
FORMAT RANCANGAN PEMBELAJARAN 
 
 
Mata Kuliah  : Pendd. Seni Tari dan Drama 
Pokok Bahasan : Ruang lingkup seni drama  
Pertemuan  : I dan II dan III 
Alokasi Waktu : 2 X 50 menit 
 
I. Tujuan Pembelajaran : 
 

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup seni drama, baik sebagai 
teori maupun praktik. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pembelajaran drama di sekolah dasar, 
baik yang dilaksanakan dalam intra kurikuler,  kokurikuler, maupun ekstra 
kurikuler. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci unsur-unsur drama.. 
4. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik olah vocal secara benar 
5. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik gerak (moving dan acting) secara 

benar. 
6. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dialog dan pengembangannya secara 

benar. 
7. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik pembentukan karakter secara benar. 
8. Mahasiswa mampu memerankan contoh pemaduan gerak (moving dan acting) 

disertai dialog dengan karakterisasi secara benar 
 
II. Konsep/prinsip/prosedur/keterampilan/nilai yang harus dipelajari: 
 

1. Pemerolehan pemahaman ruang lingkup seni drama baik sebagai teori maupun 
praktik. 

2. Pemerolehan pemahaman tentang fungsi pembelajaran drama di SD, baik intra 
kurikuler,  kokurikuler, maupun ekstra kurikuler. 

3. Pemerolehan pemahaman tentang unsur-unsur drama. 
4. Mempraktekkan berbagai bentuk olah vocal sebagai dasar bermain drama.. 
5. Mempraktekkan berbagai bentuk teknik olah gerak (moving dan acting) secara 

benar. 
6. Mengembangkan dan mempraktekkan teknik dialog sesuai dengan bentuk-

bentuk adegan yang diperankannya. 
7. Melatih pembentukkan karakter dengan benar, dan mengaplikasikannya dalam 

adegan-adegan yang sesuai. 
8. Mempraktekkan pemaduan unsur gerak, vocal/dialog, karakterisasi dalam 

sebuah pemeranan sederhana, baik secara individu maupun kelompok.  
 
III. Bahan/alat 
 

Tape recorder, kaset, VCD, CD audio, Sound System. 
 
IV. Persiapan. 
 

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

 
2. Mahasiswa 

a. Mempersiapkan diri dengan pakaian yang sesuai.  
b. Membentuk formasi pelatihan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dosen  
c. Mempersiapkan diri melakukan langkah-langkah pelatihan 

 
V. Proses Pembelajaran 
 

NO PROSES LANGKAH CATATAN 
1 Pendahuluan: 

Pemberian pemahaman awal yang 
dilaksanakan untuk membuka wawasan 
mahasiswa tentang seni drama dalam 
lingkup pendidikan, khususnya di SD, 
unsur-unsur seni drama, dan drama 
sebagai seni kolektif/ kelompok 
(kolaboratif) dengan dengan berbagai 
unsur-unsur dasar berupa: cerita, gerak, 
vokal, ekspresi, mimik, sesuai dengan 
karakter yang diperankannya. 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi 
- Tanya jawab 

Pertemuan I 

 Pemberian pemahaman tentang olah 
vocal/dialog, gerak (moving dan acting), 
serat karakterisasi 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi 
- Tanya jawab 

Pertemuan II

 Pemberian pemahaman tentang 
penggabungan unsur-unsur dasar 
bermain drama meliputi vocal/dialog, 
gerak (moving dan acting), karakterisasi, 
dalam sebuah pemeranan sederhana 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi 
- Tanya jawab 

Pertemuan 
III 

2 Penyajian: 
a. Mahasiswa mendengarkan 

memberikan pemahaman ruang 
lingkup seni drama baik sebagai 
teori maupun praktik, fungsi 
pembelajaran drama di SD, baik 
intra kurikuler,  kokurikuler, maupun 
ekstra kurikuler, dan tentang unsur-
unsur drama sebagai seni kollektif 
kolaboratif. 

b. Mahasiswa dengan bimbingan dosen 
mempraktekkan berbagai bentuk 
olah vocal sebagai dasar bermain 
drama.. 

c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen 
mempraktekkan berbagai bentuk 
teknik olah gerak (moving dan 
acting) secara benar. 

d. Mahasiswa dengan bimbingan dosen 

 
- Ceramah 
- Tanya 

jawab 
- Demonstrasi 
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mencoba mengembangkan dan 
mempraktekkan teknik dialog sesuai 
dengan bentuk-bentuk adegan yang 
diperankannya. 

e. Mahasiswa berlatih pembentukkan 
karakter dengan benar, dan 
mengaplikasikannya dalam adegan-
adegan yang sesuai. 

f. Mahasiswa secara individu 
mempraktekkan pemaduan unsur 
gerak, vocal/dialog, karakterisasi 
dalam sebuah pemeranan sederhana. 
dengan karakter sesuai dengan peran 
yang dipilihnya. 

 
3 Assesmen: 

a. Kognitif 
Pemahaman tentang pengertian dan 
ruang lingkup sesi drama, drama di SD, 
unsur-unsur drama,  

b. Kinerja 
Praktik olah vokal—dialog, olah gerak 
(moving—acting), pembentukan karakter 

c. Psikomotorik 
Pemeranan 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 
 
 
 
Mata Kuliah  : Pendd. Seni Tari dan Drama 
Pokok Bahasan : Pengertian dan Ruang lingkup seni drama, Unsur-unsur drama, 

olah vokal—dialog, gerak (moving—acting), karakterisasi  
Pertemuan  : I dan II dan III 
Alokasi Waktu : 2 X 50 menit 
 
Tujuan Pembelajaran : 

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup seni drama, baik 
sebagai teori maupun praktik. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pembelajaran drama di sekolah 
dasar, baik yang dilaksanakan dalam intra kurikuler,  kokurikuler, maupun 
ekstra kurikuler. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci unsur-unsur drama.. 
4. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik olah vocal secara benar 
5. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik gerak (moving dan acting) 

secara benar. 
6. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dialog dan pengembangannya 

secara benar. 
7. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik pembentukan karakter secara 

benar. 
8. Mahasiswa mampu memerankan contoh pemaduan gerak (moving dan 

acting) disertai dialog dengan karakterisasi secara benar 
 

 
Hasil yang diharapkan: 

 

1. Kemampuan memahami pengertian, fungsi, unsur-unsur drama, drama di 
SD. 

2. Kemampuan praktis tentang olah vocal—dialog, olah gerak (moving dan 
acting), karakterisasi, dan memadukan semua unsur bermain drama dalam 
adegan sederhana. 

 
Rambu penilaian: (terlampir) 
 
Langkah-langkah: 
 

NO PROSES LANGKAH CATATAN 
1 Pendahuluan: 

Pemberian pemahaman awal yang 
dilaksanakan untuk membuka wawasan 
mahasiswa tentang seni drama dalam 
lingkup pendidikan, khususnya di SD, 
unsur-unsur seni drama, dan drama 
sebagai seni kolektif/ kelompok 
(kolaboratif) dengan dengan berbagai 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi 
- Tanya jawab 

Pertemuan I 
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unsur-unsur dasar berupa: cerita, gerak, 
vokal, ekspresi, mimik, sesuai dengan 
karakter yang diperankannya. 

 Pemberian pemahaman tentang olah 
vocal/dialog, gerak (moving dan acting), 
serat karakterisasi 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi 
- Tanya jawab 

Pertemuan II

 Pemberian pemahaman tentang 
penggabungan unsur-unsur dasar 
bermain drama meliputi vocal/dialog, 
gerak (moving dan acting), karakterisasi, 
dalam sebuah pemeranan sederhana 

-  Apersespsi 
- Ceramah dan 

kulsponsi 
- Tanya jawab 

Pertemuan 
III 

2 Penyajian: 
g. Mahasiswa mendengarkan 

memberikan pemahaman ruang 
lingkup seni drama baik sebagai 
teori maupun praktik, fungsi 
pembelajaran drama di SD, baik 
intra kurikuler,  kokurikuler, maupun 
ekstra kurikuler, dan tentang unsur-
unsur drama sebagai seni kollektif 
kolaboratif. 

h. Mahasiswa dengan bimbingan dosen 
mempraktekkan berbagai bentuk 
olah vocal sebagai dasar bermain 
drama.. 

i. Mahasiswa dengan bimbingan dosen 
mempraktekkan berbagai bentuk 
teknik olah gerak (moving dan 
acting) secara benar. 

j. Mahasiswa dengan bimbingan dosen 
mencoba mengembangkan dan 
mempraktekkan teknik dialog sesuai 
dengan bentuk-bentuk adegan yang 
diperankannya. 

k. Mahasiswa berlatih pembentukkan 
karakter dengan benar, dan 
mengaplikasikannya dalam adegan-
adegan yang sesuai. 

l. Mahasiswa secara individu 
mempraktekkan pemaduan unsur 
gerak, vocal/dialog, karakterisasi 
dalam sebuah pemeranan sederhana. 
dengan karakter sesuai dengan peran 
yang dipilihnya. 

 

 
- Ceramah 
- Tanya 

jawab 
- Demonstrasi 
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3 Assesmen: 
a. Kognitif 

Pemahaman tentang pengertian dan 
ruang lingkup sesi drama, drama di SD, 
unsur-unsur drama,  

b. Kinerja 
Praktik olah vokal—dialog, olah gerak 
(moving—acting), pembentukan karakter 

c. Psikomotorik 
Pemeranan 

  

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

Tujuan Alat ukur Kapan Penilai 
a. Kognitif 

Pemahaman tentang 
pengertian dan ruang 
lingkup sesi drama, 
drama di SD, unsur-
unsur drama,  

b. Kinerja 
Praktik olah vokal—
dialog, olah gerak 
(moving—acting), 
pembentukan 
karakter  

c. Psikomotorik 
Pemeranan 

Tes tertulis 
 
 
 
 
 
Praktik 
(format terlampir) 
 
 
 
 
Praktik 
(format terlampir) 

Dilaksanakan 
selama proses 
pembelajaran 
berlangsung dan 
pada akhir 
pembelajaran. 

Dosen 
Mahasiswa       

 
Catatan: 
 Keberhasilan mahasiswa akan diukur dan dinilai dengan menggunakan skala angka, 
baik dinilai sendiri (evaluasi diri), dinilai temannya, maupun dinilai oleh dosen. Hasil 
akhir merupakan akumulasi rata-rata dari tiga nilai yang diperoleh mahasiswa. 
Mahasiswa dinyatakan berhasil kalau mendapatkan nilai minimal 60. Format penilaian 
dapat dilihat pada lampiran selanjutnya. 
 

 7



 8

I. Tes Tertulis 
 

1. Jelaskan pengertian:  
a. Drama 
b. Teater 
c. Sandiwara 
d. Sendratari 

2. Jelaskan fungsi drama dalam pendidikan, baik sebagai kegiatan dalam intra, ko, 
maupun ekstra kurikuler, khususnya di SD. 

3. Jelaskan unsur-unsur drama! 
4. Jelaskan perbedaan babak dan adegan dalam sebuah pementasan drama! 
5. Jelaskan tiga kesatuan (trilogy) dalam sebuah drama! 
6. Jelaskan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemain 

drama! 
7. Susunlah sebuah staf produksi pementasan drama secara lengkap, dan 

kebutuhan-kebutuhan propertinya! 
 
 
II. Kinerja 
 

NO JENIS KEGIATAN ASPEK YANG DINILAI 
   

1     
2     
3     
4     

 


