
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Matakuliah : Pendidikan Seni Tari dan Drama  
Pokok Bahasan : Praktek Olah Tubuh dan Kreativitas Gerak (Pertemuan ke 5) 
 
I. Tujuan Pembelajaran: 

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.  

3. Mahasiswa mampu membuat bentuk-bentuk gerak dasar dan kreativitasnya secara 
kelompok. 

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

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. 

  
III. Bahan/Alat yang Diperlukan: 

1. Tape recorder, kaset, VCD, CD audio, sound system 
2. Property disesuaikan dengan pilihan gerak 

 
IV. Persiapan: 

1. Dosen 
a. Mempersiapkan ruang pembelajaran untuk praktek gerak dan membagi kerja 

individu dan kelompok. 
b. Penyiapan bahan/alat meliputi: tape recorder, kaset, VCD, CD audio, sound 

system. 
2. Mahasiswa 

a. Mempersiapkan kerja individu & kelompok 
b. Mempersiapkan property atau perlengkapan alat yang lain sesuai dengan pilihan 

geraknya. 
 

V. Proses Pembelajaran: 
No. Proses  Langkah  Catatan  
1. Pendahuluan: 

Pemberian petunjuk awal tentang pembuatan bentuk-bentuk 
gerak dasar yang meliputi disain: horisontal, vertikal, spiral, 
kontras.   
Pembuatan gerak dasar disesuaikan dengan kreativitas 
gerak,dilaksanakan secara individu & kelompok. 

• Ceramah 
• Tanya jawab 
• Demonstrasi  
 

 

2. Penyajian: 
a. Dosen memberikan petunjuk tentang bentuk-bentuk 

gerak dasar, disain gerak & kreativitas dalam gerak. 
b. Mahasiswa memahami materi secara individu, kemudian 

dibagi secara kelompok untuk peragaan geraknya. 
c. Melalui bimbingan dosen, mahasiswa membuat bentuk-

bentuk gerak dasar & kreativitas gerak secara 
individu/kelompok. 

d. Melalui bimbingan dosen, mahasiswa meragakan bentuk-
bentuk gerak dasar & kreativitas gerak secara 
individu/kelompok.   

 
• Kurisponsi 
• Tanya jawab 
• Demonnstrasi 
• Curah 

pendapat  
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 
 

Matakuliah : Pendidikan Seni Tari dan Drama  
Pokok Bahasan : Praktek Olah Tubuh dan Kreativitas Gerak  
Pertemuan  : Ke- V 
 
Tujuan Pembelajaran: 

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.  

3. Mahasiswa mampu membuat bentuk-bentuk gerak dasar dan kreativitasnya secara 
kelompok. 

 
Hasil yang diharapkan: 

1. Kemampuan membuat dan merangkaikan beberapa disain gerak sesuai dengan 
kreativitasnya 

2. Kemampuan memadukan rangkaian beberapa desain gerak dalam kesatuan kreativitas 
sesuai pilihan geraknya, secara individu maupun secara kelompok.  

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

Pemberian kemampuan membuat gerak dasar, 
meliputi disain: horisontal, vertikal, spiral, kontras; 
dan merangkaikan beberapa disain tersebut ke 
dalam suatu kreativitas secara individu dan 
kelompok.   

• Ceramah 
• Demonstrasi  
• Tanya jawab 
• Curah pendapat 
 

 

2. Penyajian: 
a. Pemberian pembuatan gerak dasar, meliputi 

beberapa disain gerak. 
b. Membuat beberapa disain gerak sesuai pilihan 

geraknya, secara individu. 
c. Pemberian rangkaian beberapa disain gerak 

sesuai kreativitas yang dimiliki 
d. Merangkaikan beberapa disain gerak sesuai 

kreativitas yang dimiliki, secara kelompok  

 
• Demonstrasi 
• Curah pendapat 
 

 

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! 

 
LEMBAR ASESMEN 

 
Matakuliah : Pendidikan Seni Tari dan Drama  
Pokok Bahasan : Praktek Olah Tubuh dan Kreativitas Gerak (Pertemuan ke 5) 
Nama Kegiatan : Mempraktekkan bentuk gerak dasar dan kreativitas gerak 

berdasarkan disain geraknya, sebagai dasar pembuatan motif 
gerak dalam penggarapan gerakan untuk cerita drama tari 
kelompok. 

 
Prosedur Asesmen: 
Apa? (Tujuan yang ingin dicapai) Bagaimana? 

(Alat Ukurnya) Kapan? Siapa? 

1. Mahasiswa mampu 
mampraktekkan kelenturan gerak 
dalam olah tubuh 

2. Mahasiswa mampu membuat 
disain gerak, horisontal, vertikal, 
spiral, kontras, dsb. 

3. Mahasiswa mampu merangkaikan 
berbagai disain gerak yang 
dituangkan di dalam kreativitas 
gerak  

Tes tindakan secara 
individu. 
 
Tes tindakan secara 
individu. 
 
Tes tindakan, secara 
individu dan 
kelompok 

Dilakukan pada 
setiap pertemuan 
pembelajaran. Tes  
dilakukan pada 
pertemuan setelah 
materi diberikan 

Dosen 
 
 
Dosen 
 
 
Dosen & 
mahasiswa 

 
 
 


