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Seni Tari Tunggal Daerah
Setempat

:::ndar Kompetensi:
Mengapresiasi karya seni tari

- Mengekspresikan diri melalui karya seni tari

-rjuan Pembelaiaran
l'.: ah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

Mengidentifikasi jenis karya seni tunggal daerah setempat

- Menampilkan sikap apresiatlf terhadap keunikan seni tunggal daerah setempat

. Mengeksplorasi pola lantai gerak tari tunggal daerah setempat.

- Memeragakan tari tunggal daerah setempat

Perkembangan seni tari di Nusantara sangat berkembang pesat. Hal ini terjadi karena manusia

=ng merupakan faktor utama dari seni tari itu sendiri.

Selain faktor manusia, ada pula faktor lain yang memengaruhi berkembangnya seni tari di Nusantara,

,itu faktor lingkungan dan faktor alam. Contoh fakor lingkungan adalah tari nelayan yang diciptakan di

-Skungan yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Adapun seni tari yang lahir dari adanya pengaruh alam adalah dari kita melihat keindahan alam

.:kitar kita, baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Contoh benda bergerak

= 
jalah tumbuhan, binatang, dan angin. Adapun contoh benda tidak bergerak adalah batu, gunung, dan

= n sebagainya.

rlJer

Seni tari merupakan gerak terangkai yang berirama sebagai ungkapan iiwa atau ekspresi manusia

" ang di dalamnya terdapat unsur keindahan wiraga/tubuh, wirama/irama, wirasa/penghayatan, dan

rupa/wujud.

Ta1 adalah perpaduan dari gerak-gerak manusia melalui proses sehingga menghasilkan gerak yang

-:ah dan bermakna. Adapun yang dimaksud dengan gerak di dalam seni tari adalah gerak yang telah

-endapatkan proses atau pengolahan sehingga memiliki kesan indah dan tentunya memiliki makna

=.sendiri, Gerak ini berbeda dengan gerak yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Seni tari memiliki empat unsur keindahan, yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Keempat unsur

'=rsebut merupakan satu ikatan yang membentuk harmoni.

3:ni Tari Tunggal Daerah Setempat 29

































































Berdasarkan bentuk dan penampilannya, seni rupa terapan secara umum terdiri atas seni kriya

dan desain, dan meliputi seni rupa dwimatra dan trimatra. Dalam membuat karya seni rupa terapan

perlu diperhatikan unsur-unsur desain, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, serta komposisi

dalam seni, seperti keseimbangan, kesatuan, irama, dan pusat perhatian.

Batik adalah kerajinan yang rnemiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya lndonesia

{khususnya Jawa) sejak lama.

Latihan

t Pilihlah lawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada salah

satu hurut a, b, c, atau d!

1. Seni kriya sering disebut dengan istilah ....

a. fine art

b. handycraft

c. desain

d. murni

2. Bangunan batu besar yang bentuknya menyerupai meja yang bedungsi sebagai peti mati dan

tempat meletakkan sesajian disebut ....

a. menhir

b. dolmen

c, sarkofagus

d. waruga

3. Patung asmat berasal dari suku ....

a. Dayak

b. Toraja
c. Papua

d. Jawa
4. Seni kriya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kehidupan sehari-hari dengan tidak

melupakan pertimbangan ....

a. fungsi

b. artistik \
c, nilai norma

d. kesenangan konsumen

5. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu ....

a. ambe

b. amba

c. ambi

d. wax

6. Batu yang disusun secara berundak-undak disebut ....
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6 Seni Musik Terapan
di Daerah Setempat

!randar Kompetensi:. 
l,4engapresiasi karya seni musik

- N'lengekspresikan diri melalui karya seni musik

-ujuan Pembelaiaran
:.:: ah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

Mengidentifikasi ragam musik daerah setempat

- Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni musik daerah setempat.

- Mengngaransir secara sederhana lagu daerah setempat
- Menyajikan karya seni musik daerah setempat secara perseorangan dan kelompok di kelas.

Bangsa lndonesia adalah bangsa yang plural, yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Tiap suku

:rngsa mempunyai ciri khas kebudayaan yang berbeda-beda, salah satunya musik tradisional daerah
, ang menarik, unik, dan indah serta banyak disenangi. Untuk itu, kita harus melestarikannya dan
..engembangkannya. Dengan mengembangkan gagasan kreatif, kita dapat membuat karya seni musik

:-adisional menjadi lebih menarik. Seni musik juga merupakan bagian dari proses kreatif manusia
:alam mengolah bunyi-bunyian dengan menggunakan alat musik tradisional daerah atau sejenisnya.

Musik etnik memiliki bentuk tangga nada tersendiri, misalnya pentatonik dikenal dari daerah Sunda
-enggunakan tipe do-mi{a-sol-si-do atau dengan istilah degung. Tipe sunaren (mi-do-si-la{a-mi) biasanya

: cakai di Bali. Ada lagi tangga nada yang khas dari daerah Batak Simalungun, Sumba, atau Nias, yaitu
-eksatonik (enam nada). Masih banyak lagi berbagai jenis tangga nada yang dikenal di tiap daerah.

Dalam khazanah musik tradisional di lndonesia, musik mencakup musik vokal berupa lagu-lagu

:an musik tradisional. Antara musik vokal dan instrumental biasanya saling terkait, musik instrumental

.erng dipakai untuk mengiringi musik vokal, dan sebaliknya. Musik tradisi umumnya diberi nama
:erdasarkan instrumen musiknya, contohnya musik tradisi dari Jawa Barat adalah musik angklung
.iarena instrumen musiknya adalah alat musik angklung.

Berikut ini beberapa contoh ragam jenis musik tradisi atau musik daerah yang ada di lndonesia.

Musik gong luang berasal dari Bali, lnstrumen utamanya adalah seperangkat gamelan yang

:iyakini bersifat sakral. Musik ini umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian (ngaben).
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Seni Tari Kelompold
Berpasangan di Daerah

Sunbet httpf/4 bp bbgspol com

Gambar 7.1 Tari bagandut

Setempat

liandar Kompetensi:
Mengapresiasi karya seni tari

- Mengekspresikan diri melalui karya seni tari.

-.ljuan Pembelalatan
l.::iah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

l'4engidentifikasi jenis karya seni tari berpasangan/kelompok daerah setempat.
Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni tari berpasangan/ kelompok daerah setempat
Mengeksplorasi pola lantai gerak tari berpasangan/ kelompok daerah setempat

- [,4emeragakan tari tunggal dan berpasangan/ kelompok daerah setempat

Tari berpasangan merupakan bentuk tari yang dikomposisikan untuk diperankan oleh dua orang

penari yang saling melengkapi. Kedua penari bisa sejenis, bisa juga tak sejenis. Contoh tari berpasangan

adalah sebagai berikut:

a, Tari bagandut

Tari bagandut merupakan jenis tari tradisional berpasangan yang di masa lampau merupakan tari

yang menonjolkan erotisme penarinya mirip dengan tari tayub di Jawa dan ronggeng di Sumatra.

Gandut aftinya tledek (Jawa).

Seni Tari KelompoldBerpasangan di Daerah Setempat 71

ldentifikasi Jenis Karya Tari Berpasangan dan Tari Kelompok
Daerah Setempat

































Apresiasi KaryaSeni
Teater Daerah SetemPat

! r I I r a lrr 538 &A EE eff Eil ry&&& gB&su,

Standar Kompelensi:
1. Mengapresiasi karya seni teater.

2. Mengekspresikan diri melalui karya seni teater.

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
'1 . Mengidentifikasi jenis karya seni teater daerah setempat.

2. Menuniukkan sikap apresiatit terhadap keunikan dan pesan moral seni teater daerah setempat.

3. Mengeksplorasi teknik olah tubuh, olah pikir, dan olah suara.

4. Merancang pertunjukan teater daerah setempat'

5. Menggelar pertunjukan teater daerah setempat di sekolah.

I!.II3!.I5gExtrE.rga'sgtsfllEH#*i{i1|'fl)hr.i!,]il!::,,j|:|,':i.':

Men g identif i kas i Kary a Sen i Teater Daerah Setem pat

l. Jenis Seni Teater Daerah Setempat

Seni teater daerah di lndonesia umumnya berisikan epos, cerita kepahlawanan, dan cerita

kehidupan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehai-hari dengan diselingi humor/lawakan

masyarakat setempat. Sebenarnya, konsep dan format seni teater daerah di lndonesia memiliki satu

bentuk yang sama, tetapi dalam perkembangannya terjadi modifikasi, baik nama, bentuk, maupun

eerita yang teqadi.

Teater daerah termasuk juga teater rakyat dengan sifat improvisasi, sederhana, spontan, dan

menyatu dengan kehidupan rakYat.

Beberapa contoh teater daerah di lndonesia

Wayang merupakan suatu bentuk teater tradisional yang sangat tua, dan dapat ditelusuri bagaimana

asal muasalnya. Dalam menelusuri sejak kapan ada perlunjukan wayang di Jawa, dapat klta temukan

berbagai prasasti pada zaman raja+aja di Jawa, antara lain pada masa Raja Balitung. Pada masa

pemerintahan Raja Balitung telah ada petunjuk adanya perlunjukan wayang seperti yang terdapat

pada Prasasti Balitung dengan tahun 907 Masehi, Prasasti tersebut memberitakan bahwa pada saat itu

telah dikenal adanya peftunjukan wayang.
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