langkah-langkah: 
 

NO PROSES LANGKAH CATATAN 
1 Pendahuluan: 

Pemberian pemahaman awal 
yang dilaksanakan untuk 
membuka wawasan mahasiswa 
tentang penciptaan drama tari 
dalam sebuah pementasan. 
Pementasan drama tari 
dilaksanakan secara kelompok 
(kolaboratif) dengan 
menggutamakan kompetensi 
dasar penciptaan peran, gerak, 
vokal, ekspresi, mimik, sesuai 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi  

 



dengan karakter yang 
diperankannya. 

2 Penyajian: 
f. Mahasiswa dibagi secara 

kelompok, dengan 
mempertimbangkan 
karakteristik masing-masing 
individu dan tema yang 
dipilih. 

g. Curah pendapat tentang 
tema-tema yang sesuai 
untuk pementasan drama 
tari anak-anak. 

h. Melalui bimbingan dosen 
mahasiswa meragakan motif 
gerak sesuai dengan tema 
yang dipilihnya. 

i. Mahasiswa membuat 
komposisi kelompok sesuai 
dengan adegan-adegan 
dalam cerita yang 
dipilihnya. 

j. Mahasiswa mencoba 
mencari dan memilih unsur 
pendukung peran sesuai 
dengan karakter pelaku dan 
unsur pendukung 
pementasan secara umum 
sesuai dengan cerita yang 
akan dipentaskan. 

 

 
- Ceramah 
- Tanya jawab 
- Demonstrasi 

 

3 Penutup/Assesmen: 
g. Unjuk kerja 
h. Gerakan dasar (basic 

foundamental movement) 
i. Gerakan persepsi 

(perceptual abilities) 
j. Gerakan kemampuan fisik 

(physical abilities) 
k. Gerakan terampil (skilled 

movements) 
l. Gerakan indah dan kreatif 

(Non-discursive 
Communication) 
 

 

  

 
 
 
 



Setelah Anda menyelesaikan kegiatan ini, cobalah jawab pertanyaan berikut! 
 
1. Apa yang sudah Anda pelajari dalam perkuliahan ini? 
2. Apa yang ingin Anda ketahui lebih dalam dari materi ini? 
3. Komentar umum! 



LEMBAR ASESMEN 
 

 
Mata Kuliah  : Pendd. Seni Tari dan Drama 
Pokok Bahasan : Dasar-dasar produksi pementasan drama tari 
Nama Kegiatan : Mempraktekkan berbagai bentuk motif gerak, komposisi,  

sebagai dasar penggarapan drama tari secara berkelompok. 
Membuat komposisi secara berkelompok dengan memadukan 
unsur-unsur pendukungnya. 

 
Prosedur Asesmen: 
 

Apa?(Tujuan 
yang ingin 
dicapai) 

Bagaimana? 
(alat ukurnya) 

Kapan? Siapa? 
(penilainya) 

1.Pengetahuan 
(Kognitif) 

2. Keterampilan 
pemecahan 
masalah 

3.Sikap 
4.Psikomotor 

Jelaskan kepada 
mahasiswa dengan 
cara memperlihatkan 
atau mewujudkan 
keberhasilan mereka 
mencapai kompetensi 
yang diharapkan 
sesuai dengan 
karakteristik 
kompetensi. Jelaskan 
secara rinci alat ukur 
dan strategi asesmen 
yang digunakan serta 
criteria pengukuran 
yang digunakan 

Jelaskan kapan 
asesmen dilakukan 
selama proses 
berlangsung 
diakhir suatu 
periode tertentu. 

Siapa yang 
menilai? Dosen? 
Mahasiswa?          

 
Catatan: 
 Jelaskan bagaimana keberhasilan mahasiswa akan diukur dan dinilai? Menggunakan 
skala apa? Rubric? Menggunakan kategori (lulus/tidak lulus)? 


