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Seni Budaya iii

Kata Pengantar

 Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi 

dasar dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran, sehingga kom-

petensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi dasar kelompok sikap, 

kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi dasar kelompok 

keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti rumusan tersebut.

Seni Budaya untuk Kelas IX SMP/MTs yang disajikan dalam buku ini juga tunduk 

pada ketentuan tersebut. Seni Budaya bukan aktivitas dan materi pembelajaran 

yang dirancang hanya untuk mengasah kompetensi keterampilan siswa 

sebagaimana dirumuskan selama ini. Seni Budaya harus mencakup aktivitas 

dan materi pembelajaran yang memberikan kompetensi pengetahuan tentang 

karya seni budaya dan kompetensi sikap yang terkait dengan seni budaya. 

Seni Budaya dalam Kurikulum 2013 dirumuskan untuk mencakup sekaligus 

studi karya seni budaya untuk mengasah kompetensi pengetahuan, baik dari 

karya maupun nilai yang terkandung di dalamnya, praktik berkarya seni 

budaya untuk mengasah kompetensi keterampilan, dan pembentukan sikap 

apresiasi terhadap seni budaya sebagai hasil akhir dari studi dan praktik karya 

seni budaya.

 Pembelajarannya dirancang berbasis aktivitas dalam sejumlah ranah 

seni budaya, yaitu seni rupa, tari, musik, dan teater yang diangkat dari tema-

tema seni yang merupakan warisan budaya bangsa. Selain itu juga mencakup 

kajian warisan budaya yang bukan berbentuk praktik karya seni budaya. 

Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya terkait dengan studi dan praktik karya 

seni budaya, melainkan juga melalui pelibatan aktif tiap siswa dalam kegiatan 

seni budaya yang diselenggarakan oleh kelas maupun sekolah. Sebagai mata 

pelajaran yang mengandung unsur muatan lokal, tambahan materi yang digali 

dari kearifan lokal dan relevan sangat diharapkan untuk ditambahkan sebagai 

pengayaan dari buku ini.

 Sesuai dengan konsep Kurikulum 2013, buku ini disusun dengan 

mengacu pada pembelajaran Seni Budaya secara terpadu dan utuh. Keterpaduan 

dan keutuhan tersebut diwujudkan dalam setiap pengetahuan yang diajarkan, 

pembelajarannya harus dilanjutkan sampai siswa terampil dalam menyajikan 

pengetahuan yang dikuasainya secara konkret dan abstrak dalam bentuk 

atau terkait dengan karya seni budaya, dan bersikap sebagai manusia dengan 

rasa penghargaan yang tinggi terhadap karya-karya seni warisan budaya dan 

warisan budaya bentuk lainnya.
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 Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak untuk berani mencari 

sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru 

dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan 

kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan 

kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang 

bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

 Sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka terhadap masukan 

dan akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Untuk itu, kami mengundang 

para pem baca untuk memberikan kritik, saran dan masukan guna perbaikan 

dan penyem purnaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan 

terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi 

kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus 

tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
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Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan pengertian seni lukis

seni lukis

lukis

6. Membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema 

Bab I
Seni Lukis

Alur Pembelajaran

Berkarya Seni Lukis



2 Kelas IX SMP/MTs 

Sumber: situsguru.wordpres.com Sumber: pixabay.com

Sumber: pixabay.com Sumber: koleksi pribadi

Sumber: koleksi pribadiSumber: koleksi pribadi

5 6

1 2

3 4
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Setelah kamu amati beberapa gambar tersebut, tuliskan hasil 

pengamatan kamu pada kolom berikut.

 A.  Pengertian Lukisan dan Gaya Lukisan

1.  Pengertian seni lukis

olah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga 

dimensi untuk mendapat kesan tertentu, dengan me libatkan 

No

Gambar
Bahan dan alat Media lukisan Teknik

1.

2.

3.

4.

5.
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2. Aliran gaya lukisan

a. Representatif

Gambar 1.1

Indra Rukmana

Gambar 1.2.

lu kiskan segala se suatu 

serta gelap terang dibuat 

dengan seteliti mungkin. 

tu ral isme antara lain 

Basuki Abdullah, Abdullah 

memandang dunia ini tan

beraliran realisme antara 

Tarmizi, dan Dullah.
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jiner, aliran ini melukis kan 

roman tis me ter  sebut antara 

b. Deformatif

Gambar 1. 3

gam    bar    an   

 

kan aliran ini antara lain 

Gambar 1.4
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han kemudi an mengolah 

se demikian rupa bagian 

Apin.

Gambar 1.5

Gambar 1.6
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c. Nonrepresentatif

 B.  Tema Seni Rupa Murni

menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, 

rupa dua dimensi maupun seni rupa tiga dimensi. Memahami tema 

berikut.

Gambar 1.7
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Gambar 1.8 

 1.  Hubungan antara manusia dengan dirinya

kan untuk menuangkan gagas an atau ide dari seseorang. 

 2.  Hubungan antara Manusia dengan Manusia Lain

  Seorang perupa kadangkala dalam meng  

Gambar1. 9
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 3. Hubungan antara Manusia dengan Alam Sekitarnya

Abdullah, Raden Saleh Bustaman, Dullah, Pirngadi, Henk 

Ngantung, Wakidi, S. Sudjojono.

Gambar 1.11

Gambar 1.10

 4. Hubungan antara Manusia dengan Benda
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gam membuat perupa ingin mengabadikan kegia tan tersebut 

antara lain, Barli Sasmita Winata, dan Dullah

 6.  Hubungan antara Manusia dengan Alam Khayal

Gambar1.12 

Gambar 1.13
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C.  Alat dan Bahan Berkarya Seni Lukis

bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan dan 

1.  Pensil 

 Jenis pensil dibedakan 

kode B menandakan jenis 

pensil lunak dan hitam, 

Terdiri dari kode B, 2B, 3B 

sampai 6B, sangat tepat 

digunakan untuk me dia 

meng  gambar, semen tara 

nan da kan jenis pensil 

keras. Terdiri dari kode 

H, 2H, 3H sampai 6H, 

sering digunakan untuk 

Contee

 Terbuat dari sejenis 

bar atau me lukis potret. 

agak sulit dihapus.
 

Gambar 1.14
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se  hingga kalian se ring kali 

tidak sama. Pastel (Oil Pas-

tel)

ngan kapur. Pastel sering 

han kaolin dengan tepung 

an 

rung meng kilap dan sedikit 

salah satu pilihan kita untuk 

mengo tori tangan dan baju 

ketika kita menggambar. 

digunakan untuk media tinta. 

Terbuat dari logam dengan 

Gambar 1.15
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5.  Tinta Bak 

 Dikenal juga dengan sebutan 

pe kat dan tidak luntur jika 

kena air. Kemasan tinta bak 

da lam botol dan berbentuk 

ini dibedakan berdasarkan 

water colour 

plakat.

di guna  kan untuk me lukis 

7.  Kuas 

di    gu na kan untuk menguas/

akan kita ingin  kan. Jenis kuas 

datar dipakai untuk bahan 

dengan bulu berbentuk bulat 

Gambar 1.16

Gambar 1.17

Gambar 1.18
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Gambar 1.18 

Gambar 1. 19

a

8.  Pisau palet 

 Terbuat dari aluminium ti pis, 

kuas juga untuk membuat 

perbagai. Untuk media seperti 

tempat air, sedangkan bentuk 

datar, ditambahkan lubang 

untuk pegangan

D.  Jenis Lukisan Berdasarkan Teknik dan Bahan 

yang Digunakan

melukis antara lain 
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teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok 

al fresco 

ter kenal adalah di istana Vatikan. 

al secco 

 Hampir sama dengan teknik al fresco

kota Milan Italia. 

4.  Mozaik 

Gothic 

kegemilangan pada zaman Renaisance sebagai hiasan pada pintu 

seniman belanda.
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dengan lijn-olie. 

Aquarel

Aquarel adalah melu

acrylic 

acrylic

but acrylic

titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, 

 

Gambar 1. 20

(stained glass) 
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E.  Teknik Berkaya Seni Melukis

Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau 

langkah dalam melukis adalah:

a. Memunculkan Gagasan

dari pengalaman orang lain.

an atau suasana keramaian

3.  Melihat dari buku atau majalah

4.  Melihat dari internet dan dokumen lain tentang lukisan

5.  Mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum

Ide dan gagasan tadi kita olah lagi menjadi sebuah sketsa 

kita rasakan tersampaikan sampai pada tujuan.

b. Media Berkarya (Bahan dan Alat)

dipermukaan benda pakai/ kerajinan

pastel
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Gambar 1. 21

 c. Menentukan Teknik

 1.  Teknik aquarel

kuas atau palet

Gambar 1. 22 Teknik Aquarel
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 d. Membuat Sketsa

Gambar 1. 23

 e.  Mewarnai dan Menyempurnakan Lukisan

a. 

b. 

spot light
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F.  Uji Kompetensi

  Pengetahuan

 1. Tuliskan pengertian melukis

 3. Perhatikan gambar berikut

   

  

  (Gambar 1.24

a. Apa tema lukisan ini

b. Alat dan bahan

c. Teknik lukisan

media internet, kemudian buat ulasan resume berupa:

a. Bahan, alat teknik dan medium dalam karya lukisan tersebut

b. Tema lukisan nya

c. Teknik dalam berkarya seni lukis

  Keterampilan

 Buatlah sebuah lukisan tentukan sendiri tema, media atau 
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G. Rangkuman

seni

H. Re!eksi

  Setelah kamu melaksanakan materi seni lukis, isilah kolom 

 1. Penilaian pribadi

 Nama    : …………………………………………………….

 Kelas    : ……..……………………………………………..

 Semester  : ……………..……………………………………...

 Waktu penilaian : ………………………………………………….

No Pernyataan Jawaban 

1
Saya berusaha belajar seni budaya materi seni lukis 
dengan sungguh-sungguh

 ya 
 tidak

2 Saya mengerti dan paham materi seni lukis
 ya 
 tidak

3 Saya mengerjakan tugas guru tepat waktu
 ya 
 tidak

4
Saya mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran seni lukis

 ya 
 tidak

5
Saya berperan aktif dalam kelompok pada materi seni 
lukis

 ya 
 tidak
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 2. Penilaian antar teman

  Nama penilai     : ....…………………………….

  Kelas     : ....…………………………….

  Semester    : ……………………………….

  Waktu penilaian    : ……………………………….

No Pernyataan Jawaban

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seni budaya 

materi seni lukis 

 ya 
 tidak

2 Mengerti dan paham materi seni lukis 
 ya 
 tidak

3 Mengerjakan tugas guru tepat waktu
 ya 
 tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 

dipahami pada pelajaran seni lukis 

 ya 
 tidak

5 Berperan aktif dalam kelompok pada materi seni lukis 
 ya 
 tidak

6
Bisa bekerja sama dan saling tanggung jawab dalam 

sebuah  kelompok kerja praktek/teori

 ya 
 tidak
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1. Menjelaskan pengertian patung

Bab II
Seni Patung

Alur Pembelajaran

Teknik Berkarya 
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pikiran kalian, Perhatikan gambar berikut 

1

3

5

2

4

6
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No

Gambar

Pernah 

melihat 

langsung

Mengetahui 

bahan patung

Mengetahui 

sejarah/ fungsi 

patung

Deskripsi secara 

singkat tentang 

patung

1.

2.

3.

4.

5.

6

A. Pengertian dan Fungsi Patung



26 Kelas IX SMP/MTs 

Gambar 2.1

Gambar 2.2

1. Patung religi, selain dari estetika tujuan patung untuk 

sarana beri ibadah, bermakna relijius. Patung pada zaman 

dahulu di buat untuk kepentingan keagamaan, pada jaman 

sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung 

dijadikan sebagai “ Simbol Tuhan”

sebuah bangsa atau kelompok. 
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Gambar 2.3

4. Patung dekorasi, untuk menghias bangunan atau lingkungan 

taman sebuah taman baik taman rumah ataupun taman 

bermain

Gambar 2.4

6. Patung kerajinan, hasil dari para pengrajin dibuat untuk 

konsumerisme

Gambar 2.5
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B. Bentuk dan Jenis Patung

laku  

matter

Gambar 2.6 

Gambar  2.7
non
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C.  Alat dan Bahan Seni Patung

1.  Bahan

a. Bahan lunak

Gambar 2.8 Gambar 2.9

b. Bahan sedang

antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu 
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pasir, gips, logam, timah perak, dan emas, juga beberapa 

2.  Alat 

a. Butsir adalah alat Bantu untuk membuat patung terbuat 

b. 

bagai arah.

Gambar 2.11 Gambar 2.10 

Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau 

d. Palu adalah untuk memukul

e. 

g. Alat las karbit/ listrik



Seni Budaya 31

D. Teknik Berkarya Seni Patung

dan palu

  

gabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan 

dengan bahan dasar logam, atau besi

dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. 

berharga seperti emas, perak, jade, dan gading. Bahan 

Gambar 2.12
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E. Teknik Membuat Patung

1. Patung bahan lunak

b.  Siapkan tanah liat/ plastisin. Butsir, air, meja putar,.

meja putar dipakai untuk memuadahkan kita membentuk 

sedikit demi sedikit sambil meja di putar.

sedikit, dan dengan pemamatan sehingga jika bahan kurang 

dengan alat Bantu butsir dan sempurnakan dengan 

pembentukan lebih detail atau sempurna dan dihaluskan.

2. Patung bahan keras 

sebagai berikut :

a. 

dari Koran

b. 

kalau masih terlau besar, dan lakukan pembentukan sedikit 

demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global.

d. 

e. 

dan haluskan dengan amplas.
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F. Uji Kompetensi

Pengetahuan

a. 

sendiri!

b. Sebutkan bahan dan alat dalam proses pembuatan 

patung tersebut!

 

lengkapi dengan keterangan sebagai berikut:

a. 

b. Alat dan bahan dalam pembuatan patung tersebut, dan

seni patung tersebut

Keterampilan

sebagai berikut:

1. Buatlah konsep sebuah desain patung

pembuatan patung tersebut



34 Kelas IX SMP/MTs 

G. Rangkuman

bisa dilihat dari berbagai arah, Patung lebih identik dengan sebuah 

bentuk lain, diartikan juga sebagai Plastic Art atau seni plastik, 

liat atau media lunak lain.
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H. Re!eksi

Setelah kalian melaksanakan apresiasi tentang seni patung, 

1. Penilaian pribadi

 Nama    : ………………………………………

 Kelas    : ………………………………………

 Semester   : …………………………...…………

 Waktu penilaian  : ………………………….................

No Pernyataan Jawaban 

1
Saya berusaha belajar seni budaya materi seni patung  
dengan sungguh-sungguh

 ya 
 tidak

2 Saya mengerti dan paham materi seni patung 
 ya 
 tidak

3 Saya mengerjakan tugas guru tepat waktu
 ya 
 tidak

4
Saya mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran seni patung 

 ya 
 tidak

5
Saya berperan aktif dalam kelompok pada materi seni 
patung 

 ya 
 tidak

No Pernyataan Jawaban

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seni budaya 
materi seni patung  

 ya 
 tidak

2 Mengerti dan paham materi seni patung 
 ya 
 tidak

3 Mengerjakan tugas guru tepat waktu
 ya 
 tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran seni patung 

 ya 
 tidak

5 Berperan aktif dalam kelompok pada seni  patung 
 ya 
 tidak

6
Bisa bekerja sama dan saling tanggung jawab dalam 
sebuah  kelompok kerja seni patung

 ya 
 tidak
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Setelah mempelajari bab peserta didik diharapkan mampu:

di Indonesia

di Indonesia

3.  Menjelaskan konsep lagu unisono

Bab III
Menggubah 
Lagu Modern 
Secara Unisono

Alur Pembelajaran

Lagu 

Birama

Lirik Lagu

Lirik Lagu

Tema Lagu
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A. Lagu Modern Indonesia

keyboard 

No
Musisi/ yang 

mempopulerkan
Karya lagu Aliran

1.  Jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia

 a. Pop
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Lounge. Musik jazz ini kental 

 d. Dangdut

mendengarkan musik dangdut sebagai salah satu kegemaran 

mudah dipahami.

No. Penyanyi/Musisi Judul Lagu

Alasan

Komposisi 
musik

Lirik dan 
Tema lagu

1.

2.

3.

4.

5.
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No. Musisi/Penyanyi Judul lagu Jenis musik Keunggulan 
karya

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

 

2.  Musisi, penyanyi dan hasil karya lagu modern di Indonesia

single lagu setiap 

dan mempopulerkan lagu tersebut.

ter masuk ke dalam jenis aliran musik apa lagu tersebut dan 
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B. Lagu Unisono

 1. Melodi utama

sebagai berikut:

Gambar 3.1

lalu melangkah ke Re hal ini dapat dibantu dengan alat musik 
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Gambar 3.2
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 2. Lirik

ini dapat dibuat sebelum atau setelah membuat melodi lagu, 

C. Latihan Menggubah Lagu Modern Secara 

 Unisono

dengan tahapan berikut ini:

 1. Tema lagu

 2. Menentukan Birama

birama 4/
4
. Birama 4/

4

Gambar 3.3
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Gambar 3.6

  Dalam birama 4/
4
 nilai notasi sebagai berikut :

Gambar 3.5

 3. Membuat ritmik lagu

diinginkan kemudian tuliskan dalam garis paranada sesuai 

Gambar 3.4 

  4. Melodi lagu

Kegiatan ini bisa dibantu dengan menggunakan alat musik 

notasi balok:



Seni Budaya 45

Gambar 3.7

ini harus bisa menguraikan tema lagu dengan baik, gunakan 

dan mulailah tuangkan ide kamu untuk menggubah sebuah 

D. Uji Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan

pembuatan ritmik dan melodi kemudian diakhiri dengan 
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E. Rangkuman

dalam penerimaan para pendengar terhadap lagu tersebut 

unisono adalah dengan menentukan tema lagu, me nen tu kan 

No. Pernyataan Ya Tidak

1

Saya berusaha mengetahui lagu termasuk musik modern 

di Indonesia dan ciri khasnya masing-masing dengan 

sungguh-sungguh  

2

Saya berusaha mengklasi!kasi lagu dan musisi yang 

saya dengarkan sesuai jenis musiknya dengan sungguh-

sungguh

3
Saya berusaha memahami kriteria lagu unisono dengan 

sungguh-sungguh

F. Re!eksi

unisono, isilah kolom berikut ini :

  1. Penilaian Pribadi

  Nama   : .........................................................

  Kelas   : .........................................................  
 Semester  : .........................................................  
 Waktu penilaian : .........................................................
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 2. Penilaian Antar Teman

 Nama Penilai   : ...................................................

 Kelas    : ....................................................

 Semester    : ....................................................

 Waktu penilaian  : ....................................................

No. Pernyataan Ya Tidak

1.
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh dalam 
memahami lagu modern unisono yang berkembang di 
Indonesia

2.
Mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian sehingga 
dapat menggubah lagu modern

3. Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu

4.
Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami pada 
pembelajaran lagu modern unisono

5.
Berperan aktif dalam bekerjasama membantu kesulitan 
teman dalam menggubah lagu modern unisono

6. Menghargai kreati�tas menggubah lagu modern unisono

4
Saya berusaha memahami tahapan dalam menggubah 

lagu dengan sungguh-sungguh

5

Saya berusaha menuangkan ide dan perasaan saya dalam 

menentukan tema lagu yang akan saya gubah dengan 

sungguh-sungguh

6
Saya berusaha berlatih menggubah lagu secara utuh 

dengan sungguh-sungguh
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Aktivitas Mengomunikasikan
1. 

2. 

3. 

Pada pembelajaran tersebut telah dijelaskan mulai dari 

mengenal jenis musik modern, karakteristik lagu modern 

unisono dan tahapan menggubah lagu modern unisono. Kegiatan 

menggubah lagu modern unisono ini juga akan lebih berkembang 

mempermudah merangkai sebuah melodi sebagai modal untuk 

menggubah lagu modern unisono lebih baik lagi.
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bagian peran

Bab IV
Lagu Modern 
dalam Sajian 
Vokal Grup

Alur Pembelajaran

Aransemen

yang Akan 
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A. Konsep Menyajikan Lagu secara Vokal Grup

berupa partitur lengkap seperti aransemen lagu untuk kelompok 

paduan suara.

1.  Ciri-ciri vokal grup

a. 

b. 

makna lagu

d. Vokal grup dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik 

acapella

e. 
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No Nama Grup Vokal Lagu Populer

2. Aransemen vokal

langkah sebagai berikut :

partitur lagu.

bantuan alat musik seperti piano atau gitar.

   C : do mi sol

   Dm : re fa la

   Em : mi sol si

   F : fa la do

   G : sol si re 

   Am : la do mi
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d. Memberi nada untuk setiap suara. Tahap ini merupakan 

   do mi sol 

   re fa la

   mi sol si

   fa la do

   sol si re

   la do mi

   si re fa

jika melodi pokok atau utama lagu ada di Sopran 1 maka sopran 

   S1 sol

   S2 mi

   A do 

Tenor, Bariton dan Bass. Proses pembuatan aransemen 

  Tenor  sol

  Bariton mi

  Bass  do

terkenal dan bagus
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berdasarkan kolom berikut ini!

B. Latihan Menggubah Lagu Modern secara 

 Vokal Grup

 

Tahapan mengaransemen sebuah lagu modern hendaklah dipilih lagu 

lagu seperti itu akan lebih mudah dikembangkan menjadi konsep 

langkah berikut ini:

1. Menentukan lagu pop yang akan digubah atau 

diaransemen

A’ B B’, atau A A’ B A’’

No. Nama Grup
Jumlah 

Personel

Judul 
Lagu 

Populer

Pembagian 

Tugas Vokal
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A    Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan dunia

     Berlarilah tanpa lelah, sampai engkau meraihnya

A’   Laskar pelangi takan terikat waktu

     Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa

B   Menarilah dan terus tertawa

    Walau dunia tak seindah syurga

    Bersyukurlah pada Yang Kuasa

     Cinta kita di dunia selamanya

A’’  Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi

    Walau hidup kadang tak adil tapi cinta lengkapi kita

  A Hari-hari terus berlalu

   Tiada pernah berhenti

   Seribu rintang jalan berliku

   Bukanlah suatu penghalang

  B Hadapilah segala tantangan

   Mohon petunjuk yang kuasa

   Ciptakanlah kerukunan bangsa

   Kobarkanlah dalam dada

   Semangat jiwa Pancasila

Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan

   Tanpa pengorbanan mulia adanya

   Berpegangan tangan satu dalam jiwa

   Demi masa depan Indonesia jaya
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a. 

b. 

pola melodi dan pola irama lagu, jadi bisa ditentukan 

Setelah kita menganalisis pola lagu tersebut, maka akan 

2. Mengaransemen lagu menjadi konsep vokal grup
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Gambar 4.1 
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 a. Intro

menarik di lagu tersebut atau bisa saja intro ini dibuat sendiri 

sesuai dengan keinginan arranger

utama.

telah dibahas tersebut. Pembagian suara bisa ditentukan dari jenis 

Gambar 4.2 
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Gambar 4.3

menjadi dua suara seperti berikut ini:
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  Setelah langkah tersebut dilakukan dan sudah mendapatkan 

suara Mezzo

Gambar 4.4
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 d. Akhir lagu

arranger

menarik,sehingga pendengar terkesan dengan keseluruhan lagu 

 ending

Gambar 4.5 
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C. Uji Kompetensi

 Pengetahuan

b. Jelaskan tahapan mengaransemen lagu modern ke dalam 

 Keterampilan

maksimal 8 orang, kemudian tentukan sebuah lagu modern 

untuk kelompok paduan suara.

D. Rangkuman

sebuah lagu modern satu suara menjadi lebih dari satu suara 
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E. Re!eksi
 

dengan mengaransemen lagu pilihan kamu sesuai dengan 

pada kolom 1, 2, 3, dan 4 sesuai pendapatmu pada tabel berikut!

Dalam mengaransemen lagu modern secara vokal 

grup, saya dengan benar melakukan hal:
1 2 3 4 Skor

1. Menentukan bentuk lagu modern sehingga jelas 

bagian-bagiannya dengan teliti 

2. Membuat intro lagu yang menarik dengan sungguh-

sungguh

3. Menentukan pembagian suara sesuai dengan 

kemampuan wilayah nada dengan tepat dan tidak 

dipaksakan

4. Membuat improvisasi yang baik dan tidak 

berlebihan

5. Membuat ending lagu dengan kreati!tas yang baik 

sehingga memiliki kesan yang indah 

6. Mengerjakan aransemen lagu secara vokal grup 

dengan sungguh-sungguh dan percaya diri

7. Mengerjakan aransemen lagu secara vokal grup 

dengan memunculkan kreativitas yang tinggi sesuai 

dengan kemampuan saya

8. Menghargai hasil aransemen lagu secara vokal grup 

yang telah saya hasilkan

Jumlah
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Aktivitas Mengomunikasikan

grup dalam sebuah tulisan.

3. Diskusikan hasil tulisan sehingga teman dapat memberikan 
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 Setelah mempelajari Bab peserta didik diharapkan mampu 

4. Menjelaskan nilai estetis tari modern

6. Melakukan sikap disiplin dalam berlatih gerak tari modern

dan/atau tertulis

Bab V
Tari Modern

Alur Pembelajaran

Jenis Gaya 

Fungsi Gaya 



mengikuti perkembangan zaman. Seni tari berkembang terkait 

kesinambungan. Perkembangan seni tari telah dipengaruhi oleh 

1

5

2

6

3

4
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No Nama tarian Asal Negara

1

2

3

4

5

6

7

8

Berdasarkan pengamatan kamu, sekarang kelompokkan dan 

isilah tabel berikut ini sesuai dengan asal tarian:
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 A. Pengertian Tari Modern

Modern dance atau dalam Bahasa Indonesia tari modern adalah 

dan ingin menggunakan tari sebagai media ekspresi pribadi dan 

Format Diskusi Hasil Pengamatan

 

 NIS    : ...............................................................

 Hari/Tanggal Pengamatan : ...............................................................

No Aspek yang diamati Uraian hasil pengamatan

1 Gerak tari

2 Jenis tari

3 Fungsi tari

4 Nilai estesis karya tari
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B. Jenis Gaya Tari Modern

Berikut ini akan dipaparkan mengenai beberapa jenis tari modern.

  1. Balet  

ah opera. Balet terkenal dengan teknik virtuoso pointe 

work, grand pas de deux

De ArteSaltandi et Choreas Ducendi

balleti atau balli 

menjadi balle.

ballet decour, 

Gambar 5.1
Gambar 5.2

Gambar 5.3 
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 2. Tari Tango

   Tari Tango telah populer di seluruh 

sangat memikat karena di lakukan 

bul kan kesan dan perasaan mengalir 

permainan dan dapat dijadikan tarian 

tunggal, berpasangan dan kelompok.

 

 3. Tari Flamenco

Tarian ini biasa ditarikan sendiri atau 

tunggal, berpasngan ataupun kelompok. 

Pola ritmik dari beberapa hentakan 

kaki penari,seperti hentakan ujung 

kaki,tumit atau seluruh telapak. Tarian 

ini diiringi gitar, tepukan tangan, 

hentakan kaki dan seruan dari para 

penonton. 

 4. Tari Salsa

di  ta rikan dengan menggunakan irama 

ketukan menggunkan tiga langkah, satu 

Gambar 5.4

Gambar 5.5 

Gambar 5.6
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kan tersebut ditandai dengan gerakan 

takan kaki. Salsa tidak memerlukan 

dari Son Kuba seperti mambo, rumba.

 5. Tari Disko

  Tari disko termasuk jenis pergaulan 

kemudian berkembang pesat di  Jerman 

antara lagu rohani Negro, rhy tm dan 

blues sangat meriah sehingga mam pu 

merangsang orang lain untuk menari

 6. Tari Waltz

berpasangan, tarian ini terkenal dalam 

beda. Tarian ini berasal dari tari weller 

ditarikan dengan tempo agak lambat, 

tetapi di Wina ditarikan dengan tempo 

Gambar 5.7

2012

Gambar 5.7
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boston. Pada Vienese pasangan berputar 

pada tari Boston, pasangan berputar 

kesegala arah dengan lambat Pada 

slow

 7. Break Dance

  Break dance termasuk tari tunggal 

kaum pekerja Negro Rap.

  8. Tari Kontemporer

  Tari Kontemporer kembangan  karena 

dan digunakan sebagai istilah umum 

sejak istilah Contemporary Art

dibuat sejak Perang Dunia II. Istilah ini 

Gambar 5.9
digemari kaum muda
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C. Fungsi Tari Modern

meng a lami perubahan, perkembangan dan pertentangan pada 

  Tujuan ekspresi seni mengalami pergeseran. Berdasarkan 

men jadi tari sebagai media sebagai hiburan dan sebagai 

pertunjukan.

Gambar 5.10

  

jive, dan paso double. 

waltz, 

romantic, slow foxtrot, quick step dan tango.
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Gambar 5.11

D. Nilai Estesis Tari Modern
  

ke pekaan dalam membedakan dan mengapresiasikan makna dari 

Pernahkah kalian mengalami suatu pengalaman dalam melihat 

merupakan kemampuan dari gerak tersebut untuk menimbulkan 

Gambar 5.12

a. Tari sebagai hiburan, pada 

untuk di tonton, tetapi tarian 

Keindahan tidak dipentingkan, 

spontanitas.
b. Tari sebagai pertunjukkan 

theatrical dance

sengaja untuk diperton tonkan, 

serta tema dan tujuan jelas.  
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Gambar 1.13

diri. Genre

lam menilai nilai estetis suatu gerak tari. Jenis tari berdasarkan 

ber beda dengan tari tradisional. Tari modern lebih menekankan 

Gambar 1.14 
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Kegiatan diskusi

1.  Kamu dapat mengamati gerak tari dari sumber lain seperti 

daerahmu, namun juga dapat mengamati tarian dari daerah 
lain.

No Nama Tari
Gerak yang di 

amati

Hasil dari pengamatan 
dikaitkan dengan nilai estetis 

pada gerak tari tersebut

1

2

3

4

E. Uji Kompetensi

 Pengetahuan

dilihat dari aspek gerak, kostum, tata rias, iringan musik dan 

 Projek

a. Judul tarian

b. Negara asal

d. Jumlah penari

e. Kesan tentang taran tersebut dan 
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 Praktik 

1. Sebutkan dan jelaskan jenis tari modern. Berdasarkan 

Tugas Individu

1. Saksikan sebuah tari modern, seperti salsa, tango, balet 

2. Buatlah laporan tertulis dan Jelaskan keunikan tarian 

3. Presentasikan hasil laporanmu di depan kelas!
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 Kegiatan Mengeksplorasi Gerak
 Kegiatan 1

imajinasimu

2. Gambar gerak pada kegiatan 1 merupakan stimulasi 

bagi kamu dalam melakukan eksplorasi gerak.

bagai sumber belajar.

4. Tujuan melakukan eksplorasi pada kegiatan 1 ini agar 

berkomunikasi.

Tugas Praktek

3. Buatlah deskripsi gerak dengan menggunakan hitungan
4. Tampilkan di depan kelas
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No Pernyataan Ya Tidak

1
Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-
sungguh untuk dapat menguasai tari modern

2
Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan 
penuh perhatian sehingga dapat menguasai tari modern

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 
dengan materi pelatihan

4 Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan tari modern

5
Saya bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan tari 
modern

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam 
pelatihan tari modern

7
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan 
latihan tari modern

F. Evaluasi Pembelajaran

1. Penilaian Diri

  Nama    : ………………………………..….

  Kelas   : ……………………………………

  Semester  : ……………………………….…..  

  Waktu penilaian : ………………….....................
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2. Penilaian Antarteman 

 Nama penilai   : ……………………………..……..

 Kelas    : …………………………….………

 Semester    : …………………………..………..  

 Waktu penilaian  : ………....................….....……….

No Pernyataan

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh

ya tidak

2
Mengikuti pembelajaran  dengan penuh perhatian

ya tidak

3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu 

ya tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami

ya tidak

5
Berperan aktif dalam kelompok

ya tidak

6
Menyerahkan tugas tepat waktu

ya tidak

7

Menghargai ragam gerak  yang terkandung didalam gerak tradisional 

yang lain

ya tidak

8
Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik

ya tidak

9
Menghormati dan menghargai teman

ya tidak

10
Menghormati dan menghargai guru

ya tidak
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G. Rangkuman

  

seperi pada tari balet. Tari kontemporer berkembang  karena 

istilah umum sejak istilah Contemporary Art berkembang di 

pada gerak tari merupakan kemampuan dari gerak tersebut 

untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Pengalaman 

estetika dari seorang penari dalam melakukan gerak harus 
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H. Re!eksi

  Pada Bab 5, kamu telah belajar tentang tari modern dan 

melaikan juga belajar tentang sikap. Tari telah menjadi bagian 

dari kehidupan seorang seniman tari. Dengan menari seorang 

tarian memiliki simbol atau makna dalam tarian tersebut akan 

memiliki nilai estetis tersendiri. Melaui gerak seorang penari 

seseorang dapat berekpresi dengan terus mengembangkan 
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 Setelah mempelajari Bab 6 peserta didik diharapkan dapat 

1.  Mendeskripsikan iringan tari

4.  Melakukan gerak tari dengan menggunakan iringan

5.  Menunjukan sikap disiplin dalam berlatih gerak tari 

modern

Bab VI
Iringan 
Tari Modern

Alur Pembelajaran

Iringan 

dengan Iringan

Fungsi 

Iringan Tari

Jenis Iringan 

Iringan Tari
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musik diperkenalkan terlalu dini maka besar kemungkinan ide 

gerak akan terpengaruh oleh musik. Segera setealh garapan tari 

bagi pertunjukan, meningkatkan dinamika dan memperkuat 

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5

Gambar 6

dan jelaskan pendapatmu mengenai keunikan dari setiap 

1

4

2

5

3

6
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Format diskusi hasil pengamatan

 Nis      : .......................................................

 Hari/tanggal pengamatan : .......................................................

No. Aspek yang Diamati Hasil Diskusi

1

2

3

4

5

6

berikut tentang pengertian iringan tari, jenis iringan tari berdasrkan 

youtube
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A. Pengertian Iringan Tari

memerlukan iringan atau musik pengiring sebagai pendukung 

menggambarkan suasana sedih, marah, gembira dan dapat 

menegaskankan ungkapan gerak tari. 

diiringi musik. Musik tari dapat berupa seperangkat gamelan, 

tepukan tangan, hentakan kaki, teriakan dan alat musik modern. 

menguatkan ekspresi.

Iringan atau musik pengiring 

dapat dikatakan dinamis apabila 

mampu menggugah suasana dan 

sampaikan. Melalui musik pesan 

Gambar 6.1 
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B. Jenis Iringan Tari Modern

unikan dalam seni tari juga dapat dilihat dalam musik atau irama 

Sedangkan breakdance

dalam aturan gerak. 

 review

kolom di berikut ini!

Jenis Musik Penjelasan Alasan

Musik Jazz

Musik R & B

Musik Pop

Musik Rock

Musik Blues

Musik Rap

Musik Instrumental

Musik perkusi
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 C. Fungsi Iringan Tari

atur irama tersebut dibutuhkan musik sebagai pemberi 

irama. Iringan tari dapat dipilih karena pertimbangan 

menguatkan ekspresi tari perlu pemahaman dan pengertian 

antara penata tari dan penata musik. 

2. Musik sebagai ilustrasi atau pengantar tari menggunakan 

musik baik sebagai pengiringan atau pemberi suasana, 

tergantung kebutuhan garapan tari. Dengan kata lain musik 

sajian tari.

S

Gambar 6.2

S

Gambar   6.3
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D. Mempraktikkan Karya Tari sesuai Iringan

Setiap penata tari kreasi baru atau kontemporer memiliki 

berpasang an atau berkelompok.

 Tari Cha-cha

 Nama tari    : Tari Cha- cha
 Lagu pengiring : Disko Cha-cha 
 Jumlah penari     : Berpasangan 
        (Dua orang)

lain bergerak ke arah kiri, dst. 

TAHAP 1

bebas di samping badan siku ditekuk. 

badan pada kaki kiri, kaki kanan lepas dari lantai. 

memindahkan berat badan pada kaki kanan. 

memindahkan berat badan pada kaki kiri. 
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badan pada kaki kanan, kaki kiri lepas dari lantai. 

memindahkan berat badan pada kaki kiri. 

memindahkan berat badan pada kaki kanan. dikuti 

pemindahan berat badan pada kaki kanan. 

TAHAP 2

bebas di samping badan siku ditekuk. 

disamping kaki kiri. 

memindahkan berat badan pada kaki kiri. Kaki kanan lepas 

dari lantai, berat badan pindah pada kaki kiri. 

memindahkan berat badan pada kaki kanan. berat badan 

pindah pada kaki kanan. 

memindahkan berat badan pada kaki kiri, berat badan 

pindah pada kaki kanan. 

kaki kanan. 

kanan dengan memindahkan berat badan pada kaki kanan, 

kaki kiri lepas dari lantai. 

memindahkan berat badan pada kaki kiri, diikuti pemindahan 

berat badan pada kaki kiri. 

memindahkan berat badan pada kaki kanan.
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tidak lagi di hitung 1, 2, 3, dan 4, melainkan dihitung: 1, 
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S
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 E. Uji Kompetensi

Pengetahuan

Praktik 

 Tugas kelompok:
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No. Pernyataan Ya Tidak

1
Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-
sungguh untuk dapat menguasai iringan tari

2
Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan 
dengan penuh perhatian sehingga dapat menguasai 
materi iringan tari

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 
dengan materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan gerak 
tari dengan menggunakan iringan tari

5
Saya bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan 
gerak tari dengan menggunakan iringan tari

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam 
pelatihan gerak tari dengan menggunakan iringan 
tari

7
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan 
gerak tari dengan menggunakan iringan tari

kalian dan tampilkan di depan kelasF. Evaluasi Pembelajaran

1. Penilaian Diri

 Nama     : ………………….........……………….

 Kelas    : ………………….........……………….

 Semester   : ………………………........…………..  

 Waktu penilaian : …………………...........................

 Setelah kamu belajar dan merangkai serta melakukan 
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2. Penilaian Antarteman

 Nama penilai   : ………………….....…………….
 Kelas     : …………………....…………….
 Semester    : ………………………..…………..  
 Waktu penilaian  : …………………...........................

No Pernyataan

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh

ya tidak

2
Mengikuti pembelajaran  dengan penuh perhatian

ya tidak

3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu

ya tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami

ya tidak

5
Berperan aktif dalam kelompok

ya tidak

6
Menyerahkan tugas tepat waktu

ya tidak

7

Menghargai ragam musik modern yang terkandung didalam iringan 

tari yang lain

ya tidak

8
Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik

ya tidak

9
Menghormati dan menghargai teman

ya tidak

10
Menghormati dan menghargai guru 

ya tidak
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 G. Rangkuman

penonton dan penari untuk mendapatkan sentuhan rasa sehingga 

pesan dapat tersampaikan. Jenis dari iringan musik modern adalah 

sebagai berikut:

adalah jazz, blues dan rap. Musik pop berkembang dari musik 

hati.

permainan musik, baik sebagian maupun keseluruhan. 

Musik jazz lahir dan berkembang dan populer dikalangan 

Blues tradisional.
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g.  Musik dengan ketukan keras dan mantap membantu para 

sebagai ilustrasi tari.

 H. Re!eksi

juga belajar tentang sikap. Musik merupakan bagian hidup dari 

manusia. Seni tari tidak akan pernah lepas dari musik. Musik 

sangat berpengaruh besar sebagai unsur pendukung dari seni tari, 

dapat memperkuat ekspresi dari suatu gerak tari. Dengan musik 

hingga pesan dari tarian tersebut tersampaikan kepada penonton.
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 Pada Pembelajaran Bab ini, peserta didik diharapkan mampu 

1.  Mendeskripsikan berbagai dasar pemeranan 

kehidupan keseharian.

tih an pemeranan.

4. Mengasosiasikan dasar pemeranan berdasarkan olah 

tubuh, olah suara dan olah rasa dengan sikap dan 

dengan bahasa lisan maupun tulis.

Bab VII
Dasar 
Pemeranan 
Teater  Modern

Alur Pembelajaran

Dasar Pemeranan
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Kegiatan Pembelajaran

kelilingmu.

daerahmu.

maupun melalui media dokumentasi, kemudian diskusikan 

Lembar Pengamatan

Nama    : .......................................................

Hari /Tanggal Pengamatan : .......................................................

Pengamatan Hasil Pengamatan

1.  Cara Bergerak

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2. Cara Berbicara

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Aktivitas Pembelajaran I

kemudian diteruskan dengan latihan inti dan pendinginan.

4. Mintalah bimbingan gurumu bila ada instruksi latihan ini 

guru pembimbingmu

Lembar Diskusi

 Nama Kelompok  : .......................................................

 Hari/Tanggal Diskusi  : .......................................................

 Tempat Diskusi  : .......................................................

Topik Hasil Diskusi

Olah Tubuh

Olah Vokal

Olah Rasa

3. Cara Berekspresi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.



102 Kelas IX SMP/MTs 

A. Latihan Olah Tubuh

1. Latihan Pemanasan

warm-up

gerakan tubuh dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi 

a.  Latihan Leher

dan tahan selama 8 hitungan.

kanan dan tahan selama 8 

hitungan.

kiri dan tahan selama 8 

hitungan.

kanan dan tahan selama 8 

hitungan.

dan tahan selama 8 hitungan.

belakang, dan tahan selama 8 

hitungan.

b.   Latihan Jari  dan Pergelang-

an Tangan

dan kanan, putar telapak 

tangan menjauhi tubuh, 

re gangkan selama 8 hitungan.

tahan kan selama 8 hitung an.

b.1

b.2 b.3

a.1

a.3

a.5

a.2

a.4

a.6
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b.4 b.5
3 Tekan telapak tangan kiri 

gang  kan pergelangan tangan, 

per tahankan selama 8 hitungan.

tahankan selama 8 hitungan.

dengan tangan kanan dan 

regang kan pergelangan ta ng an, 

per tahankan selama 8 hitungan.

c. Latihan Siku

kiri memegang pergelangan 

ta ngan kanan dan melipat 

tangan kanan sampai jari 

pundak, pertahankan sam pai 

ti an dengan tangan kanan 

ta ngan kiri.

menjulurkan tangan kanan 

ke depan lurus dan tangan 

kanan, pertahankan selama 

gantian dengan tangan kiri.
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d. Latihan Bahu

depan tubuh dan gengamlah 

pertahankan selama 8 

hitungan.

pangan regangan, pertahan kan 

selama 8 hitungan dan laku kan 

berganti.

buatlah regangan dan tahan 

kan bergantian.

e. Latihan Tubuh

bengkokkan badan ke samping 

kanan, tahan selama 8 hitungan. 

Dilanjutkan ke samping kiri  

tahan selama 8 hitungan, 

ke belakang tahan selama 8 

hitungan, dan ke depan tahan 

selama 8 hitungan.

an, dilanjutkan ke sebelah kiri 

d.1

d.3

d.2

e.1

e.2
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f.  Latihan Tungkai Kaki dan 

Punggung

kaki kanan, tahan selama 8 

hitungan, lakukan bergantian 

kaki kiri.

k an badan ke depan, tahan 

selama 8 hitungan.

g.  Latihan Pergelangan Kaki

gunakan kedua tangan untuk 

an, tahan selama 8 hitungan.

gunakan kedua tangan untuk 

melemaskan, tahan selama 8 

hitungan.

na rik lutut ke dada, dan tahan 

selama 8 hitungan.

tahan selama 8 hitungan.

lutut kiri.

g.1

g.2

g.3

g.4
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2. Inti

 a.  Cembung, Cekung dan Datar Tulang Belakang.

a.1

a.2

a.3

di atas lantai dan bungkukkan 

punggung Anda. Bengkokkan 

tu lang ekor Anda turun dan 

ke da lam, bulatkan tulang 

pung gung dibagian dada dan 

bahu serta turunkan kepala 

dan le her Anda. Bentuklan 

punggung Anda kedalam posisi 

gung bagian dada dan ba hu, 

la Anda. Bentuklah punggung 

tulang punggung bagian dada 

dan bahu sehingga membentuk 

garis lurus dan tulang ekor. 

agar berada dalam satu garis 

lurus dengan tulang punggung 

latihan tersebut dalam tempo 
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adalah Anda dapat merasakan 

lang punggung. Setelah Anda 

dapat merasakan dengan betul 

bali sampai diam.

b. Menggulung dan Melepas

gul dan merendahlah sampai 

jongkok dengan bertumpukan 

atas, tarik tulang ekor masuk 

duduklah dilantai.

rak kan tulang punggung ke 

belakang sehingga seluruh 

pung gung terletak di lantai 

dengan tenang. 

gung ke depan mulai dari 

bungkuk di atas kaki dan 

regangkan kedepan. 

tegak dan mulai jalan dalam 

ruas tulang belakang.

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5



108 Kelas IX SMP/MTs 

c. Ayunan Bandul Tubuh Atas

ngan tinggi di atas kepala.

de ngan kaki Anda. Rasakan 

punggung pada posisi ini.

di kit, biarkan tubuh  

men dekati dan menjauhi kaki.

ku ti tubuh bagian atas dan ikut 

Jangan naikkan tubuh bagian 

menaikkan tulang pung  gung 

bu  lat dan meluruskan tulang 

punggung. Membulat, ketika 

ba  tang tubuh bagian atas 

men jauh, dan melurus, ketika 

ke depan dan menjauh ka lau 

lakang. Membulat lagi ketika 

batang tubuh bagian atas 
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jatuh lagi, dan melurus, ketika 

ke luar dan menjauh lagi 

ketika kedua lengan berada 

di depan.

1

2

3

3. Pendinginan 

 Rangkaian latihan ini terdiri dari:

kaki kanan lurus dan kaki 

tangan kanan lurus ke atas di 

samping kepala dan tangan kiri 

ditempelkan pada paha kaki 

kiri, tahan sampai 8 hitungan. 

dua lengan direntangkan kiri 

dan kanan lurus bahu, kaki 

la ku kan gerakan ke atas dan 

hitungan.

kedua tangan lurus ke atas 

sama.

ja jar bahu di depan dada ke 

arah kiri dan tangan kiri 

mem bantu peregangan tepat 
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pada siku, tahan sampai 8 

hitungan. Ganti tangan kiri 

tangan kanan lurus ke atas di 

samping kepala dan tangan 

kiri menekan kepala kearah 

kiri, tahan sampai 8 hitungan. 

Ganti tangan kiri lurus dan 

tangan kanan menekan 

kepala ke arah kanan dengan 

langkahkan kaki kanan ke 

belakang, lutut kanan ditekuk 

tum pu pada tumit, badan 

la pak tangan menempel di 

sama.

ngan di samping badan, mu lai 

tangan diangkat lurus ke atas 

pas dalam 4 hitungan dan  

me nurunkan tangan sambil 

meng hembuskan napas dalam 

ter akhir dibarengi dengan 

me nutup kaki.

4

5

6

7



Seni Budaya 111

 Olah Tubuh

  Pemeran sebagai elemen penting dalam sebuah pemen

kelenturan, ketahanan dan keterampilan tubuh sehingga 

warm-up

serial dari gerakan tubuh dimaksudkan untuk 

me ning katkan sirkulasi dan meregangkan otot 

warm-down

ringan dan menggunakan kehangatan tubuh dan 



112 Kelas IX SMP/MTs 

Aktivitas Pembelajaran II

mu dian diteruskan dengan latihan organ produksi suara 

4.  Mintalah bimbingan gurumu bila ada instruksi latihan ini 

guru pembimbingmu

B. Olah Tubuh

1. Persiapan Latihan Olah Vokal

 a. Pernapasan Dada

udara maka rangka dada terbesar bergerak membesar akibat 

pai napas dada ini terkuasai.

alirkan udara ke rongga dada, tahan, hembuskan. 

alirkan udara ke rongga dada, tahan, dan hembuskan 

alirkan udara ke rongga dada, tahan, dan hembuskan 

8 kali pengulangan.
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 b. Pernapasan Perut

hirup udara, maka rongga perut akan membesar dan mengeras 

diantara rongga dada dan rongga perut.

ku kan latihan ini 8 kali pengulangan.

alir kan udara ke rongga perut, tahan, dan hembuskan 

kan udara ke rongga perut, tahan, dan hembuskan sambil 

pengulangan.

pinggang akan mengembang ketika kita menghirup udara. 

alirkan udara ke rongga dada dan rongga perut sehingga 

latihan ini 8 kali pengulangan.

alirkan udara ke rongga dada dan rongga perut sehingga 
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alirkan udara ke rongga dada dan rongga perut sehingga 

pengulangan.

dalam mungkin.

lidah.

sesering mungkin.

menutup.

bergantian.
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da....da....da..... da.....da.... kemudian la....la.....la....la.....

le...la...lo...  lakukan latihan ini dengan santai, semakin 

lama semakin keras tetapi tenggorokan jangan tegang.

2. Latihan Teknik Olah Vokal

 a. Berbisik

luarkan suara. 

melenturkan lidah.

suara.

kata, baik dalam kata maupun dalam kalimat.

 b. Bergumam

bergumam. 

atau trakea. Rasakan getaran pada batang tenggorokan 
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gatal. 

dengan tidak sesuai tangga nada. 

3.  Latihan Artikulasi

latihan
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4.  Latihan Diksi

k dengan g

P, B, T, D, K, dan G.

5. Intonasi

latihan jeda

Siapa bilang itu tidak bisa.......... dilakukan.

kata.
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Pernapasan

Proses menghirup udara ini disebut inspirasi dan proses 

meng hembuskan udara ini disebut ekspirasi. Fungsi dari dari 

untuk dibuang. Di dalam pementasan teater, pernapasan ini 

berhubungan dengan produksi suara.  

Diksi

Diksi berasal dari kata dictionary

diction

p dengan b, t dengan d, dan k dengan 

g

Intonasi

intonation

tidak datar atau tidak monoton. Intonasi menentukan ada 

bentukan suatu makna kata, bahkan bisa merubah makna 

suatu kata.
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Olah Suara

Proses dalam pementasan teater adalah proses komunikasi, 

gesture

body language

Indonesia diartikan sebagai persetujuan sedangkan di India 

diartikan sebagai penolakan.

kan dapat mendukung komunikasi. Suara adalah hal lain 

teater kedua istilah tersebut dibedakan. Suara merupakan 
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kegiatan pementasan teater, suara memengang peranan 

paramasastra. 

Artikulasi

oral 

lembut di rongga mulut diangkat dan diturunkan, dan 

m, n, ny, dan ng

oral

a, i, u, e, o, dan 

diftong au, ia, ai, 

ua 



Seni Budaya 121

gutural

Palatal belakang 

g. Palatal tengah

k. Dental

digunakan bersama dengan bagian gusi belakang gigi depan 

t. Labial

f 

b.

Aktivitas Pembelajaran III

kemudian diteruskan dengan latihan imajinasi dan latihan 

ingatan emosi.

4.  Mintalah bimbingan gurumu bila ada instruksi latihan ini 

guru pem bimbingmu
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C. Olah Rasa

 1. Latihan Konsentrasi Panca Indera

 a.  Indera Penglihat

pengamatan Anda kepada peserta lain.

benda.

dalam ingatan kita.

sumber bau. Kemudian dipresentasikan sesuai dengan 
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kadar rasa tersebut. Kalau rasa itu asin, rasakan rasa 

asin tersebut dan sampai seberapa kadar rasa tersebut.

pengalaman batin, karena dengan konsentrasi dan 

dibarengi dengan ingatan batin akan dapat diekspresikan 

 e.  Indera Perasa Atau Peraba

dari beberapa sisi, bedakan antar permukaan tersebut. 

Rasakan betul perbedaan permukaan benda tersebut, 

masing.

konsentrasi pada telapak kaki kita dan bedakan 

permukaan jalan tersebut, simpan ingatan ini sebagai 

pengalaman batin.

konsentrasi kita. 

2. Latihan Konsentrasi dengan Permainan

  Buatlah kelompok latihan dan duduklah  melingkar. Salah 
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     b. Hitung Bilangan Prima

tetapi langsung teriak “PRIMA” terus dilanjutkan berhitung lagi. 

tersebut bukan dengan teriak prima. 

Boom

maka tingkat konsentrasi dari peserta latihan tersebut semakin 

baik.
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Konsentrasi

kan pikiran pada sesuatu, sehingga dalam konsentrasi, 

pusat perhatian tersebut, makin sanggup ia memusatkan 

perhatian. Pusat perhatian seorang pemeran adalah sukma 

pemeranan. Maka konsentrasi menjadi sesuatu sangat 

perlu untuk pemeran.

3.  Latihan Imajinasi dengan Stimulus

tersebut diimajinasikan sebagai apa saja. Dalam latihan 

ingin memakan Anda, atau bola tersebut mengajak Anda 

teman Anda itu adalah sebuah tanah liat, atau sebatang 
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gunakan alat tersebut dan perlakukan benda tersebut sebagai 

4.  Latihan Imajinasi Tanpa Stimulus 

 a. Jembatan Tali

tali itu. Kamu  ingin melintasi tali itu namun belum merasakan 

Jika kamu sudah siap, mulailah perjalanan tersebut. Kamu mungkin 

menemukan kesulitan, tetapi jangan berhenti. Kamu harus tetap 

kamu sudah siap, biarkan perasaan itu membuat kamu bergerak. 

tersebut.

Imajinasi

gambaran baru dalam pikiran, dimana gambaran tersebut 
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5.  Latihan Ingatan Emosi dengan Rasa

a. Duduk atau berdiri dengan santai, kemudian ingat emosi 

lain.

6.  Latihan Ingatan Emosi dengan Permainan

saling berseberangan. Pembimbing menentukan emosi, 

emosi sedih dan melintas menuju tempat kelompok 

B, sedangkan kelompok B melintas menuju tempat 

perasaan tersebut dan jangan ditahan. Ekspresikan 

diri tersebut. Biarkan tangan dan kaki bergerak, kadang 
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Ingatan Emosi

Emosi sering dikaitkan dengan perasaan, persepsi atau 

hasil imajinasi.

Ingatan emosi adalah salah satu perangkat pemeran untuk 

ingatan emosi adalah kajian pada ingatan diri sendiri, dan 

merupakan pengalaman  pribadi maupun pengalaman orang 

mudah memanggil kembali jika kita perlukan ketika  sedang 
memainkan peran tertentu. 

saling mengait dan saling mempengaruhi dan dijadikan sintesis 

kondisi disini dan sekarang dari organisme manusia dan 
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peran sesuai dengan naskah. 

D. Uji Kompetensi

1.  Pengetahuan

2.  Keterampilan
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E. Rangkuman

Pemeran sebagai elemen penting dalam sebuah pementasan  

kelenturan, ketahanan dan keterampilan tubuh sehingga mampu 

atau pemanasan, inti dan pendinginan.

Se telah pelatihan pernapasan, kemudian bisa dilanjutkan dengan 

per siapan pelatihan organ produksi suara dengan tujuan akhir dari 

pe latihan adalah penguasaan artikulasi, intonasi dan diksi.

pelatihan konsentrasi, imajinasi dan ingatan emosi. Pelatihan olah 

gambaran baru dalam pikiran,  dimana gambaran tersebut tidak 

diluar. Sumber dari ingatan emosi adalah kajian pada ingatan 
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F. Re!eksi

terhadap diri kamu sendiri dan penilaian terhadap temanmu. 

Penilaian itu ada pada tabel di berikut ini. Isilah sesuai dengan 

Penilaian Diri

 Nama   : ………………………………………….

 Kelas   : …………………………………………..

 Semester    : …………………..………………………

 Waktu penilaian  : ………………………………..…………

No Pernyataan Ya Tidak

1
Saya berusaha belajar dan berlatih dengan 
sungguh-sungguh untuk dapat menguasai dasar 
pemeranan teater modern

2
Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan 
dengan penuh perhatian sehingga dapat 
menguasai dasar pemeranan

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu 
sesuai dengan materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan 
dasar pemeranan teater modern

5
Sama bisa bekerjasama dalam kelompok 
pelatihan dasar pemeranan teater modern

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam 
pelatihan dasar pemeranan teater modern

7
Saya menghargai teman-teman dalam 
melaksanakan latihan dasar pemeranan teater 
modern
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Penilaian Antar teman

 Nama penilai    : …………………………………..

 Kelas     : …………………………………..

 Semester     : …………………………………..

 Waktu penilaian    : …………………. ………………

menjadi seorang aktor atau pemain tetapi juga berlatih dan belajar 

dan kamu pikirkan setelah mengikuti latihan dasar pemeranan ini.

No Pernyataan Ya Tidak

1
Berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-
sungguh untuk dapat menguasai dasar 
pemeranan teater modern

2
Mengingkuti pembelajaran dan pelatihan 
dengan penuh perhatian sehingga dapat 
menguasai dasar pemeranan

3
Melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 
dengan materi pelatihan

4
Berperan aktif dalam kelompok pelatihan dasar 
pemeranan teater modern

5
Bekerjasama dalam kelompok pelatihan dasar 
pemeranan teater modern

6
Menciptakan suasana menyenangkan dalam 
pelatihan dasar pemeranan teater modern

7
Menghargai teman-teman dalam melaksanakan 
latihan dasar pemeranan teater modern
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  Pada pembelajaran Bab ini, peserta didik mampu memahami 

artistik

sebagai persiapan pementasan

latihan pemeranan sebagai persiapan pementasan

Bab VIII
Rancangan 
Pementasan

Alur Pembelajaran

Rancangan 

Pemeranan

Pemeranan
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Kegiatan Pembelajaran

rangkum masalah tersebut

Pengamatan Hasil Pengamatan

Peristiwa 
Keseharian

Rangkuman 
Cerita Yang 
Dibaca

Lembar Pengamatan

Nama     : .......................................................
Hari /Tanggal Pengamatan : .......................................................
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Lembar Diskusi

Nama Kelompok  : .......................................................

Hari/Tanggal Diskusi : .......................................................

Tempat Diskusi  : .......................................................

Pengamatan Hasil Pengamatan

Peristiwa Keseharian

Rangkuman Cerita                 
Yang Dibaca

Cara Berekspresi

Aktivitas Pembelajaran I Dan II
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A. Lakon

sutradara dan para pemeran. Naskah lakon bisa berdiri sendiri 

kebutuhan sebuah pertunjukan. Meskipun sebuah naskah lakon 

unity

catastrope

1. Latihan Menulis Struktur Cerita

   a. Menentukan Tema

telah kamu tentukan dengan kelompok tersebut.
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 b. Menentukan Plot atau Kerangka

memilih tema tersebut.

Tema

dan pikiran kita.  

Tema bisa juga disebut muatan intelektual dalam sebuah 

permainan, ini mungkin bisa diuraikan sebagai keseluruhan 
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tetapi hari sudah sangat sore sehingga harus membuat 

berdampingan dan saling menghormati, meski dengan 

dipentaskan.
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Plot

hukum sebab akibat. Plot disusun oleh pengarang dengan 

masalah tersebut. 

 disosrkan 

dibuat semenarik mungkin sehingga membentuk jalinan 
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halangi bahkan digagalkan oleh peran antagonis. Saling 

kepada penonton. Biarkan saja penonton mendapatkan 

dilihat dan didengar.
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Latar Cerita Atau Setting

situasi tempat kejadian, gambaran tempat kejadian dan 

dilakuan dengan mengamati sebuah lingkungan keseharian 

hasil pengamatan dan eksplorasi dari beberapa tempat. Jangan 
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Tokoh Cerita

kehidupan dalam dunia lakon hasil dari imajinasi seorang 

penulis. Peran itu harus hidup, dalam artian memiliki 

dimensi kehidupan atau memiliki karakter. Karakter itu 

tersebut.

dideskripsikan ialah ada dan bagaimana tokoh mengenakan 
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Buatlah peran tersebut menjadi hidup, dengan 

dilakukan dengan mempertemukan dua peran atau lebih 

B. Latihan menulis Cerita

 a. Pemaparan

itu dibungkus sedemikian rupa  sehingga tidak nampak 

memperkirakan arah dan keseluruhan kejadian dalam lakon. 

masih dalam keseimbangan lakon.



144 Kelas IX SMP/MTs 

masalah dan kepentingan. Bibit masalah ini akibat dari 

lakon. 

 d. Peleraian

mem buat penonton menjadi jemu. Peleraian juga tidak boleh 

klimaks, tetapi lama kelamaan semakin menurun.
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menjadi permasalahan antara peran protagonis dan antagonis. 

Fungsi dari peleraian adalah untuk mengembalikan keadaan 

  Aktivitas Pembelajaran III

pemeranan.

temanmu.

4. Komunikasikan latihan teknik pemeranan itu kepada guru 

C. Pelatihan Pemeran

1.  Latihan Teknik Muncul

the technique of entrance

teknik seorang pemeran dalam me mainkan peran untuk pertama 

be rupa suasana batin, tingkat emosi, tingkat intelektual, maupun 
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 sa 

tersebut.

ter   sebut.

mu dian kembali lagi masuk 

bahagia.

e. Buatlah kelompok latihan dan 
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masuk ke panggung dengan 

da lam panggung me res pon 

ngan pan dang an kemudian 

ketika merespon tersebut.

gung, kemudian keluar 

marah. Responlah ke lompok 

dan lihat lah ketika keluar 

panggung.

luar biasa, kemudian kelompok 

ke panggung, terus merespon 

sampai kelompok tersebut 

luar biasa.

ulang dan ber ganti  an dengan 

kemu dian mintalah pendapat 
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2. Latihan Teknik Memberi Isi

belajaran I.

mu anggap penting.

kamu beri tanda tersebut 

telah kamu beri tanda tersebut 

ngan perasaan gembi ra, dan 
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3. Latihan Teknik Pengembangan

la  kukan gerak anggota badan, dan ekspresi muka.

su ara.

ka  dang duduk, kadang ber pa ling, 

but, sehingga nan ti bisa dilatihkan 

ulang.
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4. Latihan Teknik Membina Puncak-Puncak

la kukan oleh pemeran untuk menuju klimaks permainan. Teknik 

a. Buatlah kelompok untuk 

latihan ini dan lakukan 

demi tahap penggunaan 

emo si pemeran pada sua tu 

ting  

ma rah lagi.

ter   hadap perkembangan 
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ak  si ke takutan ter se but 

ha rus disesuaikan de ngan  

ber  langsung sam pai pada 

klimaks. 

di   tahan. Apabila su dah 

di ga bung antara ge ra kan 

dan suara.

dengan pe nuh te  kanan, A 
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per    pin dah an A.  Baru pada 

suara dan gerakan.

pang   gung ba   gian be la kang 

akan le  bih kuat di    banding 

berada di panggung bagian 

depan ketika pe me  ran itu 

5. Latihan  Teknik Timming

nuju teman dialogmu

menjauhi teman dialogmu

mu

mu

sampai habis.
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sampai habis.

dulu terus ber gerak 

atau bergerak dulu 

bil bergerak.

6. Latihan  Teknik Improvisasi
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Teknik Pemeranan

se  perangkat alat dan teknik agar bisa memainkan karakter 

menghidupkan ka rakter peran. Dalam rangka usaha untuk 

menghidupkan eks  presi itu maka  pemeran akan berusaha 

pemeran itu sendiri seperti re lak sasi, konsentrasi, kepekaan, 

peran. Semakin te ram pil ia memainkan peran, maka 

penonton semakin mengerti dan mau me nerima permainan 
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Aktivitas Pembelajaran IV

artistik teater

tata artistik teater

D. Rancangan Tata Artistik

 A. Merancang Tata Panggung

dalam naskah lakon tersebut

tersebut.

ada dalam naskah lakon tersebut.

prinsip menata panggung.
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Tata Panggung

Tata pentas bisa disebut juga dengan scenery atau 

Background

main kan lakon. Tata pentas dalam pengertian luas adalah 

pemeran dalam pementasan. Tata pentas dalam pengertian 

seorang pemeran memainkan lakon.

d. Dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton.

atau pelaku.

satu sama lain.
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B. Merancang Tata Busana

naskah lakon ter sebut.

4. Buatlah gambar sket sa busana sesuai dengan ke  terangan 

ri kan ukuran.

men tasan.

7. Warnailah gambar 

de ngan tata busana 

kan.

Tata Busana

Tata busana sangat berpengaruh terhadap penonton, 

mem   perkuat kesan penonton.
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C. Merancang Tata Rias

ada dalam naskah lakon tersebut.

4. Buatlah gambar sketsa 

tata rias sesuai dengan 

dalam naskah lakon 

tersebut.

an tata rias sesuai dengan 

naskah lakon tersebut.

Busana tidak harus dapat memberi bantuan kepada 
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keguna an tata rias dalam pementasan

 Tata Rias

  

tapi dipanggung dia akan menjadi manusia lain, menjadi 

lakon.
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D. Merancang Tata Cahaya

tasan.

6. Warnailah gambar 

se suai dengan tata 

Kegunaan Tata Rias

dikehendaki.
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Tata Cahaya

sebagai sum ber pemanas dan penerang maka manusia 
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E. Merancang Tata Bunyi

lakon tersebut.

dalam pementasan.
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Tata Bunyi

dan merasakan suasana kejadian dalam lakon.

satu saja. Agar pertunjukan enak didengar dan dilihat kita 

volume 
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berikut.

dilengkapi dengan gerendel, jika ditempatkan di dekat 

kanan.

memukul benda keras.
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E. Uji Kompetensi

Pengetahuan

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Keterampilan

1. 

2. 

3. 

4. 
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F. Rangkuman

sudah dilakukan dalam kehidupan keseharian. Proses pe latihan 

timming 

bu sana atau kostum ini, penonton akan mengetahui siapa tokoh 
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musik dan sound atau tata suara digunakan untuk mendukung 

G. Re!eksi

terhadap diri kamu sendiri dan penilaian terhadap temanmu. 

Penilaian itu ada pada tabel di berikut ini. Isilah sesuai dengan 
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Penilaian Diri

 Nama    : ………………………………………….

 Kelas    : …………………………………………..

 Semester    : …………………..………………………

 Waktu penilaian   : ………………………………..…………

No Pernyataan Ya Tidak

1
Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-
sungguh untuk dapat menguasai tahapan-tahapan 
rancangan pementasan teater modern

2
Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan 
penuh perhatian sehingga dapat menguasai tahapan-
tahapan rancangan pementasan teater modern

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 
dengan materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan tahapan-
tahapan rancangan pementasan teater modern

5
Sama bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan 
tahapan-tahapan rancangan pementasan teater 
modern

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam 
pelatihan tahapan-tahapan rancangan pementasan 
teater modern

7
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan 
latihan tahapan-tahapan rancangan pementasan teater 
modern
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Penilaian Antarteman

 Nama penilai     : …………………………………..

 Kelas      : …………………………………..

 Semester      : …………………………………..

 Waktu penilaian    : …………………. ………………

No Pernyataan Ya Tidak

1
Berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-
sungguh untuk dapat menguasai tahapan-tahapan 
rancangan pementasan teater modern

2

Mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan 
penuh perhatian sehingga dapat menguasai 
tahapan-tahapan rancangan pementasan teater 
modern

3
Melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 
dengan materi pelatihan

4
Berperan aktif dalam kelompok pelatihan tahapan-
tahapan rancangan pementasan teater modern

5
Bekerjasama dalam kelompok pelatihan tahapan-
tahapan rancangan pementasan teater modern

6
Menciptakan suasana menyenangkan dalam 
pelatihan tahapan-tahapan rancangan pementasan 
teater modern

7
Menghargai teman-teman dalam melaksanakan 
latihan tahapan-tahapan rancangan pementasan 
teater modern
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Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan mampu

kelompok

Bab IX
Seni Gra!s

Alur Pembelajaran
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Perhatikan gambar berikut ini 

Sumber: Koleksi Pribadi      

1

3

5 6

2

4
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Setelah melakukan pengamatan gambar di atas, berikan 

media lain 

Isilah kolom berikut ini 

No
Nama benda/ 

Sebutan 
Benda

Proses/Teknik 

Pengerjaan

1.

2.

3.

4.

5.

6

No

Gambar
Nama Jawaban

1.

2.

3.

4.

5.
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A. Pengertian Seni Gra!s

graphein

menulis atau menggambar (Diksi Seni Rupa, Mikke Susanto hal 

graph atau graphic 

monotype

screen-printing) mengguna kan lembaran kain 

Gambar 9.1
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tinta, kemudian dilekatkan pada selembar kertas dan ditekan. Tinta 

sering disebut offset. Kegiatan offset seperti ini menggunakan 

applied art) 

woodcut) 
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 B. Jenis Karya Seni Gra!s Berdasarkan Teknik

  1.  Cetak tinggi 

kertas kemudi an diangkat, maka tampaklah gambar pada 

kertas.

Gambar 9.2

diberi warna.
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Gambar 9.3 Gambar 9.4 scrooll 

 2.  Cetak dalam (intaglio print)

etsa, mezzo tint, drypoint

 3.  Cetak datar ( Planography Print )

datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta 

limestone) . 

Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam 

(seng) untuk memperingan proses kerja. 
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monotype

menggunakan kamera digital, komputer,dan printer.

 4.  Cetak saring

screen

Gambar 9.5
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C. Berkarya Seni Gra�s

1.  Proses pembuatan cetak tinggi

4. Dengan menggunakan cutter

scrool, kemudian tempelkan pada kertas, ratakan dengan 

sendok atau permukaan, dipress dengan alat khusus atau 

2. Cetak saring

Monyl merupakan 

akan disablon.

5. Rak jemuran, untuk mengeringkan benda/kain hasil 

sablo nan.

sensitizer)

7.  Tinta (pewarna ) 
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Gambar 9.7

Gambar 9.8 Gambar 9.10

Gambar 9.6

 b.  Proses Pembuatan Klise (Negative Film)

1.  Langsung pada screen. 

sensitizer

2.  Manual. 

 Teknik manual dilakukan dengan menggambar di ker

jelas dapat digunakan tinta jenis rapido atau drawing 
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pen. Kemudian, kertas tersebut kemudian dibasahi dengan 

ga menjadi trasnparan. Setelah kertas tersebut kering 

dapat dilakukan pengeksposan gambar.

3.  Setting Komputer. 

printer jenis lasser 

di model/desain ke screen

1)  Pelapisan (coating)

sensitilizer 

gan coater (pelapis) bisa juga dipakai pengaris, tahap 

2)  Pengeringan awal

nakan bantuan hair dryer, dengan didiamkan saja sam

gian bawah di alas dengan busa hitam, dan dibagian 
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Gambar 9.11 

3.  Berkarya cetak tinggi

2. Papan

3. Karet

4)  Pembuatan klise

5)  Pengeringan

 Proses ini bisa dengan hair dryer aau dengan panas ma

tahari
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1.  Pensil

2.  Lem

4.  Pahat

 Keterangan Gambar:

1.  Membuat sketsa

2.  Memindahkan ke plat 

toreh, ba gi an tinggi 

bukan objek

3. Proses memberi tinta

4. Meratakan dengan 

alat (sendok)

bil dilihat apakah 

war na sudah rata

Gambar 9.12

1

3

5

2

4

6
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Gambar  9.13

D. Uji Kompetensi

Pengetahuan

4.  Perhatikan gambar berikut dan kemudian tulis nama dan 

      a                 b   
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Keterampilan

5.  Cetaklah dengan berbagai warna. 
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E. Rangkuman

diambil dari bahasa Inggris ‘Graph

Cetak dalam, Cetak datar

bentuk relief

dengan alat tajam

dan hardboard

cutter, dan gergaji.  
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No Pernyataan Jawaban

1
Saya berusaha belajar seni budaya materi seni gra!s 
dengan sungguh-sungguh

ya

 tidak

2 Saya mengerti dan paham materi seni gra!s
ya

 tidak

3 Saya mengerjakan tugas guru tepat waktu
ya

 tidak

4
Saya mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran seni gra!s

ya

 tidak

5
Saya berperan aktif dalam kelompok pada materi seni 
gra!s di kelas 

ya

 tidak

F. Re!eksi

kolom berikut ini 

 1. Penilaian Diri
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 2. Penilaian antar teman  

No Pernyataan Jawaban

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seni budaya 
materi seni gra!s

ya

 tidak

2 Mengerti dan paham materi seni gra!s
ya

 tidak

3 Mengerjakan tugas guru tepat waktu
ya

 tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran seni gra!s

ya

 tidak

5
Berperan aktif dalam kelompok pada materi seni gra!s 
di  kelas /kelompok

ya

 tidak

6
Bisa bekerja sama dan saling tanggung jawab dalam 
sebuah  kelompok kerja seni gra!s di kelas /kelompok

ya

 tidak
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Setelah mempelajarai bab ini diharapkan siswa

1.  Mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa

tempat pelaksanaan

4.  Merumuskan organisasi kepanitiaan pameran

5.  Melaksanakan pameran kelompok atau pameran kelas

Bab X
Pameran

Alur Pembelajaran

Pameran 
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Perhatikan gambar berikut

No Deskripsi

1

2

3

4

1

3

2

4

Setelah kalian mengamati gambar diatas deskripsikan pengamatan 

kalian sebagai berikut
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A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pameran

1. Pengertian

Gambar  10.1
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1) Pemeran di dalam ruangan (indoor

indoor harus 

pengunjung.

Gambar  10.2

2)  Pameran diluar ruang, (out door

bisa juga pameran lukisan atau keramik
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2.  Fungsi Pameran

a.  Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa

d.  Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator

baru bagi siswa

3.  Tujuan Pameran

d.  Melatih siswa mandiri dan bertanggungjawab terhadap 

e.  Melatih bekerjasama dalam suatu kelompok
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B. Perencanaan Pameran

Dalam suatu kegiatan pameran tidak akan bisa dilaksanakan 

disebut sebagai organisasi kepanitiaan pameran. Kepanitiaan 

tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan 

1. Kepanitiaan

a.  Panitia Pengarah/Steering Committee

dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan 

pem  bimbing atau Pembina kegiatan adalah guru mata 

b.  Panitia Pelaksana/Organizing Committee

dari awal hingga akhir. Dimulai oleh ketua panitia, 

sekretaris, bendahara sampai kepada pelaksana kerja 

Perhatikan struktur organisasi kepanitiaan berikut.
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2. Tugas kepanitiaan pameran

ke pada Pembina/pembimbing ataupun lansung kepada 

pa nitia pelaksana pameran

sek re taris dan bendahara

sekretariatan

Gambar 10.3
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3.  Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan

agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan 

suatu usulan kegiatan perlu dukungan atau persetujuan pihak 

dalam bentuk formal dan standar. Proposal ini disusun oleh ke tua 

pe tun juk oleh Pembina. 

Gambar  10.4
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di pasang di ruang panitia agar mudah diketahui, dipahami dan 

a.  Materi pameran

b.  Kelengkapan pameran

d.  Publikasi

f.  Dekorasi

C. Tahapan Penyelenggaraan Pameran Seni Rupa
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Gambar 10.5

E

D

C

C

B

A

 2.  Tahap Penataan Ruangan

digunakan.

membutuhkan.
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 D. Evaluasi Pameran

dapat berupa evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Sedangkan 

 3. Tahap Pelaksanaan

a. 

b. 

d. Penempatan petugas jaga stand

e. 

f. 

g. Pengadaan dokumentasi

h. 
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1.  Memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain

2.  Sebagai tolok ukur atas keberhasilan suatu kegiatan

a.  Sistem Kerja

 Sistem kerja dimulai dari tahap persiapan sampai tahap 

kerja, kerjasama antar panitia maupun antar seksi.

belum, dapat dijelaskan mengapa hal itu dapat terjadi 

tanggungjawab, penguasaan, dan ketepatan antara 

kesempatan mendatang.

 Pembahasan mengenai bentuk pameran adalah 

dilaksanakan sudah sesuai dengan maksud, tujuan dan 
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e.  Pelaksanaan Pameran

guna kan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan 

lebih baik.

E. Uji Kompetensi

Pengetahuan

2. Sebutkan 2 bentuk pameran berdasarkan peserta

pameran luar ruang

4. Sebutkan tugas pembimbing/ pembina pameran

5. Sebutkan 3 kelengkapan ruang pameran

Keterampilan 

 Susunlah sebuah konsep pameran kelas atau pameran 

kelompok dengan dalam bentuk sebuah proposal

kebutuhan
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3. Tentukan hari, waktu, tempat pelaksanaan pameran kelas / 

kelompok

5. Laksanakan pameran kelas tersebut dengan bimbingan, 

arahan dan petunjuk dari guru mata pelajaran.

F. Rangkuman

antara lain, Sebagai media penampilan jati diri seorang 

pengetahuan seni, Sebagai media komunikasi antar siswa 

dengan apresiator, Sebagai tolak ukur perkembangan dunia 

seni rupa, Sebagai sarana perangsang kreativitas siswa, 

baru, sedangkan tujuan Pameran adalah membangkitkan 

semangat seni seseorang, Meningkatkan apresiasi seseorang 

melatih bekerjasama dalam suatu kelompok Proposal 

harus dilakukan dalam kegiatan pameran seni rupa antara 

lain, publikasi kegiatan baik melalui siaran radio, spanduk, 

pembukaan dan penutupan.
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G. Re!eksi

 Setelah kamu melaksankan pameran kelas/ kelompok, isilah 

kolom dibawah ini

1. Penilaian pribadi

No Pernyataan Jawaban

1
Saya berusaha belajar seni budaya materi seni gra�s 
dengan sungguh-sungguh

ya

 tidak

2
Saya mengerti dan paham materi pameran kelas/
kelompok

ya

 tidak

3 Saya mengerjakan tugas guru tepat waktu
ya

 tidak

4
Saya mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran pameran kelas/kelompok

ya

 tidak

5
Saya berperan aktif dalam kelompok pada materi seni 
gra�s di kelas 

ya

 tidak
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 2. Penilaian antar teman  

No Pernyataan Jawaban

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seni budaya 
materi pameran kelas/kelompok

ya

 tidak

2 Mengerti dan paham materi pameran kelas/kelompok
ya

 tidak

3 Mengerjakan tugas guru tepat waktu
ya

 tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak 
dipahami pada pelajaran pameran kelas/kelompok

ya

 tidak

5
Berperan aktif dalam kelompok pada materi  pameran 
kelas/kelompok

ya

 tidak

6
Bisa bekerja sama dan saling tanggung jawab dalam 
sebuah  kelompok kerja pameran di kelas/kelompok

ya

 tidak
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1.  Mendeskripsikan jenis lagu modern

Bab XI
Bernyanyi 

Lagu Modern

Alur Pembelajaran

Bernyanyi Lagu 
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A. Jenis Lagu Modern

seseorang dalam membawakan sebuah lagu sesuai dengan jenis 

gih seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi 

 1.  Lagu Pop

pendengar. Dalam arti jenis lagu ini sangat mudah diterima 

kembang saat ini bersifat komersial dan berkeinginan untuk 

solo, grup band dan girl band atau boy 

band.

dipahami atau easy listening
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Gambar 11.1

Gambar 11.2

Gambar 11.3 Gambar 11.5

Gambar 11.4
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menjadi andalan mereka pada kolom di bawah ini!

No. Artis/ 
penyanyi Solo Band Grup vokal Judul lagu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ekonomi menengah ke atas, mungkin hal ini disebabkan karena 

caffe atau tempat makan 

menengah ke atas.
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luas dan sering terjadi modulasi atau perpindahan tangga 

Gambar 11.6 Gambar 11.7

Gambar 11.9

Gambar 11.8
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No. Artis/ penyanyi jazz Solo Band Grup 
vokal Judul lagu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Gambar 11.10

Gambar 11.11

Gambar 11.12.

BERAKSI

nggak

keki

happy
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No. Artis/ penyanyi Solo Band Judul lagu

 4.  Lagu Dangdut

Gambar 11.13
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Gambar 11.14

No. Artis/ penyanyi
Gaya Joget di panggung

Judul lagu
Berlebihan Sedang Biasa
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B. Gaya Bernyanyi Lagu Modern

batas pada penguasaan teknik vokal dan pembiasaan mengikuti 

de ngan baik.

powerfull
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C. Latihan Bernyanyi Lagu Modern dengan Gaya 

yang Tepat

kemudian berat badan bertumpu seimbang dikedua kaki 

kita.

lebih rileks lagi.

lalu keluarkan nafas dengan suara seperti desis ular ‘shss... 

lakukan berulang selama 3 kali putaran

Gambar 11.15 Contoh vokalisi nada do-sol

Gambar 11.16 Contoh vokalisi tangga nada

Gambar 11.17 Contoh vokalisi interval 1-3
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Gambar 11.18 Contoh vokalisi untuk melatih artikulasi

No.
Sebelum menyanyikan lagu modern saya telah 

melakukan langkah :
Ya Tidak

1 Mendengarkan lagu tersebut lebih dari 10 kali

2 Membaca dan memahami lirik lagu dengan baik

3
Memahami pola irama dan pola melodi lagu 

tersebut dengan baik

4
Meniru gaya penyanyi yang membawakan lagu 

tersebut

5
Melakukan latihan vokal dasar di atas sebelum 

bernyanyi
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kelas, kemudian diskusikan hasil sajian kamu atau teman kedalam 

kolom berikut!

No. Nama siswa Judul lagu Gaya bernyanyi Kritik & Saran
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Gambar 11.19 Contoh lagu pop 1
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Gambar 11.20 Contoh lagu pop 2
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Gambar 11.21 Contoh lagu pop 3
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D. Uji Kompetensi

1. Pengetahuan

2. Keterampilan

 

E. Rangkuman

dilakukan apabila kita sering mendengarkan irama lagu tersebut 

mimik, ekspresi dan gestur tubuh kita dengan kebutuhan dan 

melakukan persiapan vokal dengan pelemasan, pernafasan dan 

pembedahan lagu mulai dari memahami lirik dan irama lagu 

tersebut.
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Setelah mempelajari gaya bernyanyi 

lagu modern, saya dapat:
1 2 3 4 Skor

Memahami beberapa jenis lagu 

modern yang berkembang di 

Indonesia

Menghargai karya lagu modern 

sesuai dengan jenis musiknya

Menghargai eksistensi para artis/

penyanyi lagu modern dari semua 

jenis musik yang dijelaskan

Menghargai gaya bernyanyi para 

artis/penyanyinya

Memahami ciri khas gaya bernyanyi 

sesuai dengan jenis lagunya

Mengerjakan tugas tentang analisis 

artis/penyanyi lagu modern dengan 

sungguh-sungguh

F. Re!eksi

kita mendengar dan menikmati sebuah lagu, maka semakin kita 

dengan makna lagu tersebut.

benar.

 ) pada kolom 1, 2, 3 dan 4 sesuai pendapatmu sendiri.
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Melakukan latihan-latihan vokal yang 

akan berpengaruh terhadap gaya 

bernyanyi dengan baik

Melakukan pembedahan lagu dengan 

sungguh-sungguh agar dapat 

memahami makna lagu dengan 

benar

Menyanyikan lagu modern dengan 

gaya yang baik dan benar dengan 

sungguh-sungguh

Jumlah
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Aktivitas Mengomunikasikan
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2.  Memahami proses bermain musik modern dalam sajian 

ansambel

3.  Memainkan lagu modern dalam bentuk ansambel

Ansambel 

Lagu Modern

Alur Pembelajaran

Bab XII
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A. Jenis Musik Ansambel

akan mengaplikasikan lagu modern ke dalam bentuk saji an ansambel. 

bel recorder atau an sambel pianika. Menampilkan sajian musik 

mainkan oleh beberapa orang pemain dengan jenis alat musik 

 recorder 

me gang peranan memainkan melodi lagu adalah recorder dan 
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 a.  Kedisiplinan

sam pai  kan dengan baik sesuai jalur dan tidak ada bagian 

mu sik lebih rapi dan bagus.

  Setelah ketiga teknik di atas dimiliki oleh setiap anggota 

dilakukan oleh seluruh anggota agar kekompakan dan 

aturan dari pelatih atau pembina selama latihan dan pentas.
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B. Memainkan Lagu Modern dalam Bentuk 

 Ansambel

Dalam bagian ini kita akan berlatih memainkan lagu modern 

akan dimainkan. 

dalam notasi musik baik itu notasi angka atau pun notasi balok. 

 1.  Latihan ansambel sejenis

  Siapkanlah alat musik recorder sopran kemudian latihlah 

ini. Lagu bendera ini dimainkan ansambel dengan variasi 2 

  Pianika.

Gambar 12.1 Tangga nada Do=F

Gambar 12.2

 Penamaan 
jari diurut kan 
1-7 dimulai 
pada bagian 
atas recorder 
dan 0 untuk 
lubang 
bagian 
belakang

Gambar 
12.3

 Posisi 
jari pada 
recorder 
sesuai letak 
not di garis 
para nada
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Gambar 12.4 Contoh lagu pop Do=F dengan aransemen untuk 
ansambel
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Gambar 12.5 Contoh lagu pop Do=F dengan aransemen untuk ansambel

beberapa jenis alat musik melodis, ritmis dan harmonis. Perpaduan 

ketiga jenis alat musik ini akan membuat sajian ansambel lebih 

lengkap. Siapkanlah alat recorder musik sopran, pianika dan 

cymbal lalu mainkanlah lagu di atas.
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C. Uji Kompetensi

 Pengetahuan

dalam sebuah kelompok musik ansambel sejenis dan 

 Keterampilan

aransemen menjadi sajian musik ansambel sejenis atau 

D. Rangkuman

meng  hargai proses latihan dibandingkan hasil akhir, karena proses 

lagu modern dalam bentuk sajian ansambel juga maksimal.

E. Re!eksi

menonjol sendiri dengan taat aturan pelatih dan aturan 
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No
Setelah mempelajari gaya bernyanyi lagu 

modern, saya dapat:
1 2 3 4 Skor

1
Memahami teknik permainan musik ansambel 

sejenis

2
Memahami teknik permainan musik ansambel 

campuran

3 Melakukan latihan ansambel secara berkelompok

4

Mengerjakan tugas tentang teknik bermain 

musik ansambel dengan senang hati dan percaya 

diri

5
Melakukan latihan ansambel lagu modern sejenis 

dan campuran dengan disiplin

6
Melakukan latihan ansambel lagu modern sejenis 

dan campuran dengan usaha keras

7

Melakukan latihan ansambel lagu modern sejenis 

dan modern sesuai dengan aturan teknis yang 

baik

8
Menghargai lagu modern yang telah 

diarransemen yang saya mainkan

9

Menghargai dan mengapresiasi penampilan 

kelompok lain dalam memainkan lagu modern 

dalam sajian ansambel sejenis maupun campuran

Jumlah

) pada kolom 1, 2, 3, dan 4 berikut ini sesuai dengan 
pendapatmu.

Aktivitas Mengomunikasikan

dalam memainkan ansambel lagu modern

2. Tulisan dibuat berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

membangun untuk perbaikan kelompok tersebut pada 
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1. Menjelaskan pengertian komposisi tari,

4. Menjelaskan komponen dalam komposisi tari

8. Melakukan eksplorasi dan improvisasi gerak tari

9. Menjelaskan konsep desain musik

maupun tulisan

Bab XIII
Komposisi Tari

Alur Pembelajaran
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Tari sebagai ekspresi seni merupakan alat komunikasi kepada 

 

1

3

5

2

4

6

Perhatikan dan amatilah gambar dibawah ini. diskusikan 

genre 
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No. Aspek yang Diamati Uraian Hasil Pengamatan

1 Desain Gerak

2 Desain Lantai ( garis lantai)

3 Desain Musik

4 Property

5 Kostum dan Tata Rias

gunakan iringan.

bawah ini!

Format Diskusi Hasil Pengamatan
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A. Pengertian Komposisi
 

me rupakan usaha koreografer untuk memberikan wujud estetik 

pada seni tari melalui gerak, dalam musik dengan pengolahan 

nada, ritme dan melodi,lukis dengan garis, warna dan bentuk. 

tanpa merubah atau mengembangkan perbendaharaan gerak serta 

perubahan dan pengembangan perbendaharan gerak sesuai dengan 

baru. 
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Sumber:  Pribadi
Gambar 13.1 Pertunjukan tari dengan komposisi kelompok dan diringi kolaborasi musik 

tradisional dan modern

Sumber:  Pribadi

Perhatikan dan amatilah gambar dibawah ini dan jelaskan 

mengenai gambar tersebut!

dibawah ini

Format Diskusi Hasil Pengamatan

No. Aspek yang Diamati Hasil Uraian Pengamatan

1

2

3

4

5
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Gambar 13.2 Komposisi kelompok (canon dan alternet)

Gambar 13.3 Komposisi kelompok (Balanced)
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Gambar 13.4 Komposisi kelompok (Broken)

Gerakan

Komposisi

Proses Hasil

1

2

3



236 Kelas IX SMP/MTs 

Gambar 8 1.23

B. Menyusun Karya Tari
 

penataan gerak bisa dilakukan dengan tertata dan rapih sesuai 

Gerakan
Komposisi

Proses Hasil

4

5

6
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mempertimbangkan ruang dan waktu. Proses dalam penataan 

tari dapat dilakuakn dengan eksplorasi dan berimprovisasi gerak. 

kan gerak dibawah ini dengan menggunakan hitungan dan 

kembangkanlah gerak tersebut menjadi satu rangkaian gerak 

 2.  Konsep Musik 

  Sebelum membuat sebuah gerakan untuk kita harus bisa 

lagu, penempatan urutan dan mixing. Kadang kita terjebak 

tanpa disesuaikan dengan konsep dan gerakan. Kemudian 

penempatan urutan lagu pun tidak pas sehingga musik tidak 

mixing 
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balance, hal ini membuat musik 

men jadi satu kesatuan.

Gambar 13.5 Gambar 13.6

 3.  Kostum Dan Properti 

  Kostum dan properti adalah alat penunjang konsep sebuah 

pro perti tertentu karena bisa menimbul kan masalah apabila 

se buah tarian akan terlihat indah dan bagus apabila ditunjang 
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C. Uji Kompetensi
 

  Pengetahuan

 Projek

a.  Ide

d.  Musik pengiring

Gambar 13.7 kostum Parade Tari Jakarnafal 2014 

Dengan properti payung

Gambar 13.8 kostum Tari Balet

e.  Waktu 

f.  Tata rias dan busana 

g.  Tempat
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  Praktek

dan improvisasi kalian. Mintalah bantuan kepada guru kalian jika 

di depan kelas.

D. Evaluasi Pembelajaran

1. Penilaian Pribadi

No. Pernyataan Ya Tidak

1
Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-

sungguh untuk dapat menguasai komposisi tari

2

Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan 

penuh perhatian sehingga dapat menguasai komposisi 

tari

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 

dengan materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan komposisi 

tari

5
Saya bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan 

komposisi tari

7
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam 

pelatihan komposisi tari

8
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan 

latihan komposisi tari
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No Pernyataan

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh

ya tidak

2
Mengikuti pembelajaran  dengan penuh perhatian

ya tidak

3
Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu

ya tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami

ya tidak

5
Berperan aktif dalam kelompok

ya tidak

6
Menyerahkan tugas tepat waktu

ya tidak

7
Menghargai ragam gerak yang terkandung didalam membuat karya 

tari
ya tidak

8
Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik

ya tidak

9
Menghormati dan menghargai teman

ya tidak

10
Menghormati dan menghargai guru 

ya tidak
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E. Rangkuman

la ku kan dengan bebas akan lebih menarik melalui rangsangan 

kua litas ekspresi gerak dan menumbuhkan kualitas emosional 

hubungan erat dengan sikap dan perasaan.

F. Re!eksi
 

seni tari



Seni Budaya 243

ju kan seni tari

lisan maupun tulisan

8.  Melakukan pergelaran seni tari

Bab XIV
Pagelaran 

Karya Tari

Alur Pembelajaran
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pagelaran seni tari merupakan hiburan dan apresiasi bagi seniman 

dikembangkan dan dapat dikomunikasikan kepada penonton.

1

4

2

5

3

6
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1.  Perhatikan gambar di atas, kelompokkan unsur pendukung 

isilah tabel di bawah ini sesuai dengan unsur pendukung didalam 

No. 

gambar
Unsur pendukung Tempat pentas

1

2

3

4

5

6

Setelah kamu mengisi kolom tentang unsur pendukung pagelaran karya 

seni tari tersebut, kemudian diskusikanlah dengan teman-teman dan isilah 

kolom di bawah ini!
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Format Diskusi Hasil Pengamatan

No. Aspek yang diamati Uraian hasil pengamatan

1
Unsur pendukung dalam 
pagelaran tari

2
Keunikan yang terdapat di 
dalam pagelaran tari

3
Jenis tari dalam pagelaran 
tari

4
Nilai estetis dalam pagelaran 
tari

5
Fungsi tari dalam pagelaran 
tari
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A. Manajemen Pertunjukan Tari
 

persiapkan suatu penampilan visual sebuah tarian.

Tim produksi

(pengelola pergelaran)
Tim artistik

(menciptakan karya seni sesuai

dengan tema)

Tugas & tanggung 

jawab Tim Kerja

Gambar 14.1 

Tim Produksi

 1. Pimpinan Produksi

 2. Sekretaris Produksi

 4. Seksi Dokumentasi

 5. Seksi Publikasi

 7. Tiketing

 a. Keamanan

 d. Transportasi

 

 1.  Sutradara / Koreografer

 3.  Stage Manajer

 7.  Penata Suara

 8.  Penata Musik/Sound
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1.  Pimpinan Produksi

seni pertunjukan.

2.  Sekretaris Produksi

pertunjukan.

hubungan dengan keuangan.

4.  Seksi Dokumentasi

5.  Seksi Publikasi

dari kegiatan pementasan pertunjukan.

dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni 

pertunjukan.

7.  Tiketing

9.  Sutradara/ Koreografer

alur atau laku dari sebuah pertunjukan.
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11. Stage Manager

12. Penata Panggung

dasar kan prasaran dari pimpinan artistik.

atau tanggungjawab merias dan menata busana pemain.

15. Penata Suara

 Tugas penata musik dan sound adalah menjadi sumber sukses 
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B. Pagelaran Karya Seni Tari

       

Panitia/seniman Karya seni Penonton

Pagelaran Seni

  2. Sebutkan tujuan pergelaran tari !

Kegiatan pagelaran bagi siswa merupakan suatu kegiatan dalam 

rangka membentuk pengalaman dari kreativitas, kemampuan 

musikal, tanggungjawab, pengenalan jati diri terutama dalam hal 

a.  Pembentukan panitia
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sa  na an terhadap bentuk kegiatan. Panitia terbagi menjadi 

1.  Steering Comitee (panitia pengarah) sebagai penasehat 

dalam menjalankan tugas.

2. Organizing Comitee

dengan pelaksanaan di lapangan.

laksanaan pagelaran.

C. Uji Kompetensi

 Pengetahuan

5.  Mengapa waktu dan jadwal pertunjukan perlu diperhatikan 
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 Projek

seni tari

tabel berikut ini! 

No. Kerangka proposal

1   Nama Kegiatan

2   Latar Belakang

3   Dasar Pemikiran

4   Pelaksanaan

5   Pelaksana/ susunan panitia

6   Anggaran

7   Susunan acara

8   Penutup
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No. Bentuk 
kegiatan

April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Menentukan 
tema tari dan 
sinopsis

2 Eksplorasi 
gerak

3 Eksplorasi 
musik

4 Membuat 
pola lantai

5

Membuat set 
panggung 
dan tata 
lampu

6
Gabungan 
gerak dan 
musik

7 Berlatih 
ekspresi

8 Gladi kotor

9 Gladi bersih

10 Pagelaran

) dalam penentuan jadwal mulai 

menentukan tema sampai dengan pagelaran. Diskusikan bersama 

dengan teman –teman kalian.

 Praktek
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D. Evaluasi Pembelajaran

1. Penilaian Pribadi

No. Pernyataan Ya Tidak

1

Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-

sungguh untuk dapat menguasai manajemen produksi 

tari modern

2

Saya mengikuti pembelajaran dan pelatihan dengan 

penuh perhatian sehingga dapat menguasai manajemen 

tari teater modern

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai 

dengan materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan 

manajemen produksi tari modern

5
Saya bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan 

manajemen produksi tari modern

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam 

pelatihan manajemen produksi tari modern

7
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan 

latihan komposisi tari
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No Pernyataan

1
Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh

ya tidak

2
Mengikuti pembelajaran  dengan penuh perhatian

ya tidak

3
Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu

ya tidak

4
Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami

ya tidak

5
Berperan aktif dalam kelompok

ya tidak

6
Menyerahkan tugas tepat waktu

ya tidak

7
Menghargai ragam gerak yang terkandung didalam membuat karya tari

ya tidak

8
Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik

ya tidak

9
Menghormati dan menghargai teman

ya tidak

10
Menghormati dan menghargai guru

ya tidak
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E. Rangkuman
 

dikatakan dengan pertunjukan dan biasa ditambah dengan seni 

rupa, seni musik dan seni teater. Pagelaran seni melatih penikmat 

dengan baik.

diatur agar tidak monoton, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk 

F. Re!eksi
 

pendukung. Seni rupa, seni musik dan seni teater merupakan 
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Bab XV
Manajemen 

Pertunjukan 

Teater Modern

Alur Pembelajaran

Manajemen 
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Kegiatan Pembelajaran

maupun melalui dokumentasi

pertunjukan

3.  Mengeksplorasi pekerjan dalam produksi seni pertunjukan

4.  Membuat kelompok kerja dalam produksi seni pertunjukan

5. Mempresentasikan hasil kerja dalam produksi seni 

pertunjukan

Lembar Pengamatan

Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Manajemen Produksi 

a. Pimpinan Produksi 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) .................................... 

b. Sekretaris 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) .................................... 

c. Bendahara 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) .................................... 

d. Seksi Dokumentasi 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) ....................................
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Pengamatan Hasil Pengamatan 

e.   Seksi Publikasi 

      1) .................................... 

      2) .................................... 

      3) .................................... 

      4) .................................... 

f. Seksi Pendanaan 

      1) .................................... 

      2) .................................... 

      3) .................................... 

      4) .................................... 

g. House Manajer 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) .................................... 

2. Manajemen Artistik a. Sutradara atau Konseptor 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) .................................... 

b. Pemeran 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

     4) .................................... 

c. Pimpinan Artistik 

     1) .................................... 

     2) .................................... 

     3) .................................... 

d. Stage Manager 

    1) .................................... 

    2) .................................... 
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Lembar Diskusi 

 

Topik Hasil Diskusi

Kelompok 

Manajemen 

Produksi 

Kelompok 

Manajemen 

Artistik 

Musyawarah 

Produksi 

Aktivitas Pembelajaran 

2. Mendiskusikan tentang manajemen seni pertunjukan 

tunjukan 

pekerjaan dalam manajemen seni pertunjukan 

5.  Membuat kelompok kerja sesuai dengan pekerjaan dalam 

manajemen seni pertunjukan 

dalam manajemen seni pertunjukan
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 Manajemen 

to manage 

ma najemen agar dalam bekerja atau melakukan usaha 

usaha itu sendiri. 

benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

A. Manajemen

bentuk kelompok kerja dalam memproduksi seni pertunjukan. 
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mentaskan seni teater hasil produksi. Langkah pertama adalah 

B. Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam produksi seni pertunjukan terbagi 

a.  Pimpinan Produksi

an seni pertunjukan

dan keberhasilan produksi

3.  Pimpinan produksi juga menjadi ujung tombak terdepan 

maupun laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan.

4.  Pimpinan produksi harus memahami peran, tugas, dan 

jalankan tugas produksi.

5.  Tugas kontroling kerja kerumahtanggaan, operasional 

staf, pemilihan tempat pementasan, hingga standar 

bawahan agar seluruh staf mau dan mampu bekerja 
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b.  Sekretaris Produksi

1. Tugas sekretaris adalah bertanggung jawab dalam 

berhubungan dengan produksi seni pertunjukan.

3.  Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar serta 

dengan administrasi kesekretarisan.

kesekretariatan

5.  Membuat laporan pekerjaan kepada pimpinan produksi 

berhubungan dengan keuangan

2. Membuat administrasi keuangan produksi seni pertunjukan

3.  Membuat laporan keuangan produksi seni pertunjukan

kebendaharaan

d.  Seksi Dokumentasi

dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan.

berhubungan dokumentasi
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produksi untuk dapat digunakan untuk keperluan lain 

setelah pementasan pertunjukan.

e.  Seksi Publikasi

kegiatan pementasan pertunjukan.

media audio (radio) maupun media audio visual (untuk 

keperluan televisi, web internet).

f.  Seksi Pendanaan

dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan 

seni pertunjukan.

atau bantuan non uang, seperti sumbangan pemikiran, 

tenaga, pinjaman tempat dan fasilitas.

digelar.

1. 

bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam 

2. 
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3. 

pemberian servis kepada penonton mulai dari pembelian 

4. 

5. 

pertama, pelatihan, gladi kotor, gladi bersih, pementasan/

berlangsung.

6. 

berkonsultasi kepada pimpinan produksi dan pimpinan 

7. 

a)  Seksi Keamanan

pertunjukan berlangsung

2.  Membagi tugas dalam kelompok keamanan

selama pementasan

selama pertunjukan berlangsung

b) Seksi Konsumsi

mulai dari latihan, pementasan sampai 

dengan setelah pementasan
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produksi

konsumsi produksi

dan pengguna transportasi

bendahara produksi

perawatan gedung untuk latihan.

perawatan gedung untuk pementasan.

digunakan untuk pementasan.

kebersihan gedung selama digunakan untuk 

produksi.
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C. Manajemen Artistik

Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja manajemen artistik 

 1.  Sutradara atau Konseptor

a.  Membuat konsep pertunjukan

d.  Memilih pemain dan melatih pemain sesuai dengan 

konsep pertunjukan

penata artistik

 2.  Pemeran

a.  Membuat konsep pemeranan dengan sutradara.

b.  Menganalisa naskah lakon dengan sutradara sebagai 

persiapan pementasan.

sutradara

dimainkan

e.  Melaksanakan interpretasi hasil observasi agar peran 

f.  Melaksanakan latihan dengan sutradara.

hasil pelatihan dengan sutradara.

 3. Pimpinan artistik

harmonis.
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penataan rias pemain, penataan musik dan penataan 

suara.

     1.  Stage manager

panggung

an pimpinan artistik

urutan pelaksanaan pementasan, terutama pada 

kan pada pementasan.

pelaksanaan kerja.

   2.  Penata panggung

d) Dalam melaksanakan kerja tata panggung, 

penata panggung dibantu oleh beberapa kru tata 

panggung

mengalami kendala kerja

f)  Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik
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   3.  Penata kostum atau busana

a)  Menganalisis naskah lakon sebagai persiapan 

sesuai dengan hasil analisis naskah lakon

d)  Mendata kebutuhan alat dan bahan tata kostum 

telah dibuat dan dibantu oleh kru tata rias

g)  Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik 

tentang hasil kerja penataan kostum atau busana

   4.  Penata rias

a)  Menganalisis naskah lakon sebagai persiapan 

hasil analisis naskah lakon

d)  Mendata kebutuhan alat dan bahan tata rias 

g)  Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik 

tentang hasil kerja penataan rias

analisis naskah lakon
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e)  Konsultasi dengan sutradara tentang bloking 

dan penataan pemain

setelah pelaksanaan pementasan.

a) Menganalisis naskah lakon sebagai persiapan 

analisis naskah lakon

pementasan

waktu pementasan dengan berpedoman pada 

jelas, wajar, indah dan menarik sera memenuhi 

standar level minimal dan terhindar dari noise, 

penata dibantu oleh kru atau asisten.

g)  Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik 

dan sutradara setelah melaksanakan penataan 
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  7.  Penata Musik dan Sound

a)  Menganalisis naskah lakon sebagai persiapan 

penataan musik dan sound

naskah lakon

tentang penataan musik dan sound

pementasan

e)  Melaksanakan penataan sound dan musik pada 

waktu pementasan

f)  Dalam melaksanakan tata sound dan musik, 

penata dibantu oleh kru atau asisten.

g)  Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik 

dan sutradara setelah melaksanakan penataan 

D. Uji Kompetensi

  Pengetahuan

2)  Kenapa harus menerapkan manajemen produksi 

  Keterampilan

produksi maupun manajemen artistik teater modern dan 



272 Kelas IX SMP/MTs 

pementasan bertujuan agar sekelompok orang atau tim dalam 

penting, karena kedua kelompok kerja ini saling memerlukan dan 
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No  Pernyataan Ya Tidak

1

Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-

sungguh untuk dapat menguasai manajemen produksi 

teater modern

2

Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan 

penuh perhatian sehingga dapat menguasai manajemen 

produksi teater modern

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai dengan 

materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan manajemen 

produksi teater modern

5
Saya bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan 

manajemen produksi teater modern

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam pelatihan 

manajemen produksi teater modern

7
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan latihan 

manajemen produksi teater modern

F. Re!eksi

terhadap diri kamu sendiri dan penilaian terhadap temanmu. 

Penilaian itu ada pada tabel di berikut ini. Isilah sesuai dengan 

Penilaian Pribadi
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seni tetapi juga berlatih dan belajar berorganisasi dan bekerjasama 

kamu rasakan dan pikirkan setelah mengikuti pembelajaran 

No  Pernyataan Ya Tidak

1
Berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh 

untuk dapat menguasai manajemen produksi teater modern 

2

Mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan penuh 

perhatian sehingga dapat menguasai manajemen produksi 

teater modern 

3
Melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai dengan materi 

pelatihan 

4
Berperan aktif dalam kelompok pelatihan manajemen 

produksi teater modern 

5
Bekerjasama dalam kelompok pelatihan manajemen 

produksi teater modern 

6
Menciptakan suasana menyenangkan dalam pelatihan 

manajemen produksi teater modern 

7
Menghargai teman-teman dalam melaksanakan latihan 

manajemen produksi teater modern 

Penilaian Antar teman 



Seni Budaya 275

modern 

artistik 

pementasan teater modern 

 Kegiatan Pembelajaran 

1. Melaksanakan manajemen produksi 

2. Melaksanakan manajemen artistik 

3. Melaksanakan pementasan teater modern 

4. Melakukan evaluasi hasil pementasan 

Bab XVI
Pementasan 

Teater Modern

Alur Pembelajaran
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Lembar Diskusi 

Topik Hasil Diskusi

Kelompok 

Manajemen 

Produksi 

Kelompok 

Manajemen 

Artistik 

Aktivitas Pembelajaran I, II, III, dan IV 

2.  Pembagian kerja dan penanggungjawab pekerjaan 

4.  Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan 

kerjaan
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A. Pra Pementasan

1.  Persiapan Pekerjaan Produksi 

duksi teater modern. Pimpinan produksi mengkontrol 

teater modern. 

produksi produksi teater. 

kan untuk produksi teater kepada pimpinan produksi. 

lak sanakan dokumentasi proses produksi dan proses 

artistik. 

(membuat poster dan menempel poster). 

duksi teater, baik sebelum pementasan, maupun pada 

waktu pementasan. Seksi pendanaan juga melobi dan 

tim produksi. 
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g. House manager 

sum si, seksi transportasi, ticketing 

dan kru artistik. 

amanan termasuk menata parkir kendaraan pe nonton 

pada waktu pementasan. 

ta san, maupun setelah pementasan. 

pe  mentasan dan ketika pementasan  berlangsung. Sek si 

k.  Ticketing 

akan dijual pada waktu sebelum pementasan serta jauh 

hari sebelum pementasan berlangsung. Ticketing 

laporkan hasil penjualan tiket kepada seksi pendanaan 

l.  Penanggungjawab gedung sudah mulai mempersiapkan 

waktu pementasan teater. 
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2. Persiapan Pekerjaan Artistik 

a.  Penguasaan Lakon 

sebut. Tema merupakan ide dasar, gagasan atau pesan 

samar atau tersirat.Tema dalam sebuah lakon bisa 

tunggal dan bisa juga lebih dari satu. Tema dapat 

  By what the character say 

  By what the character do 

  By the summation and balancing of the saying 

and doing (melalui jumlah dan keseimbangan 

pola pengadeganan dalam permainan teeater dan 

nerus tanpa pembagian. Plot dalam naskah lakon 

jadi dalam pementasan. Pembagian plot dalam 
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bagian awal (berisi perkenalan tokoh, tempat dan 

tokoh protagonis dan antagonis, kemudian dilanjutkan 

ruang merupakan penggambaran dari ruang atau 

tempat kejadian peristiwa dalam lakon tersebut 

peng gambaran dari waktu peristiwa dalam lakon 

suasana merupakan penggambaran dari suasana 

dari lakon atau peristiwa itu sedang berlangsung 

setting atau scenery serta 

sua sana tiap pengadeganan lakon. 

dapat juga berfungsi sebagai pembentuk bahkan 
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lawanan antar tokoh. Tokoh dalam teater atau tokoh 

protagonis adalah tokoh utama 

antagonis 

protagonis. Ketiga, tokoh trita-

gonis 

dua kubu, tokoh tritagonis merupakan pihak ketiga. 

b.  Penguasaan Peran 

Kerja sutradara adalah membuat konsep pementasan 

dimainkan. Sutra dara dan pemeran sudah harus menguasai 

sangat 

dimainkan, seorang pemeran bisa melakukan lang kah kerja 

tersebut akan melakukan tindakan pokok menjadi siswa 
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karena sudah sadar bahwa tindakan nakal itu tidak baik 

menganalisis sifat dan watak peran dalam naskah lakon. 

me nonjolkan sifat itu ketika ada kesempatan dalam suatu 

adegan. Penonjolan ini bisa digambarkan dengan pose 

sebut maka kita dapat mengekspresikan baik lewat bahasa 

verbal maupun bahasa tubuh. 

pe meran dituntut untuk merasakan gejolak batin atau 

maupun timing dialog. Langkah kerja ini dimulai dengan 
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Langkah ini dilakukan untuk memberikan tekanan dan 

dalam beat, maka tinggal mempertimbangkan bagaimana 

kita mainkan. 

pula. 

Pe 

peran, observasi, dan interpretasi harus dikompromikan 

seluruhan artistik di atas pentas. 

pemeran. Dalam membuat bloking seorang pemeran harus 

sadar terhadap ruang karena posisi kita akan dinikmati 

oleh penonton. 
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ti asa dimasukkan dalam pikiran sehingga, seolah kita 

me ngenal tokoh tersebut dengan baik. Setelah gambaran 

dan memikirkan jiwa peran, maka perasaan dan pikiran 

c.  Penguasaan Artistik 

1)  Pimpinan artistik mulai memimpin dan mengkoordinasi 

2)  Stage manager 

pe mentasan serta berkoordinasi dengan seluruh kru 

Stage 

manager 

waktu pementasan. Dalam melaksanakan pekerjaan 

pe nataan panggung, penata dibantu oleh tim untuk 
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ker jaan penataan panggung, penata dibantu oleh tim 

tasan. Dalam melaksanakan pekerjaan penataan rias, 

pementasan. Dalam melaksanakan pekerjaan penataan 

suara pada waktu pementasan. Dalam melaksanakan 

menata musik dan sound pada waktu pementasan. 
Dalam melaksanakan pekerjaan penataan panggung, 

Aktivitas Pembelajaran V 

1. Melaksanakan kerja bidang produksi 

2. Melaksanakan kerja bidang artistik 

3. Melaksanakan pementasan
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B. Pementasan

 1. Tim Produksi 

duksi 

modern. 

luar maupun dana masuk. 

e.  Seksi pendanaan bekerja sama dengan tiketing, dan 

f.  Tim ticketing menjual tiket pada penonton, bagi penonton 

kebutuhan waktu pementasan 

gedung pementasan maupun di luar gedung pementasan. 

manan dalam hal parkir kendaraan bagi penonton. 

penonton dan pemain pada saat pementasan. 

lukan selama pementasan teater. 

 2.  Tim Artistik 

pementasan 

b.  Pemeran melaksanakan permainan peran sesuai dengan 
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an itu memang memerlukan pergantian setting atau tata 

dengan sutradara. 

tum atau busana pemeran sebelum pementasan dimulai 

serta memperbaiki ulang pada waktu pementasan bila 

terjadi kerusakan kostum atau busana pemeran. 

f.  Penata rias melaksanakan penata rias pemeran sebelum 

tu pementasan bila terjadi kerusakan tata rias pemeran. 

sebelum pementasan adalah mengatur dan meng instalasi 

h.  Penata musik dan sound atau tata suara melaksanakan 

Aktivitas Pembelajaran VI 

2. Melaksanakan evaluasi kerja produksi 

3. Melaksanakan evaluasi kerja artistik 
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C. Pasca Pementasan
 

1. Evaluasi Kerja 

Pemimpin produksi melakukan evaluasi kerja, baik evaluasi 

bidang tertentu, tetapi memberikan solusi bila akan mengadakan 

pementasan teater lagi. Dalam evaluasi kerja ini juga disampaikan 

laporan kerja setiap bidang kerja. Laporan ini merupakan salah 

 2. Evaluasi Pementasan 

evaluasi pementasan ini, seluruh tim akan mengetahui kekurangan 

dikemudian hari. 
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Lembar Evaluasi Kerja 

Bidang Hasil Evaluasi 

Produksi 

 Kelemahan   : 

 Kelebihan     : 

 Hambatan    : 

 Solusi            :

Artistik

 Kelemahan   : 

 Kelebihan     : 

 Hambatan    : 

 Solusi            :

D. Uji Kompetensi

  Pengetahuan 

  Keterampilan 

menjadi tanggungjawabmu.
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E. Rangkuman

Pekerjaan pementasan dilaksanakan mulai dari persiapan, 

pe mentasan dan evaluasi pementasan. Persiapan pementasan 

pen danaan, dokumentasi, publikasi, dan persiapan gedung untuk 

dokumentasi, dan pimpinan produksi sebagai tuan rumah bagi para 

panggung, penata kostum dan busana langsung memakaikan 

pada para pemeran, penata rias langsung merias para pemeran, 

penata panggung langsung membuat setting dekorasi sebagai 

pementasan. 

Pekerjaan evaluasi dilakukan setelah melakukan pementasan. 
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tan tangan dan hambatan selama melaksanakan pekerjaan mulai 

dari pelatihan sampai dengan pementasan. Pekerjaan eva luasi 

mudah karena sudah memiliki pengalaman dalam mementaskan 

teater modern. 

F. Re�eksi

diri kamu sendiri dan penilaian terhadap temanmu. Penilaian itu ada 

Penilaian Pribadi 

No  Pernyataan Ya Tidak

1
Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh 

untuk dapat menguasai pementasan teater modern

2

Saya mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan penuh 

perhatian sehingga dapat menguasai pementasan teater 

modern

3
Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai dengan 

materi pelatihan

4
Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan manajemen 

produksi teater modern

5
Saya bisa bekerjasama dalam kelompok pelatihan manajemen 

produksi teater modern

6
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam pelatihan 

manajemen produksi teater modern

7
Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan latihan 

manajemen produksi teater modern
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No  Pernyataan Ya Tidak

1
Berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk 

dapat menguasai pementasan teater teater modern 

2

Mengingkuti pembelajaran dan pelatihan dengan penuh 

perhatian sehingga dapat menguasai pementasan teater teater 

modern 

3
Melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai dengan materi 

pelatihan 

4 Berperan aktif dalam kelompok pelatihan pementasan teater 

5
Bekerjasama dalam kelompok pelatihan pementasan teater 

modern 

6
Menciptakan suasana menyenangkan dalam pelatihan 

pementasan teater modern 

7
Menghargai teman-teman dalam melaksanakan latihan 

pementasan teater modern 

Penilaian Antar teman 

mentasan teater ini adalah sama dengan proses kerja dalam 



Seni Budaya 293

Daftar Pustaka

rang

dikbud

Indonesia.

sionisme

Mendunia.

nesia



Glosarium 

Akustik Ilmu yang mempelajari ten-   
tang suara, bagaimana suara dipro- 
duksi/dihasilkan. 
Aransemen 
ditata dengan baik dan indah peram 
batannya dan dampaknya 
Bentuk abstrak Bentuk  yang meny- 
Impang dari wujud benda-benda atau 
Makhluk yang ada di alam 
Bentuk figurtive Bentuk yang  
berasal dari alam (nature) lahirnya 
bentuk figuratif tergantung pada kon- 
sepsi orang itu pada bentuk tersebut 
Birama Satuan kelompok ketukan 
Tepat yang dimulai dengan ketukan 
kuat sampai dengan ketukan kuat 
yang berikutnya. 
Durasi Waktu yang diperlukan un- 
Tuk menyelesaikan sebuah not, lagu 
Atau musik yang dimainkan. 
Ekspresi Pengungkapan atau proses 
Menyatakan perasaan 
Estetik Mengenai keindahan 
Improvisasi Melakukan sesuatu un 
tuk mengembangkan atau memvari 
atifkan nada atau bagian lagu atau 
musik yang sudah ada. 
Intro Musik atau melodi pada awal 
Lagu yang berupa alunan alat musik 
atau petikan nyanyian sebelum ma- 
suk ke bait pertama lagu yang akan  
dinyanyikan 
Komposisi Hasil atau karya musik 
yang merupakan kumpulan dari 
potongan musik yang telah disusun 
secara harmonis 
Lithography Teknik yang ditemu- 
kan oleh alois senefelder dan didasari 
pada sifat kimiawi minyak dan air 
yang tidak bisa bercampur 
Melodi Susunan rangkaian tiga nada 
atau lebih dalam musik yang ter- 
dengar berurutan secara logis serta 
berirama dan mengungkapkan suatu 
gagasan. 
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Notasi Sistem penulisan karya musik 
Paranada Lima garis horizontal tem- 
pat notasi dituliskan 
Pinch Teknik pijit 
Seni grafis Cabang seni rupa yang 
Proses pembuatan karya nya menggu- 
nakan teknik cetak 
Solmisasi Sistem menempatkan 
sebuah suku kata berbeda ke setiap 
not dalam skala musik 
Vokal Grup Kumpulan atau kelom- 
Pok beberapa penyanyi yang meny- 
ajikan  sebuah  lagu dengan lebih 
variatif dari segi pembagian suara 
dan penampilannya 
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