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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

MATA PELAJARAN : Dasar-Dasar Seni Tari
KURIKULUM : 2006

Level Kognitif
Lingkup Materi

Pengetahuan Seni Tari Olah Tubuh Dasar Tari Iringan Tari

Pengetahuan dan
Pemahaman
- menjelaskan
- mengidentifikasi
- mendeskripsikan
- menyebutkan

Siswa mampu :
 Menjelaskan unsur-unsur

budaya.
 Mengidentifikasi

periodisasi tari di
Indonesia.

 mendefinisikan tari
berdasarkan pakar-
pakarnya.

 Mendeskripsikan dasar-
dasar komposisi tari

Siswa mampu menjelaskan:
 fungsi gerak pemanasan

pada tubuh.
 fungsi gerak pendinginan

pada tubuh.
 fungsi gerak ketahanan,

kelenturan dan
keseimbangan pada tubuh.

Siswa mampu :
 Mengidentifikasi jenis tari

berdasarkan ciri-cirinya
 Menyebutkan nama tari

berdasarkan penciptanya

Siswa mampu:
 Menjelaskan fungsi iringan

tari.
 Mendiskripsikan iringan

tari internal dan eksternal.

Aplikasi
- menerapkan
- mengurutkan
- mengklasifikasi
- menentukan
- memilih

Siswa mampu :
 Mengklasifikasi:

o jenis tari menurut
koreografi / pola
garapannya.

o jenis tari berdasarkan
bentuk penyajian.

o jenis tari berdasarkan
tema.

o jenis tari berdasarkan
fungsinya.

 Menerapkan rias dan
busana tari.

Siswa mampu :
 Menerapkan:

o gerak-gerak ketahanan,
kelenturan dan
keseimbangan dalam
tari.

o teknik pernafasan
dalam melakukan olah
tubuh.

o teknik konsentrasi
dalam melakukan olah
tubuh.

 Menentukan:
o gerak-gerak pemanasan

Siswa mampu:
 Menerapkan unsur-unsur

dasar gerak tari daerah
setempat.

 Menentukan:
o ragam gerak tari putri

berdasrkan hitungan
yang dipakai.

o ragam gerak tari putra
berdasrkan hitungan
yang dipakai.

o unsur wiraga, wirasa,
dan wirama dalam
gerak tari.

Siswa mampu:
 Mengklasifikasikan

iringan tari berdasarkan
bentuk penyajian.

 Menentukan:
o pola iringan dalam

pertunjukan tari.
o teknik memainkan alat

musik dalam iringan
tari.

o struktur iringan dalam
jenis tari tertentu.
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Lingkup Materi
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dan pendinginan.
o bagian tubuh yang

bergerak saat
melakukan pemanasan
dan pendinginan

 Mengklasifikasikan gerak
ketahanan, kelenturan dan
kekuatan pada gerak
tertentu.

Penalaran dan Logika
- menganalisis
- menilai

Siswa mampu menganalisa:
 sajian tari upacara
 sajian tari

hiburan/pergaulan
 sajian tari pertunjukan.

Siswa mampu menganalisis:
 otot-otot tubuh yang

bergerak pada gerak olah
tubuh.

 irama dalam gerak olah
tubuh.

 teknik gerak tari tunggal,
berpasangan dan
kelompok.

Siswa mampu menganalisis:
 busana tari dalam peran

atau tarian tertentu.
 properti yang digunakan

dalam tema tari tertentu.

Siswa mampu menganalisis:
 fungsi iringan sajian tari.
 bentuk iringan tari internal.
 bentuk iringan tari

eksternal.


