
 

Pert Kompetensi Dasar Indikator Hasil Belajar Kegiatan Pembelajaran Rujukan 

 
I, II 
dan 
III 

 
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 

 
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 

 
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. 

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 

 
BAU: 2,3 &4 
BAP: 1 
 



yang sesuai. 
8. Mempraktekkan 

pemaduan unsur gerak, 
vocal/dialog, 
karakterisasi dalam 
sebuah pemeranan 
sederhana, baik secara 
individu maupun 
kelompok.  
 

pembentukan karakter 
secara benar. 

8. Mahasiswa mampu 
memerankan contoh 
pemaduan gerak (moving 
dan acting) disertai dialog 
dengan karakterisasi secara 
benar 

 
 
 
 

dan acting) secara benar. 
d. Mahasiswa dengan bimbingan 

dosen 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. 

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 

 
IV 

 
Pemerolehan dan 
pemahaman pengertian, 
definisi dan batasan tari  
1. Menirukan bentuk-

 
Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan pengertian, 
definisi dan batasan tari 
Mahasiswa mampu menirukan 

 
Pendahuluan: 

Pemberian pemahaman awal, yang 
dilaksanakan untuk membuka 
wawasan mahasiswa tentang 

 
BAU 1 dan  
BAP 2 



bentuk gerak murni 
dan gerak maknawi. 

2. Menirukan bentuk-
bentuk gerak dasar tari 
 

bentuk-bentuk gerak murni 
dan gerak maknawi 
Mahasiswa mampu menirukan 
bentuk-bentuk gerak dasar 
tari. 
 

pengertian, definisi dan batasan tari, 
serta pemahaman tentang gerak. 

Penyajian: 
a. Pemberian pemahaman tentang 

pengertian, definisi, dan batasan tentang 
tari. 

b. Mahasiswa menirukan bentuk-bentuk 
gerak murni dan gerak maknawi 
Mahasiswa menirukan bentuk-bentuk 
gerak dasar tari 

 
V 

 
1. Mempraktekkan 

berbagai bentuk gerak 
dasar berdasarkan 
disain: horisontal, 
vertikal, spiral, kontras. 

2. Membuat rangkaian 
gerak dasar dari 
beberapa disain sesuai 
kreativitas secara 
individu. 

3. Membuat bentuk-
bentuk gerak dasar dan 
kreativitas gerak secara 
berkelompok. 

 

 
1. Mahasiswa mampu 

membuat gerak dasar 
berdasarkan disain: 
horisontal, vertikal, 
spiral, kontras. 

2. Mahasiswa mampu 
merangkaikan gerak dasar 
dari beberapa disain 
sesuai kreativitasnya 
secara individu.  
Mahasiswa mampu 
membuat bentuk-bentuk 
gerak dasar dan 
kreativitasnya secara 
kelompok. 

 
Pendahuluan: 
Praktek implementasi kreativitas olah 
tubuh terhadap tema cerita yang dipilih   
Penyajian: 
a. Mahasiswa dibagi secara kelompok 

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

b. Melalui bimbingan dosen, mahasiswa 
memperagakan kreativitas olah tubuh 
terhadap tema cerita yang dipilih 

 
BAU: 2,3,4 
BAP: 1 

 
VI 

 
Pemahaman dan perolehan 
kreativitas olah tubuh 
mereka yang harus 
diimplementasikan ke 
dalam tema cerita yang 

 
Mahasiswa mampu 
mengimplementasikan 
kreativitas olah tubuh mereka 
terhadap tema cerita yang 
dipilihnya. 

 
Pendahuluan: 
Praktek implementasi kreativitas olah 
tubuh terhadap tema cerita yang dipilih   
Penyajian: 
1. Mahasiswa dibagi secara kelompok 

 
BAU 1 
BAP 1 dan 2 
 



dipilihnya. 
 

 dengan mempertimbangkan 
karakteristik masing-masing individu 
dan tema yang dipilih 

2. Melalui bimbingan dosen, mahasiswa 
memperagakan kreativitas olah tubuh 
terhadap tema cerita yang dipilih 

 
VII 

 
Merangkaian kerativitas 
olah tubuh dan ditampilkan 
sesuai dengan tema cerita 
yang telah dipilih secara 
berkelompok. 
 

 
Mahasiswa mampu 
menampilkan rangkaian 
kreativitas olah tubuh sesuai 
dengan tema cerita yang telah 
dipilih secara berkelompok 
 

 
Pendahuluan: 
Pemberian petunjuk penampilan rangkaian 
kreativitas olah tubuh disesuaikan dengan 
pembagian kelompoknya. 
Penyajian: 
1. Dosen memberikan petunjuk tentang 

cara menampilkan rangkaian 
kreativitas olah tubuh. 

2. Mahasiswa menampilkan rangkaian 
kreativitas olah tubuh secara 
berkelompok.   

 
BAU 1 

 
VIII 
 

 
UTS 

   

 
IX 

 
Kemampuan mendesain 
produksi pementasan drama 
dan tari anak-anak yang 
sesuai dengan usia di SD 

 
1. Mahasiswa memiliki 

kemampuan membentuk 
kelompok pementasan 
drama dan tari anak-anak 
sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mahasiswa memiliki 
kemampuan menentukan 
langkah-langkah produksi 
pementasan drama dan tari 
anak-anak. 

 
Pendahuluan: 
Pemberian petunjuk secara kelompok  
rangkaian dan tahapan produksi 
pementasan baik drama anak maupun tari 
anak-anak 
Penyajian: 
1. Dosen memberikan petunjuk tentang 

cara mendesain produksi pementasan 
dengan memanfaatkan berbagai 
komponen, misalnya: langkah=langkah 

 
BAU: 2,3 &4 
BAP: 1 
 



3. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan langkah-
langkah produksi guna 
menentukan kebutuhan-
kebutuhan baik yang 
menyangkut aktor/aktris. 
Tata rias/busama. Dan 
komponen penunjang 
lainnya. 

penggarapan, penyiapan aktor/aktris, 
pemakaian asesories penunjang, musik 
pengiring, tata pentas dan organisasi 
pementasan. 

2. Mahasiswa menampilkan rangkaian 
kerjasecara berkelompok 
mendiskusikan, membahas, dan 
menentukan organisasi produksi 
pementasan, penyiapan pemain, serta 
menentukan berbagai kebutuhan 
pementasan. 

3. Konsultasi kelompok 
 
X, XI 
dan 
XII 

 
1. Pemerolehan pemahaman 

langkah-langkah 
pemilihan tema yang akan 
dijadikan scenario dalam 
pementasan drama tari. 

2. Pemerolehan pemahaman 
keterampilan tentang 
langkah-langkah 
penyusunan scenario 
sesuai dengan dramatic 
line. 

3. Menentukan pemilihan 
peran (casting) sesuai 
dengan karakter yang 
dibutuhkan oleh masing-
masing peran dalam cerita 
yang akan dipentaskan. 

4. Memilih dan menentukan 
motif-motif gerak yang 

 
1. Mahasiswa mampu 

memilih tema-tema yang 
sesuai dengan motif gerak 
yang diciptakannya. 

2. Mahasiswa mampu 
membuat scenario 
pementasan drama tari. 

3. Mahasiswa mampu 
menentukan peran (casting) 
sesuai dengan karakter 
masing-masing pelaku 
dalam cerita yang akan 
dipentaskan. 

4. Mahasiswa mampu 
merancang motif-motif 
gerak yang sesuai dengan 
peran dalam cerita yang 
akan dipentaskan. 

5. Mahasiswa mampu 

 
Pendahuluan: 
Pemberian pemahaman tentang proses 

penggarapan drama tari yang meliputi 
pemilinan tema, pemilihan peran 
(casting), motif gerak, komposisi, dan 
unsur pendukung. 

Penyajian: 
1. Pemberian pemahaman tentang 

pemilihan tema-tema yang sesuai 
dengan kriteria keterbacaan dan criteria 
kesesuaian. Dilanjutkan dengan 
pemberian pemahaman langkah-
langkah membuat sinopsis dan 
scenario. 

2. Pemberian pemahaman tentang 
pemilihan peran (casting) 

3. Melalui bimbingan dosen mahasiswa 
memilih dan menentukan motif gerak 
sesuai dengan adegan. 

 
BAU: 2,34 
BAP: 1 



sesuai dengan adegan 
dalam cerita yang akan 
dipentaskan. 

5. Membuat komposisi 
sesuai dengan adegan 
dalam cerita yang akan 
dipentaskan. 

6. Memadukan beberapa 
unsur pendukung 
pementasan drama tari, 
meliputi: musik, 
rias/busana, lampu, tata 
suara, dan tata pentas. 

menentukan bentuk-bentuk 
komposisi gerak sesuai 
dengan adegan dalam cerita 
yang akan dipentaskan. 

6. Mahasiswa mampu 
memadukan unsur-unsur 
pendukung pementasan 
drama tari diantaranya: 
musik, rias/busana, tata 
pentas, tata lampu dan 
property yang dibutuhkan 
dalan cerita yang akan 
dipentaskan. 

 

4. Mahasiswa membuat dan memadukan 
komposisi sesuai dengan adegan-
adegan dalam cerita yang dipilihnya. 

5. Mahasiswa menentukan unsur 
pendukung peran yang sesuai dengan 
karakteristik pelaku  

Assesmen: 
Unjuk kerja 
 

 
XIII 

 
Pemahaman mencipta tari 
untuk anak 
• Persyaratan guru 
• Langkah-langkah 

mencipta tari 
 

 
1. Mahasiswa dapat 

m,enentukan langkah-
langkah konkrit 
penciptaan tari untuk anak 
SD, baik untuk kelas awal 
maupun kelas lanjut 

2. Mahasiswa dapat 
menciptakan sebuah tari 
anak-anak yang 
cocok/sesuai dengan 
tingkatan umur dn 
tingkatan kelas SD 

 
Pendahuluan: 
Pemberian petunjuk langkah-langkah 
penciptaan tari disesuaikan dengan tingkat 
umur siswa di SD. 
Penyajian: 
1. Dosen memberikan petunjuk tentang 

petunjuk langkah-langkah penciptaan 
tari disesuaikan dengan tingkat umur 
siswa di SD. 

2. Mahasiswa menampilkan rangkaian 
kreativitas penciptaan tari secara 
berkelompok.  

3. Simulasi dan diskusi hasil penciptaan 
tari 

4. Pemberian kritik dan saran serta upaya 
pembenahan hasil kreativitas masing-
masing kelompok 

 
BAU 2 dan 
BAP 1, 2 



Asesmen: 
Kinerja 

 
XIV 

 
Penggarapan.produksi 
pementasan naskah drama 
sederhana dengan 
memanfaatkan secara 
keseluruhan unsur-unsur 
dalam pementasan antara 
lain 
• Cerita/naskah 
• Pelaku 
• Pemanfaatan pentas 
• Komprehensif 
 

 
Mahasiswa dapat 
memmentaskan hasil 
pelatihan secara kelompok 
drama anak-anak 

 
Pementasan dan diskusi 

 
BAU:2,3,4 
BAP: 1 

 
XV 

 
Kemampuan mendesain 
komposisi tari 
• Desain lantai 
• Desain atas 
 

 
1. Mendesain komposisi tari 

desain lantai. Dan 
2. Mendesain komposisi tari 

desain atas 

 
Simulasi, demonstrasi dan diskusi 
kelompok 

 
BAU 1 dan 
BAP 1, 2 

 
XVI 

 
Apresiasi drama 
 

 
1. Mahasiswa dapat 

menentukan langkah-
langkah apresiasi drama 
anak-anak dengan 
berbagai pendekatan dan 
metode 

2. Mahasiswa dapat 
mengapresiasi drama 
anak-anak-anak dengan 
melihat langsung 

 
Kegiatan apresiasi sebagai laporan akhir 
Diskusi 
Presentasi 
 

 
BAU: 2,3,4 
BAP: 1 



pementasan kelompok lain 
atau pementasan drama 
anak-anak dari VCD. 

 


