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SILABUS PEMBELAJARAN
Ayo Belajar Seni Budaya Kelas VII Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 1 Ragam Hias Pada Bahan Tekstil dan Bahan Kayu

Mata Pelajaran  : Seni Budaya
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Pelajaran : ....

Kompetensi Inti (KI)
1. KI-1 (Spiritual): Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. KI-3 (Soasial): Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya.

3. KI-3 (Pengetahuan): Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. KI 4 (Keterampilan): Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

3.3  M e m a h a m i  p r o s e d u r 
penerapan ragam hias pada 
bahan buatan

4.3  Membuat karya dengan 
berbagai motif ragam hias 
pada bahan buatan

• Penerapan ragam hias pada 
bahan buatan

• Pembuatan motif ragam 
hias pada bahan buatan

• Mengamati dan mengklasifikasi prosedur 
penerapan raagam hias pada bahan buatan

• Menggali informasi tentang prosedur 
penerapan ragam hias pada bahan buatan

• Mendiskusikan prosedur penerapan ragam 
hias bahan buatan

• Merancang dan mempresentasikan 
prosedur penerapan ragam hias pada 
bahan buatan

• Membuat karya dua dan tiga dimensi 
dengan bahan buatan menggunakan motif 
ragam hias

• Mempresentasikan hasil gambar secara 
tulis dan lisan

3.4  M e m a h a m i  p r o s e d u r 
penerapan ragam hias pada 
bahan alam

4.4  Membuat karya dengan 
berbagai motif ragam hias 
pada bahan alam

• Prosedur penerapan ragam 
hias pada bahan alam

• Pembuatan karya dengan 
menerapkan berbagai motif 
ragam hias pada bahan 
alam

• Mengamati dan mendeskripsikan ragam 
hias pada bahan alam

• Menerapkan dan mendeskripsikan unsur 
dan prinsip seni dalam menggambar ragam 
hias pada bahan alam

• Membuat karya ragam hias pada bahan 
alam

• Mempresentasikan secara lisan dan 
tertulis hasil kajian tentang penerapan 
ragam hias pada bahan alam
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMPN/S
Mata Pelajaran : Seni Budaya Aspek Seni Rupa
Kelas/Semester : VII/Genap 
Tahun Pelajaran : ........
Alokasi Waktu : 12 JP (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teoriKI 1. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3 Memahami prosedur penerapan ragam hias pada 
bahan tekstil

3.3.1. Menjelaskan prosedur penerapan ragam hias 
pada bahan tekstil.

3.3.2. Mengklasifikasi prosedur penerapan  ragam hias 
pada bahan tekstil.

3.3.3. Menganalisis prosedur penerapan ragam hias 
pada bahan tekstil.

3.3.4. Mengidentifikasi penerapan ragam hias pada 
bahan tekstil.

4.3 Membuat karya dengan  berbagai motif ragam hias 
pada bahan tekstil

4.3.1. Merancang prosedur penerapan motif ragam 
hias pada bahan tekstil

4.3.2. Mempresentasikan hasil rancangan prosedur 
penerapan motif ragam hias pada bahan tekstil.

4.3.3. Membuat karya dua dan tiga dimensi dengan 
bahan tekstil menggunakan motif ragam hias 

4.3.4. Menyajikan dan mepresentasikan hasil penera-
pan motif ragam hias pada bahan tekstil.

3.4 Memahami prosedur penerapan ragam hias pada 
bahan kayu

3.4.1 Menjelaskan penerapan ragam hias pada bahan 
kayu.

3.4.2 Menerapkan unsur dan prinsip seni dalam meng-
gambar ragam hias pada bahan kayu.

3.4.3 Mendeskripsikan unsur dan prinsip seni dalam 
menggambar ragam hias pada bahan kayu.

4.4 Membuat karya dengan berbagai motif ragam hias 
pada   bahan kayu

4.4.1 Menciptakan karya ragam hias pada bahan kayu. 
4.4.2 Menyajikan hasil karya ragam hias pada bahan 

kayu.
4.4.3 Mempresentasikan  secara lisan dan tertulis 

hasil kajian tentang penerapan ragam hias pada 
bahan kayu.

C. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu:
1. Mengidentifikasi teknik  penerapan ragam hias pada media tekstil,
2. Mendeskripsikan teknik penerapan ragam  hias pada media tekstil,
3. Mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias  flora, fauna,  dan  geometris pada media tekstil, dan
4. Mengomunikasikan hasil  karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara 

lisan maupun  tulisan.
5. Mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu,
6. Mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu,
7. Mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris  pada bahan  kayu, dan
8. Mengomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara 

lisan.
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D. Pendekatan dan Model Pembelajaran
• Pendekatan   : Pendekatan Scientific
• Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem dan based inovasi.

E. Materi Pembelajaran
1. Materi pembelajaran regular
 • Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
 • Pembuatan motif ragam hias pada bahan tekstil
2. Materi pembelajaran remedial
 • Pembuatan motif ragam hias pada bahan tekstil
3. Materi pembelajaran pengayaan
 • Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
4. Materi pembelajaran regular
 • Prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu
 • Pembuatan karya dengan menerapkan  berbagai motif ragam hias pada bahan kayu
5. Materi pembelajaran remedial
 • Pembuatan karya dengan menerapkan  berbagai motif ragam hias pada bahan kayu
6. Materi pembelajaran pengayaan
 • Prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/Menayangkan gambar/foto tentang   

Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

 

100 
menit
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- Peserta didik diminta untuk mengamati Penerapan ragam hias 
pada bahan tekstil

- Mengamati

- Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

- Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 

- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
• Mendengar

- Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan

• Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
- Menyimak,
- Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 

secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
• Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik
- Menerapkan ragam hias pada bahan kayu

dengan cara : 
- Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang menerapkan ragam hias pada 
bahan kayu

- Peserta didik diminta untuk mengamati Penerapan ragam hias 
pada bahan tekstil

• Mengamati

- Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

- Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 

- Menerapkan ragam hias pada bahan kayu



Perangkat Pembelajaran Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 7

• Mendengar
- Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 

yang berkaitan dengan
• Menerapkan ragam hias pada bahan kayu

- Menyimak,
- Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 

secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
- Menerapkan ragam hias pada bahan kayu

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :
• Mengajukan pertanyaan tentang:

- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 
hayat. Misalnya:

- Apa fungsi ragam hias pada bahan tekstil?
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya:

• Mengajukan pertanyaan tentang:
- Menerapkan ragam hias pada bahan kayu

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 
hayat. Misalnya:
- Dimana dapat kamu jumpai bentuk ragam hias pada bahan 

kayu?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi

- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara
- Membatik
- Menenun
- Membordir
- Menyulam
- Melukis

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
- Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 

membaca buku referensi tentang
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 

- Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini:

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
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Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
• Membaca sumber lain selain buku teks, 

- Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang
- Menerapkan ragam hias pada bahan kayu

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 

- Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini:
Mendiskusikan

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil yang sudah dikumpulkan/
terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)
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Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik

10 menit

2. Pertemuan Ke-2 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
Jenis dan sifat bahan tekstil
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati  Jenis dan sifat bahan tekstil
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 
Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Jenis dan sifat bahan tekstil

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
• Jenis dan sifat bahan tekstil
• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
- Jenis dan sifat bahan tekstil

100 
menit
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Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Penerapan ragam hias pada bahan kayu
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati penerapan ragam hias pada 

bahan kayu
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang yang terdapat pada 

buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru seperti 
gambar dibawah ini.

 
• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
- Penerapan ragam hias pada bahan kayu.

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :
• Mengajukan pertanyaan tentang:

- Jenis dan sifat bahan tekstil
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Sebutkan jenis bahan tekstil dan sifatnya?

• Mengajukan pertanyaan tentang:
- Penerapan ragam hias pada bahan kayu
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
-  Apa motif hias yang digunakan pada penerapan ragam hias pada 

bahan kayu?
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Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Jenis dan sifat bahan tekstil

- Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur dan 
dapat disetrika dalam temperature panas yang tinggi

- Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat 
menahan panas, apabila dipanaskan akan menjadi lebih lunak

- Sutera memiliki sifat lembut, licin, berkilap lentur dan kuat, 
bahan sutera banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk, 
apabila digunakan

- Tekstil dari bahan polyester dan nilon memiliki sifat tidak 
tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, 
dan jika dicuci cepat kering

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Jenis dan sifat bahan tekstil

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Jenis dan sifat bahan tekstil

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang :

- Jenis dan sifat bahan tekstil
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
– Penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Motif hias yang digunakan berupa motif
- Motif tumbuhan
- Motif binatang
- Motif figuratif
- Motif geometris

• Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan 
teknik
- Teknik mengukir
- Teknik menggambar (melukis)
- Atau gabungan dari keduanya

• Daerah di Indonesia yang memiliki ragam hias yang khas pada 
bahan kayu
- Jawa
- Sumatera



Perangkat Pembelajaran Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 201312

- Kalimantan
- Bali
- Sulawesi
- papua

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
– Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 

membaca buku referensi tentang
- Penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Penerapan ragam hias pada bahan kayu
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan dis-
kusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembang-
kan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 
 Jenis dan sifat bahan tekstil yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya. 
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/

pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
 Jenis dan sifat bahan tekstil

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 

– Jenis dan sifat bahan tekstil
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
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Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
– Jenis dan sifat bahan tekstil

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Jenis dan sifat bahan tekstil

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

3. Pertemuan Ke-3 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit
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Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
Jenis dan sifat bahan tekstil
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati Jenis dan sifat bahan tekstil
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati gambar/foto yang yang terdapat pada 

buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru seperti 
gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

100 
menit

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati contoh penerapan ragam hias 

padabahan kayu
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang yang terdapat pada 

buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru seperti 
gambar dibawah ini
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu
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Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :
• Mengajukan pertanyaan tentang :

- Jenis dan bahan pewarna tekstil
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Jenis pewarna apa yang dipakai pada bahan pewarna tekstil?

• Mengajukan pertanyaan tentang:
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Jelaskan contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
– Jenis dan bahan pewarna tekstil

- Bahan pewarna alami
 Dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu 

dan kayu (Pewarna alam misalnya soga dan kesumba)
- Bahan pewarna buatan (sintetis)
 Dibuat dari bahan kimia misalnya Naptol dan indigosol, jenis 

pewarna naptol digunakan dengan teknik celup, sedangkan 
pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau 
colet (lukis)

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Jenis dan bahan pewarna tekstil
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
– Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu

- Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang 
berbentuk bidang dua dan tiga dimensi



Perangkat Pembelajaran Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 201316

- Penerapan ragam hias pada bahan kayu terdapat pada benda-
benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng

- Ragam hias ini digambar kemudian diwarna
• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan dis-
kusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembang-
kan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data : 

- Jenis dan bahan pewarna tekstil
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Jenis dan bahan pewarna tekstil
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Jenis dan bahan pewarna tekstil

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran
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Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan 

projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

4. Pertemuan Ke-4 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Penerapan ragam hias pada bahan tekstil

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati Teknik menggambar ragam hias 

pada bahan tekstil
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang yang terdapat pada 

buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru seperti 
gambar dibawah ini
Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil

100 
menit
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• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati teknik penerapan ragam hias 

pada bahan kayu

• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang yang terdapat pada 

buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru seperti 
gambar dibawah ini
- Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu

- Alat untuk ragam hias diatas bahan kayu

 
- Menggambar ragam hias ukiran

 

- Melukis ragam hias diatas bahan kayu
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• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Contoh penerapan ragam hias padabahan kayu

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
- Contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :
• Mengajukan pertanyaan tentang :

- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  :
- Jelaskan teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil?

• Mengajukan pertanyaan tentang :
- Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Jelaskan teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Contoh penerapan ragam hias pada produk kaos oblong

• Siapkan gambar rancangan ragam hias diatas kertas
• Siapkan kaos oblong berwarna putih, dan berilah alas dari 

bahan karton atau tripleks didalamnya agar pengecatan tidak 
akan tembus ke belakang

• Pindah gambar rancangan hias ke permukaan kaos dengan 
pensil

• Selsaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-
warna yang menarik dengan alat kuas

• Keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau 
dijemur
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• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan dis-
kusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembang-
kan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Teknik menggambar ragam hias
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Teknik menggambar ragam hias

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Teknik menggambar ragam hias
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
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Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang: 
- Teknik menggambar ragam hias

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Teknik menggambar ragam hias

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik

10 menit

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
 - Uraian/esai
2) Tes Lisan
 - Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa.

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara’
 - Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok
 - Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk, 

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
d. Pertemuan Keempat (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

• Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta 
didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai 
KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar

• Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian 
Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut.

• Menggambar dengan menggunakan teknik menggambar yang benar.
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b. Pengayaan
- Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang 

dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi 
Dasar.

- Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
- Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih 

luas misalnya 
- Perbedaan menggambar flora, fauna, manusia dan Geometris.

G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran
1. Media: 

• Worksheet atau lembar kerja (siswa)
• Lembar penilaian
• Laboratorium komputer sekolah atau warnet
• Perpustakaan sekolah

2. Alat/Bahan:
• Penggaris, spidol, papan tulis
• Laptop & infocus
• Slide presentasi (ppt)

3. Sumber Belajar:
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku GuruMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku SiswaMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 ……………, .................... 20.....

 Mengetahui 
 Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran

 ……………………………………    …………………………………….
 NIP/NRK.      NIP/NRK. 
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Evaluasi

A. Pilihan Ganda
1. b. geometris
2. a. tumpal
3. d. simbolis
4. b. nasib baik
5. c. Madura
6. d. batik an tenun
7. d. penghubung dengan arwah nenek moyang
8. b. keperkasaan keberanian
9. c. kenikmatan
10. b. membatik
11. a. penjaga gerbang
12. b. burung bangau
13. a. Bali
14. d. ukir
15. b. tanduk kerbau

B. Isian
1. naluri
2. Prosedurnya: menyiapkan alat dan bahan meng-

gambar ragam hias ukiran, memilih bentuk ragam hias 
sebagai objek berkarya, dan membuat sketsa ragam 
hias pada bahan kayu.

3. Berkenaan dengan alam kehidupan
4. Simbol kelahiran
5. Cara mengukir
6. corak geometris
7. berupa batang dan berbentuk papan
8. geometris
9. motif-motif batik yang ornamen-ornamennya 

merupakan susunan geometris
10. mengukir

C. Uraian
1. Mengukir adalah membuat sayatan pada permukaan 

kayu dengan menggunakan alat pahat.
2. Pertama, mata pahat mendatar. Kedua mata pahat 

melengkung.
3. Alat tenun bukan mesin digunakan oleh masyarakat di 

daerah sedangkan mesin tenun digunakan di pabrik-
pabrik.

4. Tahapannya: membuat ukuran pola bidang gambar 
geometris, membuat gambar geometris, mewarnai 
ragam hias geometris, menggambar ragam hias 
manusia (figuratif).

5. Beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora, dan 
fauna serta manusia yang hidup di dalamnya.

6. Gaya ukiran khas berkaitan dengan simbol-simbol 
keagamaan.

7. Suatu usaha membuat barang-barang hasil pekerjaan 
tangan

8. Tiga motif di Jawa: Sulur, pakis, parang
9. Beberapa faktor yang memengaruhi ragam hias di 

Indonesia, yaitu: lingkungan alam, flora, dan fauna 
serta manusia yang hidup di dalamnya

10. Tenun songket dan tembikar.

Perbaikan
1. Ragam hias geometris: motif hias yang dikembangkan 

dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan 
sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya.

2. Bentuk kayu: batang dan papan.
3. Lungsin: benang bujur.

Pengayaan
1. Tahapannya sebagai berikut.

a. Tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar 
ragam hiasnya.

b. Buatlah pola gambar ragam hiasnya.
c. Berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya.

2. Di daerah Sumatera, Pekalongan, Dayak, Sumbawa, 
dan lain-lain.

3. Faktornya sebagai berikut: lingkungan alam, flora, dan 
fauna serta manusia yang hidup di dalamnya. 

Kunci Jawaban dan Pembahasan Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 
Kurikulum 2013

Bab 1 Ragam Hias Pada Bahan Tekstil dan Bahan Kayu
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SILABUS PEMBELAJARAN
Ayo Belajar Seni Budaya Kelas VII Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 2 Bermain Musik Sederhana

Mata Pelajaran  : Seni Musik
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Pelajaran : ....

Kompetensi Inti (KI)
1. KI-1 (Spiritual) : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. KI-3 (Soasial) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.

3. KI-3 (Pengetahuan) : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. KI 4 (Keterampilan) : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

3.3  Memahami konsep dasar 
permainan a lat  mus ik 
s e d e r h a n a  s e c a r a 
perorangan 

4.3  Memainkan a lat musik 
s e d e r h a n a  s e c a r a 
perorangan 

• Konsep dasar permainan 
alat musik sederhana 
secara perorangan

• Teknik memainkan alat 
musik sederhana secara 
perseorangan

• Mengungkapkan ciri alat musik serta 
cara memainkan alat musik berdasarkan 
pengetahuan yang dimiliki siswa

• Memanfaatkan benda di lingkungan sekitar 
sebagai alat musik sederhana

• Mengeksplorasi hubungan antara teknik 
memainkan dan bunyi yang dihasilkan alat 
music sederhana

• Mempresentasikan hasi l  keg iatan 
eksplorasi

• Berlatih memainkan alat musik sederhana 
secara peroraangan (menggunakan karya 
siswa atau karya musik yang disiapkan 
guru)

• Menilai penampilan bermain alat musik 
sederhana secara perorangan

3.4  Memahami konsep dasar 
ansambel musik

4.4  Memainkan ansambel musik 
sejenis dan campuran

• Msuik ansambel sejenis dan 
campuran 

• Te k s n i k  m e m a i n k a n 
ansambel musik sejenis 
dan campuran

• Mengamati pertunjukan musik ansambel 
sejeni dan campuran

• Mengidentifikasi perbedaan permainan 
music ansambel sejenis dan campuran

• Memaparkan kesimpulan yang diperoleh 
tentang konsep dasar ansambel, ansambel 
sejenis dan ansambel campuran

• Beriman ansambel sejenis
• Bermain ansambel campuran
• Menilai permainan ansambel sejenis dan 

ansambel campuran
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMPN/S
Mata Pelajaran : Seni Budaya Aspek Seni Musik
Kelas/Semester : VII/Genap 
Tahun Pelajaran : 
Alokasi Waktu : 12 JP (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3 Memahami  konsep dasar permainan alat 
musik sederhana secara perorangan 

3.3.1 Menjelaskan konsep dasar permainan alat musik 
sederhana secara perorangan.

3.3.2 Mengidentifikasi ciri alat musik serta cara memainkan 
alat musik berdasarkan pengetahuan yang di miliki 
siswa.

3.3.3 Memanfaatkan benda di lingkungan sekitar sebagai 
alat musik sederhana.

3.3.4 Mengeksplorasi hubungan antara tekhnik memainkan 
dan bunyi yang dihasilkan alat musik sederhana.

3.3.5 Mempresentasikan hasil kegiatan eksplorasi.

4.3 Menyanyikan lagu dengan satu suara secara 
berkelompok dalam bentuk unisono

4.3.1. Berlatih memainkan alat musik sederhana secara 
perorangan (menggunakan karya siswa atau karya 
musik yang disiapkan guru)

4.3.2. Menilai penampilan bermain alat musik sederhana 
secara perorangan

3.4 Memahami konsep dasar ansambel musik 3.4.1 Menjelaskan konsep dasar musik ansambel sejenis 
dan campuran  

3.4.2 Mengamati pertunjukan musik ansabel sejenis dan 
campuran

3.4.3 Mengidentifikasi perbedaan permainan musik ansam-
bel sejenis dan campuran

3.4.4 Menjelaskankan tekhnik memainkan ansambel musik 
sejenis dan campuran

3.4.5 Menyimpulkan konsep dasar ansambel, ansambel 
sejenis dan ansambel campuran

4.4 Memainkan ansambel musik sejenis dan 
campuran.

4.4.1 Bermain ansabel sejenis
4.4.2 Bermain ansambel campuran
4.4.3 Menilai permainan ansabel sejenis dan ansambel 

campuran

C. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik, yaitu:
1. Mencintai keragaman warisan budaya  terutama lagu-lagu dan musik daerah
2. Melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di indonesia, dengan gaya dan keramah-tamahan masing-

masing suku bangsa
3. Memainkan musik ansambel lagu-lagu daerah di Indonesia, dan
4. Memainkan alat musik melodis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu
5. Mencintai keragaman warisan budaya  terutama lagu-lagu dan musik daerah
6. Melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia, dengan gaya dan keramah-tamahan masing-

masing suku bangsa
7. Memainkan musik ansambel lagu-lagu daerah di Indonesia, dan
8. Memainkan alat musik melodis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu
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D. Pendekatan dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan   : Pendekatan Scientific
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem dan based inovasi.

E. Materi Pembelajaran
1. Materi pembelajaran regular

- Konsep dasar permainan alat musik sederhana secara perorangan
- Teknik memainkan alat musik sederhana secara perorangan

2. Materi pembelajaran remedial
- Teknik memainkan alat musik sederhana secara perorangan

3. Materi pembelajaran pengayaan
- Konsep dasar permainan alat musik sederhana secara perorangan

1. Materi pembelajaran regular
- Musik ansambel sejenis dan campuran
- Teknik memainkan ansambel musik sejenis dan campuran

2. Materi pembelajaran remedial
- Teknik memainkan ansambel musik sejenis dan campuran

3. Materi pembelajaran pengayaan
- Musik ansambel sejenis dan campuran

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Musik ansambel

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
- Musik ansambel
dengan cara: 
- Melihat (tanpa atau dengan alat)/
Menayangkan gambar/foto tentang 
- Peserta didik diminta untuk mengamati 
• Musik ansambel

100 
menit
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• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Musik ansambel

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan
- Musik ansambel

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
- Musik ansambel

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
- Kelompok alat musik ritmis
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang 
 Peserta didik diminta untuk mengamati 

- Kelompok alat musik ritmis
• Mengamati

 
• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Kelompok alat musik ritmis

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan
- Kelompok alat musik ritmis

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
- Kelompok alat musik ritmis

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :
• Mengajukan pertanyaan tentang:

- Musik ansambel
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Apakah kamu pernah memainkan alat musik?
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• Mengajukan pertanyaan tentang:
- Kelompok alat musik ritmis
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Apakah fungsi alat music ritmis?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi

- Musik ansambel
• Musik ansambel merupakan salah satu permainan alat music 

secara sederhana, setiap alat music memerlukan teknik 
bermain yang berbeda

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Musik ansambel

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:

 
• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Musik ansambel
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
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• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi

- Kelompok alat musik ritmis
• Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai 

pengiring melodi pokok,alat ini ada yang bernada dan ada yang 
tidak bernada, berfungsi untuk memberikan irama, contoh alat 
musik ritmis yaitu
o Triangel
o Gendang
o Ketipung
o Ringbell
o Bedug

• Jika kamu memiliki alat musik tersebut, kamu dapat mengganti 
dengan berbagai benda yang dapat dijadikan alat musik ritmis, 
bisa di
o Tepuk
o Ketuk
o Menggunakan barang bekas seperti, botol, kaleng, plastik di 

isi biji-bijian
• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Kelompok alat musik ritmis

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Kelompok alat musik ritmis
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat.

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Musik ansambel
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
• Musik ansambel

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara:

• Berdiskusi tentang data: 
- Kelompok alat musik ritmis
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Kelompok alat musik ritmis
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Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan :
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan : 
- Musik ansambel
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan :
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Kelompok alat musik ritmis
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Musik ansambel

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Musik ansambel

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang: 
- Kelompok alat musik ritmis

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Kelompok alat musik ritmis

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran
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Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan 

projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

2. Pertemuan Ke-2 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Teknik memainkan alat musik

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
- Teknik memainkan alat musik
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
- Peserta didik diminta untuk mengamati 

• Teknik memainkan alat musik
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini
- Angklung

100 
menit
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- Seruling bambu

 
- Sasando                          -    Calung

                  
- Kolintang

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Teknik memainkan alat musik

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Teknik memainkan alat musik

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
- Teknik memainkan alat musik

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Kelompok alat musik melodis
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
- Peserta didik diminta untuk mengamati 
- Kelompok alat musik melodis
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• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Kelompok alat musik melodis

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Kelompok alat musik melodis

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
- Kelompok alat musik melodis

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :
• Mengajukan pertanyaan tentang :

- Teknik memainkan alat musik
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
-  Jelaskan jenis  alat music sederhana?

• Mengajukan pertanyaan tentang:
- Kelompok alat musik melodis
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat music melodis?
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Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
• Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Teknik memainkan alat musik

• ANGKLUNG  adalah alat music dari daerah Jawa Barat 
dan Banten, Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai 
warisan budaya, awalnya angklung merupakan alat music yang 
digunakan untuk bunyi-bunyian berkaitan tentang panen padi 
dan upacara lain yang juga berkenaan dengan padi. Pak Daeng 
Soetisna seorang guru dari kuningan jawa barat sejak tahun 
1938 mengembangkan angklung sebagai music disekolah 
dengan membuat laras diatonic, angklung dibedakan menjadi 
angklung pembawa melodi dan angklung pengiring.
- Angklung melodi terdiri dari dua tabung bambu.
- Angklung pengiring terdiri dari tiga atau empat tabung 

bambu.
- Angklung yang terdiri dari tiga bambu adalah bentuk 

trinada misalnya C minor, G dan D dim.
- Angklung yang terdiri dari empat bambu untuk catur 

nada misalkan G7 dan C7
• SERULING BAMBU juga berkembang seperti angklung, 

di Sulawesi Selatan yaitu di Toraja dan di Sulawesi Utara 
seruling bambu telah dipakai sebagai music ansambel, 
demikian juga di Nusa tenggara timur. Alat seruling dibedakan 
menjadi
- Seruling pembawa melodi
- Seruling pengiring
- Seruling pengiring berfungsi sebagai akor dan bas, akor 

bunyi nada seruling terdiri dari tiga seruling, Misalkan 
untuk akor C mayor berarti
o Seruling satu bunyi nadanya C
o Seruling dua bunyi nadanya E
o Seruling tiga bunyi nadanya G

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Teknik memainkan alat musik

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Teknik memainkan alat musik
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• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Teknik memainkan alat musik
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Teknik memainkan alat musik
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Teknik memainkan alat musik

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Teknik memainkan alat musik
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Kelompok alat musik melodis
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Teknik memainkan alat musik

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Teknik memainkan alat musik

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 
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Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.

10 menit

Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

3. Pertemuan Ke-3 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Memainkan alat musik melodis

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Memainkan alat musik melodis
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati 
• Memainkan alat musik melodis
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Memainkan alat musik melodis

100 
menit
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• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Memainkan alat musik melodis

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
• Memainkan alat musik melodis

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik
- Kelompok alat musik harmonis

dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
Peserta didik diminta untuk mengamati 
- Kelompok alat musik harmonis

• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Kelompok alat musik harmonis

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Kelompok alat musik harmonis

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
Kelompok alat musik harmonis

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
• Memainkan alat musik melodis

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Jelaskan teknik memainkan alat musik melodis?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian, 
• Wawancara dengan narasumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Memainkan alat musik melodis
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• Indonesia memiliki beragam alat musik melodis yang di bunyikan dengan 
teknik
- Teknik pukul
- Teknik tiup
- Teknik petik

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Memainkan alat musik melodis

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Memainkan alat musik melodis

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Memainkan alat musik melodis
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian, 
• Wawancara dengan narasumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Kelompok alat musik harmonis
- Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai 

pengiring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus, Alat 
musik harmonis banyak banyak ragamnya ada yang sumber bunyinya

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Kelompok alat musik harmonis

• Kamu sudah mempelajari cara bermain alat musik
- Rekorder (Alat musik melodis)
- Gitar (Alat musik harmonis)
Tampilkan lah permainan musik ansambel musik melodis dan harmonis 
(campuran) lagu.

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Memainkan alat musik melodis
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Memainkan alat musik melodis

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Kelompok alat musik harmonis
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 
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• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
Kelompok alat musik harmonis

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 

• Memainkan alat musik melodis
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Memainkan alat musik melodis

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Memainkan alat musik melodis

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit
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4. Pertemuan Ke-4 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Teknik bermain recorder

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Teknik bermain recorder
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati Teknik bermain recorder

Sistem penjarian dalam buku manual recorder berikut ini

100 
menit
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• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Teknik bermain recorder

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Teknik bermain recorder

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
- Teknik bermain recorder

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Mengenal tokoh musik
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/
Menayangkan gambar/foto tentang  
• Peserta didik diminta untuk mengamati  Mengenal tokoh musik
Sistem penjarian dalam buku manual recorder berikut ini
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Mengenal tokoh musik

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Mengenal tokoh musik

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
-      Mengenal tokoh musik

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

- Teknik bermain recorder
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Bagaimana tanggapanmu tentang orang yang  kurang mempedulikan 

seni budaya bangsanya?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Teknik bermain recorder

• Recorder alat music bukan asli bangsa kita, suara yang 
dihasilkan kurang bagus, terlebih  jika recorder ditiup dengan 
keras dan tidak beraturan, suaranya memekakkan telinga, 
telinga bisa rusak, namun alat ini praktis dan mempunyai nada 
standar, sehingga sering kali digunakan disekolah untuk praktik 
music ansambel. Agar bunyi recorder terdengar bulat, maka 
waktu meniup bersamaan seperti menyebut Thu/Tu dan Tho/To.
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• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Teknik bermain recorder

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Teknik bermain recorder
Meiankan lagu berikut dengan iringan instrumen

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Teknik bermain recorder
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 
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Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 
• Teknik bermain recorder

yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/

pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Teknik bermain recorder

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 

• Teknik bermain recorder
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Teknik bermain recorder

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Teknik bermain recorder

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
 -    Uraian/esai
2) Tes Lisan
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 - Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa.
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara’
 - Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok
 - Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk, 

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
d. Pertemuan Keempat (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

• Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta 
didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai 
KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar

• Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian 
Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut.

• Menggambar dengan menggunakan teknik menggambar yang benar.
b. Pengayaan

• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang 
dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi 
Dasar.

• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih 

luas misalnya. 
• Perbedaan menggambar flora, fauna dan alam benda

G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran
• Media : 

- Worksheet atau lembar kerja (siswa)
- Lembar penilaian
- Laboratorium komputer sekolah atau warnet
- Perpustakaan sekolah

• Alat/Bahan :
- Penggaris, spidol, papan tulis
- Laptop & infocus
- Slide presentasi (ppt)

• Sumber Belajar:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku GuruMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku SiswaMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 ……………, .................... 20.....

 Mengetahui 
 Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran

 ……………………………………    …………………………………….
 NIP/NRK.      NIP/NRK. 
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Evaluasi

A. Pilihan Ganda

1. a. 
 

2. b. b
3. a. interval
4. b. as

5. d. 
 

6. c.  warna nada
7. b.  notasi balok
8. d.  embat
9. c.  pugar
10. a.  drum
11. a. embat
12. b. lima
13. d.  akor
14. c.  alas - terts besar - kwint diperkecil
15. c.  c - e - g

16. c.     

17. a. 

18. a.  komposisi
19. d.  ansambel
20. a.  arranger 

B. Isian
1. Musik ansambel: permainan musik secara bersama-

sama baik menggunakan alat musik sejenis maupun 
campuran.

2. Tuts putih
3. Ansambel sejenis: bentuk penyajian musik yang 

menggunakan alat musik sejenis.
4. arranger
5. garputala
6. Titi laras
7. Tiup
8. Ketentuannya: bagian kepala berbentuk bulat telur, 

digambarkan miring ke kanan atas. Arah tiang tegak 
lurus sepanjang dua setengah spasi. Not di bawah 
garis ketiga, arah tiangnya ke atas. Not di atas garis 
ketiga, arah tiangnya ke bawah. Not pada garis ketiga, 
arah tiangnya boleh ke atas atau ke bawah dst.

9. 1/16
10. Untuk menaikkan tinggi not seharga 2 x ½ nada

C. Uraian
1. Garis paranada:  Lima buah garis sejajar yang sama 

panjang dan jaraknya serta bernomor urut dari bawah 
ke atas 1 – 5 sebagai tempat untuk meletakkan not 
balok.

2. Fungsi tanda diam: Untuk menyatakan berapa 
lamanya kita harus berhenti atau beristirahat tidak 
mengeluarkan suara.

3. Kekuatan nada: nada dapat terdengar lembut, tetapi 
dapat juga sangat keras  hingga memekakkan telinga. 

4. Tanda kromatis: tanda yang berfungsi untuk menaikkan 
atau menurunkan nada setengah laras.

5. Ansambel harmonis: alat musik yang digunakan bisa 
berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan juga 
mengatur irama lagu.

6. Caranya: tangan kiri memegang pianika dan tangan 
kanan menekan untuk memainkan melodi lagu.

7. Ansambel menurut bentuk penyajiannya: a. Musik 
ansambel Sejenis, yaitu bentuk penyajian musik 
yang menggunakan alat musik sejenis. Contohnya, 
ansambel tiup. Artinya, semua pemain  memainkan 
alat musik tiup. b. Musik ansambel campuran, yaitu 
bentuk penyajian musik yang menggunakan beberapa 
jenis alat musik. Alat-alat musik yang digunakan ada 
beraneka macam. Contohnya, rekorder, pianika, gitar, 
kastanyet, triangle, tamborin, simbal, dan biola.

8. 

9. Nilai not: 1 ketuk, ½ ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 2 ketuk, 
½ ketuk, 6 ketuk, dan 1 ketuk.

10. 

Perbaikan
1. Warna nada: istilah yang dipakai untuk menunjukkan 

perbedaan nada yang disebabkan oleh perbedaan 
sumber dan resonatornya.

2. Alat untuk mengukur jarak nada atau sruti dalam teori 
musik.

3. Tanda diam: lambang yang menyatakan berapa 
lamanya kita harus berhenti atau beristirahat tidak 
mengeluarkan suara.

Pengayaan
1. Caranya:

a. Letakkan lubang tiupan di antara dua bibir 
usahakan jangan terlalu masuk atau keluar.

b. Tangan kiri memegang bagian badan atas 
rekorder dengan  setiap jari menutup lubang 
yang diinginkan.

c. Tangan kanan memegang bagian badan bawah 
rekorder dengan tugas setiap jari menutup 
lubang yang diinginkan.

d. Posisi rekorder diarahkan ke depan dengan sudut 
30-45 derajat.

2. Caranya: lepaskan bagian-bagian rekorder kemudian 
rendamlah dengan air hangat selama 15 menit 
agar kuman-kumannya mati. Setelah itu, ambillah 
bagian rekorder satu per satu kemudian keringkan 
menggunakan kain.

3. Karena mempunyai patokan tinggi nada yang tetap 
(a-440 Hz) sehingga sangat efektif untuk digunakan 
dalam bermain musik.

Kunci Jawaban dan Pembahasan Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 
Kurikulum 2013

Bab 2 Bermain Musik Sederhana
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SILABUS PEMBELAJARAN
Ayo Belajar Seni Budaya Kelas VII Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 3 Gerak Tari Sesuai Level dan Pola Lantai

Mata Pelajaran  : Seni Tari
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Pelajaran : ....

Kompetensi Inti (KI)
1. KI-1 (Spiritual) : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. KI-3 (Soasial) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya

3. KI-3 (Pengetahuan) : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. KI 4 (Keterampilan) : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

3.3  Memahami gerak tari sesuai 
dengan level dan pola lantai

3.4  Memeragakan gerak tari 
sesuai dengan level dan pola 
lantai

• Level dan pola lantai pada 
gerak tari

• Penyusunan gerak sesuai 
dengan level dan pola lantai

• Mengamati gerak tari berdasarkan level 
dan pola lantai dengan menggunakan media

• Melakukan dan mendiskusikan latihan 
merangkai berbagai gerak tari sesuai 
dengan level dan pola lantai

• Membandingkan bentuk penyajian gerak 
tari daerah tempat tinggal siswa dengan 
daerah lain berdasarkan level pola lantai

• Membuat synopsis dan menampilkan karya 
tari berdasarkan level dan pola lantai

• Mempresentasikan konsep level dan pola 
lantai pada gerak tari secara lisan dan 
tertulis

• Memeragakan gerak tari sesuai dengan 
iringan tari. 

3.4  Memahami gerak tari sesuai 
dengan level dan pola lantai 
sesuai iringan

4.4  M e m e r a g a k a n  g e r a k 
tar i  berdasarkan level 
berdaasarkan level dan pola 
lantai sesuai iringan

• Gerak tari dan iringan
• Teknik memeragakan gerak 

tari berdasarkan gerak tari 
berdasarkan level dan pola 
lantai sesuai iringan

• Mendengarkan berbagai music iringan tari
• Melakukan latihan ragam gerak tari sesuai 

dengan level
• Mendiskusikan gerak tari berdasarkan level 

dan pola lantai sesuai iringan
• Mempresentasikan perbandingan gerak 

tari di lingkungan tempat tinggal siswa 
dengan daerah lain berdasarkan level dan 
pola lantai
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMPN/S
Mata Pelajaran : Seni Budaya Aspek Seni Tari
Kelas/Semester : VII/Genap
Tahun Pelajaran : .....................
Alokasi Waktu : 12 JP (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti:
1. Menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teoriKI 1 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3 Memahami gerak tari sesuai dengan level dan 
pola lantai

3.3.1. Menjelaskan level dan pola lantai pada gerak tari
3.3.2. Mengamati gerak tari berdasarkan level dan pola 

lantai dengan menggunakan media
3.3.3. Memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola 

lantai sesuai iringan
3.3.4. Mengidentifikasi level dan pola lantai pada gerak tari
3.3.5. Membuat synopsis karya tari berdasarkan level dan 

pola lantai
3.3.6. Mempresentasikan konsep level dan pola lantai pada 

gerak tari secara lisan dan tertulis
3.3.7. Mendiskusikan latihan merangkai berbagai gerak tari 

sesuai dengan level dan pola lantai

4.3 Memeragakan gerak tari sesuai dengan  level 
dan pola lantai

4.3.1. Memperagakan latihan merangkai berbagai gerak 
tari sesuai dengan level dan pola lantai

4.3.2. Menyajikan gerak tari sesuai dengan level dan pola 
lantai

3.4 Memahami gerak tari sesuai dengan level dan 
pola lantai  sesuai iringan

3.4.1. Menjelaskan gerak tari dan iringan
3.4.2. Menyimak berbagai musik iringan tari
3.4.3. Memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola 

lantai sesuai iringan.
3.4.4. Mendiskusikan gerak tari berdasarkan level dan pola 

lantai sesuai iringan
3.4.5. Mengidentifikasi teknik peragaan gerak tari ber-

dasarkan level dan pola lantai sesuai iringan

4.4 Memeragakan gerak tari berdasarkan level dan 
pola lantai sesuai iringan

4.4.1 Mempresentasikan perbandingan gerak tari di ling-
kungan tempat tinggal siswa dengan daerah lain 
berdasarkan level dan pola lantai

4.4.2 Melakukan latihan ragam gerak tari sesuai dengan 
level

4.4.3 Menyajikan gerak tari berdasarkan level dan pola 
lantai sesuai iringan

C. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu:
1. Mengidentifikasi berbagai level pada gerak tari
2. Mendeskripsikan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah
3. Melakukan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah sesuai iringan
4. Mengasosiasi gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah dengan sikap dan kehidupan sosial 

budaya di masyarakat, dan
5. Mengomunikasikan penampilan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah sesuai iringan secara 

lisan dan/atau tertulis
6. Mengidentifikasi teknik level dan pola lantai pada gerak tari.
7. Mendeskripsikan teknik penerapan level dan pola lantai pada gerak tari,
8. Mengekspresikan diri melalui penerapan  level dan pola lantai pada gerak tari, dan
9. Mengomunikasikan hasil  karya penerapan level dan pola lantai pada gerak tari secara lisan maupun tulisan.
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D. Pendekatan dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan   : Pendekatan Scientific
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem dan based inovasi.

E. Materi Pembelajaran
1. Materi pembelajaran regular

- Level dan pola lantai pada gerak tari
- Penyusunan  gerak sesuai dengan  level dan pola lantai

2. Materi pembelajaran remedial
- Penyusunan  gerak sesuai dengan  level dan pola lantai

3. Materi pembelajaran pengayaan
- Level dan pola lantai pada gerak tari

4. Materi pembelajaran regular
- Gerak tari dan iringan
- Teknik memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan

5. Materi pembelajaran remedial
- Gerak tari dan iringan

6. Materi pembelajaran pengayaan
- Teknik memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Pengertian level

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Pengertian level
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang 
 Peserta didik diminta untuk mengamati  Pengertian level
• Mengamati

 

100 
menit
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• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Pengertian level

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan
- Pengertian level

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
- Pengertian level

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

- Pengertian level
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Apa yang dimaksud dengan gerak tari berdasarkan level?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
• Pengertian level

- Di Indonesia ada juga tradisi yang dilakukan dengan level tinggi yaitu 
melayang, yaitu di daerah Nias dengan melompati batu. Tradisi ini 
telah hidup ratusan tahun yang silam dan masih di pelihara sampai 
saat ini

- Demikian juga dalam melakuakan gerak tari menunjukan gerak yang 
dilakukan dengan level rendah, sedang dan tinggi
o Gerak level rendah dilakukan menyentuh lantai
o Gerak level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh
o Gerak level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari 

melakukan gerak secara vertical
• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Pengertian level

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas: 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Pengertian level

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

- Pengertian level
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 
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Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

- Pengertian level
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Pengertian level

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Pengertian level
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
- Pengertian level

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Pengertian level

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Level gerak

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
- Level gerak
dengan cara: 
•	 Melihat	(tanpa	atau	dengan	alat)/

Menayangkan	gambar/foto	tentang		
	 Peserta	didik	diminta	untuk	mengamati
•	 Level	gerak
•	 Mengamati
	 Peserta	didik	diminta	mengamati		gambar	/foto	yang	yang	terdapat	pada	buku	

maupun	melalui	penayangan	video	yang	disajikan	oleh	guru	seperti	gambar	
dibawah	ini
- Level tinggi

         
- Level sedang

 
- Level rendah

 

100 
menit
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• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Level gerak

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Level gerak

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
- Level gerak

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Meragakan gerak tari dengan iringan
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati
• Meragakan gerak tari dengan iringan
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini
– Meragakan gerak tari dengan iringan

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Meragakan gerak tari dengan iringan

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Meragakan gerak tari dengan iringan

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
- Meragakan gerak tari dengan iringan

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

- Level gerak
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
- Apa hubungan antara gerak tari dengan level tinggi, sedang, 

rendah?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Level gerak

• Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu 
seperti susunan panggung kecil (trap) atau alat bantu tali 
yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak 
tari yang di tampilkan
o Pada tari kecak dari bali, penari yang berperan sebagai 

Shinta dan Rahwana berdiri diantara penari yang duduk 
membentuk lingkaran sehingga kedua tokoh tersebut 
terlihat jelas oleh penonton.
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• Level sedang, gerak dengan level sedang hamper di miliki oleh 
semua tari tradisional Indonesia, level yang ditunjukan pada 
posisi penari berdiri secara lurus diatas pentas
o Property dengan menggunakan tongkat sering dijumpai 

pada
- Gerak tari jawa
- Gerak tari sunda
- Gerak tari kalimantan
- Gerak tari papua

o Tongkat dapat berupa tombak atau sejenisnya, Tongkat 
atau Tombak yang digunakan biasanya menunjukan 
bahwa tari tersebut bertema peperangan

• Level rendah, Kamu tentu pernah melihat seorang anak 
berguling. Berguling dari satu tempat ke tempat lain. Terus 
bergerak seolah tanpa lelah. Gerak berguling yang dilakukan 
dalam tari disebut dengan level rendah. Ketinggian minimal 
dicapai penari adalah pada saat rebah di lantai,  menunjukkan  
penari  melakukan gerakan pada level rendah dengan 
melakukan gerakan  berguling 
o Jadi level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 
o Level pada gerak berfungsi untuk mem buat desain 

bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan 
tampak dinamis. Level gerak juga berhubungan dengan 
ruang, waktu, dan tenaga.

o Level dapat  mem bentuk ruang. Untuk membentuk ruang 
membutuhkan waktu. Untuk mem bentuk ruang dan waktu 
tentu   membutuhkan  tenaga untuk dapat me laku kan gerak 
sesuai dengan intensitasnya

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Level gerak

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara :
• Berdiskusi tentang data : 

- Level gerak
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
- Level gerak

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
- Level gerak
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang: 
- Level gerak

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 
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• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
- Level gerak

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan 

projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik

10 menit

3. Pertemuan Ke-3 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Jenis pola lantai

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
-	 Jenis	pola	lantai
dengan cara : 
•	 Melihat	(tanpa	atau	dengan	alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
	 Peserta	didik	diminta	untuk	mengamati	
•	 Jenis	pola	lantai

100 
menit
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•	 Mengamati
	 Peserta	didik	diminta	mengamati		gambar	/foto	yang	yang	terdapat	pada	buku	

maupun	melalui	penayangan	video	yang	disajikan	oleh	guru	seperti	gambar	
dibawah	ini
– Pola lantai garis lurus              – Pola lantai garis lengkung

           

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
- Jenis pola lantai

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
- Jenis pola lantai

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
- Jenis pola lantai

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

– Jenis pola lantai
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Apa yang di maksud dengan jenis pola lantai?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
– Jenis pola lantai

• Pola lantai garis lurus, sering dijumpai pada pertunjukan tari 
tradisi di Indonesia.
o Tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis 

lurus secara horizontal yang menunjukan hubungan 
antar manusia, garis lurus dalam bentuk vertical atau 
keatas menunjukan hubungan dengan tuhan sebagai 
pencipta. Pada tari saman iringan menggunakan pujian 
terhadap sang Pencipta bernapaskan keagamaan.

o Tarian Bedaya di Keraton Jawa, garis-garis lurus yang 
dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan 
antar manusia, tetapi juga dengan sang pencipta.

o Tari Baris Gede di bali, garis-garis lurus bisa juga 
dimaknai memiliki sikap jujur.
- Pola lantai garis lurus dapat di lakukan dengan 

berbagai level rendah seperti berbaring atau duduk.
- Pola lantai garis lurus dapat di lakukan dengan 

berbagai level sedang dengan berlutut atau jongkok
- Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan 

berbagai level tinggi dengan berdiri, jinjit, melompat 
dan melayang.

o Pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis 
penyajian tari berpasangan atau kelompok
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• Pola lantai garis lengkung, pola lantai tari selain garis lurus 
dapat juga berbentuk garis lengkung, 
o Tari Kecak dari Bali merupakan salah satu contoh pola 

lantai garis lengkung yang membentuk lingkaran
o Tari Randai dari Minangkabau, penari berjalan 

mengelilingi pentas membentuk lingkaran.
o Tari Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan
o Tari Gawi dari daerah flores
o Tari Rejang Dewa dari Bali
o Tari Perang dari daerah Papua
o Tari tayub dari Jawa
o Tari Gandrung dari Sasak
o Tari Joged Bumbung dari Bali
o Tari Gareng Lamen dari Flores
o Tarian  Joged Melayu atau Zapin yang melibatkan 

penonton dapat menari bersama banyak menggunakan 
pola lantai garis lurus dan garis lengkung

• Pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis 
lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis 
atau keagamaan. Hal ini dapat di lihat pada contoh.
o Tari saman, bedaya, dan rejang dewa, pola lantai pada 

tari kerakyatan biasanya menggunakan campuran kedua 
pola lantai tersebut.

• Tarian rakyat di rusia juga memiliki kemiripan dengan tarian 
rakyat di Indonesia. Mereka menari berpasangan pada saat 
tertentu, seperti pada pesta rakyat.
o Music akordion sering menjadi iringan tari
o Music akordion juga ada pada Seni Budaya Melayu

• Tari kerakyatan dengan berpasangan memiliki kemiripan 
dengan Joged atau Zapin di Melayu. Para penari membentuk 
pola lantai garis lurus dan juga garis lengkung secara acak. 
Ini menunjukan bahwa tarian yang bersifat kerakyatan memiliki 
kemiripan pada pola lantai pada daerah manapun.

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Jenis pola lantai

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

– Jenis pola lantai
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
– Jenis pola lantai

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
– Jenis pola lantai
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang: 
– Jenis pola lantai
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• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Jenis pola lantai

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

4. Pertemuan Ke-4 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
- Melakukan gerak berdasarkan level

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit
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Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
– Melakukan gerak berdasarkan level
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati 

– Melakukan gerak berdasarkan level
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati gambar/foto yang yang terdapat pada 

buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru seperti 
gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Melakukan gerak berdasarkan level

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
– Melakukan gerak berdasarkan level

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
• Melakukan gerak berdasarkan level
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
– Meragakan gerak tari dengan tata pentas
– Tata rias dan busana
dengan cara: 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati 

- Meragakan gerak tari dengan tata pentas
- Tata rias dan busana

• Mengamati
Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat pada 
buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru
• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Meragakan gerak tari dengan tata pentas
– Tata rias dan busana

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
– Meragakan gerak tari dengan tata pentas
– Tata rias dan busana

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
– Meragakan gerak tari dengan tata pentas
– Tata rias dan busana

100 
menit
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Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

– Melakukan gerak berdasarkan level
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari 

lain?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Melakukan gerak berdasarkan level

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Melakukan gerak berdasarkan level

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

– Melakukan gerak berdasarkan level
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

– Melakukan gerak berdasarkan level
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
– Melakukan gerak berdasarkan level



Perangkat Pembelajaran Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 201360

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 

• Melakukan gerak berdasarkan level
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
– Melakukan gerak berdasarkan level

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Melakukan gerak berdasarkan level

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik

10 menit

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
 - Uraian/esai
2) Tes Lisan
 - Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa.

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara’
 - Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok
 - Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok
2) Portofolio / unjuk kerja
3) Produk, 

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
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d. Pertemuan Keempat (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial
- Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta 

didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai 
KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar

- Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian 
Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut.

- Menggambar dengan menggunakan teknik menggambar yang benar.
b. Pengayaan

- Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang 
dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi 
Dasar.

- Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
- Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih 

luas misalnya 
- Perbedaan menggambar flora, fauna dan alam benda

G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran
1 Media : 

- Worksheet atau lembar kerja (siswa)
- Lembar penilaian
- Laboratorium komputer sekolah atau warnet
- Perpustakaan sekolah

2 Alat/Bahan:
- Penggaris, spidol, papan tulis
- Laptop & infocus
- Slide presentasi (ppt)
- Sumber Belajar:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku GuruMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku SiswaMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 ……………, .................... 20.....

 Mengetahui 
 Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran

 ……………………………………    …………………………………….
 NIP/NRK.      NIP/NRK. 
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Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. c. kebangkitan
2. b. perwatakan 
3. c. optimisme, kesiapan, penguasaan, menantang, 

dan ekstrovert
4. b. menghentakkan kedua sampur ke arah luar lalu 

ke arah dalam
5. a. tinggi
6. b. gawang jotosan
7. a.   penekanan gerak mata yang seirama dengan 

iringan musik
8. d.   berganti-ganti antara bentuk zig zag dan 

lingkaran
9. d. gerak menari
10. a. benda alam
11. a. pengharapan 
12. c. eksplorasi ruang
13. b. arah hadap dan arah gerak
14. b. 

15.  b. tindakan

B. Isian
1. gerak-gerik manusia
2. desain lantai
3. eksplorasi ruang
4. pola lantai
5. pola lantai lurus dan lengkung
6. Stilatif
7. Gerak dengan sentuhan seni
8. harmonis
9. gerak
10. koreografer

C. Isian
1. Komposisi tari: posisi atau arah hadap penari sewaktu 

membawakan suatu tarian yang membentuk pola-pola 
lantai.

2. Agar penari mendapatkan pengalaman-pengalaman 
baru.

3. Iringan tari eksternal: iringan yang berasal dari luar 
diri penari.

4. Hukum gerak Delsante: kegirangan meluaskan dan 
memperbesar gerak, pemikiran mengecilkan gerak, 
cinta dan efek menyelaraskan gerak.

5. Tiga fungsinya: musik sebagai iringan gerak tari, musik 
sebagai ilustrasi, dan musik sebagai pemberi suasana.

6. Maksud (imitative dan mimitif):
a. Imitatif adalah gerak peniruan dari binatang dan 

alam.
b. Mimitif adalah gerak peniruan dari gerak-gerik 

manusia.
7. Gerak maknawi: merupakan gerak yang telah 

diubah menjadi gerak indah yang bermakna dalam 
pengolahannya mengandung suatu pengertian atau 
maksud tertentu, disamping keindahannya.

8. Pengolahan bersifat stilatif dan distortif :
a.   Gerak Stilatif: Gerak yang telah mengalami 

proses pengolahan  (penghalusan) yang 
mengarah pada bentuk-bentuk yang indah.

b.   Gerak Distorsif: Pengolahan gerak melalui proses 
perombakan  dari aslinya dan merupakan salah 
satu proses stilasi.

9. Ada tiga level dalam menari, yaitu:
 a.   Level Tinggi : berdiri, meloncat
 b.    Level Sedang : Membungkuk
 c. Level Rendah : Duduk
10. Gambar macam-macam arah hadap dalam menari:

                   
 (a)        (b)          (c)         (d)       (e)
 Macam-macam arah hadap: (a) depan; (b) kiri; (c) 

kanan; (d) serong kiri; (e) serong kanan.
 
Perbaikan
1.  Gerak murni: gerak yang digarap untuk mendapatkan 

bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk 
menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya tidak 
mempertimbangkan suatu  pengertian tertentu, yang 
dipentingkan faktor keindahan gerak saja.

2.  Level gerak dalam tari: Tingkat jangkauan gerak atau 
tinggi rendahnya gerak.

3.  Macam-macam formasi pola lantai lurus: formasi 
segitiga, diagonal, atau zig-zag

4  Ada dua macam iringan dalam tari, yaitu iringan 
internal adalah iringan tari yang langsung ditawarkan 
oleh penari, seperti tari Samur, tari Tifa, dan tari 
Rebana. Iringan eksternal adalah iringan yang berasal 
dari luar diri penari.

5.  Dalam tari, musik mempunyai tiga fungsi iringan, 
yaitu musik sebagai iringan gerak tari, musik sebagai 
ilustrasi, dan musik sebagai pemberi suasana.

Pengayaan
1.  Hal-hal yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam 

menyajikan sebuah tarian:
a. Penguasaan materi gerak dan ekspresi yang akan 

ditarikan
b.  Ketepatan gerak dengan iringan
c. Penguasaan ruang pentas
d.   Rasa percaya diri

2.  Macam-macam formasi pola lantai lengkung: setengah 
lingkaran dan lingkaran

3.  Jawaban siswa
4.  Jawaban siswa
5.  Jawaban siswa

Kunci Jawaban dan Pembahasan Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 
Kurikulum 2013

Bab 3 Gerak Tari Sesuai Level dan Pola Lantai
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SILABUS PEMBELAJARAN
Ayo Belajar Seni Budaya Kelas VII Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 4 Tata Teknik Pentas Teater

Mata Pelajaran  : Seni Teater
Kelas/Semester : VII/2
Tahun Pelajaran : ....

Kompetensi Inti (KI)
1. KI-1 (Spiritual) : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. KI-3 (Soasial) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya

3. KI-3 (Pengetahuan) : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. KI 4 (Keterampilan) : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

3.3  Memahami perancangan 
pementasan fragmen sesuai 
konsep, teknik, dan prosedur

4.3  Merancang pementasan 
fragmen sesuai konsep, 
teknik, dan prosedur

• Rancangan pementasan 
fragmen

• Pembuatan rancangan 
pementasan fragmen

• Mengamati dan membaca dari berbagai 
sumber belajar dan media tentang 
rancangan pementasan fragmen

• Mendiskusikan konsep tata pentas, 
kostum, dan tata rias

• Merancang produksi pementasan fragmen
• Mempresentasikan hasil rancangan 

pementasan secara individu atau kelompok

3.4  Memahami pementasan 
fragmen sesuai konsep, 
teknik dan prosedur

4.4  Mementaskan fragmen 
sesuai konsep, teknik, dan 
prosedur

• Konsep teknik dan prosedur 
pementasan fragmen

• Pementasan f ragmen 
sesuai konsep, teknik dan 
prosedur

• Melakukan pengamatan dan mendiskusikan 
konsep, teknik dan prosedur pementasan 
fragmen

• Melakukan latihan pementasan fragmen 
sesuai cuplikan atau naskah yang telah 
disusun 

• Mementaskan fragmen sesuai konsep, 
teknik dan prosedur pementaasan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMPN/S
Mata Pelajaran : Seni Budaya Aspek Seni Teater
Kelas/Semester : VII/Genap
Tahun Pelajaran : 
Alokasi Waktu : 12 JP (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti:
1. Menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teoriKI 1 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3 Memahami perancangan pementasan 
fragmen sesuai  konsep, teknik, dan 
prosedur.

3.3.1 Menjelaskan rancangan pementasan fragmen
3.3.2 Menganalisis perancangan pementasan fragmen 

sesuai konsep, teknik dan prosedur
3.3.3 Mengamati dan membaca dari berbagai sumber belajar 

dan media tentang rancangan pementasan fragmen
3.3.4 Membuat rancangan pementasan fragmen

4.3 Menyusun naskah  sesuai kaidah pementasan 
Fragmen

4.3.1. Merancang  produksi pementasan fragmen
4.3.2. Mendiskusikan konsep tata pentas, kostum dan tat 

rias
4.3.3. Mempresentasikan hasil rancangan pementasan se-

cara individu atau kelompok

3.4 Memahami pementasan fragmen sesuai 
konsep, teknik dan prosedur

3.4.1. Menjelaskan konsep teknik dan prosedur pementasan 
fragmen

3.4.2. Mengamati konsep , teknik dan prosedur pementasan 
fragmen

3.4.3. Mendiskusikan konsep, teknik dan prosedur pemen-
tasan fragmen

4.4 Mementaskan fragmen sesuai konsep, 
teknik, dan prosedur.

4.4.1 Berlatih pementasan fragmen sesuai cuplikan atau 
naskah yang telah disusun

4.4.2 Mempresentasikan pementasan fragmen sesuai kon-
sep, teknik dan prosedur

4.4.3 Mementaskan fragmen sesuai konsep, teknik dan 
prosedur pementasan

C. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu:
1. Mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain akting teater
2. Mendeskripsikan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa
3. Melakukan teknik dasar akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara dan olah rasa
4. Mengasosiasi teknik dasar akting teater  berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap 

dan kehidupan sosial budaya dimasyarakat, dan
5. Mengomunikasikan penampilan teknik dasar bermain akting teater ber dasarkan olah tubuh, olah suara, dan 

olah rasa secara lisan atau tertulis
6. Mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain akting teater
7. Mendeskripsikan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa
8. Melakukan teknik dasar akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara dan olah rasa
9. Mengasosiasi teknik dasar akting teater  berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap 

dan kehidupan sosial budaya dimasyarakat, dan
10. Mengomunikasikan penampilan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan 

olah rasa secara lisan atau tertulis

D. Pendekatan dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan   : Pendekatan Scientific
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem dan based inovasi.
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E. Materi Pembelajaran
1. Materi pembelajaran regular

• Rancangan pementasan Fragmen
• Pembuatan rancangan pementasan fragmen

2. Materi pembelajaran remedial
• Rancangan pementasan Fragmen

3. Materi pembelajaran pengayaan
• Pembuatan rancangan pementasan fragmen

4. Materi pembelajaran regular
• Konsep teknik dan prosedur pementasan fragmen 
• Pementasan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur

5. Materi pembelajaran remedial
• Konsep teknik dan prosedur pementasan fragmen

6. Materi pembelajaran pengayaan
• Pementasan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
– Pengertian fragmen

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Pengertian fragmen
dengan cara : 
– Melihat (tanpa atau dengan alat)/
Menayangkan gambar/foto tentang 
– Peserta didik diminta untuk mengamati  Pengertian fragmen
• Mengamati

100 
menit
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• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Pengertian fragmen

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan
– Pengertian fragmen

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
– Pengertian fragmen

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
– Teknik menulis naskah fragmen
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang 
 Peserta didik diminta untuk mengamati  Teknik menulis naskah fragmen
Mengamati
• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Teknik menulis naskah fragmen

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan
– Teknik menulis naskah fragmen

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai:
– Teknik menulis naskah fragmen

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

– Pengertian fragmen
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya :
– Apakah kamu pernah melihat pementasan drama?
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:

• Mengajukan pertanyaan tentang :
– Teknik menulis naskah fragmen
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
Apa pengertian teknik menulis naskah fragmen?
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Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi

– Pengertian fragmen
• Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, 

lakon yang di pentaskan, baik diatas panggung maupun di 
depan kelas.

• Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater 
dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya beberapa 
adegan inti dengan jalan cerita sederhana.

• Fragmen dapat dijadikan sebuah pentas sederhana pada 
sebuah pertunjukan teater.
o Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah 

drama yang cukup panjang dengan banyak babak, 
maupun adegan.

o Sebelum memainkan naskah teater yang panjang dan 
cukup rumit.
- Sebagai latihan permulaan dapat memainkan 

cuplikan adegan yang diambil dari sebuah naskah 
teater yang sudah ada ataupun membuat naskah 
sendiri. Begitupun pementasannya tidak perlu diatas 
panggung teater yang biasa dipakai oleh grup-grup 
teater. Cukup pentaskan fragmen kalian didepan kelas.

• Pengertian teater, teater berasal dari kata Theatron (Yunani) 
yang artinya tempat pertunjukan, gedung pertunjukan, ada 
juga yang mengartikan panggung (stage).
o Dalam arti luas teater adalah segala tontonan yang 

dipertunjukan didepan orang banyak.
o Dalam arti sempit adalah kisah hidup manusia yang 

ditampilkan diatas pentas, disaksikan oleh penonton.
- Media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, 

gerak dan laku (akting) dengan atau tanpa dekorasi.
- Di dasarkan pada konsep, naskah yang lengkap dengan 

di iringi ilustrasi music, nyanyian maupun gerakan.
• Penampilan fragmen yang harus di dukung oleh kemampuan 

dalam berakting. Dalam seni teater dikenal dengan beberapa 
teknik dasar acting 

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Pengertian fragmen

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Pengertian fragmen

- Setelah kamu berdiskusi berdasarkan hasil mengamati pertunjukan 
teater dari berbagai sumber bacalah konsep teknik acting.

- Kamu dapat memperkaya dengan mencari materi dari sumber 
balajar lainnya
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• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang :

– Pengertian fragmen
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara :
• Berdiskusi tentang data : 

– Pengertian fragmen
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
– Pengertian fragmen

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
– Pengertian fragmen
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
– Pengertian fragmen

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Pengertian fragmen

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)
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Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru :
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik

10 menit

2. Pertemuan Ke-2 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Teknik dasar akting teater
• Olah suara
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati

– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

100 
menit
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• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

 
• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
• Teknik dasar akting teater
• Olah suara

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
• Teknik dasar akting teater
• Olah suara

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan
dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati

– Cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan
• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
• Cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai 
– Cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

– Teknik dasar akting teater
– Olah suara
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
–   Apa tekhnik dasar acting teater Olah suara?
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Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber

– Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

• Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah 
suara yang baik. Suara merupakan factor penting karena 
sebagai penyampai pesan kepada penonton.
o Penguasaan intonasi
o Diksi
o Artikulasi

• Setiap kata yang di ucapkan harus jelas dan wajar sesuai 
dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. 

• Seorang actor perlu latihan olah suara dengan tahapan-
tahapan tertentu. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan 
mengucapkan kata vocal seperti.
o A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut.

- Sekarang cobalah berlatih bentuk mulut dalam 
pengucapan huruf vocal A, I, U, E, O

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

– Teknik dasar akting teater
– Olah suara
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 
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• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

3. Pertemuan Ke-3 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

10 menit

Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Teknik dasar akting teater
• Olah suara

100 
menit
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dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati

– Teknik dasar akting teater
– Olah suara

• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai:
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

–  Teknik dasar akting teater
– Olah rasa
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Apa teknik dasar acting teater Olah rasa?

Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Teknik dasar akting teater
- Olah rasa

• Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan 
keterampilan seorang actor dalam mewujudkan berbagai 
pikiran, emosi, perasaan dan  sosok peran yang sedang 
dimainkan sesuai dengan karakter.
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• Actor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang 
yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau 
mampu berkonsentrasi mengolah rasa dan emosi. Untuk itu 
seorang pemain teater perlu berlatih.
o Konsentrasi
o Perasaan dengan olah rasa

• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Teknik dasar akting teater
- Olah rasa

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
- Teknik dasar akting teater
- Olah rasa

• Mendiskusikan
• Mengulang
• Saling tukar informasi tentang:

– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pen-
gamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan:
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 
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• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Teknik dasar akting teater
– Olah rasa

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.

10 menit

4. Pertemuan Ke-4 (3 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang: 
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
• Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung
• Pembagian kelompok belajar
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran.

10 menit

Kegiatan Inti

Sintak Model 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Waktu

Stimulation
(stimullasi/pemberian 
rangsangan)

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik
• Teknik dasar akting teater
• Olah tubuh

100 
menit
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dengan cara : 
• Melihat (tanpa atau dengan alat)/

Menayangkan gambar/foto tentang  
 Peserta didik diminta untuk mengamati 

– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh

• Mengamati
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru 
seperti gambar dibawah ini

  
• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 
• Teknik dasar akting teater
• Olah tubuh

• Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh

• Menyimak,
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh

Problem statemen 
(pertanyaan/identifi-
kasi masalah)

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

–  Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Apa teknik dasar acting teater Olah tubuh?
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Data collection 
(pengumpulan data)

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab per-
tanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati obyek/kejadian, 
• Wawancara dengan nara sumber
• Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
- Teknik dasar akting teater
- Olah tubuh

• Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh 
menjadi pusat perhatian penonton saat seorang actor teater 
di atas panggung.

• Tubuh merupakan bahasa symbol dan isyarat dalam bermain 
teater.

• Tubuh melalui gesture mencerminkan karakter atau watak 
tokoh yang sedang di perankan.
o Fleksibilitas gerak tubuh merupakan kemampuan dasar 

yang harus dikuasai oleh pemain teater.
o Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung 

kemampuan pemain dalam mewujudkan acting yang baik.
• Hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh 

adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar dan 
menyenangkan 

• Buat semua latihan seperti permainan yang dilakukan dengan 
gembira.
o Mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot 

tubuh.
o Mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki. Atau bisa 

dibalik dari kaki sampai kepala.
• Membaca sumber lain selain buku teks, 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang
- Teknik dasar akting teater
- Olah tubuh

• Mempresentasikan ulang 
• Aktivitas : 
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 

berikut ini:
• Mendiskusikan
• Mengulang
 Saling tukar informasi tentang:

- Teknik dasar akting teater
- Olah tubuh
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Data processing 
(pengolahan Data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara:
• Berdiskusi tentang data: 

– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh
yang sudah dikumpulkan/terangkum dalam kegiatan sebelumnya. 

• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/
pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai 
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh
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Verification 
(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan :
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 
serta deduktif dalam membuktikan: 
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh
antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh

• Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

• Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang
– Teknik dasar akting teater
– Olah tubuh

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan. 

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

• Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
projek.

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik

10 menit

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 1) Tes Tertulis

 - Uraian/esai
 2) Tes Lisan

- Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa.
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara’
- Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok
- Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok

2) Portofolio /unjuk kerja
3) Produk, 
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2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
d. Pertemuan Keempat (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

- Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta 
didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai 
KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar

- Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian 
Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut.

- Menggambar dengan menggunakan teknik menggambar yang benar.
b. Pengayaan

- Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang 
dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi 
Dasar.

- Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
- Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih 

luas misalnya 
- Perbedaan menggambar flora, fauna dan alam benda

G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran
1 Media : 

• Worksheet atau lembar kerja (siswa)
• Lembar penilaian
• Laboratorium komputer sekolah atau warnet
• Perpustakaan sekolah

2 Alat/Bahan :
• Penggaris, spidol, papan tulis
• Laptop & infocus
• Slide presentasi (ppt)

3 Sumber Belajar:
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku GuruMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku SiswaMata Pelajaran Seni Budaya. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 ……………, .................... 20.....

 Mengetahui 
 Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran

 ……………………………………    …………………………………….
 NIP/NRK.      NIP/NRK. 
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Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a. lakon, pemain, sutradara, penonton
2. c. glamor
3. b. penyutradaraan
4. a. arena
5. c. wawancang
6. c. 2), 4), dan 5)
7. b.  4, 6, 8 
8. d.  Nano Riantiarno
9. b. sutradara
10. c.  tema
11. c.  karangan cerita drama yang berisi ucapan, 

keadaan mimik tokoh, setting, serta penjelasan-
penjelasan lain dalam pementasan

12. c. amanat
13. a. anak tidak boleh durhaka kepada orang tua 

terutama ibu
14. a. antagonis
15. d. melatih terus-menerus
16. d.  tubuh dan pikirannya
17. a.  imajinasi, pemikiran, pengalaman
18. b.  penata busana
19. b.  sakit parah
20. c.  membuat pemutih rambut untuk peran orang tua

B. Isian
1. deutragonis
2. protagonis
3. tokoh
4. naskah
5. stage direction/petunjuk gerak
6. musik tema
7. sutradara
8. utility
9. musik karakter
10. skenario

C. Uraian
1. Contoh tokoh antagonisnya: Gonerill dan Regan.
2. Penempatan sound sistem sangat penting karena faktor 

pendukung yang memberikan efek bunyi dan suara.
3. Contohnya: pertunjukan ludruk di Madura.
4. Tugas tim artistik: menciptakan karya seni pertunjukan 

sesuai tema yang telah ditentukan.
5. Dibantu asisten sutradara maupun manajer panggung.
6. Tujuan pertunjukan teater:

a. Melatih berorganisasi dan bekerja sama dengan 
teman yang lain.

b. Melatih kemandirian.
c. Mengenalkan kepada masyarakat hasil prestasi 

yang telah diraih di bidang seni tetaer.
d. Menunjukkan kepada masyarakat hasil berlatih 

serta pembelajaran mengenai tetaer.
e. Memberi hiburan kepada masyarakat di sekitar 

sekolah.
7. Musik suasana: musik untuk penguatan karakter atau 

adegan tokoh.
8. Tim artistik bertugas menciptakan karya seni 

pertunjukan sesuai tema yang telah ditentukan. Tim 
produksi bertugas dan bertanggung jawab untuk 
mengelola pertunjukan.

9. Proscenium theater

 Stage

 Apron

 Audience
10. Fungsi busana dalam pementasan teater:

a. Mencitrakan keindahan penampilan.
b. Membedakan satu pemain dengan pemain yang 

lain.
c. Menggambarkan karakter tokoh.
d. Memberikan efek gerak panah.
e. Memberikan efek dramatik.

Perbaikan
1. Karakter pemain utility: tokoh pembantu atau sebagai 

tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita 
dan kesinambungan dramatik. Tokoh ini mewakili jiwa 
penulis. Contoh tokoh Badut dalam lakon Raja Lear 
karya William Shakespear.

2. Karakter pemain foil: tokoh yang tidak secara langsung 
terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi ia diperlukan 
guna menyelesaikan cerita. Biasanya dia berpihak pada 
tokoh antagonis.

3. Musik karakter: musik untuk penguatan karakter atau 
adegan tokoh.

4. Musik karakter: musik untuk penguatan karakter atau 
adegan tokoh.

5. Syarat arranger musik:
a. Minimal menguasai 1 atau 2 alat musik.
b. Memiliki wawasan luas mengenai musik.
c. Menguasai beberapa aliran musik.
d. Rajin dan tekun mendengarkan referensi musik.
e. Terus mencoba melakukan eksperimen musik 

baik dalam bentuk instrumen, lagu ataupun 
kolaborasi.

f. Menguasai teknis dalam penggunaan alat musik 
yang berhubungan langsung dengan sound 
sistem.

Pengayaan
1. Kebijakan guru
2. Musik tema: musik penanda opening dan ending atau 

pergantian adegan/fragmen.
3. Watak tritagonis: pendamai/pengantara protagonis 

dan antagonis.
4. Kebijakan guru.
5. Baik, jujur, pemaaf, sabar, dan lain-lain.

Kunci Jawaban dan Pembahasan Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 
Kurikulum 2013

Bab 4 Tata Teknik Pentas Teater
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A. Pilihan ganda
1.  c. ansambel musik
2.  b. harmonis  
3.  d. ditiup 
4.  d. interval 
5.  b. nada diatonis
6. d.  deutrogonis
7. b.  orang yang bertanggung jawab terhadap 

pemilihan naskah, menentukan pemain, 
melatih, dan mengoordinasikan pemain 

8. c.  sutradara
9. d.  Matinya Seorang Salesman
10. b.  menyiapkan konsumsi
11. a. plot 
12. d. katastrope
13. a. deutragonis
14. b. tema 
15. d. tim artistik

B. Uraian
1. Lungsin: benang bujur. Pakan: benang pengisi.
2. Bentuk ragam hias figuratif: ragam hias bentuk 

manusia sering ditampilkan dalam bentuk yang 
utuh seluruh tubuh, seperti pada wayang kulit 
purwa.

3. Ada 5 tanda kromatis, yaitu kres, mol, pugar, 
dobel kres, dan dobel mol.

4. Tiga fungsi alat musik dalam kegiatan  ansambel:
a. Ansambel melodis: alat musik yang digunakan 

berfungsi untuk memainkan rangkaian nada-nada 
yan g merupakan melodi lagu.

b. Ansambel ritmis: alat musik yang digunakan 
berfungsi untuk mengatur irama sebuah lagu.

c. Ansambel harmonis: alat musik yang digunakan 
bisa berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan 
juga mengatur irama lagu.

5. Kebijakan guru

Kunci Jawaban dan Pembahasan Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Semester 2 
Kurikulum 2013

Latihan Ulangan Akhir Semester
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