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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Seni Rupa

9. Mengapresiasi karya seni rupa.

Kompetensi Dasar : 9.1. Mengidentifikasi jenis motif hias pada karya seni rupa

nusantara daerah setempat.

9.2. Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan motif hias

karya seni rupa nusantara daerah setempat.

Indikator : 9.1.1. Mengamati motif hias pada benda atau karya seni rupa

yang mengandung motif hias.

9.1.2. Menyebutkan jenis benda atau karya seni rupa yang

mengandung motif hias.

9.1.3. Membedakan motif hias pada benda atau karya seni rupa

daerah setempat terhadap daerah lain.

9.2.1. Menyebutkan jenis motif etnik nusantara.

9.2.2. Menjelaskan ciri-ciri atau keistimewaan motif nusantara

daerah setempat.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi jenis motif hias pada karya seni rupa nusantara daerah

setempat.

2. Siswa dapat menampilkan sikap apresitif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa

nusantara daerah setempat.

B. Materi Pembelajaran

1. Jenis motif hias pada karya seni rupa nusantara daerah setempat.

2. Apresiasi terhadap keunikan motif hias karya seni rupa nusantara daerah setempat.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Tanya jawab.

3. Diskusi.

4. Pengamatan.

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

Guru memberikan pertanyaan umpan. Pertanyaan umpan tersebut misalnya: kota

mana yang terkenal ukiran kayunya? Benda apa saja yang memiliki motif hias

berupa ukiran?
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b. Kegiatan inti

1) Siswa mengamati motif hias pada ukiran, topeng, dan batik.

2) Siswa mengidentifikasi jenis motif daerah setempat yang diamati.

3) Siswa menjelaskan kekhasan/keistimewaan motif hias daerah setempat yang

diamati.

4) Siswa berdiskusi kelompok mencari perbedaan motif hias pada karya seni/benda

di daerah lain.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengerjakan soal latihan.

2) Siswa menerima tugas membuat kliping berbagai motif topeng dan ukiran.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

Guru bercerita tentang motif suku Asmat.

b. Kegiatan inti

1) Siswa mengamati berbagai contoh gambar/foto motif khas Kalimantan Selatan

dan Papua yang diberikan guru.

2) Siswa berdiskusi kelompok untuk mengdentifikasi jenis dan keunikan motif hias

yang diamati.

3) Siswa membuat apresiasi terhadap keunikan motif hias yang diamati.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan laporan hasil diskusi.

2) Siswa mengumpulkan apresiasi yang telah dibuat.

3) Siswa menerima informasi alat dan bahan yang perlu dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan Kelas 5 Semester 2, Intan Pariwara.

2. Berbagai motif hias nusantara.

F. Penilaian

1. Teknik : Tes tertulis, Lisan, Portofolio.

2. Bentuk : Uraian, tanya jawab langsung, tugas.

3. Contoh Instrumen :

a. Uraian

1) Sebutkan 5 benda yang mengandung motif ukiran!

2) Jelaskan keunikan motif suku Asmat!

3) Sebutkan perbedaan motif ukiran Suku Asmat!

4) Jelaskan keunikan motif ukiran Toraja!

5) Sebutkan 3 jenis karakter motif topeng!

b. Lisan

1) Sebutkan salah satu jenis motif hias khas daerahmu!

2) Jelaskan keunikan motif hias khas daerahmu tersebut!

c. Tugas

Buatlah kumpulan gambar motif topeng dan ukiran!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Seni Rupa

10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa.

Kompetensi Dasar : 10.1. Membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan

bahan.

10.2. Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi manusia dan

kehidupannya.

10.3. Menyiapkan karya seni rupa yang diciptakan untuk

pameran kelas.

10.4. Menata karya seni rupa yang diciptakan dalam bentuk

pameran kelas/sekolah.

Indikator : 10.1.1. Memberikan definisi topeng.

10.1.2. Membuat topeng sesuai rancangan.

10.1.3. Membuat topeng sesuai rancangan.

10.2.1. Memberikan definisi gambar ilustrasi.

10.2.2. Membuat gambar ilustrasi dengan tema manusia dan

kehidupannya.

10.2.3. Menjelaskan teknik dan langkah-langkah menggambar

ilustrasi.

10.3.1. Memberikan definisi pameran kelas/sekolah.

10.3.2. Menyebutkan manfaat penyelenggaraan pameran kelas/

sekolah.

10.3.3. Menyiapkan dan menghias karya seni rupa yang diciptakan

sendiir untuk dipamerkan.

10.4.1. Membuat rancangan penataan pameran.

10.4.2. Mengklasifikasikan karya seni rupa yang diciptakan sendiri

menurut ukuran/dimensinya.

10.4.3. Mengidentifikasi hal-hal penting yang perlu diperhatikan

dalam penataan pameran kelas/sekolah.

10.4.4. Menata pameran sesuai dengan rancangan yang telah

dibuat.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan.

2. Siswa dapat mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi manusia dan

kehidupannya.

3. Siswa dapat menyiapkan karya seni rupa yang diciptakan untuk pameran kelas.

4. Siswa dapat menata karya seni rupa yang diciptakan dalam bentuk pameran kelas/

sekolah.
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B. Materi Pembelajaran

1. Pembuatan topeng kreatif.

2. Menggambar ilustrasi.

3. Persiapan pameran.

4. Penataan pameran kelas/sekolah.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Demonstrasi.

3. Pengamatan.

4. Tanya jawab.

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

Guru memberi pertanyaan umpan. Pertanyaan tersebut misalnya:

1) Pernah kamu memegang topeng?

2) Apa kegunaan topeng?

b. Kegiatan inti

1) Siswa mendengarkan penjelasan singkat definisi topeng.

2) Siswa mengamati berbagai motif topeng.

3) Siswa memperhatikan dan menirukan guru yang mendemonstrasikan langkah-

langkah membuat rancangan topeng.

4) Siswa yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan dan arahan dari guru.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan rancangan topeng yang dibuat.

2) Siswa menerima pekerjaan rumah membuat rancangan topeng.

3) Siswa menerima informasi tentang bahan dan alat yang perlu dibawa pada

pertemuan berikutnya.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

1) Guru meminta siswa menunjukkan rancangan topeng yang telah dibuat di rumah.

2) Siswa menyiapkan alat dan bahan yang telah dibawa.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan dan menirukan guru yang mendemonstrasikan langkah-

langkah membuat topeng.

2) Guru berkeliling memperhatikan kinerja siswa, siswa yang mengalami kesulitan

mendapat bimbingan dan arahan dari guru.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru.

2) Siswa menerima informasi alat dan bahan yang perlu dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan awal

1) Siswa mendengarkan penjelasan singkat guru tentang makna dan fungsi

gambar ilustrasi cerita.

2) Siswa menyiapkan perlengkapan yang telah dibawa.
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b. Kegiatan inti

1) Siswa mengamati berbagai contoh gambar ilustrasi bertema manusia dan

kehidupannya (gambar ilustrasi cerita).

2) Siswa memperhatikan dan mengikuti guru yang mendemonstrasikan langkah-

langkah menggambar ilustrasi cerita.

3) Guru berkeliling mengamati kinerja siswa, siswa yang mengalami kesulitan

mendapat bimbingan dan arahan guru.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan pekerjaannnya yang telah selesai.

2) Siswa menerima tugas rumah membuat gambar ilustrasi cerita rakyat daerah

setempat.

3) Siswa menerima informasi bahan dan alat yang perlu dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

4. Pertemuan Keempat

a. Kegiatan awal

Tanya jawab antara guru dengan siswa tentang pengalaman menyaksikan pameran

karya seni rupa.

b. Kegiatan inti

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai definisi dan manfaat pameran

kelas/sekolah.

2) Siswa membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan rencana pelaksanaan

pameran kelas/sekolah.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan kesimpulan diskusi.

2) Siswa mengerjakan soal latihan.

5. Pertemuan Kelima

a. Kegiatan awal

Guru memberi penjelasan singkat mengenai perencanaan pameran.

b. Kegiatan inti

1) siswa memperhatikan dan menirukan guru yang mendemonstrasikan cara

membuat perencanaan penataan pameran kelas/sekolah.

2) Siswa mengerjakan tugas membuat rencana penataan pameran kelas/sekolah.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan rancangan penataan pameran yang telah dibuat.

2) Siswa menentukan/memilih rancangan penataan yang terbaik melalui voting.

3) Siswa menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pameran kelas/sekolah.

6. Pertemuan Keenam, Ketujuh

a. Kegiatan awal

Siswa mendapat pengarahan dari guru mengenai prosedur pelaksanaan pameran

kelas/sekolah.

b. Kegiatan inti

1) Siswa menyiapkan karya seni rupa yang akan dipamerkan.

2) Siswa menghias karya dan ruang pameran.

3) Siswa menata karya seni rupa sesuai bentuk dan ukuran.
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c. Kegiatan akhir

1) Siswa membuat laporan pelaksanaan pameran.

2) Guru memberi evaluasi terhadap pameran yang telah dilaksanakan.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan Kelas 5 Semester 2, Intan Pariwara.

2. Berbagai foto/gambar motif topeng.

3. Berbagai contoh karya ilustrasi cerita.

F. Penilaian

1. Teknik : tes tertulis, lisan, perbuatan.

2. Bentuk : uraian, bercerita di depan kelas, tugas, produk.

3. Contoh instrumen :

a. Uraian

1) Jelaskan pengertian topeng!

2) Jelaskan pengertian gambar ilustrasi cerita!

3) Jelaskan pengertian pameran seni rupa!

4) Sebutkan jenis pameran karya seni rupa yang kamu ketahui!

5) Sebutkan manfaat pelaksanaan pameran kelas/sekolah!

b. Lisan

1) Majulah ke depan kelas secara bergiliran, ceritakan secara singkat cara

pembuatan topeng kertas berdasarkan pengalamanmu sendiri!

2) Sebutkan persiapan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan pameran

kelas/sekolah!

c. Tugas

1) Buatlah rancangan topeng menurut imajinasi dan kreasimu sendiri!

2) Buatlah rancangan penataan pameran untuk kelas/sekolahmu!

d. Produk

1) Buatlah gambar ilustrasi cerita rakyat dengan tema legenda daerah setempat!

2) Buatlah karya topeng sesuai rancangan yang kamu buat!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Seni Musik

11. Mengapresiasi karya seni musik.

Kompetensi Dasar : 11.1. Mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah nusantara.

11.2. Menjelaskan makna ensambel gabungan.

11.3. Menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik/

lagu wajib dan daerah nusantara.

Indikator : 11.1.1. Siswa mampu menyebutkan berbagai ragam lagu daerah

nusantara.

11.1.2. Siswa mampu menguraikan ciri-ciri lagu daerah nusantara.

11.1.3. Siswa mampu menunjukkan berbagai ragam lagu daerah

nusantara.

11.2.1. Siswa mampu mendefinisikan makna ensambel gabung-

an.

11.2.2. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang ensambel

gabungan.

11.2.3. Siswa mampu memperlihatkan jenis musik ensambel

gabungan.

11.3.1. Siswa mampu menjelaskan berbagai musik/lagu wajib dan

daerah setempat.

11.3.2. Siswa mampu menafsirkan berbagai musik/lagu wajib dan

daerah nusantara.

11.3.3. Siswa mampu menguraikan secara lisan maupun tertulis

tentang ciri-ciri musik/lagu daerah nusantara.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah nusantara.

2. Siswa dapat menjelaskan makna ensambel gabungan.

3. Siswa dapat menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik/lagu wajib dan

daerah nusantara.

B. Materi Pembelajaran

1. Lagu daerah nusantara.

2. Makna ensambel gabungan.

3. Apresiasi terhadap berbagai musik/lagu wajib dan daerah nusantara.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Tanya jawab.

3. Diskusi.

4. Tugas.
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D. Langkah-Langkah Kegiatn Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

Menyanyikan salah satu lagu daerah setempat.

b. Kegiatan inti

1) Melihat berbagai partitur lagu daerah nusantara.

2) Mengamati syair lagu daerah nusantara.

3) Mengidentifikasi daerah asal lagu daerah melalui bahasa yang digunakan dalam

syair lagunya.

4) Menentukan tangga nada yang digunakan dalam lagu daerah.

5) Mendiskusikan ciri-ciri lagu daerah.

6) Tanya jawab tentang ragam lagu daerah nusantara.

7) Menyebutkan berbagai lagu daerah beserta asal daerahnya.

c. Kegiatan akhir

Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang ragam lagu daerah nusan-

tara.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

Siswa menjawab pertanyaan guru tentang asal lagu daerah yang dicontohkan.

b. Kegiatan inti

1) Menjelaskan makna syair lagu daerah dan lagu wajib.

2) Menentukan tangga nada lagu daerah.

3) Mendeskripsikan ciri-ciri lagu daerah dan lagu wajib.

4) Mengapresiasi lagu daerah dan lagu wajib.

c. Kegiatan akhir

Siswa menerima tugas mengapresiasi sebuah lagu daerah setempat.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan awal

Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang berbagai jenis alat musik.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang makna ensambel gabungan.

2) Siswa menyebutkan alat musik yang digunakan dalam ensambel gabungan.

3) Siswa menjelaskan makna ensambel gabungan.

c. Kegiatan akhir

Siswa menerima tugas mencari gambar/foto ensambel gabungan.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan Kelas 5 Semester 2, Intan Pariwara.

2. Buku kumpulan lagu daerah dan lagu wajib.

F. Penilaian

1. Teknik : tes tertulis, tes perbuatan

2. Bentuk : uraian, kinerja, tugas
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3. Contoh instrumen :

a. Tes tertulis

1) Apa yang dimaksud lagu daerah?

2) Sebutkan tiga judul lagu daerah dan daerah asalnya!

3) Sebutkan ciri-ciri lagu daerah!

4) Apa yang kamu ketahui tentang ensambel gabungan?

5) Alat musik apa saja yang digunakan dalam ensambel gabungan?

b. Tes perbuatan

1) Nyanyikan salah satu lagu daerahmu kemudian tunjukkan kesan dari lagu

tersebut!

2) Carilah gambar/foto ensambel gabungan!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Seni Musik

12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.

Kompetensi Dasar : 12.1. Memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana

dalam bentuk ensambel gabungan.

12.2. Menyiapkan pertunjukan lagu daerah nusantara dengan

iringan sederhana di kelas atau di sekolah.

12.3. Mementaskan pertunjukan lagu daerah nusantara dengan

iringan sederhana di kelas atau di sekolah.

Indikator : 12.1.1. Siswa mampu menjelaskan teknik memainkan alat musik

ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ensambel

gabungan.

12.1.2. Siswa mampu menerapkan teknik memainkan alat musik

ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ensambel

gabungan.

12.1.3. Siswa mampu mendemonstrasikan permainan alat musik

ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ensambel

gabungan.

12.2.1. Siswa mampu menjelaskan teknik menyiapkan pertunjuk-

an lagu daerah nusantara dengan iringan sederhana untuk

dipentaskan di kelas atau di sekolah.

12.2.2. Siswa mampu menerapkan teknik menyiapkan pertun-

jukan lagu daerah nusantara dengan iringan sederhana

untuk dipentaskan di kelas atau di sekolah.

12.2.3. Siswa mampu memprakarsai pertunjukan lagu daerah

nusantara dengan iringan sederhana untuk dipentaskan

di kelas atau di sekolah.

12.3.1. Siswa mampu menjelaskan teknik mementaskan pertun-

jukan lagu daerah nusantara dengan iringan sederhana

untuk dipentaskan di kelas atau di sekolah.

12.3.2. Siswa mampu menerapkan teknik mementaskan pertun-

jukan lagu daerah nusantara dengan iringan sederhana

untuk dipentaskan di kelas atau di sekolah.

12.3.3. Siswa mampu mengadakan pementasan lagu daerah

nusantara dengan iringan sederhana untuk dipentaskan

di kelas atau di sekolah.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk

ensambel gabungan.
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2. Siswa dapat menyiapkan pertunjukan lagu daerah nusantara dengan iringan seder-

hana untuk dipentaskan di kelas atau di sekolah.

3. Siswa dapat mementaskan pertunjukan lagu daerah nusantara dengan iringan

sederhana di kelas atau di sekolah.

B. Materi Pembelajaran

1. Teknik memainkan alat musik ritmis dan melodis.

2. Teknik pementasan musik.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Demonstrasi.

3. Tugas.

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama dan Kedua

a. Kegiatan awal

Siswa menjawab pertanyaan guru tentang berbagai macam alat musik ritmis dan

melodis.

b. Kegiatan inti

1) Siswa menjelaskan teknik bermain alat musik ritmis dan melodis dalam bentuk

ensambel.

2) Berlatih alat musik ritmis dan melodis.

3) Memperagakan ensambel gabungan bersama-sama.

c. Kegiatan akhir

Siswa menerima tugas memainkan ensambel gabungan bersama-sama.

2. Pertemuan Ketiga dan Keempat

a. Kegiatan awal

Siswa menjawab pertanyaan guru (apa yang dapat kita lakukan untuk mengadakan

pertunjukan musik?).

b. Kegiatan inti

1) Siswa membaca buku materi.

2) Siswa mengenal tahap-tahap sebelum mengadakan pementasan musik.

3) Siswa menyiapkan pementasan musik.

4) Siswa mengadakan pementasan musik.

5) Siswa bermain ensambel gabungan di hadapan penonton.

c. Kegiatan akhir

Siswa dan guru menyimpulkan tentang cara mengadakan pementasan musik.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan kelas 5 semester 2, Intan Pariwara.

2. Partitur ensambel gabungan.

3. Alat musik ritmis dan melodis.

F. Penilaian

1. Teknik : tes tertulis, tes perbuatan.

2. Bentuk : uraian, kinerja
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3. Contoh instrumen :

a. Tes tertulis

1) Mengapa dalam permainan musik ensambel dibutuhkan kerja sama antar-

pemain?

2) Sebutkan alat musik yang digunakan dalam ensambel gabungan!

3) Sebutkan tiga tahap dalam melaksanakan pertunjukan musik!

4) Sebutkan tiga hal dalam tahap perencanaan pementasan musik!

5) Mengapa pementasan musik bentuk ensambel dilakukan di tempat tertutup

dengan ukuran yang tidak terlalu luas?

b. Tes perbuatan

Buatlah kreasi musik menggunakan lagu daerahmu. Pentaskan di depan kelas!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Seni Tari

13. Mengapresiasi karya seni tari.

Kompetensi Dasar : 13.1. Mengidentifikasi gerak, busana, dan perlengkapan seni tari

nusantara.

13.2. Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak,

busana, dan perlengkapan karya seni nusantara daerah

lain.

13.3. Menampilkan sikap apresiatif terhadap simbol yang

terkandung dalam karya seni tari nusantara daerah lain.

Indikator : 13.1.1. Menjelaskan mengenai tari Piring.

13.1.2. Menyebutkan berbagai unsur tari Piring.

13.1.3. Mengidentifikasi gerak, busana, dan perlengkapan seni tari

nusantara daerah lain.

13.2.1. Memahami keunikan gerak, busana, dan perlengkapan tari

nusantara daerah.

13.2.2. Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak,

busana, dan perlengkapan karya seni tari nusantara

daerah lain.

13.3.1. Mendefinisikan simbol dalam karya seni tari.

13.3.2. Mengetahui simbol dalam karya seni tari.

13.3.3. Menampilkan sikap apresiatif terhadap simbol yang

terkandung dalam karya seni nusantara.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi gerak, busana, dan perlengkapan seni tari nusantara.

2. Siswa dapat menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak, busana, dan

perlengkapan karya seni nusantara daerah lain.

3. Siswa dapat menampilkan sikap apresiatif terhadap simbol yang terkandung dalam

karya seni nusantara daerah lain.

B. Materi Pembelajaran

1. Unsur tari.

2. Keunikan tari nusantara.

3. Keunikan simbol tari nusantara.

C. Metode Pembelajaran

1. Pengamatan.

2. Diskusi.

3. Tanya jawab.

4. Ceramah.
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D. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

1) Siswa mengamati pertunjukan karya tari melalui video.

2) Siswa menyebutkan unsur-unsur tari.

3) Siswa mendiskusikan unsur-unsur yang ada dalam pertunjukan karya tari yang

dilihat.

b. Kegiatan inti

1) Siswa membaca buku materi pelajaran.

2) Siswa mendapat informasi tentang tari Piring.

3) Siswa menjelaskan mengenai tari Piring.

4) Siswa menyebutkan berbagai unsur tari Piring.

5) siswa menguraikan berbagi unsur tari Piring.

c. Kegiatan akhir

Siswa menerima tugas dari guru untuk mengidentifikasi gerak, busana, dan perleng-

kapan seni tari nusantara daerah lain.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

Siswa mengumpulkan tugas dari guru pada pertemuan pertama.

b. Kegiatan inti

1) Siswa membaca materi pelajaran tentang apresiasi karya tari.

2) Siswa memahami keunikan gerak, busana, dan perlengkapan lain pada karya

tari.

3) Siswa menyebutkan keunikan gerak, busana, dan perlengkapan lain pada karya

tari yang telah dipahami.

c. Kegiatan akhir

Siswa diberi tugas untuk menuliskan apresiasi terhadap keunikan karya tari pada

gambar yang ditunjukkan oleh guru. Siswa diminta bertanya atau berdiskusi dengan

orang atau teman yang dianggap tahu tentang karya tari tersebut.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan awal

Beberapa siswa membacakan hasil tugasnya yang telah diberikan pada pertemuan

sebelumnya.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang simbol dalam karya tari.

2) Siswa diminta untuk menyebutkan apa saja yang mempunyai simbol dalam karya

seni tari.

3) Siswa membaca materi tentang apresiasi terhadap simbol yang terkandung

dalam karya seni tari.

4) Siswa memahami simbol dalam karya seni tari yang telah dibacanya.

5) Siswa diminta untuk menyebutkan simbol dalam karya seni tari yang telah

dipahami.

6) Siswa membentuk kelompok.

7) Siswa secara berkelompok menuliskan apresiasi terhadap simbol dalam suatu

karya seni tari yang diamati.
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c. Kegiatan akhir

Setiap kelompok membacakan hasil tulisannya di depan guru dan kelompok lain.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan kelas 5 semester 2, Intan Pariwara.

2. Gambar atau foto-foto pertunjukan karya tari.

3. CD-VCD pertunjukan karya tari.

F. Penilaian

1. Teknik : tes tertulis, tes perbuatan.

2. Bentuk : uraian, tugas.

3. Contoh instrumen :

a. Uraian

1) Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur tari Piring!

2) Jelaskan keunikan tari Lilin!

3) Menyimbolkan apa jumlah sembilan penari dalam tari Bedaya.

b. Tugas

1) Lihatlah pertunjukan tari nusantara daerah lain, baik secara langsung maupun

melalui kaset video tari. Uraikan unsur-unsur yang ada dalam tari yang telah

kamu lihat. Tulis dalam tabel berikut!

No. Nama Tari Unsur-Unsur Tari

Gerak Iringan Rias dan Busana Properti

1. ............................. ................. ................. ......................... ....................

............................. ................. ................. ......................... ....................

............................. ................. ................. ......................... ....................

............................. ................. ................. ......................... ....................

2. ............................. ................. ................. ......................... ....................

............................. ................. ................. ......................... ....................

............................. ................. ................. ......................... ....................

............................. ................. ................. ......................... ....................

2)

Perhatikan gambar tari Reog pada gambar di atas. Tuliskan apresiasimu

terhadap keunikan tari Reog. Jika kamu tidak mengetahuinya, tanyakan kepada

orang yang kamu anggap tahu. Bacakan hasil tulisanmu di depan guru dan

teman-teman!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Seni Tari

14. Mengekspresikan diri melalui seni tari.

Kompetensi Dasar : 14.1. Menyiapkan persiapan penyajian tari nusantara daerah

lain dengan iringan.

14.2. Menyajikan tari nusantara daerah lain dengan iringan.

14.3. Mengadakan pementasan perpaduan seni musik dan seni

tari.

Indikator : 14.1.1. Menjelaskan maksud/tujuan persiapan penyajian tari

nusantara.

14.1.2. Menyebutkan persiapan penyajian tari nusantara dengan

iringan.

14.1.3. Menyiapkan penyajian tari nusantara daerah lain dengan

iringan.

14.2.1. Menyebutkan karya tari yang akan disajikan.

14.2.2. Memahami gerak-gerak karya tari yang akan disajikan.

14.2.3. Memperagakan karya tari yang sudah dipahami.

14.2.4. Menyajikan karya tari dengan iringan.

14.3.1. Mendefinisikan pementasan karya seni tari.

14.3.2. Menentukan materi seni musik dan seni tari untuk dipen-

taskan.

14.3.1. Mendefinisikan pementasan karya seni tari.

14.3.2. Menentukan materi seni musik dan seni tari untuk dipen-

taskan.

14.3.3. Memadukan seni musik dan seni tari untuk dipentaskan.

14.3.4. Mengadakan pementasan perpaduan seni musik dan seni

tari.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menyiapkan persiapan penyajian tari nusantara daerah lain dengan

iringan.

2. Siswa dapat menyajikan tari nusantara daerah lain dengan iringan.

3. Siswa dapat mengadakan pementasan perpaduan seni musik dan seni tari.

B. Materi Pembelajaran

1. Persiapan penyajian karya tari.

2. Penyajian karya tari dengan iringan.

3. Pementasan perpaduan seni musik dan seni tari.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Tanya jawab.
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3. Pengamatan.

4. Demonstrasi.

D. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

1) Guru bertanya kepada beberapa siswa “Apakah pernah menari di atas

panggung?”; “Bagaimana perasaannya?”

2) Beberapa siswa menjawab pertanyaan guru dan menceritakan perasaannya.

b. Kegiatan inti

1) Siswa diminta untuk membaca buku materi pelajaran.

2) Siswa diminta untuk menjelaskan maksud atau tujuan persiapan penyajian karya

tari.

3) Siswa menyebutkan persiapan yang dilakukan.

4) Siswa menguraikan persiapan yang dilakukan.

5) Siswa diajak melihat pertunjukan karya seni tari.

6) Siswa menuliskan dan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam karya tari yang

dilihatnya.

7) Siswa mengumpulkan hasil tulisannya kepada guru.

8) Siswa membentuk kelompok terdiri atas 8 anak.

c. Kegiatan akhir

Siswa secara berkelompok diberi tugas untuk merancang dan mencoba memper-

siapkan penyajian tari nusantara daerah lain dengan iringan. Rancangan atau per-

siapan ditulis di atas kertas, kemudian dibacakan di depan guru dan kelompok lain

pada pertemuan selanjutnya.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

Setiap kelompok membacakan hasil tugas yang diberikan oleh guru pada pertemuan

sebelumnya, kemudian mengumpulkannya pada guru.

b. Kegiatan inti

1) Siswa diminta membaca buku materi pelajaran.

2) Siswa menyebutkan karya tari yang akan disajikan.

3) Siswa mengamati gerak-gerak tari yang akan disajikan.

4) Siswa memahami gerak-gerak tari yang akan disajikan.

5) Siswa menirukan gerak-gerak tari yang akan disajikan.

6) Siswa memperagakan karya tari yang akan disajikan.

c. Kegiatan akhir

Siswa secara berkelompok diberi tugas untuk mempersiapkan iringan tari sesuai

dengan karya tari yang akan disajikan. Masing-masing kelompok terdiri atas lima

anak. Selain itu, siswa diharapkan selalu berlatih sampai gerak dan iringannya

sesuai.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan awal

Siswa secara berkelompok mempersiapkan diri untuk menyajikan karya tari di depan

guru dan kelompok lain.
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b. Kegiatan inti

1) Satu per satu setiap kelompok menyajikan karya tari dengan iringan yang telah

ditentukan.

2) Kelompok lain memperhatikan kelompok yang sedang maju.

3) Setiap kelompok menuliskan kelebihan dan kekurangan kelompok lain yang

menyajikan karya tari dengan iringan.

c. Kegiatan akhir

Guru memberikan kritik, saran, dan pesan guna perbaikan.

4. Pertemuan Keempat, Kelima, dan Keenam

a. Kegiatan awal

1) Guru memberikan pertanyaan umpan ”Apakah yang dimaksud pementasan

karya seni”.

2) Beberapa siswa menjawab pertanyaan guru.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang maksud pementasan karya seni.

2) Siswa menyebutkan tujuan pementasan karya seni.

3) Siswa menentukan karya seni musik dan seni tari yang akan dipadukan

kemudian dipentaskan.

4) Siswa memperagakan seni musik dan seni tari yang telah ditentukan.

5) Siswa memadukan seni musik dan seni tari sampai sesuai.

6) Siswa mengadakan pementasan perpaduan seni musik dan seni tari di akhir

semester.

c. Kegiatan akhir

Siswa memperhatikan pesan dan saran dari guru.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan kelas 5 semester 2, Intan Pariwara.

2. Ember, piring, panci, dan kaleng, sebagai alat untuk mengiringi karya tari.

3. Kaset iringan tari dan tape recorder.

4. Berbagai perlengkapan pementasan karya tari sebagai contoh, busana dan alat tata

rias.

5. CD-VCD pertunjukan karya tari.

F. Instrumen

1. Teknik : tes perbuatan.

2. Bentuk : tugas, kinerja.

3. Contoh instrumen :

a. Tugas

1) Lihatlah pertunjukan karya tari dari daerah lain, baik secara langsung maupun

melalui kaset video tari. Tuliskan unsur-unsur yang ada dalam karya tari yang

kamu lihat. Kumpulkan hasil tulisanmu kepada bapak/ibu guru!

2) Secara berkelompok buatlah persiapan untuk menyajian karya tari dengan

iringan. Tuliskan persiapan kalian daengan menuliskan nama karya tari yang

akan disajikan dan hal-hal yang perlu dilakukan. Bacakan hasilnya di depan

guru dan kelompok lain!
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b. Kinerja

1) Buatlah kelompok yang terdiri atas lima anak. Tirukan gerak tari Topeng sampai

kalian menguasainya. Siapkan iringan untuk mengiringi tarian tersebut. Iringan

dapat berupa permainan alat-alat musik yang diganti dengan benda-benda

seperti ember, panci, piring, dan kaleng. Selain itu, iringan juga dapat berupa

kaset rekaman atau iringan dari dalam tubuh kalian. Siapkan perlengkapan yang

lain untuk menyajikan karya tari Topeng pada acara pentas seni sekolah di

akhir semester!

2) Buatlah kelompok yang terdiri atas sepuluh anak. Delapan anak memainkan

ensambel gabungan dan bernyanyi lagu Apuse, dua anak melakukan gerak

tari pada karya tari yang telah dipelajari! Padukan gerak dan ansambel gabugnan

sampai sesuai. Persiapkan perlengkapan yang lain seperti tata rias, busana,

dan panggung untuk mementaskan gerak dan ansambel gabungan tersebut.

Pentaskan perpaduan gerak dan ensambel gabungan di sekolah pada akhir

semester!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Keterampilan

15. Mengapresiasi karya kerajinan

Kompetensi Dasar : 15.1. Mendeskripsikan kesesuaian fungsi, kekuatan, dan kein-

dahan karya kerajinan makrame.

15.2. Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan

makrame.

Indikator : 15.1.1. Menjelaskan pengertian kerajinan makrame.

15.1.2. Menyebutkan berbagai karya kerajinan makrame.

15.1.3. Menjelaskan kesesuaian fungsi, kekuatan, dan keindahan

karya kerajinan makrame.

15.2.1. Mengamati karya kerajinan makrame.

15.2.2. Membuat apresiasi terhadap kesesuaian fungsi, kekuatan,

dan keindahan karya kerajinan makrame.

15.2.3. Membuat apresiasi terhadap kesesuaian fungsi, kekuatan,

dan keindahan karya kerajinan makrame.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mendeskripsikan kesesuaian fungsi, kekuatan, dan keindahan karya

kerajinan makrame.

2. Siswa dapat menampilkan sikap apresiatif terhdap karya kerajinan makrame.

B. Materi Pembelajaran

1. Kesesuaian fungsi, kekuatan, dan keindahan karya kerajinan makrame.

2. Apresiasi terhadap karya kerajinan makrame.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Tanya jawab.

3. Pengamatan.

4. Penugasan.

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

1) Guru bercerita tentang kegiatan tali temali dalam pramuka.

2) Beberapa siswa diminta maju ke depan kelas untuk mendemonstrasikan cara

membuat macam-macam simpul (misal simpul mati, rantai, dan sebagianya).

b. Kegiatan inti

1) Siswa mendengarkan penjelasan singkat guru tentang pengertian kerajinan

makrame.
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2) Siswa menyebutkan berbagai karya kerajinan makrame.

3) Siswa menjelaskan jenis bahan dan kegunaan karya kerajinan makrame yang

disebutkan.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengerjakan latihan soal.

2) Siswa menerima tugas mencari gambar berbagai karya kerajinan makrame.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

1) Siswa mengumpulkan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.

2) Guru menerangkan secara singkat makna apresiasi terhadap karya kerajinan.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan dengan saksama apresiasi karya kerajinan makrame yang

dicontohkan guru.

2) Guru membagikan kumpulan gambar karya kerajinan makrame siswa yang telah

dinilai.

3) Siswa membuat apresiasi terhadap kumpulan gambar karya kerajinan makrame.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengerjakan soal uji kompetensi.

2) Siswa menerima informasi bahan dan alat yang perlu dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

E. Sumber Belajara

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan kelas 5 semester 2, Intan Pariwara.

2. Berbagai karya kerajinan makrame.

F. Penilaian

1. Teknik : tes tertulis, portofolio.

2. Bentuk : uraian, tugas.

3. Contoh instrumen :

a. Uraian

1) Jelaskan pengertian makrame!

2) Sebutkan contoh karya kerajinan makrame!

3) Sebutkan jenis tali yang baik untuk membuat gantungan pot!

4) Menurut pendapatmu dapatkah benang wol dibuat ikat pinggang? Bagaimana

caranya?

5) Sebutkan 3 jenis simpul yang kamu ketahui!

b. Tugas

Carilah berbagai gambar karya kerajinan makrame. Berilah tanggapan pada tiap

gambar yang kamu peroleh. Kumpulkan kepada bapak atau ibu guru!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester : 5/2

Standar Kompetensi : Keterampilan

16. Membuat karya kerajinan dan benda permainan.

Kompetensi Dasar : 16.1. Merancang karya kerajinan makrame.

16.2. Membuat karya kerajinan makrame.

16.3. Merancang benda permainan yang digerakkan dengan tali.

16.4. Membuat benda permainan yang digerakkan dengan tali.

Indikator : 16.1.1. Membuat rancangan karya kerajinan makrame.

16.1.2. Menentukan jenis bahan pada rancangan karya kerajinan.

16.2.1. Menyiapkan alat dan bahan berkarya kerajinan makrame.

16.2.2. Membuat karya kerajinan makrame.

16.2.3. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya kerajinan

makrame sesuai pengalaman sendiri.

16.3.1. Membuat rancangan benda permainan yang digerakkan

dengan tali (boneka wayang).

16.3.2. Menentukan jenis bahan pada rancangan benda

permainan yang digerakkan tali (boneka wayang).

16.4.1. Menyiapkan alat dan bahan berkarya benda permainan

yang digerakkan tali (boneka wayang).

16.4.2. Membuat karya benda permainan yang digerakkan tali

(boneka wayang).

16.4.3. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya kerajinan

makrame sesuai pengalaman sendiri.

Alokasi Waktu : –

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat merancang karya kerajinan makrame.

2. Siswa dapat membuat karya kerajinan makrame.

3. Siswa dapat merancang benda permainan yang digerakkan tali.

4. Siswa dapat membuat benda permainan yang digerakkan dengan tali.

B. Materi Pembelajaran

1. Rancangan karya kerajinan makrame.

2. Pembuatan karya kerajinan makrame.

3. Rancangan benda permainan yang digerakkan dengan tali.

4. Pembuatan benda permainan yang digerakkan dengan tali.

C. Metode Pembelajaran

1. Ceramah.

2. Demonstrasi.

3. Penugasan.

4. Tanya jawab.
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D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan awal

Siswa mendengarkan penjelasan singkat guru tentang manfaat membuat rancangan

sebelum berkarya benda kerajinan.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan guru  yang mendemonstrasikan langkah-langkah

membuat rancangan karya kerajinan makrame.

2) Siswa membuat rancangan karya kerajinan makrame.

3) Guru berkeliling mengamati kinerja siswa, siswa yang mengalami kesulitan

mendapat arahan dan bimbingan.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan rancangan yang dibuat guru menilai dan memberi catatan

hal-hal yang perlu diperbaiki siswa dalam rancangannya.

2) Siswa menerima informasi alat dan bahan yang harus dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan awal

1) Siswa mengumpulkan kembali rancangan karya makrame yang telah diperbaiki.

2) Siswa menyiapkan alat dan bahan berkarya kerajinan makrame.

b. Kegiatan inti

1) Siswa memperhatikan dan menirukan guru yang mendemonstrasikan langkah-

langkah membuat karya kerajinan makrame.

2) Guru berkeliling, siswa yang mengalami kesulitan diberi arahan dan bimbingan.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan pekerjaannya yang telah jadi.

2) Siswa menerima tugas rumah membuat benda pakai dengan teknik makrame.

3) Siswa menerima informasi alat dan bahan yang harus dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan awal

1) Siswa mengumpulkan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.

2) Tanya jawab antara guru dengan siswa tentang benda permainan yang

digerakkan dengan tali.

b. Kegiatan inti

1) Siswa menyebutkan macam-macam benda mainan yang digerakkan dengan

tali.

2) Siswa mengamati macam-macam benda mainan yang digerakkan tali.

3) Siswa memperhatikan guru yang mendemonstrasikan langkah-langkah

membuat rancangan benda mainan yang digerakkan dengan tali (boneka

wayang).

4) Siswa membuat rancangan benda mainan yang digerakkan dengan tali (boneka

wayang) sesuai ide atau kreativitas sendiri.

c. Kegiatan akhir

1) Siswa mengumpulkan rancangan benda mainan yang digerakkan tali (boneka

wayang) yang telah jadi.
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2) Siswa menerima catatan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rancagan

yang dibuat.

3) Siswa menerima informasi alat dan bahan yang harus dibawa pada pertemuan

yang akan datang.

4. Pertemuan Keempat

a. Kegiatan awal

1) Siswa mengumpulkan rancangan boneka wayang yang telah diperbaiki.

2) Siswa menyiapkan alat dan bahan yang telah dibawa.

b. Kegiatan inti

1) Guru meneliti rancangan boneka wayang yang telah diperbaiki siswa.

2) Guru mengembalikan rancangan boneka wayang yang telah diteliti.

3) Siswa memperhatikan guru yang mendemonstrasikan cara pembuatan boneka

wayang.

4) Siswa membuat boneka wayang berdasarkan rancangan yang telah dibuat.

c. Kegiatan akhir

1) Guru menyuruh siswa menyelesaikan tugas membuat boneka wayang di rumah.

2) Siswa membereskan alat dan bahan yang selesai dipakai.

5. Pertemuan Kelima

a. Kegiatan awal

Siswa mengumpulkan boneka wayang yang telah diselesaikan di rumah.

b. Kegiatan inti

Siswa secara bergiliran maju ke depan kelas untuk menerangkan langkah-langkah

pembuatan boneka wayang sesuai pengalaman sendiri.

c. Kegiatan akhir

1) Guru membagikan boneka wayang yang telah dinilai.

2) Siswa mengerjakan uji kompetensi.

E. Sumber Belajar

1. Buku Seni Budaya dan Keterampilan kelas 5 semester 2, Intan Pariwara.

2. Berbagai karya kerajinan makrame.

3. Berbagai benda permainan yang digerakkan dengan tali.

F. Penilaian

1. Teknik : tes tertulis, lisan, perbuatan.

2. Bentuk : uraian, bercerita di depan kelas, produk.

3. Contoh instrumen :

a. Uraian

1) Apa yang kamu ketahui tentang karya makrame?

2) Sebutkan satu contoh benda pakai yang dibuat dengan teknik makrame.

Jelaskan jenis bahan dan fungsi benda pakai tersebut!

3) Apa yang kamu ketahui tentang benda permainan yang digerakkan dengan tali?

4) Sebutkan 5 contoh benda permainan yang digerakkan dengan tali!

5) Sebutkan alat dan bahan berkarya boneka wayang!

b. Bercerita di depan kelas

1) Ceritakan langkah-langkah membuat karya kerajinan makrame berdasarkan

pengalamanmu sendiri!

2) Ceritakan langkah-langkah membuat karya benda permainan yang digerakkan

dengan tali (boneka wayang) berdasarkan pengalamanmu sendiri.
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c. Produk

1) Buatlah rancangan benda pakai dengan teknik makrame!

2) Buatlah karya benda pakai dengan teknik makrame sesuai rancanganmu!

3) Buatlah rancangan benda permainan yang digerakkan dengan tali!

4) Buatlah karya benda permainan yang digerakkkan dengan tali (boneka wayang)!


