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PRAKATA
Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas
terselesaikannya “Instrumen Evaluasi Hasil Pembelajaran Tari Berbasis Multiple
Intelligences Pada Siswa Sekolah Dasar”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada
Nabi Muhammad SAW.
Buku ini adalah buku referensi yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam
evaluasi pembelajaran tari. Tujuan dari instrument ini adalah untuk mengetahui ketercapaian
belajar, guna melakukan tindak lanjut yang tepat untuk siswa sekolah dasar kelas IV
khususnya pada pembelajaran tari. Penilaian ini merujuk pada multiple intelligences yang
sudah disesuaikan dengan kompetensi inti dan buku panduan penilaian sekolah dasar.
Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang didalamnya mengukur tingkat kecerdasarn
siswa dalam beberapa hal yang dibagai dalam 3 point besar. Bagian pertama yaitu penilaian
sikap pada KI 2 terkait dengan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal. Pada
bagian ini dijelaskan tentang jurnal penilaian sikap, penilaian diri, dan penilaian antar teman.
Selain itu terdapat pula lembar Crosschec penilaian sikap siswa dari guru.
Bagian kedua yaitu penilaian pengetahuan pada KI 3 berupa soal tes. Pada bagain ni
dijelaskan tentang pengukuran kecerdasan siswa secara kognitif melalui pemberian soal tes
tertulis, pedoman penilaian, hingga kunci jawaban yang dapat digunakan guru untuk
mengoreksi hasil pengerjaan siswa
Bagian ketiga yaitu terkait penilaian keterampilan pada KI 4 terdiri dari 3 kecerdasan
yaitu, kecerdasan berirama-musik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan kinestetistubuh. Didalamnya berisi tentang petunjuk pengisisan instrument, pedoman skor, pedoman
kriteria, program remedial, program pengayaan, lembar penilaian kinerja, dam rubric
penilaian.
Bagian terakhir merupakan kesimpulan dan saran yang dapat digunakan oleh pembaca
khususnya guru dalam menjalankan instrument evaluasi ini secara langsung pada siswa dan
harapan penulis tentang keberlanjutan instrument ini dlam penilaian kecerdasan lain yang
belum dibahas dalam buku ini.
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PENILAIAN SIKAP

1

2

A. Jurnal Penilaian Sikap
Petunjuk pengisian jurnal penilaian sikap (diisi oleh guru):
1. Tulislah tanggal pengamatan.
2. Tulislah identitas peserta didik yang diamati.
3. Ceritakan perilaku yang dialami oleh peserta didik. Perilaku yang
dimasukkan jurnal adalah perilaku yang baik dan buruk. Jumlah peserta
didik yang diamati sekitar 2 atau 3 peserta didik yang paling menonjol
dalam perilaku yang baik dan 2 atau 3 peserta didik yang berperilaku
buruk.
4. Butir sikap yang dapat digunakan adalah:
Tanggung jawab, disiplin, percaya diri, mandiri, peduli terhadap
lingkungan, gotong royong, kooperatif/kerjasama, dan santun.
5. Berikut adalah skala penilaian yang telah tersedia:
Predikat
Kriteria
A
SB (Sangat Baik)
B
B (Baik)
C
C (Cukup)
D
K (Kurang)
6. Penilaian dilakukan pada penampilan peserta didik selama proses
pembelajaran tari berlangsung.
Contoh Pengisian Jurnal Sikap
No

1.

Tanggal

29/10/2019

Nama
Peserta
Didik
Bayu

Tiara

Catatan Perilaku

Kurang percaya
diri saat
menampilkan
gerakan
Percaya diri saat
menampilkan
gerakan

Butir
Sikap

Kriteria

Percaya diri

B

A

Tindak
lanjut
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Lembar Jurnal Penilaian Sikap

No

Nama Satuan Pendidikan

: .........................................

Tahun Pelajaran

: .........................................

Kelas/Semester

: .........................................

Tanggal

Nama
Peserta

Catatan Perilaku

Butir

Kriteria

Sikap

Didik
1.

2.

3.

4.

5.

Yogyakarta,
Guru Kelas
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B. Penilaian Diri
Lembar Penilaian Diri Peserta Didik
(Kecerdasan Intrapersonal)

Nama

: .........................................

Kelas

: .........................................

Semester

: .........................................

Petunjuk

: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak”

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
No

Pernyataan

1.

Saya bersikap disiplin selama proses pembelajaran tari.

2.

Saya bergerak dengan percaya diri saat menari.

3.

Saya bisa menyesuaikan gerakan dengan teman yang
lain.
Saya mengetahui kekuatan yang saya miliki saat
menggerakan tarian.
Saya mengetahui kelemahan yang saya miliki saat
menggerakan tarian.
Saya memberikan respon yang baik kepada orang lain
saat proses pembelajaran tari.
Saya mampu menghargai teman yang lain saat sedang
menari.
Saya mampu menari dengan teman yang lain secara
berkelompok.
Saya bisa mengendalikan suasana hati saat sedang
menari.
Saya suka membantu teman yang lain ketika
mengalami kesulitan saat menari.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ya

Yogyakarta,

Juli 2020

Siswa

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

Tidak
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Lembar Crosscheck Guru Terhadap Penilaian Diri Peserta Didik
Nama Peserta
Didik

Pernyataan

Keterangan

1. Mampu bersikap
disiplin
selama proses pembelajaran
tari
2. Mampu bergerak
dengan
percaya diri saat menari
3. Bisa menyesuaikan gerakan
dengan teman yang lain
4. Dapat mengetahui kekuatan
yang
dimiliki
saat
menggerakan tarian
5. Dapat mengetahui
kelemahan yang dimiliki
saat menggerakan tarian
6. Mampu memberikan respon
yang baik kepada orang lain
saat proses pembelajaran tari
7. Mampu menghargai teman
yang lain saat sedang menari
8. Mampu menari
dengan
teman yang lain
secara
berkelompok
9. Mampu
mengendalikan
suasana hati saat
sedang
menari
10. Saya suka membantu teman
yang lain ketika mengalami
kesulitan saat menari
Yogyakarta,
Guru Kelas

Juli 2020
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C. Penilaian Antar Teman
Lembar Penilaian Antar Teman Peserta Didik
(Kecerdasan Interpersonal)

Nama teman yang dinilai

: .........................................

Nama penilai

: .........................................

Kelas

: .........................................

Semester

: .........................................

Waktu penilaian

: .........................................

Petunjuk

: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak”
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No

Pernyataan

1.

Teman saya mampu bekerja sama dalam kelompok
menari.

2.

Teman saya berkomunikasi dengan baik kepada guru
dan teman yang lainnya.

3.

Teman saya membantu teman yang sedang mengalami
kesulitan saat menari.

4.

Teman saya dapat memimpin tarian di depan teman
yang lainnya.

5.

Teman saya suka memotivasi teman yang lain saat
menari.

6.

Teman saya mampu berempati dengan teman yang lain
saat menari.

7.

Teman saya dapat menyesuaikan diri dalam menari

Ya

Tidak

7

dengan teman yang lainya.
8.

Teman saya dapat memahami perasaan teman yang
lainnya ketika menari.

9.

Teman saya senang mengajari teman lain yang belum
bisa menari.

10.

Teman saya tidak bersikap sombong karena pandai
menari.

Yogyakarta,

Juli 2020
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Lembar Crosscheck Guru Terhadap Penilaian Antar Teman Peserta Didik
Nama Peserta
Didik

Pernyataan

Keterangan

1. Peserta didik mampu bekerja
sama dalam kelompok menari
2. Peserta didik
berkomunikasi
dengan baik kepada guru dan
teman yang lainnya
3. Peserta didik membantu teman
yang sedang mengalami kesulitan
saat menari
4. Peserta didik dapat memimpin
tarian di depan teman yang
lainnya
5. Peserta didik suka memotivasi
teman yang lain saat menari
6. Peserta didik mampu berempati
dengan teman yang lain saat
menari
7. Peserta didik dapat menyesuaikan
diri dalam menari dengan teman
yang lainya
8. Peserta didik dapat memahami
perasaan teman
yang lainnya
ketika menari
9. Peserta didik senang mengajari
teman lain yang belum bisa
menari
10. Peserta didik tidak
bersikap
sombong karena pandai menari
Yogyakarta, Juli 2020
Guru Kelas
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A. Soal Tes
BERILAH TANDA (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA
JAWABAN YANG BENAR!

1. Tarian bungong jeumpa berasal dari ....
a. Aceh
b. Bali
c. Yogyakarta
d. Sulawesi Selatan

2. Tari bungong jeumpa dibagi menjadi dua gerakan, yaitu ....
a. Gerakan duduk dan jongkok
b. Gerakan berdiri dan melompat
c. Gerakan berdiri dan duduk
d. Gerakan duduk dan melompat
3. Arti dari lagu “Bungong Jeumpa” adalah ....
a. Bunga cempaka
b. Bunga anggrek
c. Bunga kamboja
d. Bunga cengkeh

4. Gerakan pertama tarian bungong jeumpa yaitu ketika tangan diangkat ke
atas, kaki jinjit dihentakkan ... kali.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

11

5. Gerakan tari bungong jeumpa dalam posisi berdiri terbagi menjadi ...
gerak dasar.
a. Dua
b. Tiga
c. Empat
d. lima

6. lagu daerah yang berasal dari Aceh adalah ....
a. Bubuy bulan
b. Bungong jeumpa
c. Jali-jali
d. Ampar-ampar pisang

7. Pada saat gerakan tangan kanan dibahu dan tangan kiri dipaha adalah
gerakan pada saat posisi ....
a. Berdiri
b. Jongkok
c. Duduk
d. Berputar

8. Perhatikan gambar berikut!

..............
Hitungan 1

Hitungan 2

Lanjutan dari gerak dasar posisi berdiri sesuai dengan gambar di atas
adalah ....

12

a.

b.

c.

d.
9. Yang tidak termasuk kostum tari bungong jeumpa adalah ....
a. Baju atasan
b. Celana panjang
c. Ikat kepala
d. Kipas

10. Berikut ini nama-nama tarian yang berasal dari Aceh, kecuali ....
a. Tari Pho
b. Tari Laweut
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c. Tari Piring
d. Tari Bungong Jeumpa

11. Tari bungong jeumpa termasuk dalam jenis tarian ....
a. Modern
b. Tradisional
c. Kreasi
d. Permainan

12. Untuk mempermudah saat berlatih, biasanya setiap gerakan tari dihitung
sampai ....
a. 6 hitungan
b. 7 hitungan
c. 8 hitungan
d. 9 hitungan

13. Secara umum tari bungong jeumpa dibagi menjadi ... gerakan.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

14. Gerak tari bungong jeumpa diiringi dengan ....
a. Suara gamelan
b. Suara manusia
c. Suara ketipung
d. Suara gendang

15. Tari bungong jeumpa mengisahkan tentang sebuah bunga yang sangat
indah dengan paduan warna ....
a. Ungu, putih, kuning

14

b. Biru, kuning, merah
c. Putih, kuning, merah
d. Putih, biru, merah

16. Tari bungong jeumpa merupakan tarian yang dipentaskan dalam tarian
secara ....
a. Individu
b. Khusus
c. Tunggak
d. Berkelompok

17. Salah satu formasi dari tari bungong jeumpa yaitu penari membuat
formasi ... sebagaimana halnya dengan bunga.
a. Bergelombang, mawar
b. Lingkar, mawar
c. Lingkaran, cempaka
d. Bergelombang, cempaka

18. Berikut ini merupakan hal yang diperlukan oleh penari agar tari bungong
jeumpa dapat disajikan dengan baik, kecuali ....
a. Teknik asal-asalan
b. Penjiwaan musik
c. Keterampilan menari
d. Menjiwai karakter

19. Bulung teleng adalah kostum tari bungong jeumpa yang dipakai pada
bagian ....
a. Kepala
b. Tangan
c. Badan
d. Kaki

15

20. Berikut ini keterangan yang sesuai dengan tari bungong jeumpa adalah ....
a. Berasal dari jawa timur
b. Ditampilkan oleh satu orang
c. Dilakukan dalam posisi berdiri saja
d. Diperlukan kekompakan dan kelincahan

JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI
DENGAN BENAR!

1. Sebutkan 5 nama tarian tradisional yang berasal dari Aceh!
Jawab:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2. Sebutkan dan jelaskan kostum penari bungong jeumpa yang digunakan
pada bagian kepala!
Jawab:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3. Sebutkan keunikan tari bungong jeumpa!
Jawab:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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4. Jelaskan gerakan pada gambar di bawah ini!

Jawab:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

5. Sebutkan arti warna-warna pada kostum yang digunakan oleh penari
bungong jeumpa!
Jawab:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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B. Pedoman Penilaian Soal Tes
1. Soal Pilihan Ganda
Soal pilihan ganda = 20 soal
1 soal benar bernilai 5 Nilai
= Jumlah soal benar x 5
Contoh :
Nilai = 20 x 5 =100

2. Soal Essay
Soal essay = 5 soal
1 soal benar bernilai 20
Nilai = Jumlah soal benar x
20 Contoh :
Nilai = 5 x 20 = 100

3. Total Nilai
Total nilai yang diperoleh = (nilai soal pilihan ganda + nilai soal essay) : 2
= (100 + 100) : 2
= 200:2
= 100

18

C. Kunci Jawaban
Jawaban Soal Pilgan

1.

a. Aceh

2.

c. Gerakan berdiri dan duduk

3.

a. Bunga cempaka

4.

b. 2

5.

d. Lima

6.

b. Bungong jeumpa

7.

c. Duduk

8.

a.

9.

d. Kipas

10. c. Tari piring
11. b. Tradisional
12. c. 8 hitungan
13. a. 2
14. b. Suara manusia
15. c. Putih, kuning, merah
16. d. Berkelompok
17. c. Lingkaran, cempaka
18. a. Teknik asal-asalan
19. a. Kepala
20. d. Diperlukan kekompakan dan kelincahan

19

Jawaban Soal Essay
1. Tari saman, tari bungong jeumpa, tari pho, tari laweut, tari ratoh duek
2. Kostum yang digunakan pada bagian kepala adalah bulung teleng atau
tengkuluk kain dasar empat persegi. Dua persegi tersebut disulam dengan
benang seperti baju dan sunting kepies.
3. Gerak tari banyak memainkan tangan yang ditepuk-tepukkan dan diiringi
dengan suara manusia.
4. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk dua kali secara
bersamaan.
5. Kebijaksanaan, kekompakan, keperkasaan, keharmonisan, dan keberanian.

20

Tabel Rekapitulasi Pengetahuan
No

Nama

Nilai Tes
Pilihan Ganda

Total Nilai
Essay

Yogyakarta,
Guru Kelas

Juli 2020

Keterangan

PENILAIAN KETERAMPILAN
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A. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda checklist (√) pada kolom skala penilaian bagian D.
Berikut adalah skala penilaian yang telah tersedia:
Skala Penilaian

Keterangan

4

Sangat Baik

3

Baik

2

Kurang Baik

1

Tidak Baik

B. Pedoman Skor
Penilaian dilakukan sesuai dengan setiap aspek. Berikut adalah cara
penilaian yang dapat digunakan:
1. Penilaian (penskoran) : total nilai siswa x 100
total nilai maksimal

Contoh:
Kecerdasan Berirama-Musik : 3+4+4+3+3+3 = 20 x 100 = 83
24

2. Total skor : jumlah skor siswa x 10
Jumlah aspek

Contoh:
Total skor : 70+80+90 = 230 = 80
3

3

24
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C. Pedoman Kriteria
Setelah diperoleh total skor, maka skor dikonversi menjadi nilai.
Berikut adalah paduan konversi nilai:

Konversi Nilai

Predikat

Klasifikasi

81 – 100

A

SB (Sangat Baik)

66–80

B

B (Baik)

51–65

C

C (Cukup)

0–50

D

K (Kurang)

(skala 0 – 100)

Keterangan : Jika nilai kurang dari 66 atau mendapatkan predikat D
maka akan mengikuti Remedial.

D. Program Remedial
Pelaksanaan program remedial dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Pemberian bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik
yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan
bimbingan secara individual.
2. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta
didik mengalami kesulitan yang sama.
3. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda
bila semua peserta didik mengalami kesulitan.
4. Pemberian bimbingan dapat diberikan melalui tugas-tugas latihan secara
khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya baik secara individu maupun
kelompok. Apabila tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik
memerlukan bimbingan khusus, bimbingan harus dilakukan oleh pendidik
secara individual maupun kelompok.

24

E. Program Pengayaan
Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta
didik yang telah melampaui KKM KD muatan pelajaran.
1. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat
tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di
perpustakaan terkait dengan tema/sub tema yang dipelajari pada jam-jam
pelajaran sekolah.
2. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai
sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan

F. Lembar Penilaian Kinerja
No.

Aspek

Indikator

Skala Penilaian
4

1 Kecerdasan
Berirama-Musik

Peserta didik

mampu

bergerak sesuai dengan
musik
Peserta

didik

mampu

bergerak sesuai
panjang

dengan

pendeknya

ketukan musik
Peserta

didik

bergerak sesuai

mampu
dengan

cepat lambatnya musik
Peserta

didik

menyesuaikan
memulai

mampu
waktu

gerak

dengan

didik

mampu

musik
Peserta

menyesuaikan

waktu

berhentinya gerak dengan

3

2

Jumlah
1

Skor

25

musik
Peserta

didik

mampu

menyesuaikan

gerakan

dengan irama
2 Kecerdasan
Visual-Spasial

Peserta

didik

mampu

membentuk

formasi

sesuai pola lantai
Peserta

didik

mampu

bergerak

sesuai

dengan

Peserta

didik

mampu

bergerak

sesuai

dengan

arah hadap

kapasitas ruang
Peserta

didik

mampu

mengatur jarak
teman

yang

dengan
lain saat

bergerak
Peserta didik

mampu

menyesuaikan

tinggi

rendahnya

tubuh

posisi

saat bergerak
Peserta

didik

mampu

mengekspresikan

mimik

wajah saat menari
3 Kecerdasan

Peserta

didik

mampu

Kinestetik-tubuh mengikuti gerakan tari
Peserta

didik

bergerak

sesuai dengan teknik
Peserta
menjaga

didik

mampu

keseimbangan

26

saat bergerak
Peserta

didik

mampu

megendalikan kecepatan
gerakan
Peserta didik mampu
memberikan

kekuatan

pada setiap gerakan
Peserta

didik

mampu

mengkoordinasikan
anggota tubuhnya

saat

menari
TOTAL NILAI

Yogyakarta,
Guru Kelas

Juli 2020
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G. Rubrik Penilaian
1. Rubrik Kecerdasan Berirama-Musik
Indikator
Kesesuaian

Sangat Baik
Baik
(4)
(3)
Gerakan sangat Gerakan sesuai

gerak dengan sesuai
musik

musik

Kesesuaian

Gerakan

gerak dengan sesuai

dengan dengan musik

sangat Gerakan sesuai
panjang panjang

Cukup
(2)
Gerakan
cukup

Perlu
Pendampingan
(1)
Gerakan
belum

sesuai sesuai

dengan musik

musik

Gerakan

Gerakan

cukup

sesuai sesuai

dengan

belum
panjang

panjang

pendeknya

pendeknya

panjang

pendeknya

pendeknya

ketukan musik

ketukan musik

pendeknya

ketukan musik

ketukan musik
Kesesuaian

ketukan musik
Gerakan

gerak dengan sesuai

sangat Gerakan sesuai
dengan dengan

Gerakan

Gerakan

cepat cukup

sesuai sesuai

cepat

cepat lambatnya

lambatnya

dengan

lambatnya

musik

musik

lambatnya

musik

belum
dengan

cepat cepat lambatnya
musik

musik

Kesesuaian

Waktu memulai

waktu

gerakan

memulai

sesuai

gerakan

musik

Waktu

sangat memulai
dengan gerakan

Waktu

Waktu

memulai

gerakan

memulai

sesuai gerakan cukup sesuai

dengan musik

sesuai

belum
dengan

dengan musik

musik
Kesesuaian

Waktu

Waktu

Waktu

Waktu

waktu

mengakhiri

mengakhiri

mengakhiri

mengakhiri

mengakhiri

gerakan

gerakan

sesuai

sangat gerakan

sesuai gerakan cukup gerakan

dengan dengan musik

musik
Kesesuaian

Gerakan

gerakan

sesuai

dengan irama

irama

sangat Gerakan sesuai
dengan dengan irama

sesuai

dengan sesuai

musik

musik

Gerakan

Gerakan

cukup

sesuai sesuai

dengan irama

irama

belum
dengan

belum
dengan
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2. Rubrik Kecerdasan Visual-Spasial

Formasi

Perlu
Sangat Baik
Baik
Cukup
Pendampingan
(4)
(3)
(2)
(1)
Bentuk
formasi Bentuk
formasi Bentuk
formasi Bentuk
formasi

pola lantai

sangat

Indikator

sesuai sesuai

dengan cukup

dengan pola lantai pola lantai
Arah hadap

Gerakan
sesuai

Kapasitas

Gerakan

ruang

sesuai

Sangat

arah sesuai

hadap

mengatur

kapasitas sesuai

mengatur Cukup

teman teman

yang lain saat

Gerakan

sangat Gerakan

rendahnya

sesuai

tinggi tinggi

posisi tubuh rendahnya

dengan sesuai

belum
dengan

kapasitas ruang

mampu Belum

mampu

jarak mengatur

yang lain dengan

jarak

teman dengan

teman

yang lain saat

yang lain saat

bergerak

bergerak

sesuai Gerakan

cukup Gerakan

belum

tinggi sesuai

tinggi

posisi rendahnya

posisi

bergerak
Tinggi

dengan

cukup Gerakan

dengan mengatur

saat bergerak

belum

arah hadap

kapasitas ruang

jarak jarak

dengan

dengan sesuai

sesuai Gerakan

ruang

mampu Mampu

cukup Gerakan

arah hadap

sangat Gerakan

kapasitas ruang
Jarak

sesuai Gerakan

dengan dengan

dengan dengan

sesuai

dengan pola lantai dengan pola lantai

sangat Gerakan

arah hadap

sesuai belum

rendahnya sesuai

posisi posisi tubuh

rendahnya

tubuh

tubuh
menari Saat

tubuh

Ekspresi

Saat

menari Saat

mimik

sangat

mampu mampu

wajah

mengekspresikan

mengekspresikan

mengekspresikan

mengekspresikan

mimik wajah

mimik wajah

mimik wajah

mimik wajah

cukup

menari Saat

menari

mampu belum

mampu
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3. Rubrik Kecerdasan Kinestetik-Tubuh
Perlu
Indikator

Sangat Baik

Baik

Cukup

Pendampingan

(4)

(3)

(2)

(1)

Mengikuti

Sangat

mampu Mampu

mengikuti Cukup

gerakan tari

mengikuti

gerakan gerakan tari

mengikuti

tari

mampu Belum

mampu

gerakan mengikuti

gerakan

tari

tari

Kesesuaian

Peserta

didik Peserta

didik Peserta

didik Peserta

didik

dengan teknik

bergerak

sangat bergerak

sesuai bergerak

cukup bergerak

belum

sesuai

dengan dengan teknik

sesuai

dengan sesuai

teknik

teknik

menjaga Cukup

mampu Belum

teknik
Keseimbangan

Sangat

mampu Mampu

Kekuatan

keseimbangan saat

menjaga

menjaga

keseimbangan saat

bergerak

keseimbangan saat

keseimbangan saat

bergerak

bergerak

Sangat

mampu Mampu

Cukup

mampu Belum

mampu

mengendalikan

mengendalikan

mengendalikan

mengendalikan

kecepatan gerakan

kecepatan gerakan

kecepatan gerakan

kecepatan gerakan

Sangat

mampu Mampu

memberikan

pada kekuatan

setiap gerakan
Sangat

Cukup

memberikan

kekuatan

koordinasi

mampu

menjaga

bergerak
Kecepatan

dengan

memberikan

setiap gerakan

mampu Mampu

saat menari

tubuhnya anggota
saat menari

pada kekuatan

setiap gerakan
Cukup

mampu

memberikan

pada kekuatan

mengkoordinasikan mengkoordinasikan
anggota

mampu Belum

pada

setiap gerakan

mampu Belum

mampu

mengkoordinasikan mengkoordinasikan

tubuhnya anggota
saat menari

tubuhnya anggota
saat menari

tubuhnya
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