
1 
 

 UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

                             RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE BOBOT (sks) SEMESTER Rumpun MK Tgl Penyusunan 

PEMBELAJARAN 

SENI TARI 

 ANAK USIA 

SEKOLAH 

DASAR1405 

2 V         SENI        Oktober 2020 

OTORISASI 

Rosnawati,M.Pd 

Dosen Pengembang RPS Koordinator MK Ka. Jur/Prodi 

 

         Istnain Al Fajri,S.Psi.,M.Pd 

          

 

Rosnawati,S.Pd., M.Pd 

 

Chairan Zibar L.Parisu, S.Pd., M.Pd 

Capaian 
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(CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPMK 

S1 

S6 

 

S9 

 

S10 

KU1 

 

 

KU3 

 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

Mampu Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

Mampu Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

Mampu Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang PGSD; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan danteknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang PGSD berdasarkan kaidah, 
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KU4 

 

KU5 

 

P3 

 

 

KK1 

 

KK2 

tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan,desain atau kritik seni 

 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi ataulaporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi Unsultra 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

zkeahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

Menguasai keberbedaan tumbuh kembang masing-masing anak yang mencakup kecerdasan ganda 

dan kesehatan anak, dengan memberikan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak 

usia Sekolah Dasar. 

Mampu menerapkan prinsip dan teori Pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran di PGSD secara bertanggung jawab. 

1. Mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik baik perkembangan 

fisik, psikologis, social, motorik, afektif, kognitif, melalui perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran di PGSD. 

 

SUB CPMK 

M22 

 

 

 

Mampu menciptakan tari sederhana untuk Anak Usia Sekolah Dasar dan cara mengajarkannya ke 

anak usia Sekolah Dasar 

Deskripsi Singkat 

MK 

Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh/fisik dan mimik. Seni tari 
secara umum memiliki aspek-aspek gerak, ritmis, keindahan, dan ekspresi. 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Sejarah seni Tari 

2. Fungsi seni tari 

3. Jenis-jenis tari 

4. Aspek-aspek gerak seni tari 
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5. Unsur-unsur  seni tari 

6. Unsur-unsur gerak tari 

7. Unsur-unsur kaidah seni tari  

8. Peran seni tari 

9. Konsep seni tari 

 

Metode Ceramah, Diskusi dan Tanyajawab 

Media 

Pembelajaran 

- Laptop, LCD, Google Classroom, Lark, dan Zoom, geogle meet. 

 

 

Team Teaching Rosnawati, S.Pd.,M.Pd.  

MK Prasyarat - 

Pustaka • Suyadi. 2010. Psikologi Belajar Anak usia Sekolah Dasar. Yogyakarta: PEDAGOGIA. 

• Musfiroh, Tadkiroatun. 2008. Cerdas Melalui Bermain. Jakarta: Grasindo. 

• Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)  
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

1 

.Mampu memahami 

perkembangan sejarah 

seni tari yang ada di 

indonesia  

1. Sejarah Seni Tari  
- Era primitive 

- Era hindu budha 

- Era islam 

- Era penjajahan 

- Era setelah kemerdekaan 

  

• Dosen menyajikan dan 

mendiskusikan kontrak kuliah 

bersama mahasiswa. 

• Dosen melakukan pree-tes untuk 

mengetahui kemampuan awal 

mahasiswa 

 

 

1x150’ 

• RPS. 

• Laptop, 

LCD 

• Pedoman 

Akademik 

• Literatur 

yang akan 

digunakan 

Pretest 1 

2 

Mampu memahami 

perkembangan sejarah 

seni tari yang ada di 

indonesia 

2.  Sejarah Seni Tari  
- Era primitive 

- Era hindu budha 

- Era islam 

- Era penjajahan 

- Era setelah kemerdekaan 

 
  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

SPSS, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tes dan 

non-tes 
2 

3 

Mampu memahami, 

semua fungsi  seni tari  

untuk di masyarakat 

dan guru di sekolah 

3. Fungsi seni tari 

- Sarana keagamaan 

-  Sarana upacara adat 

- Sarana pergaulan 

- Sebagai tontonan 
 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

4 

Mampu memahami, 

semua fungsi  seni tari  

untuk di masyarakat 

dan guru di sekolah 

4. Fungsi seni tari 

- Sarana keagamaan 

-  Sarana upacara adat 

- Sarana pergaulan 

- Sebagai tontonan 

 

 

  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

5 

Mampu memahami 

dasar-dasar dan konsep 

tari, tradisional, 

kreasi,kontemporer  

5. .Jenis-jenis tari 

a. Tari tradisional 

- tari rakyat 

- tari klasik 

b. Tari kreasi baru 

c. Tari Kontemporer 

 
 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

Excel dan Lisrel menganalisis data 

penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

6 

Mampu memahami 

dasar-dasar dan 

konsep tari, 

tradisional, 

kreasi,kontemporer 

6.Jenis-jenis tari 

a. Tari tradisional 

- tari rakyat 

- tari klasik 

b. Tari kreasi baru 

c. Tari Kontemporer 

 
 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

•  

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 
2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

7 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni  

7. Aspek-aspek gerak seni 

tari 

- gerak titmis 

- gerak keindahan 

- gerak ekspres  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 
1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

8 Ujian Tengah Semester (UTS)   1x150’ - Tes 30 

9 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis 

,kritis,sistematis, dan 

inovatif dalam 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai  

dengan bidang 

Pendidikan PGSD 

9.Unsur-unsur gerak tari 

  

- Gerak realita 

- Gerak stilir 

- Gerak simbolik 

- Gerak setempat 

- Gerak berpindah  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 



7 
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

10 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis 

,kritis,sistematis, dan 

inovatif dalam 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai  

dengan bidang 

Pendidikan dasar 

10. Unsur-unsur gerak 

tari 

  

- Gerak realita 

- Gerak stilir 

- Gerak simbolik 

- Gerak setempat 

- Gerak berpindah  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 

11 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni  

11. Gerak menurut 

sifatnya 

  

- Gerak lemah 

- Gerak tegang 

- Gerak lembut 

- Gerak kasar 

 
  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 
1x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

•  

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

12 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni  

12. Gerak menurut 

sifatnya 

  

- Gerak lemah 

- Gerak tegang 

- Gerak lembut 

- Gerak kasar 

 

 
 

 

 
 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

SPSS, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 
2x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tanya 

jawab dan 

diskusi 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

13 

Mampu mengkaji 

implikasi 

pengembangan atau 

impelementasi ilmu 

penggetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai 

Dengan bidang PGSD 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau 

kritik seni 

.  

13.  Unsur-unsur kaidah 

seni tari 

 

- Wiraga 

- Wirama 

- Wirasa 

  

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing penggunaan Aplikasi 

SPSS, Excel dan Lisrel dalam 

menganalisis data penelitian. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

• Aplikasi 

SPSS, 

Excel dan 

Lisrel 

 

Tes dan 

non-tes 

2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

14. 

 

Mampu 

menunjukan 

Kinerja Mandiri, 

bermutu,dan 

terukur berbasis 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

14.  Unsur-unsur kaidah 

seni tari 

 

- Wiraga 

- Wirama 

- Wirasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing dalam praktikum 

desain seni yang telah di jelaskan  

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes dan 

non-tes 2 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

15  

15.  Unsur-unsur kaidah 

seni tari 

 

- Wiraga 

- Wirama 

- Wirasa 

 

 

 

 

 

 

 

• Menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi 

untuk kajian mendalam. 

• Membimbing dalam praktikum 

desain seni yang telah di jelaskan  

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes dan 

non-tes 2 

16 Ujian Akhir Semester (UAS)  - 1x150’ - Tes 40 

 

Mengetahui            Kendari, …. Oktober 2020 

Dosen pengampu 1                       Dosen Pengampu 2 

 

 

 

 

 

 

 

Istnain Al Fajri,S.Psi.,M.Pd                     Rosnawati,S.Pd.,M.Pd. 
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MATA 
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DOSEN 
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BENTUK 

TUGAS 

Diskusi Kelompok dan test 

TUJUAN 

TUGAS 

Melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa berdasarkan kaidah , tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan, desain atau kritik seni 

URAIAN 

TUGAS 

Diskusi kelompok dilaksanakann setiap pertemuan diakhiri dengan Tanya jawab dan kesimpulan 

pembelajaran 

a. Objek 

Garapan 

TEMA dan SUB TEMA dan Soal-Soal 

b. Yang harus 

dikerjakan 

Melaksanakan diskusi dan mengerjakan TUGAS individu maupun kelompok 

c. Cara 

mengerjakan

nya 

Secara Manual dan menggunakan aplikasi 

d. Deskripsi 

luaran tugas 

Laporan Penyelesaian Soal 

KRITERIA 

PENILAIAN 

Skor setiap soal adalah 20, sehingga total skor 5 x 20 = 100 

TUGAS KE-  

PENILAIAN Skor Tugas sebelum MID = Jumlah Skor Tugas/6 (bobot = 10 %) 

Skor Tugas setelah MID   = Jumlah Skor Tugas/6 (bobot = 10 %) 

 

 

 


