RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
KELAS/ SEMESTER
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMP N 3 SIEMPAT NEMPU HILIR
: SENI BUDAYA
: VII/Ganjil
: Pola lantai pada Tari
: 10 menit

1. Kompetensi Inti
- Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya
- Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,gotong royong,
peduli, santun, responsive, dan proaktif
- Memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan factual, konseptual, procedural
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan serta
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah secara mandiri maupun
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
2. Kompetensi Dasar
- Menunjukkan sikap penghayatan dan pengayatan serta bangga terhadap karya seni Tari
sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugrah Tuhan
- Menunjukkan sikap kerja sama, bertanggung Jawab, toleran, disiplin melalui aktivitas
- Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiasi seni dan
pembuatnya
- Menunjukkan sikap responsive dan pro aktif, peduli terhadap lingkungan dan sesame,
menghargai karya seni dan pembuatnya
- Memahami gerak tari sesuai dengan pola lantai
- Memeragakan gerak tari sesuai dengan pola lantai
3. Tujuan Pembelajaran
- Mengidentifikasi berbagai pola lantai pada tari
- Mendeksripsikan gerak tari dengan berbagai pola lantai pada tari
- Mengkomunikasikan penampilan gerak tari berdasarkan pola lantai
4. Kegiatan Pembelajaran
KEGIATAN
Deskripsi Kegiatan
ALOKASI WAKTU
Orientasi/apresiasi &
Memulai Kelas dengan
2 menit
Motivasi
Salam, sapa berdoa dan
presensi
Kegiatan Inti
Salam, Sapa, berdoa dan
presensi

Menyampaikan Tujuan
Pembelajaran
Menayangkan contoh pola
lantai: garis lurus,
horizontal, diagonal, zig
zag, lingkaran
Meminta Siswa ikut
memperagakan pola lantai
Meminta siswa mengulang
berbagai pola lantai di
rumah
Penutup
5. Indikator
- Memahami dan menunjukkan sikap penghayatan dan pengayatan serta bangga
terhadap karya seni Tari sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugrah Tuhan
- Memahami dan menunjukkan sikap kerja sama, bertanggung Jawab, toleran, disiplin
melalui aktivitas
- Memahami dan Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiasi
seni dan pembuatnya
- Memahami dan menunjukkan sikap responsive dan pro aktif, peduli terhadap
lingkungan dan sesame, menghargai karya seni dan pembuatnya
- Memahami den menunjukkan gerak tari sesuai dengan pola lantai
- Membuat gerak tari sesuai dengan pola lantai
6. Assesmen :
- Tes tertulis: pola lantai, jenis-jenis pola lantai, manfaat pola lantai
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