
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Matakuliah : Pendidikan Seni Tari dan Drama  
Pokok Bahasan : Konsultasi kelompok karya cipta drama tari (Pencapaian 

pemahaman praktis tentang tema cerita, pemilihan peran, motif, 
komposisi, unsur-unsur pendukung, sesuai dengan cerita yang 
akan dipentaskan) 

Pertemuan : X, XI, dan XII 
 
I. Tujuan Pembelajaran: 

1. Mahasiswa mampu memilih tema-tema yang sesuai dengan motif gerak yang 
diciptakannya. 

2. Mahasiswa mampu membuat skenario 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 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 
dalam cerita yang akan dipentaskan. 

  
II. Konsep/prinsip/prosedur/ketrampilan/nilai yang harus dipelajari: 

1. Pemerolehan pemahaman langkah-langkah pemilihan tema yang akan dijadikan 
skenario dalam pementasan drama tari. 

2. Pemerolehan pemahaman ketrampilan tentang langkah-langkah penyusunan skenario 
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 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. 
 
III. Bahan/Alat yang Diperlukan: 

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

• Apersepsi 
• Ceramah dan kulsponsi 
• Curah pendapat 

 

2. Penyajian: 
a. Pemberian pemahaman tentang 

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

b. Pemberian pemahaman tentang 
pemilihan peran (casting) 

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

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

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

 
• Ceramah  
• Tanya jawab 
• Demonstrasi  

 

3. Asesmen: 
Unjuk kerja 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 
Matakuliah : Pendidikan Seni Tari dan Drama  
Pokok Bahasan : Konsultasi kelompok karya cipta drama tari (Pencapaian 

pemahaman praktis tentang tema cerita, pemilihan peran, motif, 
komposisi, unsur-unsur pendukung, sesuai dengan cerita yang 
akan dipentaskan) 

Pertemuan : X, XI, dan XII 



 
 
 
 
Tujuan Pembelajaran: 

 
 
Hasil yang diharapkan: 
 

 
Rambu penilaian: (terlampir). 
Langkah-Langkah: 
No. Proses  Langkah  Catatan  
1. Pendahuluan: 

Pemberian pemahaman tentang proses 
penggarapan drama tari yang meliputi 
pemilihan tema, pemilihan peran (casting), 
motif gerak, komposisi, dan unsur 
pendukung.   

• Apersepsi 
• Ceramah dan kulsponsi 
• Curah pendapat 

 

2. Penyajian: 
a. Pemberian pemahaman tentang 

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

b. Pemberian pemahaman tentang 
pemilihan peran (casting) 

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

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

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

 
• Ceramah  
• Tanya jawab 
• Demonstrasi  

 

1. Kemampuan mempersiapkan pementasan dengan memadukan berbagai unsur, di 
antaranya pemilihan tema, pemilihan peran (casting), bentuk motif gerak dan 
komposisi, serta pemanfaatan unsur pendukung yang sesuai dengan cerita yang akan 
dipentaskan. 

2. Kemampuan memadukan berbagai langkah penggarapan dengan alur kerja yang 
sesuai, sehingga dihasilkan bentuk pementasan drama tari yang bermutu. 

1. Mahasiswa mampu memilih tema-tema yang sesuai dengan motif gerak yang 
diciptakannya. 

2. Mahasiswa mampu membuat skenario 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 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 dalam cerita yang akan dipentaskan. 



3. Asesmen: 
Unjuk kerja 

  

Setelah Anda menyelesaikan kegiatan ini, cobalah jawab pertanyaan berikut! 
a. Apa yang sudah anda pelajari dalam perkuliahan ini? 
b. Apa yang ingin anda ketahui lebih dalam dari materi ini? 
c. Komentar umum! 

 


