
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 

KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI TARI 

    STRUKTUR PROGRAM 

A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 10  

B. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Wajib 88  

    Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Pilihan 10  

C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 25  

D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 6  

E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 8  

  

147 sks 

 
 

SEBARAN MATAKULIAH 

NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

A MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 
 

1 UMPK601 Pendidikan Agama Islam 2 2 2  
      

- 

2 UMPK602 Pendidikan Agama Protestan 2 2 2  
      

- 

3 UMPK603 Pendidikan Agama Katolik 2 2 2  
      

- 

4 UMPK604 Pendidikan Agama Hindu 2 2 2  
      

- 

5 UMPK605 Pendidikan Agama Budha 2 2 2  
      

- 

6 UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan 2 2  2 
      

- 

7 GSED601 Bahasa Inggris Profesi Seni 2 2  2 
      

- 

8 UMPK606 Pendidikan Pancasila 2 2  2 
      

- 

9 UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2  
      

- 

∑ 10 
          

B MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

 
1 Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Wajib 

 
a. Keilmuan dasar 

1 FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu 2 2 2  
      

- 

∑ 2 
          

 
b. Kependidikan 

2 UMKK601 Pengantar Pendidikan 3 3  3 
      

- 

3 UMKK602 Pengembangan Peserta Didik 3 3 3  
      

- 

4 UMKK603 Belajar dan Pembelajaran 4 4 
 

4 
      

- 

∑ 10 
          

 
c. Keilmuan dan Keterampilan 

5 GSED602 Estetika Seni 2 2 
  

   2 
  

- 

6 GSED604 Metodologi Penelitian Seni  3 4 
  

 3   
  

- 

7 GSED605 Proposal Penelitian Seni Desain 3 4 
  

   3 
  

GSED604 

8 GSED603 Kapita Selekta  Budaya Nusantara 2 3 2      
  

- 

9 PSTM601 Teknik Tari Tradisi 3 4 3      
  

- 



2  Fakultas Sastra 

NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

10 PPTM602 Tari  Daerah Malang  3 4 3      
  

- 

11 PSTM609 Perancangan Tata Rias dan Busana Tari 3 4    3   
  

- 

12 PSTM607 Komposisi Tari 2 3 2      
  

- 

13 PSTM627 Teknik Tari Non Tradisi 3 4   3    
  

- 

14 PSTM602 Tari Jawa Tengah  3 4 3      
  

- 

15 PPTM607 
Seni Pertunjukan Dan Pariwisata 

Budaya 
3 5  3     

  
- 

16 PSTM624 Iringan Tari 3 4   3    
  

- 

17 PSTM603 Tari Jawa Barat  3 4   3    
  

- 

18 PSTM625 Koreografi Tradisi 3 4    3   
  

PSTM607 

19 PPTM609 Enterpreneurship Seni Pertunjukan 2 4   2    
   

20 PSTM626 Koreografi Non Tradisi 3 4     3  
  

PSTM607 

21 PPTM613 Tata Teknik Pentas 3 4   3    
   

22 PSTM628 Repertoar Daerah Malang  3 4   3    
   

23 PSTM606 Tari Bali  3 4  3     
   

24 PPTM612 Pengajaran Musik Sekolah 2 3   2    
   

25 PSTM614 Tari Pendidikan Tradisi  3 4     3  
  

PSTM625 

26 PPTM616 Penulisan ilmiah Seni Pertunjukan 3 4     3  
   

27 PSTM612 Repertoar Jawa Timur  3 4 
  

 3    
 

PSTM628 

28 PPTM610 
Manajemen Pergelaran dan Produksi 

Seni Pertunpjukan 
4 5 

  
  4   

 
PPTM609 

29 PSTM615 Tari Pendidikan Non Tradisi  3 4 
  

   3  
 

PSTM626 

30 PSTM613 Penyajian Tari Nusantara 3 4 
  

    3 
  

31 PPTM611 Pengembangan Kritik Seni Pertunjukan 2 3 
  

    2 
  

∑ 76 
          

 
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Pilihan 

 
a Managemen dan kewirausahaan Seni Pertunjukan Wisata 

32 PPTM622 
Pengetahuan Managemen Seni 

Pertunjukan  Wisata 
2 3 

  
2    

   

33 PPTM623 Pengemasan Seni Pertunjukan Wisata 2 4 
  

 2   
   

34 PPTM624 Pemasaran Seni Pertunjukan Wisata 3 4 
  

  3  
   

35 PPTM625 
Penyajian Atraksi Seni Pertunjukan  

Wisata 
3 6 

  
   3 

   

∑ 10 
          

 
b. Kesenian Rakyat 

36 PSTM616 Kesenian Rakyat Bercerita 2 3 
  

2    
   

37 PSTM617 Kesenian Rakyat Non Cerita 2 3 
  

 2   
   

38 PSTM618 Kesenian Rakyat Religi 3 4 
  

  3  
   

39 PSTM619 Penyajian Kesenian Rakyat 3 6 
  

   3 
   

∑ 10 
   

    
   

 
c. Produk Pendukung Pertunjukan Tari Wisata 



NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

40 PSTM620 Produksi  Busana Untuk tari 2 4 
  

2     
  

41 PSTM621 Produksi  Properti Untuk Tari 2 4 
  

 2    
  

42 PSTM622 Produksi Assesoris Untuk  Tari 3 6 
  

  3   
  

43 PSTM623 Pameran Produk Pertunjukan Tari 3 6 
  

   3  
  

∑ 10 
          

∑ MKK 86 
          

C MATAKULIAHKEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

43 PRTM601 Konsep Pendidikan Seni 3 3 
 

3      
  

44 PRTM602 Desain Pembelajaran Seni 3 3 
 

 3     
 

PRTM606 

45 PRTM603 Pengembangan Bahan Ajar Seni 2 2 
 

   2   
  

46 PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni 3 4 
 

   3   
  

47 PPTM628 Pembelajaran Terbatas Seni Pertunjukan 3 3 
 

    3  
 

PRTM601 

PRTM602 

PRTM603 

PRTM604 

PRTM605 

PRTM606 

PRTM607 
PPTM627 

48 PRTM605 Evaluasi Pembelajaran Seni 2 3 
 

  2    
  

49 PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni 2 2 
 

2      
  

50 PRTM607 Media Pembelajaran Seni 3 3 
 

  3    
  

51 PPTM627 
Pengembangan media pembelajaran seni 

pertunjukan 
2 3 

 
   2   

 
PRTM607 

52 PPTM630 Praktik Musik Tradisi Daerah 2 4 2       
  

∑ 25 
          

D MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

52 GSED690 Skripsi Seni Desain/Tugas Akhir 6 
       

6  
 

∑ 6 
       

 
  

E MATAKULIAH  BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

54 UKPL601 PPL 4 
        

4 PPTM628 

55 UKKN601 KKN 4 
    

4 
 

   
 

∑ 8 
 

        146 

Jumlah SKS keseluruhan 147 
 

24 24 24 23 23 14 11 4 
 

 

 

DESKRIPSI MATAKULIAH 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 

KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI TARI 

 

A. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)  

 

UMPK601 Pendidikan Agama Islam (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 



4  Fakultas Sastra 

Mahasiswa memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Topik bahasannya meliputi (1) 

Konsep Ketuhanan dalam Islam, (2) Hakikat manusia menurut Islam, (3) Hukum, hak asasi manusia, dan 
demokrasi dalam Islam, (4) Etika, moral,dan akhlak, (5) Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam, (6) 

Kerukunan antarumat beragama, (7) Masyarakat madani dan kesejahteraan umat, (8) Kebudayaan Islam dan sistem 

politik Islam. 

 

UMPK602 Pendidikan Agama Protestan (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Protestan. Topik bahasannya meliputi 
(1) Konsepsi manusia menurut kekristenan, (2) Konsep Tuhan menurut iman Kristen, (3) Pilihan dan pengambilan 

keputusan, (4) Hubungan iman dan ilmu pengetahuan serta teori evolusi diperhadapkan iman Kristen, (5) Tanggung 

jawab orang Kristen dalam masyarakat, (6) Perkembangan kebudayaan yang turut mempengaruhi paradigma 
berpikir dan bekerja bagi manusia, (7) Makna pesrtisipasi dalam kehidupan politik-politik menurut pakar politik 

dan mahasiswa Kristen, (8) Gereja dan agama sebagai alat kontrol terhadap kebenaran dan keadilan, (9) Kerukunan 

antar umat beragama. 

 

UMPK603 Pendidikan Agama Katolik (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

 Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Katolik. Topik bahasannya meliputi 
(1) Keimanan, teologi, dan Yesus sebagai perwujudan kehadiran Tuhan diantara manusia untuk menyelamatkan 

manusia, (2) persoalan dasar manusia, martabat manusia, hakekat dan tanggung jawab manusia, (3) Iman, ilmu dan 

amal sebagai satu kesatuan, kewajiban menurut ilmu dan mengamalkannya, tanggung jawab terhadap alam dan 
lingkungan, (4) Masalah-masalah agama, makna agama dalam kehidupan, hubungan antar umat beragama, (5) 

Iman/gereja yang memasyarakat, (6) Budaya politik dan hukum menurut pandangan Katolik. 

 

UMPK604 Pendidikan Agama Hindu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Topik bahasannya meliputi 

(1) sraddha, Brahmavidya. Usaha dan sarana untuk memujanya, (2) Konsep manusia Hindu, hakekat manusia 
Hindu, martabat manusia Hindu, tanggung jawab manusia Hindu, antara dan orang-orang suci, (3) Misi 

memperbaiki diri menuju manusia ideal, implementasi kebenaran, kebajikan, (4) sraddha Jnana dan Krama sebagai 

kesatuan dalam yadnya, Trihita Karana, kewajiban menuntut ilmu, (5) Agama sebagai rahmat, pluralitas agama, (6) 
peran umat Hindu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tanggung jawab umat Hindu terhadap 

HAM, (7) Budaya sebagai ekspresi pengalaman ajaran Hindu, (8) Nitisastra, konstribusi Hindu dalam kehidupan 

politik, (9) Rta/Dharma, fungsi protetik agama Hindu dalam hukum. 

 

UMPK605 Pendidikan Agama Budha (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Budha. Topik bahasannya meliputi 
(1) Definisi ketuhanan YME keimanan, dan takwwa, konsep keselamatan, filsafat ketuhanan, (2) nama dan rupa 

alam semesta dan kehidupan manusia di banyak bumi, hakekat dan martabat manusia, (3) Pancasila dan panca 

dhamma, lobha, dosa, moha hiri, ottopa, prabhava sutta, (4) Manggala suta, sekhiya sila, keselarasan IPTEK dan 

moral, (5) Brahma vihara prasasti asoka, sarani yadhamma sutta, (6) karaniya metta sutta, cakkharati siharanda 
sutta, (7) cetasika 25 atau brahma vihara, (8) cakkhavattisihanada sutta, kutadanta sutta, maha parinibba sutta, 

sigalovada sutta, dosa raja dhamma, (9) cattani ariya saccani, kamma dan tunimbol lahir, tilakkhana, patticasa 

wuppada, dhammaniyoma. 

 

UMPK606 Pendidikan Pancasila (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, memahami 

Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, memahami 

Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kekaryaan, kemasyrakatan, kebangsaan dan kenegaraan sehingga 

memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam Pancasila. Topik bahasan meliputi (1) landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, (2) sejarah 

paham kebangsaan Indonesia, (3) Pancasila sebagai sistem filsafat, (4) Pancasila sebagai sistem etika politik, (5) 

Pancasila sebagai ideologi, (6) Pancasila dalam konteks kenegaraan RI dan, (6) Pancasila sebagai paradigma dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 



 

UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara. Topik bahasan 

meliputi (1) pendahuluan, (2) wawasan nusantara, (3) ketahanan nasional dan bela negara, (4) politik nasional dan 
strategi nasional. 

 

UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan (2 sks/2 js) 

 Prasyarat: - 
Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Topik bahasan meliputi (1) 

wawasan bahasa Indonesia, yang lebih rinci mencakup (a) sejarah bahasa Indonesia dan sikap bahasa, (b) kata 

dan bentukannya, (c) kalimat efektif, dan (d) paragraf, (2) unsur mekanis/teknis dalam bentuk menulis karya 
ilmiah, yang secara lebih rinci mencakup (a) teknik perekaman, (b) teknik merujuk, (c) teknik pengetikan, (d) 

teknik penulisan tabel, diagarm, gambar dan sejenisnya, (e) penerapan tanda baca, (f) penulisan huruf dan kata, (3) 

penyuntingan hasil menulis, yang secara lebih rinci mencakup (a) penyuntingan isi, (b) penyuntingan penataan 

sistematika/organisasi, (c) penyuntingan penggunaan unsur kebahasaan, (d) penyuntingan penerapan ejaan dan 
tanda baca, (4) unsur isi, yang lebih rinci mencakup (a) topik, tema, judul, masalah, (b) uraian latar belakang, (c) 

rumusan isi  masalah dan tujuan, (d) isi dan teknik uraian bahasa, (e) isi dan teknik uraian penutup. 

 

B. MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (Wajib) 

a. Keilmuan Dasar 

FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memiliki 

konsep dan wawasan tentang aspek ontologi, epistimologi dan axiologi ilmu, serta etika dan estetika dalam rumpun 

ilmu sosial dan humaniora. Kompetensi yang akan dicapai adalah memahami dan mengkaji dasar-dasar filsafat, 
aspek ontologi, epistimologi dan axiologi ilmu, posisi logika, etika dan estetika dalam ilmu, perkembangan 

paradigma dalam perkembangan ilmu sosial dan humaniora, serta ilmuwan dan tanggung jawab sosial. 

b. Kependidikan: 10 sks 

 

GSED601 Bahasa Inggris Profesi Seni (2 sks/2 js)                          

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar meningkatkan 
keterampilan membaca, menulis, dan berkomunikasi sederhana dalam bahasa Inggris. Kompetensi yang akan 

dicapai adalah: (a) memahami beberapa pokok tata bahasa dalam bahasa Inggris untuk membantu dalam 

memahami bacaan; (b) memahami bacaan berupa teks dalam bahasa Inggris yang berisi topik seni dan desain,  
latihan berkomunikasi lisan secara sederhana, dan latihan berkomunikasi melalui tulisan sederhana dalam bahasa 

Inggris. 

 

 

 

 

UMKK601 Pengantar Pendidikan (3 sks/3 js) 
Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami hakikat pendidikan. Topik bahasannya meliputi manusia dan perkembangannya, 

pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan, serta penerapannya, masyarakat masa 
depan, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, sistem pendidikan nasional, 

pendidikan dan pembangunan nasional. 

 

UMKK602 Pengembangan Peserta Didik (3 sks/3 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa dapat memahami hakikat peserta didik dalam pendidikan. Topik bahasannya meliputi 

karakteristik dan perbedaan individu peserta didik pada usia sekolah dasar dan menengah, perkembangan psikologi 
peserta didik, kebutuhan dan tugas-tugas peserta didik, penyesuaian diri peserta didik, dan problema 

pengembangan peserta didik dan pemecahannya. 



6  Fakultas Sastra 

 

UMKK603 Belajar dan Pembelajaran (4 sks/4 js) 
Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami belajar dan pembelajaran. Topik bahasannya meliputi hakikat belajar dan 

pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dan implikasinya, dasar-dasar pengembangan kurikulum, motivasi belajar, 
pendekatan pembelajaran, konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran, dan problema belajar dan 

pemecahannya. 

 

C. MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 
1. MKK Wajib 

GSED602 Estetika Seni (2 sks/ 2 js) 

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan wacana 

estetika dalam senirupa secara mandiri dan kreatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep 

dasar, dan ruang lingkup estetika, (b) mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aliran dan nilai estetika, serta (c) 

membentuk sikap dan kepekaan estetik dalam bidang seni dan desain, melalui analisis keterkaitan antara konsep 
dan teori estetika. 

 

GSED604 Metodologi Penelitian Seni Desain (3 sks/ 4 js) 
Prasyarat:  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan kreatif mampu 

mengungkapkan gagasan lisan dan tulis serta mampu merancang penelitian ilmiah bidang pendidikan seni 
pertunjukan. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar berbagai jenis penelitian;(b) 

memahami prosedur menyusun komponen-komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif bidang seni pertunjukan, 

dan (c) terampil mengembangkan komponen–komponen penelitian dan menganalisis data dalam berbagai 

pendekatan penelitian seni pertunjukan. 

 

GSED605 Proposal Penelitian Seni Desain (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat: GSED604 Metodologi Penelitian 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan mandiri mampu 

menganalisis dan menerapkan prinsip dan prosedur penyusun proposal sesuai dengan jenis pendekatan penelitian 

seni dan desain yang dipilih. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar dalam meyusun 
proposal penelitian, (b) terampil merancang bentuk penelitian seni dan desain  sebagai suatu karya ilmiah hasil 

penelitian, kajian kepustakaan, atau hasil pengembangan yang diwujudkan dalam bentuk proposal, serta (c) mampu 

mempertanggungjawabkan proposal tersebut dalam forum seminar terbatas.  

 

PPTM616 Penulisan Ilmiah Seni Pertunjukan (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan kreatif mampu 
mengungkapkan gagasan lisan dan tulis serta mampu merancang penelitian ilmiah bidang pendidikan seni dan 

desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar berbagai jenis penelitian;(b) 

memahami prosedur menyusun komponen-komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif bidang seni dan desain, 

dan (c) terampil mengembangkan komponen –komponen penelitian dan menganalisis data dalam berbagai 
pendekatan penelitian seni dan desain. 

 

GSED603 Kapita Selekta Budaya Nusantara (2 sks/3 js) 
Prasyarat:-  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri memiliki konsep 

dan wawasan tentang budaya Indonesia sebagai sumber gagasan perancangan seni dan desain. Kompetensi yang 
akan dicapai meliputi: (a) memahami perkembangan wujud budaya Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan, 

pasca kemerdekaan, serta era modern, dan pasca modern; serta (b) mengidentifikasi dan mengkaji seni dan desain 

Indonesia yang memanfaatkan budaya Indonesia sebagai sumber informasi perancangannya.  

 

PSTM601 Teknik Tari Tradisi (3 sks/ 4 js)      

Prasyarat:  - 

Mampu mengidentifikasi gerak dasar tari tradisi, menganalisis dan melakukan berbagai gerak dasar tari 
tradisi dengan teknik yang benar dengan penuh kedisiplinan dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai  



mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami konsep gerak, meliputi struktur anatomi tubuh, penggunaan 

properti, dan fungsi jenis-jenis gerak kaitannya dengan tujuan dan ruang lingkup pembentuk tubuh; (b)  melatih 
olah tubuh secara sistematik berdasarkan gerak dasar dan dasar gerak tari tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. 

 

PSTM627 Teknik Tari Non Tradisi (3 sks/ 4 js)  

Prasyarat: - 

Mampu mengidentifikasi gerak dasar tari non tradisi, menganalisis dan melakukan berbagai gerak dasar 

tarinon tradisi dengan teknik yang benar dengan penuh kedisiplinan dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai  mahasiswa adalah: (a)mengetahui dan memahami konsep gerak, meliputi struktur anatomi tubuh, 
penggunaan property, dan fungsi jenis-jenis gerak kaitannya dengan tujuan dan ruang lingkup pembentuk tubuh; 

(b)  melatih olah tubuh secara sistematik berdasarkan gerak dasar dan dasar gerak tari non tradisi dari luar wilayah 

Indonesia. 

 

PPTM602 Tari Daerah Malang (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat:  -  

Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Malang serta dapat  
menganalisis dan trampil membawakantari daerah Malang dengan penuh kedisiplinan dan kemandirian. 

Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, struktur gerak tari 

tradisi Malang; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan tari Malang sesuai kaidah-kaidah tari 
malangan; (c) memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat menyajikan tari Malang dihadapan audience; 

(d) membentuk agar dapat menganalisis berbagai jenis tari tradisi daerah Malang. 

 

PSTM602 Tari Jawa Tengah (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat:  - 

Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari Jawa Tengah serta dapat  

menganalisis dan trampil membawakantari Jawa Tengah dengan penuh kedisiplinan dan kemandirian. Kompetensi 
yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, struktur gerak tari tradisi Jawa 

Tengah; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan tari Jawa Tengah sesuai kaidah-kaidah; (c) 

memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat menyajikan tari Jawa Tengah dihadapan audience; (d) 
membentuk agar dapat menganalisis berbagai jenis tari Jawa Tengah. 

 

PSTM603  Tari Jawa Barat (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat:  - 

Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Jawa Barat  serta 

dapat  menganalisis dan trampil membawakantari daerah Malang dengan penuh kedisiplinan dan kemandirian. 

Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, struktur gerak tari 
tradisi Jawa Barat dan DKI.Jakarta; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan tari Jawa Barat 

sesuai kaidah-kaidah tari Jawa Barat dan DKI. Jakarta; (c) memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat 

menyajikan dihadapan audience; (d) membentuk agar dapat menganalisis berbagai jenis tari tradisi Jawa Barat dan 
DKI Jakarta. 

 

 

PSTM606 Tari Bali (3 sks/ 4 js) 
Prasyarat:  - 

Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Bali serta dapat  

menganalisis dan trampil membawakantari daerah Malang dengan penuh kedisiplinan dan kemandirian. 
Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, struktur gerak tari 

Bali; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan tari Bali sesuai kaidah-kaidah tari Bali; (c) 

memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat menyajikan tari Bali dihadapan audience; (d) membentuk 
agar dapat menganalisis berbagai jenis tari Bali. 

 

PSTM607 Komposisi Tari (2 sks/ 3js) 

Prasyarat:  - 
Mampu mengidentifikasi dan mengintepretasikan elemen-elemen dasar komposisi tari dalam proses 

penciptaan karya tari secara mandiri dan kreatif. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) 

mengidentifikasi elemen dasar tari meliputi gerak, desain lantai, desain musik, desain dramatik, tema, desain 
panggung, tata rias dan tata kostum dalam kaitannya dengan penciptaan karya tari; (b)  memahami jenis-jenis tari 
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berdasarkan jumlah penari, konsep dasar seni tari; (c) memahami jenis-jenis properti; (d) memahami konstruksi  

dalam hubungannya dengan penciptaan karya tari berdasarkan prinsip komposisi tari; (e) mengembangkan prinsip 
komposisi tari dalam gerak sederhana 

 

PSTM625 Koreografi Tradisi (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat:PSTM607 Komposisi Tari 

Mampu menerapkan prinsip-prinsip bentuk seni tari tradisi, mengintepretasikan dan mengembangkan 

dalam proses penciptaan karya tari tradisi yang bersumber dari budaya daerah secara jujur, kreatif, disiplin dan 

betanggungjwab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami prinsip-prinsip koreografi , 
struktur hirarkis, proses penciptaan tari tradisidalam koreografi tunggal maupun kelompok; (b) menerapkan 

elemen-elemen dasar komposisi tari ke dalam karya cipta tari  dan menampilkan hasil karya koreografi tradisi di 

depan audience;  

 

PSTM626 Koreografi  Non Tradisi  (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat: PSTM607 Komposisi Tari 

Mampu menerapkan prinsip-prinsip bentuk seni tari tradisi, mengintepretasikan dan mengembangkan 
dalam proses penciptaan karya tari non tradisi yang bersumber dari budaya daerah secara jujur, kreatif, disiplin dan 

betanggungjwab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami prinsip-prinsip koreografi , 

struktur hirarkis, proses penciptaan tari tradisidalam koreografi tunggal maupun kelompok; (b) menerapkan 
elemen-elemen dasar komposisi tari ke dalam karya cipta tari  dan menampilkan hasil karya koreografi non tradisi 

di depan audience;  

 

PSTM609 PerancanganTata Rias dan Busana Tari (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat:- 

Mampu mengidentifikasi dasar-dasar perancangan tata rias dan busana serta trampil dan mengembangkan 

dalam berbagai fungsi dan bentuk tata rias dan busana dalam pertunjukan secara kreatif.  Kompetensi yang dicapai 
mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami konsep, jenis dan bentuk tata rias busana tradisi dan fancy; (b) 

mengembangkan rancangan tata rias dan busana tari; (c) membangun keterampilan merias dan berbusana untuk 

dirinya sendiri dan juga orang lain; (d)  mempresentasikan hasil riasan dan busana dalam bentuk   ”pergelaran” rias 
dan busana. 

 

PPTM613Tata Teknik Pentas (3 sks/ 4 js) 
Prasyarat:  - 

Mampu mengidentifikasi teori Tata Teknik Pentas dalam menerapkan berbagai bentuk penyajian seni 

pertunjukan secara kreatif, mandiri dan jujur. Kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa adalah: (a) struktur artistik 

yang terdiri dari penataan setting, tata cahaya, tata bunyi, berbagai jenis panggung; (b) pengetahuan dan 
pemahaman tentang   konsep, pengertian berbagai dimensi seni yang meliputi prinsip bentuk, ruang, waktu, dan 

terampil dalam menata panggung serta seluruh pendukung artistik dalam pagelaran seni; (c)  pengalaman praktis 

agar dapat menyusun berbagai struktur artistikpementasan secara estetik, sistematik, menyeluruh dan harmonis; (d) 
membangun keterampilan agar dapat mempresentasikan dalam bentuk karya visual. 

 

 

PSTM628 Repertoar Daerah Malang (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat: -  

Mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis dan bentuk Repertoar daerah  Malang serta 

terampil membawakan sesuai dengan prinsip dan tata nilai pemangkunya dengan penuh tanggungjawab, disiplin, 
mandiri dan jujur. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami konsep, kesejarahan, struktur 

penyajian repertoar tradisi daerah Malang langsung dari nara sumber tradisi daerah Malang; (b) membangun 

keterampilan agar dapatnya membawakan berbagai repertoar tradisi dari daerah Malang;  (c) memberikan 
pengalaman dan kemampuan agar  dapat menyajikan repertoar daerah Malang dihadapan audience; (d) membentuk 

keterampilan  menganalisis berbagai jenis repertoar tradisi daerah Malang dan melaporkan dalam bentuk karya tulis 

dilampiri rekaman audio visual. 

 

PSTM612 Repertoar Jawa Timur (3 sks/ 4 js)    

Prasyarat: PSTM628 Repertoar Daerah Malang 

Mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis dan bentuk Repertoar daerah  Jawa Timur serta 
terampil membawakan sesuai dengan prinsip dan tata nilai pemangkunya dengan penuh tanggungjawab, disiplin, 



mandiri dan jujur. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami konsep, kesejarahan, struktur 

penyajian repertoar tradisi Jawa Timur di luar daerah Malang langsung dari nara sumber tradisi; (b) membangun 
keterampilan agar dapatnya membawakan berbagai repertoar tradisi Jawa Timur di luar daerah malang; (c) 

memberikan pengalaman dan kemampuan agar dapat menyajikan repertoar Jawa Timur dihadapan audience; (d) 

membentuk keterampilan  menganalisis berbagai jenis repertoar tradisi Jawa Timur dan melaporkan dalam bentuk 
karya tulis dilampiri rekaman audio visual. 

 

PSTM613 Penyajian Tari Nusantara (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat:  8 Matakuliah*) 
Mampu mengidentifikasi berbagai bentuk tari Nusantaradan terampil menggubah tari tradisi Nusantara 

dalam bentuk kelompok dan mempergelarkan karya studi tersebut dalam bentuk pagelaran di depan audience yang 

dikelola berbasis wirausaha secara kreatif, jujur,disiplin dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai oleh 
mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami konsep, struktur dan bentuk penyajian  karya tari hasil karya 

studi; (b) menganalisis berbagai karya tari hasil karya studi ; (c) menggubah berbagai tari tradisi nusantara; (d) 

menyajikan hasil karya studi di depan audience dan tempat wisata daerah Malang; (e) menyusun laporan pagelaran 

karya studi secara tertulis dilengkapi dengan diskripsi. 

 

PPTM612Pengajaran Musik Sekolah (2 sks/3 js) 

Prasyarat: - 
Mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan musik sekolah tingkat menengah pertama dan 

menengah atas secara jujur, kreativ dan penuh tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: 

(a) mengetahui dan memahami konsep   dan prinsip dasar musik sekolah; (b) membangun pemikiran kreatif  agar 
dapat mengembangkan kemampuan intelektual dalam bermusik; (c) membangun kemampuan imajinatif  dalam 

membuat dan menampilkan karya musik sekolah; (d) membangun kemampuan agar dapat mengapresiasi karya 

musik sekolah untuk tingkat SMP dan SMA. 

 

PPTM607Seni Pertunjukan dan Pariwisata Budaya (3 sks/5 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis dan membedakan berbagai jenis dan bentuk seni 
pertunjukan dan pariwisata secara mandiri, jujur dan tanggungjawab.  Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa 

adalah: (a) memahami pengertian seni pertunjukan dan pariwisata; (b) memahami struktur seni pertunjukan dan 

pariwisata (c) memahami jenis seni pertunjukan dan pariwisata di Indonesia (d) mengidentifikasi sejarah seni 
pertunjukan dan latar belakang kegiatan pariwisata di Indonesia; (e) memahami konsep dan gaya berbagai jenis 

seni pertunjukan di Indonesia serta berbagai bentuk Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia; (f) memahami 

konsep, struktur, bentuk dan prinsip seni pertunjukan dalam kaitannya dengan konsep kepariwisataan berbasis 

sosiologis dan anthropologis; (g) mengapresiasi secara langsung dengan melakukan kegiatan kuliah lapangan untuk 
mengobservasi kegiatan seni pertunjukan dan pariwisata wisata budaya yang ada di Malang dan di luar kota 

Malang untuk menunjang kemampuan pengimplementasian pariwisata budaya di daerah masing-masing, (h) 

memberikan pengalaman agar dapat merancang proposal secara tertulis dalam kaitannya dengan kepariwisataan 
daerah masing-masing; (i) membentuk keterampilan menyelenggarakan pariwisata budaya. 

 

 

PPTM630 Praktik Musik Tradisi Daerah (2 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu memainkan alat musik tradisional baik secara individu maupun berkelompok serta terampil 

menerapkannya secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) memahami 
pengetahuan musik tradisional daerah di Indonesia, b) membentuk keterampilan membaca notasi musik tradisional, 

c) terampil memainkan instrumen gamelan Jawa dan alat musik daerah lain, d) mampu membawakan vokal 

tradisional sesuai dengan musik tradisional yang dipelajari. 
 

PPTM609Enterpreneurship Seni Pertunjukan(3 sks/4 js) 

Prasyarat: -  

Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan membedakan berbagai jenis dan bentuk wirausaha bidang 
seni pertunjukan dengan penuh tanggungjawab, kreatif dan mandiri. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa 

adalah: (a) memahami pengetahuan teoritis tentang konsep, karakter, moral dan etika entrepreneur; (b) memahami 

pengetahuan teoritis tentang konsep, jenis dan tipe-tipe kepemimpinan dalam wirausaha bidang seni pertunjukan; 
(c) memahami berbagai aspek pengelolaan sumber daya; (d) memberikan pengalaman praktis langsung tentang 
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konsep, karakter, moral dan etika entrepreneur melalui kegiatan survey lapangan pada penyelenggara pariwisata 

yang dapat bekerjasama untuk menyelenggarakan pertunjukan; (e) membangun keterampilan analisa investasi, 
pengelolaan keuangan, komunikasi, perencanaan produksi, pemasaran dan pelayanan jasa yang diwujudkan dalam 

bentuk penyusunan rancangan proposal wirausaha khususnya bidang seni. 

 

PPTM610Manajemen Pergelaran dan Produksi Seni Pertunjukan (4 sks/5 js) 

Prasyarat: PPTM609 Entrepreneurship Seni Pertunjukan 

Mampu merancang dan memproduksi serta mengelola seni pertunjukan berbasis kewirausahaan bidang 

seni pertunjukan secara kreatif, disiplin, dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) 
memahami pengertian, jenis-jenis, prinsip dan konsep dasar manajemen organisasi pergelaran; (b) memahami ber-

bagai aspek dan komponen produksi seni pertunjukan yang meliputi aspek kepemimpinan, pemasaran, publikasi 

dan humas, pengelolaan dan pembinaan penonton, penggalangan dana dan tiketing, serta pendokumentasian 
kaitannya dengan wirausaha bidang seni pertunjukan; (c) memahami ciri karakteristik manajemen organisasi per-

gelarantradisi dan non tradisi, amatir dan profesional; (d) mengidentifikasi berbagai bentuk manajemen organisasi 

pergelaran tradisi dan non tradisi; (e) membangun keterampilan dalam merancang proposal kegiatan pergelaran dan 

mengorganisasikan ke dalam pergelaran berbasis wirausaha; (f) membangun keterampilan memproduksi seni 
pertunjukan. 

 

PPTM611Pengembangan Kritik Seni Pertunjukan (2 sks/3 js) 
Prasyarat:- 

Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis permasalahan dan mengkritisi berbagai jenis dan 

bentuk seni pertunjukan secara kreatif, jujur dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: 
(a) mengetahui dan memahami prinsip, konsep dan prosedur kritik berbagai fenomena seni pertunjukan secara 

sosiologi dan antropologi; (b) memberikan pengalaman tentang analisis seni pertunjukan berdasarkan kaidah-

kaidah kritis yang meliputi fenomena proses, bentuk formal dan efek sosial sebuah karya seni pertunjukan, dengan 

mempertimbangkan aspek trilogi seni; (c) membentuk keterampilan mengembangkan hasil analisis kritik seni 
pertunjukan dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

secara individu dan kelompok 

 

PPTM613 Penulisan Ilmiah Seni Pertunjukan (3 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

Mampu mendeskripsikan penulisan secara ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesi baik dan 
secara jujur dan disiplin. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami cara penulisan karya 

ilmiah dalam menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah dengan mengikuti sistematika penulisan 

karya ilmiah (b) mengaplikasikannya dalam bentuk makalah baik dalam wujud paper, artikel, laporan hasil kajian 

bidang seni pertunjukan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

 

PSTM614  Tari Pendidikan Tradisi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: PSTM625 Koreografi Tradisi 
Mampu mengidentifikasi teori-teori komposisi dan koreografi serta mengaplikasikan elemen-elemen tari 

tradisi etnik dalam proses penciptaan karya tari pendidikan tradisi untuk materi bahan ajar SMP/SMA dan yang 

sederajat mengacu pada kurikulum sekolah yang berlaku secara kreatif, jujur dan penuh tanggungjawab. 

Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami konsep, prinsip menyusun materi bahan ajar tari 
untuk sekolah SMP/SMA atau yang sederajat; (b) menyusun RPP, silabus pembelajaran seni budaya sub bidang 

seni tari di SMP/SMA atau yang sederajat sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah; (c) mengaplikasikan hasil 

rancangan pembelajaran kedalam bentuk koreografi tari tunggal atau kelompok berbasis tradisi.  

 

PSTM615 Tari Pendidikan Non Tradisi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: PSTM626 Koreografi Non Tradisi 
Mampu mengidentifikasi teori-teori komposisi dan koreografi serta mengaplikasikan elemen-elemen tari 

murni dalam proses penciptaan karya tari pendidikan non tradisi untuk materi bahan ajar SMP/SMA dan yang 

sederajat mengacu pada kurikulum sekolah yang berlaku secara kreatif, jujur dan penuh tanggungjawab. 

Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami konsep, prinsip menyusun materi bahan ajar tari 
untuk sekolah SMP/SMA atau yang sederajat; (b) menyusun RPP, silabus pembelajaran seni budaya sub bidang 

seni tari di SMP/SMA atau yang sederajat sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah; (c) mengaplikasikan hasil 

rancangan pembelajaran kedalam bentuk koreografi tari tunggal atau kelompok berbasis non tradisi.  
 



2. MKK Pilihan 

a. Manajemen dan Kewirausahaan Bidang Seni PertunjukanUntuk Pariwisata 

PPTM622  Pengetahuan Manajemen Seni Pertunjukan Wisata (2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 

Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan membedakan berbagai jenis serta bentuk pengelolaan seni 
pertunjukan kaitannya dengan kepariwisataan daerah secara disiplin dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami berbagai jenis seni pertunjukan wisatasesuai dengan ka-

rakteristik sosiologis dan psikologis masyarakat dan tempat wisata; (b) mengidentifikasi seni pertunjukan wisata 

dari berbagai daerah asal; (c) membangun keterampilan menyusun rancangan kemasan seni pertunjukan wisata 
berbasis DTW daerah asal dalam bentuk proposal secara tertulis sesuai pedoman . 

 

PPTM623 Pengemasan Seni Pertunjukan Wisata (2 sks/ 3 js) 

Prasyarat: PPTM622 Pengetahuan Manajemen Seni Pertunjukan Wisata 

Mampu mengembangkan rancangan proposal seni pertunjukan wisata berbasis DTW daerah asal ke dalam 

kemasan seni pertunjukan wisata secara kreatif, disiplin, dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai 

mahasiswa adalah: (a) memahami prinsip, konsep dan cara pengemasan berbagai jenis seni pertunjukan untuk 
wisata; (b) membangun keterampilan mengemas  dalam bentuk sajian seni pertunjukan wisata dan menyajikannya  

di dalam kelas. 

 

PPTM624 Pemasaran Seni Pertunjukan Wisata (3 sks/4 js) 

Prasyarat: PPTM623 Pengemasan Seni Pertunjukan Wisata 

Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, merancang pemasaran kemasan seni pertunjukan wisata 
berbasis DTW daerah asal secara jujur, disiplin dan tanggungjawab.   Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

Memahami konsep, strategi dan teknik pemasaran kemasan seni pertunjukan wisata; (b) mengembangkan 

keterampilan memasarkan seni pertunjukan kemasan wisata pada tempat-tempat wisata dengan mempertimbangkan 

aspek sosiologis dan anthropologis dan juga mempertimbangkan aspek ekonomis berbasis wirausaha bidang seni.     

 

PPTM625 Penyajian Atraksi Seni Pertunjukan Wisata (3 sks/ 6 js) 

Prasyarat: PPTM 624 Pemasaran Seni Pertunjukan Wisata 
Mampu menyajikan atraksi seni pertunjukan wisata  dalam bentuk pagelaran seni pertunjukan wisata 

berbasis entrepreneur di tempat wisata secara kreatif, disiplin, dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai 

mahasiswa adalah: (a) menampilkan karya seni pertunjukan wisata yang orisinil, kreatif dan inovatif di tempat 
wisata yang di pilih sesuai daerah tempat asal; (b) menetapkan DTW tempat menyajikan seni pertunjukan kemasan 

wisata dengan mekanisme konsultasi dan pembimbingan secara intensif; (c) melaporkan hasil karya penyajian 

dalam bentuk tertulis dan  mendokumentasikannya dalam bentuk dalam bentuk dengan rekaman video. 

 
b. Kesenian Rakyat 

PSTM616 Kesenian Rakyat Bercerita (2 sks/ 3 js) 

Prasyarat:- 
Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, membedakan dan menganalisis  berbagai kesenian rakyat 

bercerita yang tumbuh dan berkembang di Indonesia baik tradisi, non tradisi maupun kreasi secara kreatif dan 

tanggungjawab.  Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui danmemahami konsep, prinsip, 

bentuk, struktur dan jenis kesenian rakyat tradisional mengandung cerita  (b) mengetahui danmemahami konsep, 
prinsip, bentuk, struktur dan jenis kesenian rakyat non tradisional mengandung cerita; (c) mengetahui 

danmemahami konsep, prinsip, bentuk, struktur dan jenis kesenian rakyat tradisional mengandung cerita; (d) 

mampu menyusun laporan hasil studi pustaka dalam bentuk laporan tertulis sesuai pedoman penulisan karya ilmiah    

 

PSTM617 Kesenian Rakyat Non Cerita (2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 
Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, membedakan dan menganalisis berbagai kesenian rakyat non 

cerita yang tumbuh dan berkembang di Indonesia baik tradisi, non tradisi maupun kreasi secara kreatif, disiplin dan 

tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui danmemahami konsep, prinsip, 

bentuk, struktur dan jenis kesenian rakyat tradisi non cerita  (b) mengetahui danmemahami konsep, prinsip, bentuk, 
struktur dan jenis kesenian rakyat non tradisi non  cerita; (c) mengetahui danmemahami konsep, prinsip, bentuk, 

struktur dan jenis kesenian rakyat kreasi non cerita; (d) mampu menyusun laporan hasil studi pustaka dalam bentuk 

laporan tertulis sesuai pedoman penulisan karya ilmiah    
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PSTM618 Kesenian Rakyat Religi (3 sks/3 js) 

Prasyarat:- 
Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, membedakan dan menganalisis  berbagai kesenian rakyat 

bercerita dan tidak bercerita yang tumbuh dan berkembang di Indonesia baik tradisi, non tradisil maupun kreasi 

dengan basis religi secara kreatif, disiplin dan tanggungjawab.  Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: 
(a) mengetahui danmemahami konsep, prinsip, bentuk, struktur dan jenis kesenian rakyat tradisi mengandung cerita 

dan non cerita yang berbasis religi   (b) mengetahui danmemahami konsep, prinsip, bentuk, struktur dan jenis 

kesenian rakyat non tradisi mengandung cerita dan non cerita yang berbasis religi; (c) mengetahui danmemahami 

konsep, prinsip, bentuk, struktur dan jenis kesenian rakyat kreasi mengandung cerita dan non cerita yang berbasis 
religi; (d) mampu menyusun laporan hasil studi pustaka dalam bentuk laporan tertulis sesuai pedoman penulisan 

karya ilmiah    

 

PSTM619 Penyajian Kesenian Rakyat (3 sks/5 js) 

Prasyarat: PSTM616; PSTM617; PSTM618 

Mampu menyajikan kesenian rakyat tradisi yang bercerita, non cerita, kreasi maupun kesenian rakyat 

tradisi berbasis religi  dalam bentuk pagelaran seni pertunjukanberbasis entrepreneur di tempat wisata secra kreatif, 
jujur dan disiplin. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) menyusun rancanganpenyajian kesenian 

rakyat dalam bentuk proposal yang diajukan di tempat wisata terpilih di bawah bimbingan dosen Pembina 

Matakuliah; (b) menampilkan kesenian rakyat bercerita, non cerita, basis religi dalam bentuk pertunjukan live; (c) 
melaporkan hasil karya penyajian dalam bentuk tertulis dan mendokumentasikannya dalam bentuk dalam bentuk 

dengan rekaman video 

 
c. Produk Pendukung Pertunjukan Tari 

PSTM620 Produksi Busana Tari (2 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

Mampu mengidentifikasi teori tentang busana tari dalam merancang, mendisain dan memproduksi busana 
untuk tari berbasis kewirausahaan secara kreatif dan jujur. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) 

memahamipengertian, prinsip dan konsep dasar  merancang, berbagai jenis dan bentuk busana untuk tari tradisi, 

non tradisi maupun kreasi ; (b) memahami dan mengembangkan teknik mendisain busana untuk tari tari tradisi, non 
tradisi maupun kreasi; (c) membangun keterampilan memproduksi busana tari  tradisi, non tradisi maupun kreasi 

dalam wujud miniatur; (d) melaporkan hasil rancangan dan produksi busana tari dalam bentuk laporan tertulis 

dilengkapi dengan foto produk dan dikemas dalam bentuk hard cover berwarna.  

 

PSTM621 Produksi Properti Tari (2 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

Mampu mengidentifikasi teori tentang produksi dan properti tari dalam merancang, mendisain dan 
memproduksi property untuk tari berbasis kewirausahaan secara kreatif secara kreatif, disiplin dan tanggungjawab. 

Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahamipengertian, prinsip dan konsep dasar  merancang, 

berbagai jenis dan berbagai bentuk properti untuk tari tradisi, non tradisi maupun kreasi ; (b) memahami dan 
mengembangkan teknik mendisain property untuk tari tari tradisi, non tradisi maupun kreasi; (c) membangun 

keterampilan memproduksi property tari  tradisi, non tradisi maupun kreasi dalam wujud miniatur; (d) melaporkan 

hasil rancangan dan produksi property tari dalam bentuk laporan tertulis dilengkapi dengan foto produk dan 

dikemas dalam bentuk hard cover berwarna.  

 

PSTM622 Produksi Assesoris Tari (3 sks/5 js) 

Prasyarat:- 
Mampu mengidentifikasi teori tentang produksi dan asesoris dalam merancang, mendisain dan 

memproduksi assesories untuk tari berbasis kewirausahaan secara kreatif, jujur dan tanggungjawab. Kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahamipengertian, prinsip dan konsep dasar  merancang, berbagai 
jenis dan bentuk assesoris untuk tari tradisi, non tradisi maupun kreasi; (b) memahami dan mengembangkan teknik 

mendisain assesoris untuk tari tari tradisi, non tradisi maupun kreasi; (c) membangun keterampilan memproduksi 

assesoris tari  tradisi, non tradisi maupun kreasi dalam wujud miniatur; (d) melaporkan hasil rancangan dan 

produksi assesoris tari dalam bentuk laporan tertulis dilengkapi dengan foto produk dan dikemas dalam bentuk hard 
cover berwarna.  

 

PSTM623 Pameran Produk Pertunjukan Tari  (3 sks/5 js) 

Prasyarat: PSTM620; PSTM621; PSTM622 



Mampu mengidentifikasi berbagai teori manajemen dan pameran dalam merancang, mempresentasikan 

hasil karya studi produk pendukung tari  dalam bentuk pameranberbasis entrepreneur di tempat yang terpilih secara 
kreatif, jujur dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) menyusun 

rancangankegiatan pameran dalam bentuk proposal di tempat terpilih di bawah bimbingan dosen pembina 

Matakuliah; (b) memamerkan produk hasil karya studi dalam bentuk asli yang terpilih baik busana, property 
maupun assesoris (c) melaporkan hasil karya pameran produk dalam bentuk tertulis dan  dilengkapi katalog 

berwarna dalam kemasan hard copy 

 

C. MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

 

PRTM601 Konsep Pendidikan Seni (3 sks/3 js) 

Prasyarat: 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan memiliki 

semangat belajar yang tinggi agar mampu memahami teori tentang keberadaan dan peranan seni dalam pendidikan 

yang meliputi program pembelajaran seni. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami relevansi seni 

dan pendidikan berdasarkan tinjauan filosofis, psikologis, dan historis; (b) mengidentifikasi dan mendiskripsikan 
perkembangan konsep, fungsi, dan tujuan pendidikan seni di manca negara; dan (c) terampil menganalisis 

permasalahan pendidikan seni di sekolah berdasar konsep, fungsi, tujuan, dan sistem pengajaran seni. 

 

PRTM602 Desain Pembelajaran Seni (3 sks/3js) 

Prasyarat:-PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara kreatif terbuka dan 
memiliki motivasi belajar yang tinggi serta memahami teori dan terampil menyusun perangkat pembelajaran seni. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami komponen dan prosedur pengembangan pembelajaran ber-

dasarkan jenis-jenis model desain instruksional; (b) memahami kriteria, sistematika, prinsip dan  prosedur 

mengembangkan, berbagai desain pembelajaran seni; (c) terampil menyusun prota, promes, peta kompetensi dan 
silabus, serta terampil merancang pembelajaran seni berdasarkan tipe apresiasi seni sesuai kurikulum yang berlalu, 

dan terampil menganalisis perangkat pembelajaran seni. 

 

PRTM603 Pengembangan Bahan Ajar Seni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
mengembangkan bahan ajar seni dan desain berdasarkan standar isi kurikulum. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami hakekat, tipe, karakteristik, dan prosedur pengembangan bahan ajar seni dan desain; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji standar isi kurikulum pendidikan seni dan desain berdasarkan tipe dan karakteristik 

bahan ajar seni dan desain; (c) memetakan bahan kajian seni dan desain sesuai tipe dan karakteristiknya untuk 
dikembangkan menjadi bahan ajar yang dapat menunjang kompetensi pembelajaran; serta (d) mengaplikasikan 

dalam penyusunan hand out, buku pegangan siswa, modul,LKS, dan sejenisnya.  

 

 

 

PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni (3 sks/4 js) 

Prasyarat:   
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan strategi pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami berbagai konsep belajar-mengajar dan pembelajaran,strategi pembelajaran, model 
pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran seni dan desain; (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji berbagai strategi pembelajaran seni dan desain berdasarkan konsep, prinsip,dan syntax model 

pembelajaran seni dan desain; (d) memilih dan mengaplikasikan strategi pengorganisasian, startegi penyampaian, 
dan strategi pengelolaan kelas dalam menyusun struktur prosedur pembelajaran, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran); dan skenario pembelajaran sesuai dengan bahan ajar seni yang bertipe apresiasi seni, ekspresi seni, 

pengetahuan seni, dan keterampilan seni. 

 

PPTM628 Pembelajaran Terbatas Seni Pertunjukan (3 sks/3 js) 

Prasyarat:SRTM603,SRTM600, SRTM601,SRTM602, SRTM604, SRTM605, SRTM606, PPTM627 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 
merancang dan mengaplikasikan praktik pembelajaran terbatas secara terintegrasi. Kompetensi yang akan dicapai 
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meliputi: (a) memahami konsep, fungsi, prinsip, komponen keterampilan dasar mengajar, dan lesson study; (b) 

merancang RPP, skenario pembelajaran, dan skrip pembelajaran terbatas berbasis pear teaching dan lesson study 
untuk bahan ajar bertipe apresiasi seni pertunjukan, ekspresi seni pertunjukan, pengetahuan seni pertunjukan, dan 

keterampilan seni pertunjukan; serta (c) mengaplikasikannya dalam praktik mengajar terbatas berbasis pear 

teaching dan lesson study. 

 

PRTM605Evaluasi Pembelajaran Seni (2 sks/3 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami hakikat, 

fungsi, prinsip, jenis alat penilaian, dan proedur pengembangan penilaian pembelajaran seni dan desain; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji teknik dan prosedur pengolahan hasil penilaian pembelajaran seni sesuai dengan 
kurikulum yang digunakan; serta (c) mengaplikasikan prinsip dan prosedur pengembangan penilaian pembelajaran 

seni dengan mengembangkan kisi-kisi menjadi instrument penilaian peembelajaran seni untuk kompetensi apresiasi 

seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, maupun keterampilan seni.     

 

PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
memahami, menginterpretasi dan mengkritisi kurikulum pendidikan seni dan desain. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: (a) memahami berbagai konsep kurikulum, azas kurikulum, dan organisasi kurikulum; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji kurikulum pendidikan seni di Indonesia berdasarkan orientasi, tipe/bentuk 
organisasi kurikulum, jenis program, deskripsi tujuan, bahan kajian, dan alokasi waktu; (c) mengidentifikasi dan 

mengkaji kurikulum yang sedang berlaku berdasarkan rasional perubahan, landasan, pengertian, prinsip, 

pengembangan, struktur dan muatan isi, standar isi, standar kompetensi lulusan; serta (d) mengidentifikasi dan 

menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan seni sebagai dasar untuk 
mengembangkan peta kompetensi dan materi pokok/ sub materi, sesuai kompetensi apresiasi seni, ekspresi seni, 

pengetahuan seni, dan keterampilan seni 

 

PRTM607Media Pembelajaran Seni (3 sks/3 js) 

Prasyarat:- 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajarkepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
mengembangkan berbagai bentuk media pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

memahami konsep, fungsi, karakteristik, prinsip, prosedur, dan jenis media pembelajaran seni dan desain; (b) 

mengidentifikasi, mengkaji, dan memilih berbagai format media yang sesuai untuk mendukung pencapaian 

kompetensi pembelajaran seni dan desain; (c) merancang dan mengujicobakan media pembelajaran seni yang 
dihasilkan. 

 

 

 

 

PPTM628 Pengembangan Media Seni Pertunjukan (2 sks/3 js) 

Prasyarat: SRTM606 Media Pembelajaran Seni   
Mampu mengidentifikasi, menganalisis jenis dan bentuk camera, operasional camera, teknik, efek dan 

terampil melakukan  proses visual   dalam bentuk foto  maupun video untuk media pembelajaran seni pertunjukan 

secara kreatif, mandiri dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami  
prinsip, prosedur dan konsep dasar fotografi dan videografi untuk seni pertunjukan; (b) memiliki keterampilan 

merekam gambar, proses cuci-cetak fotografi dan produksi video seni pertunjukan melalui eksperimentasi alat dan 

bahan sesuai kurikulum sekolah  
 

D. MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

 

SRPD601Skripsi (6 sks, - ) 

Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar mampu memahami 

dan mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bentuk skripsi. Kompetensi yang akan dicapai adalah untuk 
mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan lanjut penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, tentang 



pemecahan masalah yang berkaitan dengan seni dan desain melalui skripsi hasil penelitian, skripsi kajian pustaka, 

dan skripsi pengembangan, serta mempertanggungjawabkan laporannya secara ilmiah. 
 

E. MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

 

UKPL601 Praktik Pengalaman Lapangan (4 sks/ -) 

Prasyarat:PPTM655  Pembelajaran Terbatas, diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara nyata dan mandiri agar mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan mengajar bidang pendidikan seni dan desain, dan 
melaksanakan tugas kependidikan yang lain dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, yang dilaksanakan secara 

terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan pembentukan profesi keguruan. 

 

UKKN601KKN (Kuliah Kerja Nyata) (4 sks/ -) 

Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa melaksanakan praktik dalam bidang 

sosial kemasyarakatan. 
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KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 

KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI MUSIK 

 

 
STRUKTUR PROGRAM 

A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 10  

B. 1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Wajib 90  

     2. Matakuliah Keilmuwan dan Keterampilan (MKK) Pilihan 10  

C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 23  

D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 6  

E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 8  

 
147 sks 

 

SEBARAN MATAKULIAH 

NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

A MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 

1 UMPK601 Pendidikan Agama Islam 2 2 2  
       

2 UMPK602 Pendidikan Agama Protestan 2 2 2  
       

3 UMPK603 Pendidikan Agama Katolik 2 2 2  
       

4 UMPK604 Pendidikan Agama Hindu 2 2 2  
       

5 UMPK605 Pendidikan Agama Budha 2 2 2  
       

6 UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan 2 2  2 
       

7 GSED601 Bahasa Inggris Profesi Seni 2 2  2 
       

8 UMPK606 Pendidikan Pancasila 2 2  2 
       

9 UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2  
       

∑ 10 
          

B MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

 
1 Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Wajib 

 
a. Keilmuan dasar 

1 FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu 2 2 2  
       

∑ 2 
          

 
b. Kependidikan 

2 UMKK601 Pengantar Pendidikan 3 3 
 

3 
       

3 UMKK602 Pengembangan Peserta Didik 3 3 3  
       

4 UMKK603 Belajar dan Pembelajaran 4 4   
 

4  
    

∑ 10 
          

 3. Keilmuan dan Keterampilan 

5 PSMT611 Solfegio dan Penulisan Notasi 2 4 2       
  

6 PSMT612 Kapita Selekta Musik Barat 2 2 2       
  

7 PSMT613 Kontrapung 2 2  2      
 

PSMT612 

8 PSMT614 Dasar-Dasar Ilmu Harmoni 2 2   2     
 

PSMT612 

9 PSMT615 Harmoni 2 2    2    
 

PSMT614 



NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

10 PSMT616 Aransemen 2 4     2   
 

PSMT615 

11 PSMT617 Komposisi Diatonis  2 3      2  
 

PSMT616 

12 PSMT618 
Dasar Organologi Instrumen dan 

Akustika 
2 2 2       

  

13 PPTM604 Karawitanologi 2 2 2       
  

14 PSMT626 Musik Ilustrasi 3 4   3     
  

15 PPTM602 Tari Daerah Malang 3 4  3      
  

16 PPTM630 Praktik Musik TradisiDaerah 3 4 3       
  

17 PSMT607 Repertoar Musik Malang 3 5    3    
  

18 PSMT608 Repertoar Musik Nusantara 3 5     3   
  

19 PPTM608 
Seni Pertunjukan Dan Pariwisata 

Budaya 
3 5  3      

  

20 PSMT621 Komposisi Pentatonis  2 3      2  
 

PPTM630 

21 PPTM616 Penulisan Ilmiah Seni Pertunjukan 3 4    3    
  

22 PPTM613 Tata Teknik Pentas 3 4   3     
  

23 PPTM610 
Manajemen Pergelaran dan 

Produksi Seni Pertunjukan 
4 5     4   

 
PPTM609 

24 PPTM612 Pengajaran Musik Sekolah 2 3   2     
  

25 PSMT622 Pergelaran Musik 3 4       3 
  

26 PSMT623 Praktik Piano Dasar 2 4  2      
  

27 PSMT624 Praktik Gesek Dasar 2 4   2     
  

28 PSMT625 Praktik Gitar Dasar 2 4 2       
  

29 GSED602 Estetika Seni 2 2    2    
  

30 GSED604 Metodologi Penelitian Seni Desain 3 4     3   
  

31 GSED603 Kapita Selekta Budaya Nusantara 2 3 2       
  

32 GSED605 Proposal Penelitian Seni Desain 3 4      3  
 

GSED604 

33 PPTM611 
Pengembangan Kritik Seni 

Pertunjukan 
2 3       2 

  

34 PSMT626 Penataan Artistik Repertoar 2 3   2     
  

35 PSMT605 Praktik Marching Band 3 4    3    
  

36 PPTM609 Enterpreneurship Seni Pertunjukan 2 4   2     
  

∑ 78 
          

 
B. Matakuliah Keilmuwan dan Keterampilan (MKK) Pilihan 

 
1. Penyajian Seni Pertunjukan Untuk Pariwisata 

1 PPTM622 
Pengetahuan Manajemen Seni 

Pertunjukan Wisata 
2 2 

  
2 

      

2 PPTM623 
Pengemasan Seni Pertunjukan 

Wisata 
2 4 

   
2 

     

3 PPTM624 
Pemasaran Seni Pertunjukan 

Wisata 
3 4 

    
3 

    

4 PPTM625 
Penyajian Atraksi Seni Pertunjukan 

Wisata 
3 5 

     
3 

  
PPTM622,623,624 

∑ 10 
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NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

 2. Tari Indonesia 

1 PPTM626 
Praktik Tari Indonesia Bagian 
Timur 

2 4 
  

2 
      

2 PPTM627 
Praktik Tari Indonesia Bagian 

Barat 
2 4 

   
2 

     

3 PPTM628 
Praktik Tari Indonesia Bagian 

Tengah 
3 4 

    
3 

    

4 PPTM629 
Penyajian Kolaborasi Tari 

Indonesia 
3 5 

     
3 

  
PPTM626,627,628 

∑ 10 
          

 
3. Vokasi Alat Musik Gesek 

1 PSMT643 Praktik Instrumen Cello 2 4 
  

2 
      

2 PSMT644 Praktik Instrumen Viola 2 4 
   

2 
     

3 PSMT645 Praktik Instrumen Biola 3 4 
    

3 
    

4 PSMT646 Penyajian Ansambel Gesek 3 5 
     

3 
  

PSMT643,644,645 

∑ 10 
          

 
4. Vokasi Alat Musik Tradisional 

1 PSMT619 Praktik Rebab 2 4 
  

2 
     

 

2 PSMT620 Praktik Gender 2 4 
   

2 
    

 

3 PSMT621 Praktik Kendang 3 4 
    

3 
   

 

4 PSMT647 
Penyajian Gending Tradisional 
Indonesia 

3 5 
     

3 
  

PSMT619,620,621 

∑ 10 
          

 
5. Vokasi Vokal 

1 PSMT639 Vokal Solo 2 4 
  

2 
      

2 PSMT640 Vokal Duet 2 4 
   

2 
    

 

3 PSMT641 Vokal Kwartet 3 4 
    

3 
   

 

4 PSMT642 Penyajian Paduan Suara 3 5 
     

3 
  

PSMT639,640,641 

∑ 10 
          

 
6. Vokasi Piano 

1 PSMT627 Barok 2 4 
  

2 
      

2 PSMT628 Klasik 2 4 
   

2 
     

3 PSMT629 Romantik 3 4 
    

3 
    

4 PSMT630 Penyajian Resital Piano 3 5 
     

3 
  

PSMT627,628,629 

∑ 10 
          

 
7. Vokasi Tiup 

1 PSMT631 Trumpet 2 4 
  

2 
      

2 PSMT632 Saksofon 2 4 
   

2 
     

3 PSMT633 Flute 3 4 
    

3 
    

4 PSMT634 Tuba dan Trombone 3 5 
     

3 
   

∑ 10 
          



NO Sandi MK Matakuliah sks js I II III IV V VI VII VIII Prasyarat 

 
8. Vokasi Musik Sekolah 

1 PSMT631 Recorder 2 4 
  

2 
      

2 PSMT632 Pianika 2 4 
   

2 
     

3 PSMT633 Angklung 3 4 
    

3 
    

4 PSMT634 
Penyajian Ansambel Musik 

Sekolah 
3 5 

     
3 

  
PSMT631,632,633 

∑ 10 
          

 
9. Vokasi Vokal Tembang 

1 PSMT635 Praktik Vokal Macapat dan Bawa 2 4 
  

2 
      

2 PSMT636 Praktik Vokal Gerong 2 4 
   

2 
     

3 PSMT637 Praktik Vokal Sinden 3 4 
    

3 
    

4 PSMT638 Penyajian Musik Vokal Tembang 3 5 
     

3 
   

∑ 10 
          

C MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

1 PRTM601 Konsep Pendidikan Seni 3 3  3     
   

2 PRTM602 Desain Pembelajaran Seni 3 3   3    
   

3 PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni 3 4     3  
  

PRTM606 

4 PRTM603 Pengembangan Bahan Ajar Seni 2 2     2  
   

5 PPTM628 Pembelajaran Terbatas 3 4      3 
  

PRTM601 

PRTM602 

PRTM603 

PRTM604 

PRTM605 
PRTM606 

PRTM607 

PPTM627 

6 PRTM605 Evaluasi Pembelajaran Seni 2 3    2   
   

7 PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni 2 2  2     
   

8 PRTM607 Media Pembelajaran Seni 3 3   3    
   

9 PPTM627 
Pengembangan Media 

Pembelajaran Seni Tari dan Musik 
2 3    2   

  
PRTM607 

∑ 23 
          

D MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

1 GSED690 Skripsi/Tugas Akhir Seni Desain 6 
       

6 
  

∑ 6 
          

E MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

1 UKPL601 PPL 4 
        

4 PPTM628 

2 UKKN601 KKN 4 
      

4 
   

∑ 8 
 

        
 

Jumlah SKS keseluruhan 147 
 

24 24 24 23 20 17 11 4 
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DESKRIPSI MATAKULIAH 

PROGRAM STUDIPENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 

KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI MUSIK 

 

A. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)  

 

UMPK601 Pendidikan Agama Islam (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Topik bahasannya meliputi: (1) Konsep 

Ketuhanan dalam Islam, (2) Hakikat manusia menurut Islam, (3) Hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam 

Islam, (4) Etika, moral,dan akhlak, (5) Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam, (6) Kerukunan 
antarumat beragama, (7) Masyarakat madani dan kesejahteraan umat, dan (8) Kebudayaan Islam dan sistem politik 

Islam. 

 

UMPK602 Pendidikan Agama Protestan (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Protestan. Topik bahasannya meliputi (1) 

Konsepsi manusia menurut kekristenan, (2) Konsep Tuhan menurut iman Kristen, (3) Pilihan dan pengambilan 
keputusan, (4) Hubungan iman dan ilmu pengetahuan serta teori evolusi diperhadapkan iman Kristen, (5) Tanggung 

jawab orang Kristen dalam masyarakat, (6) Perkembangan kebudayaan yang turut mempengaruhi paradigma 

berpikir dan bekerja bagi manusia, (7) Makna pesrtisipasi dalam kehidupan politik-politik menurut pakar politik 

dan mahasiswa Kristen, (8) Gereja dan agama sebagai alat kontrol terhadap kebenaran dan keadilan, dan (9) 
Kerukunan antar umat beragama. 

 

UMPK603 Pendidikan Agama Katholik (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Katholik. Topik bahasannya meliputi: (1) 

Keimanan, teologi, dan Yesus sebagai perwujudan kehadiran Tuhan diantara manusia untuk menyelamatkan 
manusia, (2) persoalan dasar manusia, martabat manusia, hakekat dan tanggung jawab manusia, (3) Iman, ilmu dan 

amal sebagai satu kesatuan, kewajiban menurut ilmu dan mengamalkannya, tanggung jawab terhadap alam dan 

lingkungan, (4) Masalah-masalah agama, makna agama dalam kehidupan, hubungan antar umat beragama, (5) 

Iman/gereja yang memasyarakat, dan (6) Budaya politik dan hukum menurut pandangan Katholik. 
 

UMPK604 Pendidikan Agama Hindu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Topik bahasannya meliputi (1) 

sraddha, Brahmavidya. Usaha dan sarana untuk memujanya, (2) Konsep manusia Hindu, hakekat manusia Hindu, 

martabat manusia Hindu, tanggung jawab manusia Hindu, antara dan orang-orang suci, (3) Misi memperbaiki diri 

menuju manusia ideal, implementasi kebenaran, kebajikan, (4) sraddha Jnana dan Krama sebagai kesatuan dalam 
yadnya, Trihita Karana, kewajiban menuntut ilmu, (5) Agama sebagai rahmat, pluralitas agama, (6) peran umat 

Hindu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tanggung jawab umat Hindu terhadap HAM, (7) 

Budaya sebagai ekspresi pengalaman ajaran Hindu, (8) Nitisastra, konstribusi Hindu dalam kehidupan politik, dan 
(9) Rta/Dharma, fungsi protetik agama Hindu dalam hukum. 

 

UMPK605 Pendidikan Agama Budha (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Budha. Topik bahasannya meliputi (1) 

Definisi ketuhanan YME keimanan, dan takwwa, konsep keselamatan, filsafat ketuhanan, (2) nama dan rupa alam 

semesta dan kehidupan manusia di banyak bumi, hakekat dan martabat manusia, (3) Pancasila dan panca dhamma, 
lobha, dosa, moha hiri, ottopa, prabhava sutta, (4) Manggala suta, sekhiya sila, keselarasan IPTEK dan moral, (5) 

Brahma vihara prasasti asoka, sarani yadhamma sutta, (6) karaniya metta sutta, cakkharati siharanda sutta, (7) 

cetasika 25 atau brahma vihara, (8) cakkhavattisihanada sutta, kutadanta sutta, maha parinibba sutta, sigalovada 
sutta, dosa raja dhamma, dan (9) cattani ariya saccani, kamma dan tunimbol lahir, tilakkhana, patticasa wuppada, 

dhammaniyoma. 

 

 

 



UMPK606 Pendidikan Pancasila (2 sks/2 js), Prasyarat: - 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, memahami Pancasila 
sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, memahami Pancasila 

sebagai paradigma dalam kehidupan kekaryaan, kemasyrakatan, kebangsaan dan kenegaraan sehingga memperluas 

cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di 
dalam Pancasila. Topik bahasan meliputi (1) landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, (2) sejarah paham 

kebangsaan Indonesia, (3) Pancasila sebagai sistem filsafat, (4) Pancasila sebagai sistem etika politik, (5) Pancasila 

sebagai ideologi, (6) Pancasila dalam konteks kenegaraan RI dan, (6) Pancasila sebagai paradigma dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 

UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks/2 js), 

Prasyarat: - 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara. Topik bahasan meliputi (1) 

pendahuluan, (2) wawasan nusantara, (3) ketahanan nasional dan bela negara, dan (4) politik nasional dan strategi 

nasional. 

 

UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Topik bahasan meliputi (1) wawasan bahasa 

Indonesia, yang lebih rinci mencakup (a) sejarah bahasa Indonesia dan sikap bahasa, (b) kata dan bentukannya, (c) kalimat 

efektif, dan (d) paragraf, (2) unsur mekanis/teknis dalam bentuk menulis karya ilmiah, yang secara lebih rinci mencakup (a) 

teknik perekaman, (b) teknik merujuk, (c) teknik pengetikan, (d) teknik penulisan tabel, diagarm, gambar dan sejenisnya, (e) 

penerapan tanda baca, (f) penulisan huruf dan kata, (3) penyuntingan hasil menulis, yang secara lebih rinci mencakup (a) 

penyuntingan isi, (b) penyuntingan penataan sistematika/organisasi, (c) penyuntingan penggunaan unsur kebahasaan, (d) 

penyuntingan penerapan ejaan dan tanda baca, (4) unsur isi, yang lebih rinci mencakup (a) topik, tema, judul, masalah, (b) 

uraian latar belakang, (c) rumusan isi masalah dan tujuan, (d) isi dan teknik uraian bahasa, (e) isi dan teknik uraian penutup. 

 

GSED601 Bahasa Inggris Profesi Seni (2 sks/2 js)                          

Prasyarat: - 
Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar meningkatkan 

keterampilan membaca, menulis, dan berkomunikasi sederhana dalam bahasa Inggris. Kompetensi yang akan 

dicapai adalah: (a) memahami beberapa pokok tata bahasa dalam bahasa Inggris untuk membantu dalam 

memahami bacaan; (b) memahami bacaan berupa teks dalam bahasa Inggris yang berisi topik seni dan desain,  
latihan berkomunikasi lisan secara sederhana, dan latihan berkomunikasi melalui tulisan sederhana dalam bahasa 

Inggris. 
 

B. MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 

1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (Wajib) 

 

Keilmuan dan Keterampilan 

PSMT611 Solfegio dan Penulisan Notasi (2sks/2js) 

Prasyarat: : - 

 Mampu membangun kepekaan terhadap bunyi ritme dan pitch, serta terampil menuliskan ritme dan pitch 

dalam bentuk notasi balok secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) 
mampu menirukan ritme dengan tepukan tangan, b) mampu menirukan melodi, yang didengar, c) mampu 

menuliskan ritme yang didengar, d) mampu menuliskan ritme, melodi dan harmoni yang didengar dalam bentuk 

notasi balok. 

 

PSMT612 Kapita Selekta Musik Barat (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 
Mampu memahami seluk beluk seni musik barat, serta terampil menerapkannya dalam berbagai 

keterampilan musikal secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) 

memahami pengetahuan tentang konsep ilmu bentuk analisis musikb) memahami sejarah musik barat, c) memiliki 

pemahaman teori musik barat , d) memahamai organologi musik barat, serta, d) mengetahui klarifikasi dan formasi 
alat musik dalam simponi orkestra. 
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PSMT613 Kontrapung (2sks/2js) 

Prasyarat: PSMT612 Kapita Selekta Musik Barat 
Mampu memahami seluk beluk teknik susunan polifoni berlawanan (kontrapung)serta terampil  

menerapkannya dalam aktifitas penggubahan dan komposisi musik secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu menguasai teknik kontrapung durasi sama dengan lagu dasar, b) 
mampu menguasai teknik kontrapung durasi setengah durasi lagu dasar, c) mampu menguasai teknik kontrapung 

durasi seperempat durasi lagu dasar, d) kontrapung dengan penundaan durasi, dan e) kontrapung sulaman bebas.  

 

 

PSMT614 Dasar-Dasar Ilmu Harmoni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: PSMT612 Kapita Selekta Musik Barat 

Mampu memahami seluk beluk konsep-konsep yang mendasari  ilmu harmoni, serta memahami 
penerapannya dalam aktifitas penyusunan aransemen dan komposisi musik secara mandiri, jujur, dan 

bertanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) memahami trisuara mayor dan minor, b) memahami 

harmoni empat suara, c) mampu menata harmoni terbuka dan tertutup, d) memahami pergerakan antar akor serta e) 

memahami berbagai jenis kadens. 

 

PSMT615 Harmoni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: PSMT614 Dasar-dasar ilmu Harmoni 
Mampu memahami penerapan teknis ilmu harmoni, serta terampil  menerapkannya dalam aktifitas 

penyusunan aransemen dan komposisi musik secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Matakuliah ini 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu menguasai penerapan konsep 
harmoni.Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) memahami penataan trisuara dalam kadens,  b) memahami 

penggunaan akor-akor pembalikan, c) memahami perencanaan dan pengembangan bas, d) memahami pengunaan 

akor dominan tujuh, serta e) memahami penggunaan akor dominan tujuh pembalikan. 

 

PSMT616 Aransemen (2 sks/4 js) 

Prasyarat: PSMT615 Harmoni 

 Mampu memahami berbagai konsep aransemen, serta terampil  menerapkannya dalam aktifitas 
penggubahan musik vokal dan instrumen secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi 1) mampu dan terampil menggubah vokal dan instrumen dengan kontrapung dan harmoni, 2) 

mampu dan terampil menggubah vokal dan instrumen dengan memerhatikan bentuk musical dan formasi pemain, 
3) terampil menggubah dengan pengembangan motif dan penyamaran motif yang diterapkan dalam aransemen 

vokal, aransemen instrumen, serta aransemen campuran. 

 

PSMT617 Komposisi Diatonis (2sks/3 js)  

Prasyarat: PSMT616 Aransemen 

 Mampu mengkomposisi berbagai elemen musik dalam bentuk komposisi tunggal maupun ensambel, serta 

terampil menerapkannya secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai berupa 
keterampilan merencanakan, menyusun, dan mempresentasikan karya  musik sesuai teori kontrapung, harmoni, dan 

arasemen, serta dapat mempertanggungjawabkan melalui karya tulis. 

 

PSMT621 Komposisi Pentatonis (2 sks/3 js) 

Prasyarat: PPTM630 Praktik Musik Tradisi Daerah 

 Mampu mengkomposisi berbagai elemen musik dalam bentuk komposisi tunggal maupun ensambel, serta 

terampil menerapkannya secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai berupa 
keterampilan merencanakan, menyusun, dan mempresentasikan karya  musiksesuai teori kontrapung, harmoni, dan 

arasemen, serta dapat mempertanggungjawabkan melalui karya tulis. 

 

PSMT622 Pergelaran Musik (4 sks/5 js) 

Prasyarat: PSMT617 Komposisi Diatonis, PSMT621 Komposisi Pentatonis 

 Mampu berkarya musik secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab melalui sebuah pergelaran 

musik.Kompetensi yang akan dicapai berupa keterampilan merencanakan, menyusun, dan mempresentasikan karya  
musik baik tunggal maupun kelompok serta dapat menganalisis karya musik tersebut berdasarkan prinsip 

komposisi musik dan mempertanggungjawabkan melalui karya tulis. 

 

 



PPTM 604 Karawitanologi (2 sks/2 js) 

Prasyarat:- 
 Mampu memahami seluk beluk seni musik karawitan serta terampil menerapkannya secara mandiri, jujur 

dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) memahami pengetahuan seni karawitan baik 

vokal maupun instrumental, b) mengetahui fungsi seni karawitan, c) mengetahui sejarah karawitan, d) membentuk 
keterampilan membaca dan menulis notasi musik tradisional. 

 

PPTM626  Musik Ilustrasi (3 sks/4 js) 

Prasyarat:- 
 Mampu mengembangkan dan menerapkan konsep musik ilustrasi baik secara individu maupun 

berkelompok serta terampil  menerapkannya secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: a) memahami pengetahuan tentang konsep musik ilustrasi baik seni tari maupun seni drama, b) 
memahami fungsi musik ilustrasi, c) memiliki keterampilan menyusun musik ilustrasi seni tari maupun seni drama 

secara kreatif, inovatif yang bersifat eksploratif dengan mempertimbangkan aspek harmoni, d) memiliki kepekaan 

musikal baik diatonis maupun pentatonis, sehingga mampu memecahkan masalah yang muncul dalam music 

ilustrasi. 

 

PPTM630 Praktik Musik Tradisi Daerah(2 sks/4 js) 

Prasyarat:- 
 Mampu memainkan alat musik tradisional baik secara individu maupun berkelompok serta terampil 

menerapkannya secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) memahami 

pengetahuan musik tradisional daerah di Indonesia, b) membentuk keterampilan membaca notasi musik tradisional, 
c) terampil memainkan instrumen gamelan Jawa dan alat musik daerah lain, d) mampu membawakan vokal 

tradisional sesuai dengan musik tradisional yang dipelajari. 

 

PSMT607 Repertoar Musik Malang (3 sks/5 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu belajar secara langsung kepada narasumber musik di wilayah Malang Raya, serta terampil 

menerapkannya secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu 
mempresentasikan genre musik di wilayah Malang Raya baik secara individu maupun berkelompok, b) memahami 

pengetahuan dan keterampilan tentang konsep, struktur musik genre musik di Malang Raya melalui nara sumber 

musik di daerah Malang Raya, c) mampu mempergelarkan musik hasil pencantrikan serta mendokumentasikan 
hasil karya studinya. 

 

PSMT626 Penataan Artistik Repertoar (2 sks/3 js) 

Prasyarat: - 
 Mampu memahami pengetahuan pada repertoaris tentang konsep dan struktur artistik yang harus 

dikuasainya meliputi pola lantai, gesture, tata rias, busana, penataan setting, pencahayaan, kontrol bunyi serta 

terampil  menerapkannya dalam persiapan penyajian repertoar musik secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab. 
Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu memahami konsep penataan artistik b) mampu memahami 

jenis-jenis setting dan tata panggung c) mampu memahami jenis-jenis tata cahaya d) terampil melakukan gesture 

yang sesuai dengan musik yang dibawakan e) mampu menerapkan pola lantai sesuai tata panggung f) terampil 

menerapkan rancangan tata rias dan busana sesuai musik yang dibawakan. 

 

PSMT605 Marching Band (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 
 Mampu memainkan alat marching band baik secara individu maupun berkelompok serta terampil  

menerapkannya secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) memahami 

pengetahuan alat marching band, b) membentuk keterampilan membaca notasi musik alat marching band, c) 
terampil memainkan instrumen alat marching band, d) mampu mempresentasikan musik alat marching band sesuai 

dengan kaidah musik marching band yang dipelajari. 

 

PPTM612 Pengajaran Musik Sekolah (2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu memahami materi kurikulum sekolah kelas 7 sampai 12 dalam KTSP dan kurikulum 2013 serta 

menerapkannya secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu 
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memahami materi musik yang diajarkan di SMP dan SMA teori maupun praktik serta b) mampu mengajarkan 

materi musik SMP dan SMA teori maupun praktik. 

 

PPTM608 Seni Pertunjukan Dan Pariwisata Budaya (3 sks/5 js) 

Prasyarat:- 
 Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis dan membedakan berbagai jenis dan bentuk seni 

pertunjukan dan pariwisata secara mandiri, jujur dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa 

adalah: (a) memahami pengertian seni pertunjukan dan pariwisata; (b) memahami struktur seni pertunjukan dan 

pariwisata (c) memahami jenis seni pertunjukan dan pariwisata di Indonesia (d) mengidentifikasi sejarah seni 
pertunjukan dan latar belakang kegiatan pariwisata di Indonesia; (e) memahami konsep dan gaya berbagai jenis 

seni pertunjukan di Indonesia serta berbagai bentuk Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia; (f) memahami 

konsep, struktur, bentuk dan prinsip seni pertunjukan dalam kaitannya dengan konsep kepariwisataan berbasis 
sosiologis dan anthropologis; (g) mengapresiasi secara langsung dengan melakukan kegiatan kuliah lapangan untuk 

mengobservasi kegiatan seni pertunjukan dan pariwisata wisata budaya yang ada di Malang dan di luar kota 

Malang untuk menunjang kemampuan pengimplementasian pariwisata budaya di daerah masing-masing, (h) 

memberikan pengalaman agar dapat merancang proposal secara tertulis dalam kaitannya dengan kepariwisataan 
daerah masing-masing; (i) membentuk keterampilan menyelenggarakan pariwisata budaya. 

 

PPTM602 Tari Daerah Malang (3 sks/4 js) 

Prasyarat:  -  

Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Malang serta dapat  

menganalisis dan trampil membawakantari daerah Malang dengan penuh kedisiplinan dan kemandirian. 
Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, struktur gerak tari 

tradisi Malang; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan tari Malang sesuai kaidah-kaidah tari 

malangan; (c) memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat menyajikan tari Malang dihadapan audience; 

(d) membentuk agar dapat menganalisis berbagai jenis tari tradisi daerah Malang. 
 

PPTM613 Tata Teknik Pentas (3 sks/4 js)  

Prasyarat:  -  
Mampu mengidentifikasi teori Tata Teknik Pentas dalam menerapkan berbagai bentuk penyajian seni 

pertunjukan secara kreatif, mandiri dan jujur. Kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa adalah: (a) struktur artistik 

yang terdiri dari penataan setting, tata cahaya, tata bunyi, berbagai jenis panggung; (b) pengetahuan dan 
pemahaman tentang   konsep, pengertian berbagai dimensi seni yang meliputi prinsip bentuk, ruang, waktu, dan 

terampil dalam menata panggung serta seluruh pendukung artistik dalam pagelaran seni; (c)  pengalaman praktis 

agar dapat menyusun berbagai struktur artistikpementasan secara estetik, sistematik, menyeluruh dan harmonis; (d) 

membangun keterampilan agar dapat mempresentasikan dalam bentuk karya visual. 

 

PPTM616 Penulisan Ilmiah Seni Pertunjukan (3 sks/4 js) 

Prasyarat:- 
Mampu mendeskripsikan penulisan secara ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesi baik dan 

secara jujur dan disiplin. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami cara penulisan karya 

ilmiah dalam menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah dengan mengikuti sistematika penulisan 

karya ilmiah (b) mengaplikasikannya dalam bentuk makalah baik dalam wujud paper, artikel, laporan hasil kajian 
bidang seni pertunjukan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

 

GSED603Kapita Selekta Budaya Nusantara (2 sks/2 js) 
Prasyarat: -  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri memiliki konsep dan 

wawasan tentang budaya Indonesia sebagai sumber gagasan perancangan seni dan desain. Kompetensi yang akan 
dicapai meliputi: (a) memahami perkembangan wujud budaya Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan, pasca 

kemerdekaan, serta era modern, dan pasca modern; serta (b) mengidentifikasi dan mengkaji seni dan desain 

Indonesia yang memanfaatkan budaya Indonesia sebagai sumber informasi perancangannya. 

 

PPTM610Manajemen Pergelaran dan Produksi Seni Pertunjukan (4 sks/5 js) 

Prasyarat: PPTM609 Entrepreneurship Seni Pertunjukan 

Mampu merancang dan memproduksi serta mengelola seni pertunjukan berbasis kewirausahaan bidang 
seni pertunjukan secara kreatif, disiplin, dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) 



memahami pengertian, jenis-jenis, prinsip dan konsep dasar manajemen organisasi pergelaran; (b) memahami 

berbagai aspek dan komponen produksi seni pertunjukan yang meliputi aspek kepemimpinan, pemasaran, publikasi 
dan humas, pengelolaan dan pembinaan penonton, penggalangan dana dan tiketing, serta pendokumentasian 

kaitannya dengan wirausaha bidang seni pertunjukan; (c) memahami ciri  karakteristik manajemen organisasi 

pergelarantradisi dan non tradisi, amatir dan profesional; (d) mengidentifikasi berbagai bentuk manajemen 
organisasi pergelaran tradisi dan non tradisi; (e) membangun keterampilan dalam merancang proposal kegiatan 

pergelaran dan mengorganisasikan ke dalam pergelaran berbasis wirausaha; (f) membangun keterampilan 

memproduksi seni pertunjukan. 

 

PPTM627 Pengembangan Media Seni Pertunjukan (2 sks/3 js) 

Prasyarat: SRTM606 Media Pembelajaran Seni 

Mampu mengidentifikasi, menganalisis jenis dan bentuk camera, operasional camera, teknik, efek dan 
terampil melakukan  proses visual   dalam bentuk foto  maupun video untuk media pembelajaran seni pertunjukan 

secara kreatif, mandiri dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami  

prinsip, prosedur dan konsep dasar fotografi dan videografi untuk seni pertunjukan; (b) memiliki keterampilan 

merekam gambar, proses cuci-cetak fotografi dan produksi video seni pertunjukan melalui eksperimentasi alat dan 
bahan sesuai kurikulum sekolah  

 

GSED602 Estetika Seni (2 sks/2 js) 
Prasyarat: -  

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan wacana 

estetika dalam senirupa secara mandiri dan kreatif. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep 
dasar, dan ruang lingkup estetika, (b) mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aliran dan nilai estetika, serta (c) 

membentuk sikap dan kepekaan estetik dalam bidang seni dan desain, melalui analisis keterkaitan antara konsep 

dan teori estetika. 

 

GSED604 Metodologi Penelitian (3 sks/ 4 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan kreatif mampu 
mengungkapkan gagasan lisan dan tulis serta mampu merancang penelitian ilmiah bidang pendidikan seni dan 

desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar berbagai jenis penelitian; (b) 

memahami prosedur menyusun komponen-komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif bidang seni dan desain, 
dan (c) terampil mengembangkan komponen–komponen penelitian dan menganalisis data dalam berbagai 

pendekatan penelitian seni dan desain. 

 

GSED605 Proposal PenelitianSeni Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GSED604 Metodologi Penelitian 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan mandiri mampu 

menganalisis dan menerapkan prinsip dan prosedur penyusun proposal sesuai dengan jenis pendekatan penelitian 
seni dan desain yang dipilih. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami konsep dasar dalam meyusun 

proposal penelitian, (b) terampil merancang bentuk penelitian seni dan desain  sebagai suatu karya ilmiah hasil 

penelitian, kajian kepustakaan, atau hasil pengembangan yang diwujudkan dalam bentuk proposal, serta (c) mampu 

mempertanggungjawabkan proposal tersebut dalam forum seminar terbatas.  

 

PPTM611Pengembangan Kritik Seni Pertunjukan (2 sks/3 js) 

Prasyarat:- 
Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis permasalahan dan mengkritisi berbagai jenis dan 

bentuk seni pertunjukan secara kreatif, jujur dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: 

(a) mengetahui dan memahami prinsip, konsep dan prosedur kritik berbagai fenomena seni pertunjukan secara 
sosiologi dan antropologi; (b) memberikan pengalaman tentang analisis seni pertunjukan berdasarkan kaidah-

kaidah kritis yang meliputi fenomena proses, bentuk formal dan efek sosial sebuah karya seni pertunjukan,  dengan 

mempertimbangkan aspek trilogi seni; (c) membentuk keterampilan mengembangkan hasil analisis kritik seni 

pertunjukan dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 
secara individu dan kelompok 
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PPTM613 Penulisan Ilmiah Seni Pertunjukan (3 sks/4 js) 
Prasyarat:- 

Mampu mendeskripsikan penulisan secara ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesi baik dan 

secara jujur dan disiplin. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami cara penulisan karya 
ilmiah dalam menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah dengan mengikuti sistematika penulisan 

karya ilmiah (b) mengaplikasikannya dalam bentuk makalah baik dalam wujud paper, artikel, laporan hasil kajian 

bidang seni pertunjukan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

 

PPTM609Enterpreneurship Seni Pertunjukan(2 sks/4 js) 

Prasyarat: -  

Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan membedakan berbagai jenis dan bentuk wirausaha bidang 
seni pertunjukan dengan penuh tanggungjawab, kreatif dan mandiri. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa 

adalah: (a) memahami pengetahuan teoritis tentang konsep, karakter, moral dan etika entrepreneur; (b) memahami 

pengetahuan teoritis tentang konsep, jenis dan tipe-tipe kepemimpinan dalam wirausaha bidang seni pertunjukan; 

(c) memahami berbagai aspek pengelolaan sumber daya; (d) memberikan pengalaman praktis langsung tentang 
konsep, karakter, moral dan etika entrepreneur melalui kegiatan survey lapangan pada penyelenggara pariwisata 

yang dapat bekerjasama untuk menyelenggarakan pertunjukan; (e) membangun keterampilan analisa investasi, 

pengelolaan keuangan, komunikasi, perencanaan produksi, pemasaran dan pelayanan jasa yang diwujudkan dalam 
bentuk penyusunan rancangan proposal wirausaha khususnya bidang seni. 

 

PSMT608 Repertoar Musik Nusantara (3 sks/5 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu belajar secara langsung kepada narasumber musik di wilayah nusantara (luar Malang), serta 

terampil menerapkannya secara mandiri, jujur dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) 

mampu mempresentasikan genre musik di wilayah nusantara (luar Malang) baik secara individu maupun 
berkelompok, b) memahami pengetahuan dan keterampilan tentang konsep, struktur musik genre musik di Malang 

Raya melalui nara sumber musik di wilayah nusantara (luar Malang), c) mampu mempergelarkan musik hasil 

pencantrikan serta mendokumentasikan hasil karyanya sebagai pertanggungjawaban atas studinya. 
 

2. Matakuliah Keilmuwan dan Keterampilan (Pilihan) 

 
a. Penyajian Seni Pertunjukan untuk Pariwisata 

PPTM622Pengetahuan Manajemen Seni Pertunjukan Wisata (2 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan membedakan berbagai jenis serta bentuk pengelolaan seni 
pertunjukan kaitannya dengan kepariwisataan daerah secara disiplin dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami berbagai jenis seni pertunjukan wisatasesuai dengan 

karakteristik sosiologis dan psikhologis masyarakat dan tempat wisata; (b) mengidentifikasi seni pertunjukan 
wisata dari berbagai daerah asal; (c) membangun keterampilan menyusun rancangan kemasan seni pertunjukan 

wisata berbasis DTW daerah asal dalam bentuk proposal secara tertulis sesuai pedoman . 

 

PPTM623 Pengemasan Seni Pertunjukan Wisata (2 sks/4 js) 

Prasyarat: PPTM622 Pengetahuan Manajemen Seni Pertunjukan Wisata 

 Mampu mengembangkan rancangan proposal seni pertunjukan wisata berbasis DTW daerah asal ke dalam 

kemasan seni pertunjukan wisata secara kreatif, disiplin, dan tanggungjawab.Kompetensi yang akan dicapai 
mahasiswa adalah: (a) memahami prinsip, konsep dan cara pengemasan berbagai jenis seni pertunjukan untuk 

wisata; (b) membangun keterampilan mengemas  dalam bentuk sajian seni pertunjukan wisata dan menyajikannya  

di dalam kelas 

 

PPTM624Pemasaran Seni Pertunjukan Wisata (3 sks/4 js) 

Prasyarat: PTM623 Pengemasan Seni Pertunjukan Wisata 

 Mampu mengidentifikasi, mendiskripsikan, merancang pemasaran kemasan seni pertunjukan wisata 
berbasis DTW daerah asal secara jujur, disiplin dan tanggungjawab.   Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 

Memahami konsep, strategi dan teknik pemasaran kemasan seni pertunjukan wisata; (b) mengembangkan 

keterampilan memasarkan seni pertunjukan kemasan wisata pada tempat-tempat wisata dengan mempertimbangkan 
aspek sosiologis dan anthropologis dan juga mempertimbangkan aspek ekonomis berbasis wirausaha bidang seni.     



 

PPTM625 Penyajian Atraksi Seni Pertunjukan Wisata (3 sks/6 js) 

Prasyarat: PPTM624 Pemasaran Seni Pertunjukan Wisata 

 Mampumenyajikanatraksisenipertunjukanwisatadalambentukpagelaransenipertunjukanwisataberbasis 

entrepreneur di tempatwisata secara kreatif, disiplin, dan tanggungjawab. Kompetensi yang akandicapaimahasiswa 
adalah: (a) menampilkan karya seni pertunjukan wisata yang orisinil, kreatif dan inovatif di tempat wisata yang di 

pilih sesuai daerah tempat asal; (b) menetapkan DTW tempat menyajikan seni pertunjukan kemasan wisata dengan 

mekanisme konsultasi dan pembimbingan secara intensif; (c) melaporkan hasil karya penyajian dalam bentuk 

tertulis dan  mendokumentasikannya dalam bentuk dalam bentuk dengan rekaman video 
 

b. Praktik Tari Indonesia 

PPTM626 Praktik Tari Indonesia Bagian Timur(2 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

 Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Indonesia Timur 

serta dapat  menganalisis dan trampil membawakantari daerah Indonesia Timur dengan penuh kedisiplinan dan 

kemandirian. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, 
struktur gerak Tari Indonesia Timur; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan Tari Indonesia 

Timur sesuai kaidah-kaidah Tari Indonesia Timur; (c) memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat 

menyajikan Tari Indonesia Timur dihadapan audience; (d) membentuk agar dapat menganalisis berbagai jenis Tari 
Indonesia Timur. 

 

PPTM627 Praktik Tari Indonesia Bagian Barat (2 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

 Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Indonesia Barat serta 

dapat menganalisis dan trampil membawakantari daerah Indonesia Barat dengan penuh kedisiplinan dan 

kemandirian. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, 
struktur gerak Tari Indonesia Barat; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakanTariIndonesia 

Baratsesuai kaidah-kaidah Tari Indonesia Barat; (c) memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat 

menyajikan Tari Indonesia Barat dihadapan audience; (d) membentuk agar dapat menganalisis berbagai 
jenis Tari Indonesia Barat 

 

PPTM628Praktik Tari Indonesia Bagian Tengah (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

 Mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah, konsep, prinsip, jenis dan bentuk tari daerah Indonesia Tengah 

serta dapat menganalisis dan trampil membawakantari daerah Indonesia Tengah dengan penuh kedisiplinan dan 

kemandirian. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) pemahamantentang konsep, kesejarahan, 
struktur gerak Tari Indonesia Tengah; (b) membangun keterampilan agar dapatnya membawakan TariIndonesia 

Tengahsesuai kaidah-kaidah Tari Indonesia Tengah; (c) memberikan pengalaman dan kemampuan agar  dapat 

menyajikan Tari Indonesia Tengahdihadapan audience; (d) membentuk agar dapat menganalisis berbagai jenis Tari 
Indonesia Tengah 

 

PPTM629Penyajian Kolaborasi Tari Indonesia (3 sks/6 js) 

Prasyarat: PSMT611, PSMT612, PSMT613 
 Mampu mengidentifikasi berbagai bentuk Tari daerah Indonesia dan terampil menggubahTari daerah 

Indonesia dalam bentuk tunggal dan/atau kelompok dan mempergelarkan karya studi tersebut di depan kelassecara 

kreatif, jujur,disiplin dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa adalah: (a) mengetahui 
dan memahami konsep, struktur dan bentuk penyajian  karya Tari daerah Indonesia; (b) menganalisis berbagai 

karya Tari daerah Indonesia; (c) menggubah berbagai Tari daerah di Indonesia; (d) menyajikan hasil karya studidi 

depan kelas; (e) menyusun laporan pagelaran karya studi secara tertulis. 
 

c. Alat Musik Gesek 

PSMT643Praktik Instrumen Cello(2 sks/4 js) 

Prasyarat: - 
 Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar dan teknik memainkan alat musik cello secara mandiri, jujur, dan 

bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) mengetahui dan memahami konsep dasar 

permainan cello, prinsip, dan teknik memainkan alat musik cello; (b) mampu memainkan alat musik cello dengan 
menerapkan berbagai macam teknik permainan alat musik cello. 
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PSMT644Praktik Instrumen Viola(2 sks/4 js)  

Prasyarat: - 

 Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar dan teknik memainkan alat musik viola secara mandiri, jujur, dan 

bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) mengetahui dan memahamikonsep dasar permainan 
biola, prinsip, dan teknik memainkan alat musik viola; (b) mampu memainkan alat musik biola dengan menerapkan 

berbagai macam teknik permainan alat musik viola. 

 

 

PSMT645Praktek Instrumen Biola (2 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

 Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar dan teknik memainkan alat musik biola secara mandiri, jujur, dan 
bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) mengetahui dan memahami konsep dasar 

permainan biola, prinsip, dan teknik memainkan alat musik biola; (b) mampu memainkan alat musik biola dengan 

menerapkan berbagai macam teknik permainan alat musik biola 

 

PSMT646Penyajian Ansambel Gesek (2 sks/4 js)  

Prasyarat: PSTM615, PSTM616, PSTM617 

Mampu memahami pengetahuan tentang konsep penyajian Ansambel musik gesek dengan menampilkan 
berbagai macam teknik cello, biola dan viola secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: a) mampu merencanakan penyajian resital ansambel musik gesek, b) mampu menyusun proses 

produksi dan latihan resital Ansambel musik gesek, c) terampil mengelola lagu dan membawakannya sesuai jiwa 
jaman era yang dibawakan, dan d)  mampu menyajikan Ansambel musik gesek sederhana. 

 

d. Alat Musik Tradisional 

PSMT619 Rebab (2 sks/4 js) 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 

Mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai teknik memainkan instrumen musik rebab baik secara 

individu maupun bersama dengan orkestra instrumen musik gamelan secara baik dan benar, disiplin dan penuh 
tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain 

instrumenmusik rebab, (b) terampil memainkan instrumen musik rebab dengan benar, (c), mampu memainkan 

instrumenmusik rebab baik secara tunggal maupun bersama dengan orkestra instrumen musik gamelan secara baik 
dan benar. 

 

PSMT620 Gender (2 sks/4 js) 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 
 Mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai teknik memainkan instrumen musik genderbaik secara 

individu maupun bersama dengan orkestra instrumen musik gamelan secara baik dan benar, disiplin dan penuh 

tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain 
instrumen musik gender, (b) terampil memainkan instrumen musik gender dengan benar, (c), mampu memainkan 

instrumen musik gender baik secara tunggal maupun bersama dengan orkestra instrumen musik gamelan secara 

baik dan benar. 

 

PSMT621 Kendang (2 sks/4 js) 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 

 Mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai teknik memainkan instrumen musik kendangbaik 
secara individu maupun bersama dengan orkestra instrumen musik gamelan secara baik dan benar, disiplin dan 

penuh tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori 

bermain instrumen musik kendang, (b) terampil memainkan instrumen musik kendang dengan benar, (c), mampu 
memainkan instrumen musik kendang baik secara tunggal maupun bersama dengan orkestra instrumen musik 

gamelan secara baik dan benar. 

 

PSMT647Penyajian Gending Tradisional (4 sks/6 js) 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 

 Mampu mengidentifikasi berbagai bentuk dan fariasi garap gending tradisional dan terampil menyusun 

berbagai bentuk garap gending tradisional dan mempergelarkan karya studi tersebut di depan kelassecara kreatif, 
jujur,disiplin dan tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan 



memahami konsep, struktur dan bentuk garap gending tradisional; (b) menganalisis berbagai karya garap gending 

tradisional; (c) menyusun bentuk garap gending tradisional secara laras; (d) menyajikan hasil karya studidi depan 
kelas; (e) menyusun laporan pagelaran karya studi secara tertulis. 

 

e. Vokal 

PSMT639 Vokal Solo (2 sks/3 js)                                                                               

Prasyarat:- 

Mampu memahami pengetahuan dasar tentang konsep: teknik vokal solo, pelatihan olah vokal solo dengan 

menerapkan berbagai macam teknik vokal solosecara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 
dicapai meliputi: a) mampu mengembangkan dan menerapkan teknik support dan sumber tenaga, b) mampu 

mengembangkan dan menerapkan teknik rusuk terbuka dan ketahanan pernafasan, c) mampu mengembangkan dan 

menerapkan teknik resonansi rongga sinus, d) terampil mengelola lagu yang sesuai dengan penerapan berbagai 
teknik vokal solo, dan e)  mampu menyajikan vokal solo dalam sebuah resital vokal sederhana. 

 

PSMT640 Vokal Duet (2 sks/3 js)                                                                            

Prasyarat:PSMT639 Vokal Solo 
Mampu memahami teknik pembagian vokal dua suara dan secara konsisten  menerapkannya secara mandiri, 

jujur, serta bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu mengembangkan dan 

menerapkan konsep ambitus pada diri dan pasangan duetnya, b) mampu menata pembagian suara sesuai dengan 
ambitus kelompok duet, c) mampu membaca notasi vocal duet, d) terampil mengolah lagu yang sesuai dengan 

penerapan berbagai teknik vokal duet, dan e)  mampu menyajikan vokal duet dengan menerapkan berbagai teknik 

vokal duet. 

 

PSMT641 Vokal Kwartet (2 sks/3 js)                                                                       

Prasyarat: PSMT639 Vokal Solo 

Mampu memahami pengetahuan dasar tentang konsep pembagian vokal sopran, alto, tenor, dan bas (SATB)  
dengan menerapkan berbagai macam teknik vokal kwartet secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. 

Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu mengembangkan dan menerapkan konsep ambitus SATB, b) 

mampu menata pembagian suara sesuai dengan ambitus kelompok kwartet, c) terampil mengolah lagu dan 
mengelola tim kwartet agar sesuai dengan penerapan berbagai teknik vocal SATB, d) mampu membaca notasi 

vokal kwartet, e) mampu menyajikan vokal kwartet dengan menerapkan teknik blending, serta f) mampu 

menyajikan vokal kwartet dengan menerapkan keselarasan fokus suara dari tiap anggotanya. 

 

PSMT642 Penyajian Paduan Suara(4 sks/6 js) 

Prasyarat: PSMT639, PSMT640, PSMT641 

Mampu memahami konsep vokal paduan suara dan terampil menerapkan berbagai macam teknik paduan 
suara secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: a) mampu 

mengembangkan dan menerapkan konsep paduan suara, b) mampu menata pembagian suara sesuai dengan ambitus 

kelompok paduan suara, c) terampil mengolah lagu dan mengelola tim paduan suara agar sesuai dengan penerapan 
berbagai teknik vokal paduan suara, d)  mampu menyajikan paduan suara dengan menerapkan teknik blending, e) 

mampu menyajikan paduan suara dengan menerapkan kesesuaian fokus dari tiap anggotanya, f) terampil 

mengoptimalkan permainan dinamika dalam repertoar paduan suara, dan g) mampu meyelenggarakan perencanaan, 

produksi, dan resital paduan suara. 
 

f. Piano 

PSMT627 Piano Barok (2 sks/4 js)                                                                                 

Prasyarat: - 

Mampu memahami pengetahuan dasar tentang konsep permainan pianozaman barok dengan menerapkan 

berbagai macam teknik piano zaman barok secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 
dicapai meliputi: a) mampu memahami dan menerapkan prinsip penjarian, tangga nada, serta arpeggio piano, 

b)mampu memahami dan menerapkan etuden yang mendukung permainan piano era barok, c) mampu memainkan 

pieces barok solo, d) mampu memainkan pieces barok empat tangan, e) mampu menyajikan pieces era barok sesuai 

tanda dinamikanya, dan f) terampil mengelola lagu dan membawakannya sesuai jiwa jaman barok. 
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PSMT628 Piano Klasik(2 sks/4 js) 

Prasyarat: - 
Mampu memahami pengetahuan dasar tentang konsep permainan pianozaman klasik dengan menerapkan 

berbagai macam teknik piano zaman klasik secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: a) mampu memahami dan menerapkan prinsip penjarian, tangga nada, serta arpeggio piano, 
b)mampu memahami dan menerapkan etuden yang mendukung permainan piano era klasik, c) mampu 

memainkanpieces klasik solo, d) mampu memainkanpieces klasik empat tangan, e) mampu menyajikan pieces era 

klasik sesuai tanda dinamikanya, dan f) terampil mengelola lagu dan membawakannya sesuai jiwa jaman klasik. 

 

 

PSMT629 Piano Romantik (2 sks/4 js)                                                                          

Prasyarat: - 
Mampu memahami pengetahuan dasar tentang konsep permainan pianozaman romantik dengan menerapkan 

berbagai macam teknik piano zaman romantik secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan 

dicapai meliputi: a) mampu memahami dan menerapkan prinsip penjarian, tangga nada, serta arpeggio piano, 

b)mampu memahami dan menerapkan etuden yang mendukung permainan piano era romantik, c) mampu 
memainkan pieces romantik solo, d) mampu memainkan pieces romantik empat tangan, e) mampu menyajikan 

pieces era romantik sesuai tanda dinamikanya, dan f) terampil mengelola lagu dan membawakannya sesuai jiwa 

jaman romantik. 

 

PSMT630 Penyajian Resital Piano (4 sks/6 js)                                                            

Prasyarat: PSMT627, PSMT628, PSMT629 
Mampu memahami pengetahuan tentang konsep penyajian resital piano zaman barok, klasik, dan romantik 

dengan menampilkan berbagai macam teknik piano secara mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. Kompetensi yang 

akan dicapai meliputi: a) mampu merencanakan penyajian recital piano, b) mampu menyusun proses produksi dan 

latihan resital piano, c) terampil mengelola lagu dan membawakannya sesuai jiwa jaman era yang dibawakan, dan 
d)  mampu menyajikan pieces era barok, klasik, dan romantik dalam sebuah resital piano sederhana. 

 

g. Tiup 

PSMT631 Trumpet (2 sks/4 js)                                                                                       

Prasyarat:- 

 Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik 
Trumpet baik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain musik Trumpet, (b) terampil 

memainkan instrumen musik Trumpet dengan benar, (c), mampu memainkan instrumen musik Trumpet baik secara 

solo maupun ensambel dengan melalui pembacaan partitur. 

 

PSMT632 Saksofon (2 sks/4 js)                                                                                      

Prasyarat:- 
 Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik 

Saksofonbaik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain musik Saksofon, (b) terampil 

memainkan instrumen musik Saksofondengan benar, (c), mampu memainkan instrumen musik Saksofonbaik secara 
solo maupun ensambel dengan melalui pembacaan partitur. 

 

PSMT633 Flute (2 sks/4 js) 

Prasyarat:- 

 Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik 

Flutebaik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi yang 
akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain instrumen musik Flute, (b) terampil 

memainkan instrumen musik Flutedengan benar, (c), mampu memainkan instrumen musik Flutebaik secara solo 

maupun ensambel dengan melalui pembacaan partitur. 

 

PSMT634 Tuba dan Trombone (4 sks/6 js) 

Prasyarat: - 

 Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik Tuba 
dan Trombonebaik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. 



Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain instrumen musik 

Tuba dan Trombone, (b) terampil memainkan instrumen musik Tuba dan Trombonedengan benar, (c), mampu 
memainkan instrumen musik Tuba dan Trombonebaik secara solo maupun ensambel dengan melalui pembacaan 

partitur. 

 
h. Musik Sekolah 

PSMT631 Recorder (2 sks/4 js)    

Prasyarat: - 

Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik 
recorder baik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain musik recorder, (b) terampil 

memainkan instrumen musik recorder dengan benar, (c), mampu memainkan instrumen musik recorder baik secara 
solo maupun ensambel dengan melalui pembacaan partitur. 

 

PSMT632 Pianika (2 sks/4 js)        

Prasyarat: - 
 Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik 

pianikabaik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi yang 

akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain musik pianika, (b) terampil 
memainkan instrumen musik pianika dengan benar, (c), mampu memainkan instrumen musik pianika baik secara 

solo maupun ensambel dengan melalui pembacaan partitur. 

 

PSMT633 Angklung (2 sks/4 js)                                                                                 

Prasyarat: - 

 Mampu menerapkan dan meningkatkan keterampilan berbagai teknik memainkan instrumen musik 

angklungbaik secara individu maupun kelompok secara kreatif, disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi 
yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami pengetahuan dan teori bermain musik angklung, (b) terampil 

memainkan instrumen musik angklung dengan benar, (c), mampu memainkan instrumen musik angklung baik 

secara solo maupun ensambel dengan melalui pembacaan partitur. 

 

PSMT634 Penyajian Ansambel Musik Sekolah (4 sks/6 js)                                   

Prasyarat: - 
 Mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis dan menyajikan 

ansambel musik sekolahsecara kreatif, jujur,disiplin dan tanggungjawab dalambentuk pergelaran. Kompetensi yang 

akan dicapai meliputi: (a) mengembangkan keterampilan ansambel musik sekolahdengan mempertimbangkan 

aspek pengolahan ritme, melodi, dinamika dan harmonisasi; (b) menerapkan serta mempresentasikan dalam 
berbagai jenis serta bentuk ansambel musik sekolahdi depan kelas, (c) menyusun laporan pergelaran karya studi 

secara tertulis. 

 
i. Vokal Tembang 

PSMT63 Vokal Macapat dan Bawa (2 sks/4 js) 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 

 Mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai teknikVokal Macapat dan Bawa,secara baik dan benar, 
disiplin dan penuh tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan 

memahami prinsip, konsep dasar dan teknik Vokal Macapat dan Bawa; (b)  mengembangkan keterampilan Vokal 

Macapat dan Bawadengan menerapkan berbagai macam teknik vokal tradisional. 

 

PSMT636Vokal Gerong 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 
 Mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai teknikVokal Gerongsecara baik dan benar, disiplin dan 

penuh tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami prinsip, 

konsep dasar dan teknik Vokal Gerong; (b) mengembangkan keterampilan Vokal Gerongdengan menerapkan 

berbagai macam teknik vokal tradisional. 

 

PSMT637 Vokal Sinden 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 
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 Mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai teknikVokal Sinden,secara baik dan benar, disiplin dan 

penuh tanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) mengetahui dan memahami prinsip, 
konsep dasar dan teknik Vokal Sinden; (b) mengembangkan keterampilan Vokal Sindendengan menerapkan 

berbagai macam teknik vokal tradisional. 

 

PSMT638 Penyajian Musik Vokal Tembang 

Prasyarat: PPMT615 Praktik Musik Tradisi 

 Mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis dan menyajikan Vokal 

Tembangsecara kreatif, jujur,disiplin dan tanggungjawab dalam bentuk pergelaran. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) mengembangkan keterampilan Vokal Tembangbaik tunggal maupun kelompokdengan 

mempertimbangkan aspek pengolahan ritme, melodi, dinamika dan harmonisasi; (b) menerapkan serta 

mempresentasikan dalam berbagai jenis serta bentuk lagu Vokal Tembang di depan kelas, (c) menyusun laporan 
pergelaran karya studi secara tertulis. 

 

C. MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

 

PRTM601 Konsep Pendidikan Seni (3 sks/3 js) 

Prasyarat: 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara terbuka dan memiliki 
semangat belajar yang tinggi agar mampu memahami teori tentang keberadaan dan peranan seni dalam pendidikan 

yang meliputi program pembelajaran seni. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami relevansi seni 

dan pendidikan berdasarkan tinjauan filosofis, psikologis, dan historis; (b) mengidentifikasi dan mendiskripsikan 
perkembangan konsep, fungsi, dan tujuan pendidikan seni di manca negara; dan (c) terampil menganalisis 

permasalahan pendidikan seni di sekolah berdasar konsep, fungsi, tujuan, dan sistem pengajaran seni. 

 

PRTM602 Desain Pembelajaran Seni (3 sks/3js) 

Prasyarat: PRTM606 Kurikulum Pendidikan Seni 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara kreatif terbuka dan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi serta memahami teori dan terampil menyusun perangkat pembelajaran seni. 
Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami komponen dan prosedur pengembangan pembelajaran ber-

dasarkan jenis-jenis model desain instruksional; (b) memahami kriteria, sistematika, prinsip dan  prosedur 

mengembangkan, berbagai desain pembelajaran seni; (c) terampil menyusun prota, promes, peta kompetensi dan 
silabus, serta terampil merancang pembelajaran seni berdasarkan tipe apresiasi seni sesuai kurikulum yang berlalu, 

dan terampil menganalisis perangkat pembelajaran seni. 

 

PRTM603Pengembangan Bahan Ajar Seni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan bahan ajar seni dan desain berdasarkan standar isi kurikulum. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memahami hakekat, tipe, karakteristik, dan prosedur pengembangan bahan ajar seni dan desain; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji standar isi kurikulum pendidikan seni dan desain berdasarkan tipe dan karakteristik 

bahan ajar seni dan desain; (c) memetakan bahan kajian seni dan desain sesuai tipe dan karakteristiknya untuk 

dikembangkan menjadi bahan ajar yang dapat menunjang kompetensi pembelajaran; serta (d) mengaplikasikan 
dalam penyusunan hand out, buku pegangan siswa, modul,LKS, dan sejenisnya.  

 

PRTM604 Strategi Pembelajaran Seni (3 sks/4 js) 

Prasyarat:   

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan strategi pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai 
meliputi: (a) memahami berbagai konsep belajar-mengajar dan pembelajaran,strategi pembelajaran, model 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran seni dan desain; (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji berbagai strategi pembelajaran seni dan desain berdasarkan konsep, prinsip,dan syntax model 

pembelajaran seni dan desain; (d) memilih dan mengaplikasikan strategi pengorganisasian, startegi penyampaian, 
dan strategi pengelolaan kelas dalam menyusun struktur prosedur pembelajaran, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran); dan skenario pembelajaran sesuai dengan bahan ajar seni yang bertipe apresiasi seni, ekspresi seni, 

pengetahuan seni, dan keterampilan seni. 
 



 

 

PPTM628 Pembelajaran Terbatas Seni Pertunjukkan (3 sks/4 js) 

Prasyarat:PRTM601,PRTM602,PRTM603,PRTM604,PRTM605,PRTM606,PRTM607,PPTM627 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri dan kreatif mampu 
merancang dan mengaplikasikan praktik pembelajaran terbatas secara terintegrasi. Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi: (a) memahami konsep, fungsi, prinsip, komponen keterampilan dasar mengajar, dan lesson study; (b) 

merancang RPP, skenario pembelajaran, dan skrip pembelajaran terbatas berbasis pear teaching dan lesson study 

untuk bahan ajar bertipe apresiasi seni pertunjukan, ekspresi seni pertunjukan, pengetahuan seni pertunjukan, dan 
keterampilan seni pertunjukan; serta (c) mengaplikasikannya dalam praktik mengajar terbatas berbasis pear 

teaching dan lesson study. 

 

 

PRTM605 Evaluasi Pembelajaran Seni (2 sks/3 js) 

Prasyarat: 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 
mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) memahami hakikat, 

fungsi, prinsip, jenis alat penilaian, dan proedur pengembangan penilaian pembelajaran seni dan desain; (b) 

mengidentifikasi dan mengkaji teknik dan prosedur pengolahan hasil penilaian pembelajaran seni sesuai dengan 
kurikulum yang digunakan; serta (c) mengaplikasikan prinsip dan prosedur pengembangan penilaian pembelajaran 

seni dengan mengembangkan kisi-kisi menjadi instrument penilaian peembelajaran seni untuk kompetensi apresiasi 

seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, maupun keterampilan seni.     

 

PRTM607 Kurikulum Pendidikan Seni (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar secara mandiri mampu memahami, 
menginterpretasi dan mengkritisi kurikulum pendidikan seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: 

(a) memahami berbagai konsep kurikulum, azas kurikulum, dan organisasi kurikulum; (b) mengidentifikasi dan 

mengkaji kurikulum pendidikan seni di Indonesia berdasarkan orientasi, tipe/bentuk organisasi kurikulum, jenis 
program, deskripsi tujuan, bahan kajian, dan alokasi waktu; (c) mengidentifikasi dan mengkaji kurikulum yang 

sedang berlaku berdasarkan rasional perubahan, landasan, pengertian, prinsip, pengembangan, struktur dan muatan 

isi, standar isi, standar kompetensi lulusan; serta (d) mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi inti dan 
kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan seni sebagai dasar untuk mengembangkan peta kompetensi dan 

materi pokok/ sub materi, sesuai kompetensi apresiasi seni, ekspresi seni, pengetahuan seni, dan keterampilan seni 

 

PRTM607 Media Pembelajaran Seni (3 sks/3 js) 

Prasyarat:- 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajarkepada mahasiswa agar secara mandiri mampu 

mengembangkan berbagai bentuk media pembelajaran seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (a) 
memahami konsep, fungsi, karakteristik, prinsip, prosedur, dan jenis media pembelajaran seni dan desain; (b) 

mengidentifikasi, mengkaji, dan memilih berbagai format media yang sesuai untuk mendukung pencapaian 

kompetensi pembelajaran seni dan desain; (c) merancang dan mengujicobakan media pembelajaran seni yang 

dihasilkan. 
 

PRTM603 Pengembangan Media Seni Pertunjukan (2 sks/3 js) 

Prasyarat: PRTM607 Media Pembelajaran Seni  
Mampu mengidentifikasi, menganalisis jenis dan bentuk camera, operasional camera, teknik, efek dan 

terampil melakukan  proses visual   dalam bentuk foto  maupun video untuk media pembelajaran seni pertunjukan 

secara kreatif, mandiri dan bertanggungjawab. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah: (a) memahami  
prinsip, prosedur dan konsep dasar fotografi dan videografi untuk seni pertunjukan; (b) memiliki keterampilan 

merekam gambar, proses cuci-cetak fotografi dan produksi video seni pertunjukan melalui eksperimentasi alat dan 

bahan sesuai kurikulum sekolah  
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D. MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

 

GSED690 Skripsi Seni Desain (6 sks, - ) 

Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mandiri agar mampu memahami 
dan mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bentuk skripsi. Kompetensi yang akan dicapai adalah untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan lanjut penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, tentang 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan seni dan desain melalui skripsi hasil penelitian, skripsi kajian pustaka, 

dan skripsi pengembangan, serta mempertanggungjawabkan laporannya secara ilmiah. 
 

E. MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

 

UKPL601 Praktik Pengalaman Lapangan (4 sks/ -) 

Prasyarat:PPTM655  Pembelajaran Terbatas, diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara nyata dan mandiri agar mampu 

mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan mengajar bidang pendidikan seni dan desain, dan 
melaksanakan tugas kependidikan yang lain dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, yang dilaksanakan secara 

terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan pembentukan profesi keguruan. 

 

UKKN601KKN (Kuliah Kerja Nyata) (4 sks/ -) 

Prasyarat: diatur tersendiri 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa melaksanakan praktik dalam bidang 
sosial kemasyarakatan. 

 

 

 
 


