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LAMPIRAN 

 

Kurikulum Balet berdasarkan hasil survey : 

1. Namarina 

a. Kelas 

 Children Classes 

Adalah tingkatan kelas - kelas ballet yang diperuntukan bagi anak 

usia 3 – 9 tahun, yang bertujuan untuk memperkenalkan Creative 

Movement melalui Dance – Mime & Music.  

Materi pelajaran di kelas diberikan melalui permainan yang diramu 

dalam rangkaian gerak dengan iringan musik sehingga mudah dicerna 

oleh anak - anak. Selain untuk kebugaran jasmani dan pembentukan 

sikap tubuh,  berguna juga  untuk meningkatkan keterampilan, menguasai 

irama, dan koordinasi gerak yang baik serta melatih kreatifitas. Durasi 

latihan +/- 50 menit dengan jadwal 1 x seminggu. 

Children Classes terdiri dari : 

- Pre Ballet 1 : Usia 3 - 4 tahun 

Materi pokok ditingkat ini diberikan melalui permainan yang 

dirangkai dalam gerakan tubuh. Kepekaan atas anggota tubuh anak 

dilatih melalui bentuk - bentuk gerak yang mudah dicerna dan anak 

dapat mengekspesikan gerak tubuh mereka sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dan bersosialisasi sedak usia dini. 

- Pre Ballet 2 : Usia 4 - 5 tahun 

Ditingkat ini, pemberian materi sama dengan Pre Ballet 1, 

ditambah dengan bentuk - bentuk gerakan lain yang bertujuan untuk 
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melatih stabilisasi, locomotor, manipulative, serta pengenalan dasar 

rhytm untuk menggali musikalitas anak. 

- Pre Primary & Primary A : Usia 5 - 6 tahun ke atas 

Dasar - dasar Ballet Classic mulai diberikan ditingkat ini, selain 

pengembangan materi ajar dari tingkat sebelumnya, anak mulai 

diajarkan kerjasama kelompok dalam menarikan tarian - tarian 

pendek. 

- Periode Kenaikan Tingkat : 

Penilaian langsung diberikan oleh guru kelas masing - masing 

melalui laporan perkembangan anak setiap bulan Juni dan Desember. 

Lama belajar maksimum 8 - 12 bulan per tingkatan kelas. 

 General Graded 

Dengan sistem dari NAMARINA dan kurikulum The Royal 

Academy of Dance (RAD), London, UK. Materi yang diberikan 

adalah Classical Ballet, Free Movement dan Character, Pointe Work 

mulai diberikan untuk murid Grade 4 ke atas. Durasi latihan +/- 60 menit / 

kelas, dengan jadwal 2 x seminggu. 

Tingkat kelas dalam General Graded adalah: 

- Primary B 

- Grade 1 

- Grade 2 

- Grade 3 

- Grade 4 

- Grade 5 

- Grade 6 
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- Grade 7 

- Grade 8 Award 

Ujian Kenaikan Tingkat : 

Ujian lokal untuk mendapatkan sertifikat dari Namaria pada bulan 

April, Agustus, dan Desember. Ujian RAD dilaksanakan 1 tahun sekali 

dengan jadwal, penguji, dan sertifikat dari The Royal Academy of Dance, 

London, UK. 

 Vocational Graded 

Materi yang diberikan untuk Vocational Graded adalah Classical 

Ballet dengan sistem dari NAMARINA dan kurikulum The Royal Academy 

of Dance (RAD), London, UK. Durasi latihan +/- 90 – 120 menit / kelas, 

dengan jadwal 2 x seminggu. 

Tingkat kelas dalam Vocational Graded adalah: 

- Intermediate Foundation 

- Intermediate 

- Advanced Foundation 

- Advanced 1 

- Advanced 2 

Ujian Kenaikan Tingkat: 

Ujian RAD dilaksanakan 1 tahun sekali dengan jadwal, 

penguji, dan sertifikat dari The Royal Academy of Dance, London, UK. 

 Ballet for Adult 

Ditujukan bagi mereka yang ingin belajar ballet di usia remaja / 

dewasa. Materi pelajaran yang diberikan adalah dasar – dasar 

ballet klasik ditambah dengan latihan - latihan untuk pembentukkan 
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postur tubuh serta menjaga kebugaran, tanpa Ujian Kenaikan Tingkat. 

Durasi latihan +/- 60 menit / kelas, dengan jadwal 1 x seminggu. 

b. Program 

 School Performance 

Merupakan program rutin tahunan dari Bidang Ballet NAMARINA dengan 

tujuan untuk memberikan pengalaman menari di atas panggung sejak 

usia dini, mengasah kepercayaan diri dan melatih kerjasama kelompok. 

 Competition 

Diadakan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, memotivasi murid 

dalam menari, mengembangkan kreatifitas dalam berkarya baik bagi guru 

maupun murid NAMARINA, dan memperlihatkan perkembangan hasil 

belajar murid NAMARINA kepada orang tua. 

 Theory Class 

Bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi lebih mendalam 

tentang dunia tari ballet, yang diharapkan dapat menunjang 

perkembangan murid - murid di dalam kelas ballet-nya. 

 Parents Meeting & Open Class 

Memberikan berbagai informasi seputar kurikulum, perkembangan anak 

di dalam kelas dan program - program NAMARINA kepada orang tua 

murid. 

 Video Watching 

Materi video yang diberikan beragam, mulai dari pertunjukan 

kisah ballet klasik, materi kelas ballet / syllabus, pertunjukan – 

pertunjukan NAMARINA, film mengenai dunia tari dan masih banyak lagi, 

yang disesuaikan untuk setiap tingkatnya. 
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2. Mainstream School of Arts 

Mainstream School of Arts mengambil kurikulum dari CSTD (Commonwel 

of Society of Teacher of Dancing), Australia, dengan kurikulum sebagai berikut : 

a. Kelas Anak 

 Kelas batita : umur 1 – 3 tahun 

 Pre beginner 1 : umur 3 tahun ke atas 

 Pre beginner 2 : umur 4 tahun ke atas  

 Inter found : umur 5 tahun ke atas 

 Inter found 1 : umur 6 tahun ke atas 

 Inter found 2 : umur 7 tahun ke atas 

 Advance foundation : umur 8 tahun ke atas 

 Advance foundation 1 : umur 9 tahun ke atas 

 Advance foundation 2 : umur 10 tahun ke atas 

 Pre high level : umur 11 tahun ke atas 

 Pre high level 1 : umur 12 tahun ke atas 

 Pre high level 2 : umur 13 tahun ke atas 

b. Kelas Dewasa : umur 15 tahun ke atas 

 Pre beginner 

 Beginner 

 Inter found 

 Intermediate 

 Advance 

3. Ballet Sumber Cipta 

 Pre Ballet – kelas balita 

Kelas untuk balita usia 3,5 – 4,5 tahun. 
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 Pre Ballet – pemula 

Kelas pre ballet untuk pemula usia 4,5 – 5,5 tahun. 

 Ballet klasik – pemula 1 

Kelas untuk murid usia 6 - 7 tahun. 

 Ballet klasik – pemula 2 

Kelas untuk murid usia 7 - 8 tahun. 

 Ballet klasik – tingkat 1 

Kelas untuk murid usia 8 - 9 tahun. 

 Ballet klasik – tingkat 2 

Kelas untuk murid usia 9 - 10 tahun. 

 Ballet klasik – tingkat 3 

Kelas untuk murid usia 10 - 11 tahun. 

 Ballet klasik – tingkat 4 

Kelas untuk murid usia 11 - 12 tahun. 

 Ballet klasik – tingkat 5 

Kelas untuk murid usia 12 - 13 tahun. 

 Ballet klasik – lanjut 1 

Kelas untuk murid usia 13 - 14 tahun. 

 Ballet klasik – lanjut 2 

Kelas untuk murid usia 14 - 15 tahun. 

 Ballet klasik – advance 

Khusus untuk penari yang sudah mencapai tingkat tinggi dalam balet. 

 Kelas ballet dewasa 

 Modern hip hop dance 

 Pointe class – beginner and intermediate 
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 Sanggar tari Bali Puspita 

 Sanggar tari Bali Padma Sari 

 Tari Jawa gaya Yogyakarta Chiva 

 Senam Berty Tilarso 

 Senam bela diri aikido 

 Tari Arab 

 Ballroom dance 
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