Tari Tradisional Putra
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this
tari tradisional putra by online. You might not require more mature to spend to
go to the book opening as well as search for them. In some cases, you likewise
accomplish not discover the publication tari tradisional putra that you are
looking for. It will agreed squander the time.
However below, later you visit this web page, it will be correspondingly
unquestionably easy to get as competently as download lead tari tradisional
putra
It will not agree to many epoch as we notify before. You can get it while play
something else at house and even in your workplace. therefore easy! So, are you
question? Just exercise just what we pay for below as skillfully as review tari
tradisional putra what you following to read!

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju
Negara Kesejahteraan Dr. Violetta Simatupang, Dipl.Hot. AHMA., S.E., M.H.
2021-04-20 Buku ini diterbitkan berdasarkan naskah karya tulis disertasi
berjudul Hukum Kepariwisataan Nasional berbasis Ekspresi Budaya Tradisional
Menuju Negara Kesejahteraan, sebuah topik aktual yang menjadi minat serta dasar
penelitian Penulis sebagai praktisi hukum dan manajemen di pelbagai usaha jasa
pariwisata sekaligus pendidik serta sebagai teoretisi ilmu hukum dan
pariwisata. Pada dewasa ini data-data empirik di dunia pariwisata Indonesia
yang sarat potensi menunjukkan adanya tumpang tindih dan kekosongan pengaturan
hukumnya. Di sisi lain, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai salah satu
kekayaan intelektual dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan
sumber potensi pariwisata terkesan tidak diacuhkan, hanya dimanfaatkan secara
sambil lalu saja, laksana sebuah objek yang luar biasa indah tapi dibiarkan
bergulir ke segala arah, tanpa acuan dan tanpa perhatian.
Fenomena dan Makna Pembangunan Tugu dalam Kehidupan Suku Batak Toba (Studi
Kasus di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir) Corry
Corry 2021-08-02 Fenomena budaya pembangunan tugu, (tambak na timbo) dan acara
mangongkal holi adalah salah satu tradisi Batak Toba yang masih bertahan dan
dipertahankan sampai saat ini di daerah asal (bonani pasogit) dan di daerah
perantauan (parserakan). Tradisi tersebut tetap bertahan karena kuatnya akar
budaya, kosmologi dan religi Batak Toba yang memengaruhi kognisi mereka dengan
tujuan untuk menghormati leluhur yang diyakini akan memberikan hasangapon,
hagabean dan hamoraon. Kepercayaan tradisional dan kosmologi demikian mendorong
suku Batak Toba untuk membangun tugu (tambak/batu napir) sebagai tempat
bersemayamnya begu, sumagot dan sombaon dengan tenang dan nyaman. Tradisi
demikian tetap dipertahankan oleh Batak Toba walaupun mereka telah menganut
agama monoteis. Monograf ini mengulas dan mengkaji serta menganalisis secara
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mendalam, komprehensif dan holistis fenomena serta pemaknaan budaya pembangunan
tugu dalam kehidupan suku Batak Toba. Disamping itu juga dianalisis implikasi
yang timbul dalam aspek sosial budaya, agama dan religi suku Batak Toba di
Kabupaten Samosir.
Some Mayang Aeni 2017-01-09 Beda tak berarti sama. Seperti kopi dan teh.
Keduanya jelas minuman yang berbeda, baik dari warna maupun rasa, tapi keduanya
sama-sama mengandung kafein dan ditanam di dataran tinggi. Begitu juga Tara dan
Alvan. Mereka berbeda, tapi bagaikan magnet, meskipun berbeda kutub tapi mereka
saling tarik menarik. Alvan yakin satu hal: they will be a really, really good
friends. Tara merasa Alvan perhatian dan baik banget, tapi Tara yakin Alvan
hanya menganggapnya sebagai teman. Teman, tapi bawain bekal setiap hari. Teman,
tapi rela nganterin pulang ke rumahnya yang super jauh. Teman, tapi cemburu.
Jadi, mereka ini sebenarnya apa?
Didik Nini Thowok, menari sampai lahir kembali Herry Gendut Janarto 2005
Biography of Didik Nini Thowok, an Indonesian famous traditional dancer.
Brahma Cakra: Sebuah Tarian Kosmik Gusti Ngurah Yoga Semadi 2020-01-29 Ide awal
Tari Brahma Cakra bermula dari sebuah reuni yang dirancang oleh beberapa
alumnus SMKI Negeri Bali (KOKAR) angkatan 1993/1994. Tentu ini semua tidak
terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa serta alam yang mempertemukan
kembali para alumni. Partisipasi dari teman-teman seangkatan, dan juga para
praktisi seperti penata tari, penata iringan, tukang yang membuatkan topeng
Brahma Cakra ini, pembuat kostum, dan seluruh kerabat yang terlibat didalamnya.
Terlebih lagi adalah atas perhatian dari kepala SMK Negeri 3 Sukawati yang
dengan penuh lapang dada menerima dan mengizinkan tim perancang Tari Brahma
Cakra untuk dipersembahkan kepada lembaga sekolah tercinta.
Revitalisasi Tari Tradisional Y. Sumandiyo Hadi Tulisan dalam buku ini
memberikan pemahaman tentang revitalisasi seni pertunjukan tari tradisional,
khususnya yang banyak berkembang di nusantara. Isinya sangat tepat dibaca para
pembaca di lingkungan pendidikan seni pertunjukan tari, terutama bagi para
pengajar maupun mahasiswa yang sekarang ini tampaknya tidak bisa lepas dengan
pengertian revitalisasi. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian,
pengamatan, dengan cara partisipasi langsung baik sebagai pelaku maupun
penonton. Buku berjudul Revitalisasi Tari Tradisional ini dihadirkan untuk
mengingatkan kembali bagi para pelaku, pengamat, maupun pemerhati seni
pertunjukan tari atau koreografi, yang memiliki perhatian dengan berbagai macam
pertunjukan tari. Revitalisasi tari tradisional, ternyata semakin marak, dan
perkembangannya memiliki kekhususan atau keunikannya sendiri. Buku ini banyak
memberikan contoh gambar atau foto dengan analisisnya yang diambil dari
berbagai sumber dengan maksud mengenalkan para pembaca agar dapat mengenal
berbagai macam tari yang berkembang di nusantara. Di samping itu, secara
khusus, dalam buku ini terangkum juga hasil penelitian penulis tentang studi
kasus revitalisasi Bedaya-Srimpi gaya Yogyakarta.
Buku Siswa Seni Budaya SMP/MTs Kelas 9 Sri Sudaryati, S.Pd. M.M. & Boiman,
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S.Pd. 2022-02-18 Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka
Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai
pihak di bawah koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan “dokumen hidup”
yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
KAMUS ISTILAH TARIAN MELAYU IRWAN P. RATU BANGSAWAN 2018-11-24 Secara harfiah,
istilah seni tari diartikan sebagai proses penciptaan gerak tubuh yang berirama
dan diiringi musik yang berlandaskan rasa dan karsa. Menurut Soedarsono, seni
tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan tubuh
yang indah dan ritmis. Sementara menurut Yulianti Parani tari merupakan gerak
ritmis seluruh atau sebagiannya dari tubuh yang baik secara individu ataupun
berkelompok yang disertai ekspresi tertentu. Di Indonesia, setiap wilayah
maupun suku bangsa memiliki karakteristik tarian tersendiri yang berbeda dengan
wilayah atau suku bangsa lainnya. Demikian juga dengan suku Melayu, sebuah suku
di Indonesia yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan hingga Betawi. Tari-tarian
Melayu umumnya memiliki rentak yang cepat dan gembira. Buku Kamus Istilah
Tarian Melayu ini memuat entri kata yang berkaitan dengan istilah-istilah yang
sering digunakan dalam tarian Melayu. Tentu di sana-sini buku ini masih
memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran dari sidang
pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan pada cetakan berikutnya. Selamat
membaca!
Sal Murgiyanto: Membaca Jawa Sal Murgiyanto 2018-01-09 Buku yang berjudul Sal
Murgiyanto: Membaca Jawa ini berisi kumpulan tulisan Bapak Sal Murgiyanto
(panggilan akrab Mas Sal Murgiyanto atau Mas Sal) tentang pengalaman hidup dan
upaya pribadinya menyarikan nilai-nilai Jawa yang masih sedang berubah. Ada
pula beberapa tulisan dari sahabat-sahabat dan murid-murid. Kumpulan tulisan
tersebut memuat lika- liku perjalanan berkesenian, perjuangan dan pengabdiannya
dalam dunia tari, dan falsafah hidup Jawa yang menginspirasi perjalanan
hidupnya, sehingga ketika membaca buku ini, kita terasa diajak untuk lebih
mengenali sosok Mas Sal Murgiyanto dalam dunia seni pertunjukan tari.
Empress Xie (revisi): Ay Publisher Baekhyun_G 2019-07-01 Bagaimana rasanya jika
tiba-tiba saja kau terbangun dari sebuah peti mati dan mengagetkan banyak
orang? Bagaimana rasanya jika tiba-tiba kau mendapati dirimu berada di tempat
yang biasanya hanya kau lihat dalam drama atau film kolosan? Bagaimana rasanya
jika tiba-tiba ada pria tampan yang mendatangimu dan memanggilmu "mei-mei"?
Terkejut? Tentu saja! Takut? Tidak usah di tanya! Bingung? Apa lagi? Semua hal
itu Yue Yin alami. Ia tidak tahu mengapa ia bisa berada disini, ia tidak tahu
mengapa ia masih hidup dan berada di tempat yang sama sekali tidak pernah ada
dalam benaknya sekalipun. Setahu dan seingat Yue Yin, ia sudah mati karna
sebuah kecelakan yang malangnya menimpa dirinya saat ia baru saja pulang dari
tempat kerjanya. "Lantas apa ini?" - Yue Yin
Kagunan Sekar Padma: Kontinuitas dan Perkembangan Kesenian Tradisional Di
Yogyakarta, Awal Abad XX Indra Fibiona 2021-04-05 Perkembangan seni tradisional
sebagai bagian dari budaya yang ada di Yogyakarta tentu tidak lepas dari
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pengaruh sosial politik di masa lalu. Kekuatan politik kolonial Belanda makin
dirasakan oleh raja-raja di Jawa dan memuncak pada awal abad XX. Buku ini
berisi tentang kesenian di Yogyakarta dan Pakualaman yang mencapai puncak
sofistifikasi pada akhir abad XIX hingga awal abad XX. Perkembangan kesenian
dari dalam dan luar istana baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten
Pakualaman mengikuti kebijakan Sultan Hamengkubuwono VIII maupun Paku Alam VII
yang merestui pembaharuan dan pengembangan kesenian serta penyebarluasan
kesenian dari dalam istana, bahkan maestro seni yang terdapat didalam istana
juga memiliki kontribusi dalam perkembangan kesenian di dalam maupun di luar
kraton Yogyakarta dan Pakualaman. Demokratisasi kesenian mengubah kesenian
eksklusif istana menjadi seni publik yang anggun. Proses demokratisasi seni
yang terjadi di wilayah Yogyakarta berjalan sangat halus karena adanya
patronase kelas menengah kota. Simbolsimbol budaya baru mulai bermunculan dari
kelas menengah dari seni musik,drama, tari, kostum hingga budaya materiil baru.
Femina 1992
Buku Siswa Seni Budaya SMP/MTs Kelas 8 Sri Sudaryati, S.Pd. M.M. & Boiman,
S.Pd. 2021-08-24 Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka
Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai
pihak di bawah koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan Òdokumen hidupÓ
yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Metode Pembelajaran Tuntas dalam Pendidikan Kepramukaan Perspektif Al-Qur’an
dan Implementasinya di SMP IT Al-Husein Tigaraksa 2021-07-14 Buku ini
menyimpulkan bahwa metode pembelajaran tuntas dalam perspektif Al-Qur’an adalah
langkah atau tahapan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam
mengembangkan dimensi kognitif (QS. Ali-Imran/3: 190-191), afektif (QS. AliImran/3: 159), dan psikomotorik (QS. at-Tin/95: 4, ar-Rum/30: 54), dimensi
spiritual (al-A’raf/7: 172), aptitude (bakat) (al-Isra/17: 84), attitude
(sikap/akhlak) (as-Syams/91: 8-9), dan sosial (al-Hujurat/49: 13). Implementasi
metode pembelajaran tuntas dalam pendidikan kepramukaan di SMP IT Al-Husein
Tigaraksa menerapkan Kurikulum 2013 melalui tahapan/metode belajar tuntas
yaitu: 1. Orientasi, 2. Penyajian materi, 3. Latihan terstruktur, 4. Latihan
terbimbing, 5. Latihan mandiri dengan metode belajar interaktif progresif
pendidikan kepramukaan efektif dalam menumbuhkan kesadaran keberagaman,
perubahan sikap, dan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik
peserta didik. Tentunya hal ini mendukung pengembangan pribadi peserta didik
dalam dimensi: kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, aptitude, attitude,
dan sosial. Buku ini mendukung pendapat Benyamin S Bloom (1968), dengan teori
taksonomi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Danah Zohar, Ian Marshal
(2002), dan Arnold Gessel (1961) dengan dimensi spiritual, ruhiyah, dan
keimanan. Caroll (1963), Hari Santosa (2015), Munif Chatib (2015) dengan
dimensi aptitude. Armai Arif (2014), (Pengembangan bakat melalui kegiatan
pramuka). Ibnu Jauziyah (1292), Ibnu Miskawaih (1998) yang menjelaskan bahwa
anak harus ditumbuhkan keimanan dan akhlak, karena secara fitrah potensi
keimanan dan akhlak telah ada. Buku ini memiliki perbedaan pandangan dengan
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John locke (1704), Schopenhauer (1880), William Stern (1938), pembelajaran
berdasarkan pandangan tokoh ini tidak memberikan kesempatan dan waktu sesuai
dengan kebutuhan peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research).
Adapun metode penafsiran Al-Qur’an menggunakan metode tematik (maudhui). Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian
yang disajikan dalam buku ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga melalui
teknik analisis, perbandingan dan interpretasi terhadap hasil pencarian sumber
primer (Al-Qur’an) dan sekunder (hasil wawancara dan observasi). Populasi yang
diambil dalam penelitian meliputi seluruh peserta didik SMP IT Al-Husein
Tigaraksa dengan 50 anak anggota pramuka inti sebagai sampel.
Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional Andreas Syah Pahlevi,S.Sn, M.Sn
2018-02-20 “Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia” adalah hasil pemikiran
dan opini dari para asesor. Buku ini adalah salah satu perwujudan usaha para
asesor dalam mengembangkan ekonomi kreatif, dan diharapkan mampu memperkaya
wawasan dari para pembaca mengenai ekonomi kreatif di Indonesia.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 2010
Bayang-Bayang Kisah Wayang Bram Palgunadi 2021-06-15 Berisi berbagai kisah yang
berhubungan dengan wayang, kisah dhalang, kisah waranggana (pesindhen), kisah
pradangga, kisah pagelaran, kisah mistis, kisah ritual, kisah tokoh wayang, dan
berbagai renik-renik pagelaran. Format A5, 590 halaman.
Ensiklopedi Tari Indonesia Seri P-T 1986-01-01
Seni Budaya Jawa dan Karawitan Arina Restian 2022-03-08 Tujuan disuusunnya Buku
ini adalah sebagai bahan ajar Seni Budaya Jawa dan Karawitan dan didalamnya
memberikan wawasan terkait Seni Budaya Jawa dan Karawitan. Selain itu juga
dapat memberikan pengetahuan dalam melestarikan budaya melalui pemahaman
terhadap sejumlah karya seni budaya dari berbagai penjuru nusantara yang sangat
kaya ragam dan sarat makna. Sasaran pembaca buku ini ditujukan kepada Pendidik
maupun peserta didik. Keunggulan dari buku ini dibandingkan dengan buku lain
yaitu pada buku Seni Budaya Jawa dan Karawitan ini didalamnya memuat materi
khusus Seni Budaya Jawa dan Karawitan serta terdapat soal, diskusi, refleksi,
rangkuman maupun penilaian. Selanjutnya sistematika penulisan buku ini mulai
dari bagian awal yang terdiri dari halaman sampul depan, daftar isi, daftar
gambar, daftar tabel, prakata, kata pengantar buku seni budaya jawa dan
karawitan, bagian isi buku serta juga bagian akhir yang terdiri dari daftar
pustaka, glosarium, dan indeks.
Livisa Solusi Meningkatkan Aktivitas Belajar Tari Rampak Wiwik Kumiyati, S.Pd.
2021-10-12 Buku ini mengupas tentang suatu metode pembelajaran dalam mata
pelajaran seni budaya tari yang sangat bagus untuk membangkitkan keaktifan
belajar dalam melakukan Tari Rampak. Banyak sekali metode pembelajaan yang
menarik, namun penulis menggunakan metode ini ternyata pembelajaran Tari Rampak
dapat dikuasai oleh peserta didik. Metode yang penulis maksud adalah metode
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“Livisa” singkatan dari live visal sampling, yang artinya melihat secara
langsung contoh dari teman. Metode Livisa merupakan metode yang menggunakan
bantuan teman yang pandai untuk dicontoh teman lain yang belum paham. Dalam
pembelajaran seni budaya tari ini penulis melaksanakan pembelajaran secara
praktek, jadi metode Livisa menerapkan tutor/contoh dari peserta didik yang
sudah menguasai gerak Tari Rampak yang diberikan oleh guru, dia ditempatkan
dibaris paling depan sebagai contoh langsung. Sampling atau contoh yang paling
depan bisa dikatakan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin yang baik dapat memberi
teman lain rasa ketenangan, kedamaian, keadilan dan kemakmuran. Metode Livisa
diharapkan dapat menumbuhkan aktivitas peserta didik dalam belajar praktek
tari. Dari peserta didik tidak bisa menari menjadi bisa menari dengan terus
menerus melihat contoh (Sampling) atau tutor dari teman yang ada di depannya.
Setiap satu sampling membawahi 6 peserta didik binaan. Dalam pembelajaran
secara LIVISA SOLUSI MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR TARI RAMPAK iv kelompok ini
guru langsung memantau kegiatan tiap kelompok, sampai semua peserta didik bisa
menghafalkan gerak dari guru. Materi Tari Rampak disampaikan guru ada 25
gerakan yang dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama gerak pembukaan ada 5
gerakan, bagian kedua gerakan inti ada 15 gerakan dan bagian ketiga gerak
penutup ada 5 gerakan. Semua gerakan disampaikan oleh guru dibantu teman
sebagai tutor atau sampling sampai bisa, dengan cara diulang-ulang gerakannya.
Ensiklopedi Seni Tari Nusantara: D. K. I. Jakarta hingga Jawa Timur R. Toto
Sugiarto dkk 2021-05-01 Buku digital ini berjudul "Ensiklopedi Seni Tari
Nusantara: D. K. I. Jakarta hingga Jawa Timur", merupakan tulisan yang berisi
tentang "Macam-Macam Tari Nusantara" yang dapat memberikan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam
literasi khazanah seni dan budaya yang mendasari penerbit menghadirkan kontenkonten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini
bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun
juga.
Bali Michel Picard 1996 Celebrated for the richness of its artistic and
religious traditions, the island of Bali has made its distinctive culture the
brand image of its tourist product. This has aroused fears among foreign
observers and indigenous authorities alike, who wonder whether Balinese culture
will survive the impact of tourism. The author also explores how tourism has
contributed to the shaping of modern Balinese culture. An in-depth collection
of tourism brochures, advertisements, postcards, newspaper cartoons, tourist
snapshots, and fine art illustrate this analysis of not only has viewed Bali
but also how the their visitors and the tourist industry.
INFORMASI KAPUAS (Jilid 11) Jum'atil Fajar 2015-01-01 Buku ini berisi berbagai
tulisan yang dimuat dalam blog Informasi Kapuas (www.kapuas.info) mulai tanggal
1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.
The Emperor Women : Huang Xue Na: Ay Publisher Baekhyun_G 2019-10-08 Han Xue
Yui tak tahu, dan tak ingin tahu. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa ia
berada di tempat yang hanya pernah ia nonton di Tv? Lalu, mengapa ia bisa ada
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disini? Sebab ketika ia tahu semuanya, Han Xue Yui takut, takut dengan apa yang
akan ia hadapi, takut dengan kenyataan yang akan ia lalui, dan ia sangat takut
setelah sadar dengan apa yang ia hadapi dan lalui, semuanya berubah dan tidak
akan sama lagi. Lalu apa yang harus ia lakukan?
Mengenal Seni Tari Indonesia Muryanto, S.Pd. 2020-09-22 Seni tari merupakan
unsur dari kebudayaan Indonesia yang merupakan bagian dari hasil cipta
masyarakat. Untuk mengetahui asal dari seni tari sangatlah sulit, karena
banyaknya seni tari yang ada. Seni tari sudah ada sejak zaman prasejarah dan
terus berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat. Banyaknya seni tari di
Indonesia menunjukkan keanekaragaman bangsa Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika, dapat menambah persatuan dan kesatuan. Walaupun adanya perbedaan
kesenian dengan semboyan itu dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita
mempunyai seni tari yang menjadi salah satu aset yang berharga. Sebagai negara
yang mempunyai banyak seni tari, kita harus dapat menjaga dan melestarikannya.
Melalui buku Mengenal Seni Tari Indonesia kita dapat membantu dalam mengetahui
sejarah dan berbagai dari seni tari yang ada di Indonesia. Karena kita
mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya dari nenek moyang. Kebudayaan
seni tari menjadi ciri khas dari daerah. Sehingga dapat menjadi suatu tontonan
yang menarik, bagi warga pribumi maupun warga asing yang akan mengunjungi
daerah tersebut.
Koreografi Y. Sumandiyo Hadi 2012 Buku ini merupakan penjelasan pemahaman
melihat atau mengamati sebuah tarian yang dapat dilakukan dengan menganalisis
konsep-konsep “bentuk”, “teknik”, dan “isinya’. Ketiga konsep koreografi in
sesungguhnya merupakan satu kesatuan bentuk tari namun dapat dipahami secara
terpisah. Sebuah pemahaman konsep isi tidak hadir tanpa bentuk sementara konsep
bentuk sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna tanpa teknik yang baik.
Pemahaman kebentukan sebuah tarian dapat dilakukan dengan menganalisis bentuk
struktur dan gayanya, serta ketrampilan teknik cara melakukan atau berkaitan
dengan wiraga dan wirama, sedangkan pemahaman isi atau dalam istilah Jawa
sering disebut wirasa berkaitan dengan rasa gerak, penjiwaan, atau maksud isi
gerak atau tarian yang dibawakan. Selama ini ada persepsi bahwa pemahaman
koreografi masih sering dibeda–bedakan mengenai aspek bentuk beserta tekniknya
yang bersifat tekstual, dan konteks isinya. Namun sesungguhnya ketiga konsep
koreografis itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah
pemahaman konsep “isi” tidak akan hadir tanpa “bentuk”, sementara konsep
“bentuk” sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna tanpa “teknik” yang baik.
Hal-hal ini tercakup dalam buku ini dan buku ini menuntun kepada para pembaca
dengan tidak hanya sekedar pemahaman pengetahuan teoretis saja, tetapi berusaha
memberi petunjuk praktis dengan cara mempraktikkan melalui pengalaman belajar.
BUNG KARNO SANG SINGA PODIUM (EDISI REVISI) Rhien Soemohadiwidjojo Bung Karno,
sang proklamator, presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sekaligus penyambung lidah rakyat Indonesia. Tak ada yang meragukan kepiawaian
beliau dalam berpidato. Pidato-pidato beliau disampaikan untuk membakar
semangat rakyat bersatu untuk meraih kemerdekaan, menumbuhkan rasa
nasionalisme, sekaligus memperjuangkan kesamaan derajat bagi umat manusia.
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Traditions of Gamelan Music in Java R. Anderson Sutton 1991-04-26 This book is
a wide-ranging study of the varieties of gamelan music in contemporary Java
seen from a regional perspective. While the focus of most studies of Javanese
music has been limited to the court-derived music of Surakarta and Yogyakarta,
Sutton goes beyond them to consider also gamelan music of Banyumas, Semarang
and east Java as separate regional traditions with distinctive repertoires,
styles and techniques of performance and conceptions about music. Sutton's
description of these traditions, illustrated with numerous musical examples in
Javanese cipher notation, is based on extensive field experience in these areas
and is informed by the criteria that Javanese musicians judge to be most
important in distinguishing them.
Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan Ade Putra Panjaitan 2014 Dalam kaitan
pembentukan karakter yang diharapkan, maka baik kebudayaan maupun pendidikan
saling mendukung. Kebudayaan memiliki nilai-nilai budaya yang berfungsi dan
mampu membentuk karakter manusia pendukungnya. Yang diperlukan ialah para
pendidik dan pemerintah harus berkemauan dan mampu menggali nilai-nilai
kebudayaan yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang dibutuhkan oleh
bangsa. Namun yang paling utama ialah pendidikan harus mampu membentuk
kepribadian yang memang berkeinginan keras untuk memiliki karakter yang baik
dan berguna bagi bangsa. Moral yang diperoleh dari nilai-nilai budaya dan
terutama mendapat dukungan dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh
setiap insan manusia Indonesia. Menurut penelitian penulis ada sejumlah 10
fungsi pendidikan asli milik bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan di dalam
pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga sekolah dan universitas. Bila
ditambah dengan 8 yang dikemukakan oleh Metta Spencer dan Alex Inkeles, maka
kita memiliki 18 fungsi pendidikan yang sangat fungsional.
Direktori seni dan budaya Indonesia 2000 Sapardi Djoko Damono 2000 Directory of
art and cultural institutions in Indonesia.
Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan, dan Perilaku Budaya Tradisional pada Generasi
Muda di Kota Surabaya Sri Guritno 1997-01-01 Cultural attitudes of youths
towards customs and traditions in Surabaya, Jawa Timur Province.
Bibliografi nasional Indonesia Indonesia. Kantor Bibliografi Nasional 1986
Katalog antropologi Indonesia Perpustakaan Nasional (Indonesia) 2004
MODUL RESMI SKD+SKB CAT ASN/CPNS 2018-2019 TIM PSIKOLOGI SALEMBA 2018-03-01
MATERI TWK Pancasila, Amandemen UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, Sistem
Pemerintahan, MPR, DPR, Kementrian Negara, MA, KY, KPK, Pemilu, Sejarah
Perjuangan Kemerdekaan, Reformasi, Pengetahuan Umum, Peranan Internasional,
Kebijakan Pemerintah, Dasar-dasar Berbahasa Indonesia, Kerjasama Internasional,
dll. MATERI TIU Antonim, Sinonim, Analogi, Pemahaman Bacaan, Operasi Hitung
Aritmatika, Penalaran Soal Cerita, Tes Numerik, Hitung Cepat, Geometri,
Aritmatika Sosial, Penalaran Numerik, Baris/Deret Bilangan, Penalaran Logis,
Penalaran Analitis, Penalaran Spasial, dll. MATERI TKP Integritas Diri,
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Semangat Berprestasi, Orientasi pada Pelayanan, Kemampuan Beradaptasi,
Pengendalian Diri, Kerja Tuntas dan Mandiri, Kemampuan Belajar Berkelanjutan,
Team Work dan Kerjasama, Kepemimpinan, Skala Prioritas, Teknik Problem Solving,
dll. TES LANJUTAN TAHAP 2 Wawancara, Psikotes Lanjutan, EPPS, Kesamaptaan,
Wartegg Test, Baum TREE, DAP, Paulin/Kreaplin, Tes Praktik Mengajar, dll.
JUDUL:MODUL RESMI SKD+SKB CAT ASN/CPNS 2018-2019 PENULIS:TIM PSIKOLOGI SALEMBA
ISBN:978-602-5454-18-9 PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:880 UKURAN:19 X 26
TANGGAL TERBIT:MARET 2018 BukuEdukasi.com
Magebug dan makare seni tari tradisional di Karangasem, Bali Anak Agung Gde
Putra Agung 1981
Bibliography of Bali David J. Stuart-Fox 1992
Tari tradisional Sulawesi Selatan Munasiah Nadjamuddin 1982
PEMBELAJARAN SENI TARI DI INDONESIA DAN MANCANEGARA Arina Restian 2017-03-08
Buku ini terdiri dari 6 BAB, mencakup metode sukses pembelajaran seni tari ABK,
metode aktif learning pembelajaran seni tari di mancanegara, wawasan metode
pembelajaran tari di jawa timur, jawa tengah dan jawa barat serta proses
pembuatan pembelajaran karya tari di sekolah dasar.
Direktori lembaga kesenian internasional 2000
Magebug dan mekare, seni tari tradisional di Karangasem, Bali Anak Agung Gde
Putra Agung 1980
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