BAB V
PEMBELAJARAN TARI PAKUJAJAR

Pembahasan sebelumnya mengenai Tari Pakujajar yang ditinjau melalui
Teori Etnokoreologi. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan dan menganalisis
hasil-hasil yang menjadi persoalan dalam rumusan masalah. Persoalan tersebut
tentunya berkaitan dengan proses penanaman nilai-nilai Kesundaan berbasis
pembelajaran Tari Pakujajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
mengenai nilai-nilai Kesundaan yang terkandung dalam Tari Pakujajar, desain
pembelajaran

pada

proses

penanaman

nilai-nilai

Pembelajaran Tari Pakujajar, serta proses dan hasil

Kesundaan

berbasis

penanaman nilai-nilai

Kesundaan berbasis Pembelajaran Tari Pakujajar. Pada bab ini nilai-nilai
Kesundaan yang terdiri dari cageur, bageur, bener, pinter, tur singer akan
ditanamkan melalui pembelajaran Tari Pakujajar pada siswa kelas IX B SMP
Negeri 5 Kota Sukabumi yang berjumlah 42 siswa, terdiri dari 27 siswa
perempuan dan 15 siswa laki-laki.

A. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TARI PAKUJAJAR DI SMP
NEGERI 5 KOTA SUKABUMI
1. Profil SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
SMP Negeri 5 Kota Sukabumi merupakan salah satu Sekolah Menengah
Pertama di Sukabumi yang memiliki tingkat apresiasi tinggi terhadap kesenian
tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 5 Kota
Sukabumi sementara yaitu H. Danny Rustaman, S.Pd. pada hari Rabu, 29 Maret
2017 bahwa tingkat apresiasi yang tinggi terhadap kesenian dibuktikan dari
banyaknya prestasi yang diraih siswa dalam bidang kesenian, seperti halnya seni
tari dan seni musik. Siswa-siswa yang meraih prestasi dalam bidang kesenian
merupakan siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang
bernama “Kashima (Kesenian Spanma)”. Namun, dalam dunia pendidikan,
khususnya Sekolah Menengah Pertama, tentunya tidak hanya ekstrakurikuler yang
menjadi pokok utamanya, ada kegiatan yang lain yang dapat menunjang
perkembangan

siswa,

yakni

melalui

kegiatan

intrakurikuler.

Kegiatan
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intrakurikuler lebih terikat dibandingkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, karena
lebih mengedepankan seluruh bidang mata pelajaran dan seluruh siswa wajib
mengikutinya. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan
ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang lebih mengedepankan minat dan bakat
siswa, sehingga tidak seluruh siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau tidak
seluruh siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sama, karena minat dan
bakat setiap individu tentunya berbeda-beda. Dalam konteks ini, maka melalui
kegiatan ekstrakurikuler dapat memudahkan serta mengarahkan siswa untuk
belajar, hal tersebut dikarenakan dukungan serta dorongan dari kemauan, minat,
dan bakat siswa. Namun, hal tersebut sedikit sulit dilaksanakan pada kegiatan
intrakurikuler, dikarenakan berbagai macam karakteristik, minat, dan bakat siswa
disatukan dalam satu kelas, sehingga menimbulkan beberapa perbedaan. Upaya
dalam mengatasi hal tersebut yakni tergantung bagaimana cara guru dalam
memberikan arahan serta bagaimana cara menggunakan strategi pembelajarannya.
Berbicara

mengenai

kegiatan

pembelajaran

misalnya

kurikulum,

Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi yaitu terdiri dari dua
kurikulum, yakni Kurikulum Nasional atau Kurikulum 2013 dan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Nasional atau Kurikulum 2013
digunakan di kelas VII, sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
digunakan di kelas VIII dan kelas IX. Hal tersebut dikarenakan pada tahun
pelajaran 2017 ini sudah mulai diberlakukan Kurikulum Nasional atau Kurikulum
2013. Namun, berbeda dengan kelas VIII dan IX, karena dua tingkat tersebut
masih meneruskan kurikulum yang sudah digunakan sebelumnya yakni
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kelas XI menggunakan
Kurikulum KTSP dimana dalam kurikulum tersebut, pembelajaran seni terdiri dari
proses apresiasi, kreasi, dan ekspresi. Hal tersebut berkaitan dengan proses
penelitian, yang diawali oleh proses apresiasi, kemudian kreasi siswa, dan diakhiri
oleh ekspresi, yakni penampilan dari setiap siswa. Pernyataan tersebut
dikemukakan oleh Ambarwangi dan Suharto (2014, hlm. 37) dan berpendapat
demikian: The standard of competence in art music and dance has already
accommodated arts as a part of an aesthetic learning which includes artistic
appreciations, creations, and expressions. Berdasarkan pendapat tersebut, maka
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seni merupakan pembelajaran estetik yang terdiri dari proses apresiasi, kreasi, dan
ekspresi. Pembelajaran Tari Pakujajar ini menggunakan model pembelajaran
sinektik, dimana model pembelajaran tersebut menitikberatkan kepada proses
pengembangan kreativitas siswa.
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Guru
Seni Budaya SMP Negeri 5 Kota Sukabumi yaitu Yulia Hendrilianti, M.Pd pada
hari Rabu, 15 Maret 2017, bahwa di sekolah tersebut kurang adanya sarana yang
menunjang proses penanaman serta pembiasaan terhadap nilai-nilai Kesundaan.
Hal tersebut tercermin dari tidak terdapatnya slogan-slogan atau kalimat perintah
yang berseru mengenai nilai-nilai Kesundaan, seperti tidak adanya slogan yang
berbunyi “cageur, bageur, bener, pinter, tur singer” dan “Silih asah, silih asih,
silih asuh”. Hal tersebut menyebabkan intensitas siswa dalam menyerap nilainilai budaya lokal berkurang, karena bagaimana pun sarana merupakan hal atau
sesuatu yang sering dilihat siswa apabila diletakkan di setiap sudut-sudut sekolah.
Hal lain yang menyangkut tentang fasilitas sekolah yakni prasarana yang
berkaitan dengan tempat seperti kelas dan ruang belajar lainnya. Di SMP Negeri 5
Kota Sukabumi terdapat ruang kesenian, namun hal tersebut kurang memadai,
sehingga proses pembelajaran seni tetap dilakukan di kelas ataupun di podium
sekolah.

2. Visi dan Misi SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
a) Visi SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
Berakhlakul Karimah, Unggul, dan Peduli Lingkungan (Aku Peduli),
dengan indikator visi sebagai berikut.
1) Terwujudnya warga sekolah yang berakhlakul karimah
2) Terwujudnya peningkatan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai
dengan ketentuan dan tuntutan masa depan
3) Terwujudnya proses pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan secara
aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM)
4) Terwujudnya pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang
berkualitas
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5) Terwujudnya peningkatan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik
tingkat kota, provinsi, dan nasional
6) Terwujudnya pencapaian kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang
profesional
7) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana yang relevan
8) Terwujudnya pengembangan standar pengelolaan pendidikan yang mengacu
kepada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
9) Terwujudnya pengembangan pengelolaan pembiayaan yang transparan dan
akuntabel
10) Terwujudnya pengembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan kurikulum
11) Terwujudnya pengembangan budaya lingkungan sekolah yang kondusif dan
asri sebagai wahana pendidikan

b) Misi SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
1) Mewujudkan warga sekolah yang berakhlakul karimah
2) Mewujudkan peningkatan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai
dengan ketentuan dan tuntutan masa depan
3) Mewujdukan proses pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan secara
aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM)
4) Mewujudkan pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang
berkualitas
5) Mewujudkan peningkatan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik
tingkat kota, provinsi, dan nasional
6) Mewujudkan pencapaian kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang
profesional
7) Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana yang relevan
8) Mewujudkan pengembangan standar pengelolaan pendidikan yang mengacu
kepada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
9) Mewujudkan pengembangan pengelolaan pembiayaan yang transparan dan
akuntabel
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10) Mewujudkan pengembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan kurikulum
11) Mewujudkan pengembangan budaya lingkungan sekolah yang kondusif dan
asri sebagai wahana pendidikan

Berdasarkan visi dan misi sekolah di atas, dengan demikian SMP Negeri 5
Kota Sukabumi lebih menitikberatkan terhadap pendidikan karakter. Pendidikan
karakter yang tertera di atas, yakni berakhlakul karimah, unggul, dan peduli
lingkungan, sehingga SMP Negeri 5 Kota Sukabumi memiliki slogan yaitu “Aku
Peduli”. Penelitian ini bertujuan terhadap proses penanaman karakter yakni nilainilai budaya lokal atau nilai-nilai Kesundaan yang terdiri dari nilai cageur,
bageur, bener, pinter, tur singer. Nilai-nilai Kesundaan tersebut sangat berkaitan
dengan nilai-nilai karakter, nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa kelas IX B
SMP Negeri 5 Kota Sukabumi, diantaranya:
1) Cageur, nilai-nilai karakter yang termasuk ke dalam nilai cageur yakni berasal
dari olah raga/kinestetik karena berkaitan dengan tubuh dan juga fisik,
contohnya perilaku bersih dan sehat; disiplin dan sportif; tangguh; bersabar,
kooperatif, dan ceria; determinatif dan kompetitif.
2) Bageur, mengandung arti baik, yakni baik dalam berperilaku, bersosialisasi,
dan berkaitan dengan perasaan/psikis, contohnya perilaku ramah dan saling
menghargai;

toleran,

peduli,

suka

menolong,

dan

gotong

royong;

mengutamakan kepentingan umum; bangga menggunakan bahasa sendiri;
dinamis; kerja keras dan beretos kerja.
3) Bener, mengandung arti benar, yakni berkaitan dengan pribadi individu,
contohnya perilaku beriman dan bertakwa; jujur; amanah; adil; bertanggung
jawab; berempati; berani mengambil resiko; pantang menyerah; rela
berkorban; dan berjiwa patriotik.
4) Pinter, mengandung arti pintar atau cerdas, contohnya yaitu cerdas; kritis;
kreatif; inovatif; ingin tahu; berpikir terbuka; produktif; dan berorientasi iptek.
5) Singer, berkaitan dengan unsur fisik atau tubuh, contohnya yaitu perilaku
bersih dan sehat; disiplin dan sportif; tangguh; bersabar, kooperatif, dan ceria;
determinatif dan kompetitif.
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Visi dan SMP Negeri 5 Kota Sukabumi selain mengacu terhadap
pengembangan diri siswa, juga mengacu terhadap pengemabangan diri guru
maupun tenaga kependidikan, serta pengemabangan terhadap hal-hal umum yang
menunjang proses pembelajaran, seperti kurikulum, administrasi, serta sarana dan
prasarana. Dengan demikian, visi dan misi SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
memiliki korelasi dengan tujuan dan proses penelitian, sehingga diharapkan
penelitian ini dapat menunjang visi dan misi sekolah, serta penelitian ini
merupakan bagian dari perwujudan visi dan misi SMP Negeri 5 Kota Sukabumi.

3. Desain Pembelajaran Proses Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Berbasis
Pembelajaran Tari Pakujajar di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
Desain pembelajaran merupakan hal terpenting yang harus dipersiapkan
sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Desain pembelajaran merupakan
pedoman yang berisi tentang komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari
tujuan

pembelajaran,

isi/materi

pembelajaran,

model/metode/strategi

pembelajaran, media serta evaluasi pembelajaran. Sanjaya (2015, hlm. 65)
mengemukakan bahwa tujuan sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai
solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah
informasi yang tersedia. Desain pembelajaran tersebut dapat membantu proses
pembelajaran agar terlaksana dengan terarah dan optimal. Desain pembelajaran
pada penelitian ini dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang telah
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
Pada latar belakang, peneliti telah memaparkan permasalahan yang
mendasari penelitian ini yakni mengarah kepada lemahnya etika serta estetika
siswa terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Hal tersebut terlihat dari fenomena
bahwa siswa lebih tertarik terhadap budaya-budaya asing dibandingkan dengan
budaya lokalnya yang sudah jelas merupakan akar dan jati diri dari budayanya.
Dengan demikian, diperlukan sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk
menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yakni nilai-nilai Kesundaan (cageur,
bageur, bener, pinter, tur singer). Proses penanaman nilai-nilai Kesundaan
tersebut yaitu dengan menggunakan bahan ajar tari daerah setempat yang
bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tari tersebut. Tari daerah
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setempat yang dijadikan bahan ajar yakni Tari Pakujajar Sukabumi. Melalui
proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya mempelajari bentuk dan ragam gerak
dari Tari Pakujajar, namun siswa juga ikut serta dalam menganalisis dan
memahami makna simbolik dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di
dalam Tari Pakujajar berdasarkan nilai-nilai Kesundaan. Rosala (2016, hlm. 19)
menyatakan sebagai berikut.
“Pembelajaran seni tari pada dasarnya ditujukan menumbuhkan
kreativitas, mengarah kepekaan emosional dan sosial, menghaluskan budi,
dan mencerdaskan penalaran. Selain itu, seni pun adalah daya dasar untuk
membangkitkan kepekaan pancaindra manusia terhadap sekelilingnya. Hal
ini seni tari dapat dipahami dan dimaknai pula bahwa seni sebagai refleksi
kehidupan manusia yang dituangkan ke dalam ekspresi. Ekspresi inilah
yang dimaksud memunculkan berbagai jenis seni. Refleksi kehidupan
dituangkan melalui media seni dalam karya seni tari, memiliki nilai yang
dapat ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari”.
Dengan

demikian,

melalui

pembelajaran

seni

tari

siswa

dapat

mengembangkan kreativitasnya serta diharapkan dapat memahami makna dan
nilai yang terkandung dalam karya seni tari. Siswa tidak hanya pandai dalam
aspek psikomotor saja, melainkan siswa mampu berpikir kritis dan mampu
bersikap lebih baik lagi. Selanjutnya Jazuli (2010) menyatakan sebagai berikut.
“Pembelajaran tari adalah proses pembelajaran tari yang senantiasa
mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, komunikatif,
dan estetis. Dengan model pembelajaran seperti itu mampu
mengembangkan kepribadian siswa terutama berkaitan dengan nilai-nilai
kepercayaan diri, kepedulian, toleransi, dan nilai tanggung jawab”.
Selanjutnya, Sustiawati (2011, hlm. 129) mengemukakan sebagai berikut.
“Pembelajaran seni tari adalah seuah strategi atau cara untuk mengubah
atau membentuk sikap siswa dari konsidi alami menjadi sikap atau kondisi
yang memahami tentang fungsi fisik, mental, dan memahami kondisi
sosial yang berkembang di lingkungannya”.
Dengan demikian, berdasarkan kedua pendapat di atas, ada hal-hal yang
lebih penting selain siswa mempelajari tari secara bentuk, yakni nilai sikap yang
tertanam dalam diri siswa. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari desain
pembelajaran yakni tujuan pembelajaran. Dalam menentukan desain pembelajaran
yang akan diimplementasikan, tentunya dapat dianalisis melalui komponenAyu Vinlandari Wahyudi, 2017
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komponen pembelajarannya. Selain siswa dan guru, komponen-komponen
pembelajaran lainnya diantaranya sebagai berikut.

a) Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama dalam pembelajaran.
Tujuan pembelajaran merupakan titik pencapaian dari proses pembelajaran.
Tujuan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan akan berbeda-beda sesuai
dengan karakteristik siswa, tingkatan, kemampuan, dan intelegensi siswa. Tujuan
pembelajaran merupakan suatu target atau harapan yang ingin dicapai melalui
kegiatan pembelajaran. Ruhimat (2009, hlm. 138) berpendapat bahwa tujuan
pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai, oleh kegiatan
pembelajaran. Selanjutnya Uno (2015, hlm. 19) mengemukakan bahwa tujuan
pembelajaran adalah pernyataan hasil pembelajaran apa yang diharapkan. Tujuan
pembelajaran pada proses penanaman nilai-nilai Kesundaan berbasi pembelajaran
Tari Pakujajar yakni sebagai berikut.
1) Agar siswa memiliki kemampuan memahami tentang nilai-nilai kearifan lokal
yaitu nilai-nilai Kesundaan (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer) serta
memahami pula Tari Pakujajar secara teks dan konteksnya. Pemahaman
mengenai data teks yakni meliputi karakteristik gerak Tari Pakujajar, tata rias,
tata busana, properti, dan musik iringan Tari Pakujajar, sedangkan
pemahaman mengenai data kontekstual yakni meliputi sejarah tari, fungsi tari,
makna, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Tari Pakujajar. Dengan
demikian, siswa tidak hanya paham secara psikomotor, namun siswa paham
pula secara kognitif dan afektif berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal serta data
tekstual dan kontesktual Tari Pakujajar tersebut.
2) Meningkatkan kreativitas siswa. Proses pengembangan kreativitas siswa
tersebut berdasarkan dari materi gerak khas Tari Pakujajar yang telah
diberikan, dan kemudian dikembangkan kembali oleh siswa, sehingga
diharapkan siswa mampu memperagakannya dengan baik dan benar.
3) Siswa mampu memahamai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Tari
Pakujajar. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan teori Folklor yakni
berdasarkan cerita Legenda Kota Sukabumi, serta menggunakan teori
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Etnokoreologi dalam menganalisis gerak untuk menemukan makna dan nilainilai yang terkandung dalam Tari Pakujajar.

b) Bahan Ajar/Materi Pembelajaran
Bahan ajar atau materi pembelajaran merupakan seuatu hal yang
digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran serta mencapai tujuan
pembelajaran yang diinginkan. Ruhimat (2009, hlm. 141) berpendapat bahwa
bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari kurikulum, yakni
berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik dan rinciannya. Dengan
demikian bahan atau materi pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum.
Bahan ajar atau materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yakni
materi Tari Pakujajar baik secara tekstual maupun kontekstual dengan tujuan
untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu nilai-nilai Kesundaan yang
terdiri dari nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.

c) Model Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran terdapat cara mengajar yang dilakukan oleh
guru. Cara mengajar tersebut dapat disebut sebagai strategi atau model
pembelajaran. Ruhimat (2009, hlm. 142) mengemukakan bahwa startegi
pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran,
yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan
demikian strategi pembelajaran didukung oleh komponen-komponen lainnya,
diantaranya tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Dalam strategi
pembelajaran, terdapat pula model pembelajaran, model pembelajaran merupakan
langkah-langkah yang digunakan dalam memberikan materi kepada siswa. Huda
(2015, hlm. 73) berpendapat sebagai berikut.
“Model-model pengajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentupengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-nilai
sosial, dan sebagainya dengan meminta siswa untuk terlibat aktif dalam
tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu”.
Dengan demikian, model-model pembelajaran berpengaruh pada cara
berpikir siswa respon siswa terhadap materi pembelajaran, serta perilaku siswa
yang berhubungan dengan aktivitas sosial. Richard I. Arend (2008, hlm. 259)
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dalam Yetti (2012, hlm. 217-218) menyatakan bahwa model pembelajaran
mencakup pendekatan pembelajaran secara keseluruhan, yang luas, dan bukan
strategi atau teknik tertentu, model adalah pedoman untuk memikirkan dan
membicarakan tentang pembelajaran. Dengan demikian model pembelajaran
bukan merupakan strategi pembelajaran secara spesifik, melainkan pedoman yang
mencakup pendekatan pembelajaran secara menyeluruh.
Pada proses pembelajarannya, penelitian ini menggunakan model
pembelajaran

sinektik.

Model

pembelajaran

sinektik

merupakan

model

pembelajaran yang dicetuskan oleh Gordon. Model pembelajaran tersebut sangan
menitikberatkan terhadap pengembangan kreativitas siswa. selain mengarah
kepada proses penanaman nilai-nilai Kesundaan, penelitian ini mengarah pula
terhadap pengemabangan kreativitas siswa, karena dalam prosesnya siswa
mengeksplorasi gerakan kemudian merangkai gerak menjadi sebuah tarian
berdasarkan ragam gerak yang telah dipelajari. Model pembelajaran sinektik
memiliki langkah-langkah atau sintak yang berbeda dengan model pembelajaran
lainnya. Joyce & Weil (2009, hlm. 258) memaparkan sintak yang dimiliki oleh
model pembelajaran sinektik antara lain:
Tabel 5.1
Struktur Strategi Pertama, Membuat Sesuatu yang Baru (Joyce, dkk:2009, hlm. 258)
Tahap Pertama : Mendeskripsikan Situasi Saat
Tahap Kedua : Analogi Langsung
Ini
Guru meminta siswa mendeskripsikan situasi atau
topik seperti yang mereka lihat saat ini.
Tahap Ketiga : Analogi Personal
Siswa “menjadi” analogi yang telah mereka pilih
dalam tahap kedua tadi.
Tahap Kelima : Analogi Langsung
Siswa membuat dan memilih analogi langsung yang
lain, yang didasarkan pada analogi konflik padat.

Siswa mengusulkan analogi-analogi langsung,
memilihnya, dan mengeksplorasi
(mendeskripsikan)-nya lebih jauh.
Tahap Keempat : Konflik Padat
Siswa mengambil deskripsi-deskripsi dari tahap
kedua dan ketiga, mengusulkan beberapa analogi
konflik padat, dan memilih salah satunya.
Tahap Enam : Memeriksa Kembali Tugas Awal
Guru meminta siswa kembali pada tugas atau
masalah awal dan menggunakan analogi terakhir
dan atau seluruh pengalaman sinektiknya.

Tabel di atas menunjukkan sintak atau langkah-langkah model
pembelajaran sinektik secara umum. Selanjutnya terdapat sintak model
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Pembelajaran Sinektik lainnya yang dicetuskan oleh Masunah, dkk. (2011, hlm.
72) dan peneliti memilih model pembelajaran sinektik tersebut untuk diterapkan
dalam proses pembelajaran. Sintak model pembelajaran sinektik tersebut
mengarah pada proses pembelajaran seni tari. Sintak model pembelajaran sinektik
dalam pembelajaran seni tari yakni sebagai berikut.
Bagan 5.1 Sintak Model Pembelajaran Sinektik
(Masunah, dkk., 2011, hlm. 72)

Persiapan

Pengenalan
Konsep

Presentasi
Karya

Berkreasi

Eksplorasi

Stimuli imagery
dan analogi

Sintak dalam model pembelajaran sinektik terdiri dari persiapan,
pengenalan konsep, eksplorasi, stimuli imagery dan analogi, berkreasi, dan
presentasi karya. Dalam penelitian ini pun, peneliti menggunakan sintak model
pembelajaran sinektik yang mengacu pada sintak model pembelajaran sinektik
yang dikemukakan Masunah. Namun, peneliti menyisipkan tahap analogi ke
dalam tahap eksplorasi, sehingga sintak model pembelajaran sinektik terdiri dari
persiapan, pengenalan konsep, eksplorasi, berkreasi, dan presentasi karya. Pada
tahap persiapan, guru mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan
kepada siswa dan merancang setiap kegiatan yang akan dilakukan melalui tahapan
model sinektik, seperti halnya mempersiapakn materi mengenai Tari Pakujajar.
Selanjutnya pada pengenalan konsep dilakukan penjelasan terkait dengan materi
yang diberikan. Pada tahap eksplorasi melalui analogi dimulai dengan analogi
langsung, analogi personal, dan analogi konflik. Selanjutnya yaitu tahap kreasi
dimana siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun gerak
dalam satu kesatuan. Tahap yang terakhir yakni presentasi hasil karya siswa
secara berkelompok.

d) Media Pembelajaran
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Media

pembelajaran

merupakan

komponen

yang

mendukung

terlaksananya proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki keterkaitan
yang sangat erat dengan bahan atau materi pembelajaran. Ruhimat (2009, hlm.
150) menyatakan bahwa media pembelajaran terdiri dari lima, diantaranya media
visual, media audio, media audio-visual, kelompok media penyaji, media objek
dan media interaktif. Media visual adalah media yang dapat dilihat oleh mata atau
indera penglihatan. Media audio adalah media yang digunakan dengan
menggunakan indera pendengaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan
perhatian para siswa. Media audio-visual adalah gabungan dari media audio
dengan media visual, sehingga melibatkan beberapa panca indera diantaranya
indera pendengaran dan indera penglihatan. Di samping itu, media audio-visual
juga bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa. Media
yang digunakan pada proses pembelajaran ini yakni media visual yang berupa
properti tarian, media audio yang berupa bunyi dari musik iringan tari, serta media
audio-visual yang berupa video Tari Pakujajar.

e) Evaluasi Pembelajaran
Dalam desain pembelajaran tentunya terdapat evaluasi pembelajaran,
karena desain pembelajaran tidak terlepas dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi
pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan guna melihat tingakt
keberhasilan proses pembelajaran. Di samping itu, evaluasi pembelajaran
dilakukan guna untuk melihat ketercapaian dan kesesuaian perancangan desain
pembelajaran. Sanjaya (2015, hlm. 231) mengemukakan bahwa melalui evaluasi
yang tepat bukan saja kita dapat menentukan keberhasilan siswa mencapai tujuan
pembelajaran, akan tetapi juga sekaligus dapat melihat efektivitas program desain
yang kita rencanakan. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
terhadap pembelajaran ini yakni pada saat siswa mengapresiasi sebuah karya seni,
pada saat tes praktik, dan pada saat siswa memahami nilai-nilai budaya lokal yang
terdapat dalam Tari Pakujajar. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam
penelitian ini yakni dengan menggunakan tes yaitu tes tertulis dan tes praktik. Tes
tertulis dilakukan sebelum tindakan diberikan, hal tersebut bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan siswa sebelumnya. Tes tertulis tersebut tertuang dalam
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proses wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti terhadap para siswa.
Selanjutnya tes praktik dilakukan ketika tindakan selesai diberikan. Evaluasi yang
dilakukan dalam penelitian ini yakni mengacu kepada evaluasi kualitatif, karena
penilaian yang dilakukan dinyatakan dalam bentuk “baik, cukup, dan kurang”.
Ruhimat (2009, hlm. 155) menyatakan bahwa evaluasi kualitatif dinyatakan
dengan ungkapan seperti “sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang”, atau
“sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan”. Hal tersebut bertujuan
untuk melihat perubahan yang dialami para siswa serta ketercapaian proses
pembelajaran yang telah dilakukan.
Penelitian ini menggunakan metode Action Research yang mengacu pada
Mertler.

Sebelumnya

telah

dipaparkan

mengenai

komponen-komponen

pembelajaran, maka selanjutnya akan dipaparkan pula mengenai siklus
pembelajaran sesuai dengan metode Action Research. Penelitian ini mengacu pada
model pembelajaran sinektik serta teori Etnokoreologi dan teori Foklor. Penelitian
ini terdiri dari 3 siklus, dengan 5 pertemuan, yakni siklus 1 terdiri dari 1
pertemuan, siklus 2 terdiri dari 2 pertemuan, dan siklus 3 terdiri dari 2 pertemuan.
Siklus 1 lebih menitikberatkan terhadap proses memahami yang berkaitan dengan
kognitif siswa. Siklus 2 lebih menitikberatkan terhadap proses merasakan yang
berkaitan dengan afektif siswa. Siklus 3 lebih menitikberatkan terhadap proses
mengaplikasikan yang berkaitan dengan psikomotor siswa.
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Bagan 5.2
Sintak Desain Proses Penanaman Nilai-nilai Kesundaan
berbasis Pembelajaran Tari Pakujajar

SIKLUS 3

SIKLUS 1

SIKLUS 2

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 4

Pertemuan 3

Pertemuan 5

Memahami

Pemahaman tentang nilainilai Kesundaan serta
pemahaman mengenai
Tari Pakujajar baik
secara tekstual maupun
kontekstual.

Merasakan

Penanaman Nilai-nilai
Kesundaan melalui
pengenalan ragam gerak
Tari Pakujajar
berdasarkan unsur-unsur
tari (ruang, tenaga, dan
waktu)

Pemberian materi
mengenai nilai-nilai
budaya lokal (Nilai
Kesundaan) melalui
proses apresiasi
mengenai properti tari
yaitu pohon pakujajar
dan apresiasi video Tari
Pakujajar

Pemberian materi
mengenai nilai-nilai
budaya lokal (Nilai
Kesundaan) melalui
pengenalan ragam gerak
Tari Pakujajar serta
pemahaman mengenai
unsur-unsur tari

REFLEKSI

REFLEKSI

Mengaplikasikan/Melakuka
n
Penanaman Nilainilai Kesundaan
melalui aplikasi
ragam gerak Tari
Pakujajar

Pemberian materi
mengenai nilai-nilai
budaya lokal (Nilai
Kesundaan) melalui
penampilan atau praktik
dari pengembangan
ragam gerak Tari
Pakujajar

REFLEKSI

4. Proses Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Berbasis Pembelajaran Tari
Pakujajar di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
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Proses penanaman nilai-nilai Kesundaan berbasis pembelajaran Tari
Pakujajar dilakukan sebanyak 3 kali siklus dengan 5 kali pertemuan. Dimana
siklus pertama terdiri dari 1 pertemuan, siklus kedua terdiri dari 2 pertemuan, dan
siklus ketiga terdiri dari 2 pertemuan. Bentuk kegiatan yang dilakukan, secara
umum telah dipaparkan pada desain pembelajaran di atas. Dalam desain
pembelajaran terdapat beberapa kegiatan dari setiap pertemuannya, dan kegiatan
tersebut merupakan satu rangkaian yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya.
Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, diharapkan siswa dapat
memahami, merasakan, serta mengaplikasikan mengenai nilai-nilai budaya lokal
yakni nilai-nilai Kesundaan melalui pembelajaran Tari Pakujajar. Dalam
pembelajaran Tari Pakujajar ini, siswa diharapkan pula dapat memahami jenis
tari daerah setempat yang termasuk ke dalam tari etnis berdasarkan pemahaman
tekstual dan kontekstualnya, serta nilai-nilai budaya lokal dapat diaplikasikan oleh
siswa dalam kehidupan sehari-harinya.
Pada penelitian ini terdapat proses observasi guna melihat kondisi sekolah,
siswa, guru, dan proses pembelajaran yang dilakukan. Observasi dilakukan pada
hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017.
Tabel 5.2
Siklus Penanaman Nilai-nilai Kesundaan berbasis Pembelajaran Tari Pakujajar
Siklus Pertemuan
Tujuan
Materi
Pembahasan
1

1

Siswa

mendapatkan

pemahaman
nilai

tentang

Kesundaan

nilaimelalui

Pemberian

materi

mengenai
budaya

nilai-nilai
lokal

(Nilai

mengenai

nilai-nilai

budaya lokal yaitu nilai-

analisis properti dan video

Kesundaan)

Tari Pakujajar berdasarkan

proses

apresiasi

mengetahui penjelasan dari

tekstual

kontekstual.

mengenai properti tari

setiap nilai Kesundaan dan

Pembelajaran Tari Pakujajar

yaitu pohon pakujajar

aplikasinya

berdasarkan

dan apresiasi video Tari

kehidupan

Pakujajar

Siswa mendapat wawasan

dan

tekstual

menitikberatkan

terhadap

melalui

Melalui pemberian materi

nilai

Kesundaan,

siswa

terhadap
sehari-hari.

pemberian stimulus berupa

baru mengenai tari daerah

properti tarian, yaitu dengan

setempat

menggunakan

Pakujajar

pakujajar.
pemberian
dilakukan

pohon
Selanjutnya
stimulus

yaitu

Tari
yang

sebelumnya belum pernah

pun

diajarkan. Proses apresiasi

dengan

tersebut dilakukan melalui
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menayangkan

video

Pakujajar,

Tari

apresiasi properti tari yaitu

sehingga

pohon

pakuajajar

dan

berdasarkan video yang telah

video Tari Pakujajar. Dari

diapresiasi, maka siswa dapat

proses

melihat bagaimanakah Tari

tahapan

Pakujajar tersebut jika dilihat

berdasarkan properti dan

dari

tokoh

aspek

seperti

tekstualnya,

gerakan,

iringan

tersebut

terdapat
analogi

dalam

Tari

Pakujajar.

musik, tata rias, dan tata
busananya.
tersebut

Pembelajaran

berkaitan

dengan

nilai-nilai Kesundaan yakni
cageur,

bageur,

bener,

pinter, tur singer dengan
indikator tangguh, toleransi,
jujur, cerdas, dan kreatif.
2

2

Penanaman

nilai-nilai

Kesundaan

melalui

Pemberian

materi

mengenai

nilai-nilai

Kesundaan)

melalui

Ragam

gerak

tersebut

pemahaman mengenai unsur-

pengenalan ragam gerak

dipilih

karena

mewakili

unsur

Tari Pakujajar

dan terkandung nilai-nilai

berkaitan

Tari

ragam

gerak Tari Pakujajar serta

tersebut

gerak

macam

budaya

Pembelajaran

(Nilai

berbagai

pemahaman beberapa ragam

tari.

lokal

Siswa dapat mengetahui

Pakujajar.

dengan

yang

akan

nilai-nilai Kesundaan yakni

yaitu

cageur,

cageur,

bener,

bener, pinter, tur singer.

pinter, tur singer dengan

Pengenalan ragam gerak

indikator tangguh, toleransi,

hanya dijadikan sebagai

jujur, cerdas, dan kreatif yang

media

dikaitkan

penanaman

bageur,

dengan

makna

kehidupan sehari-hari.

ditanamkan
bageur,

dalam

proses
nilai-nilai

Kesundaan, sehingga siswa
diharapkan

mampu

menerapkan

nilai-nilai

tersebut dalam kehidupan
sehari-hari.
3

Penanaman
Kesundaan

nilai-nilai
melalui

Pemberian

materi

mengenai

nilai-nilai

pemahaman beberapa ragam

budaya

lokal

gerak Tari Pakujajar serta

Kesundaan)

(Nilai
melalui

Siswa dapat mengetahui
berbagai
gerak
Ragam
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pemahaman mengenai unsur-

pengenalan ragam gerak

dipilih

unsur

Tari

dan terkandung nilai-nilai

tari.

tersebut

Pembelajaran

berkaitan

Pakujajar

karena

mewakili

dengan

berdasarkan unsur-unsur

yang

akan

nilai-nilai Kesundaan yakni

tari (ruang, tenaga, dan

yaitu

cageur,

cageur,

waktu)

bener, pinter, tur singer.

bageur,

bener,

ditanamkan
bageur,

pinter, tur singer dengan

Pengenalan ragam gerak

indikator tangguh, toleransi,

serta pemahaman unsur-

jujur, cerdas, dan kreatif yang

unsur tari (waktu) hanya

dikaitkan

dijadikan sebagai media

dengan

makna

kehidupan sehari-hari.

dalam proses penanaman
nilai-nilai

Kesundaan,

sehingga siswa diharapkan
mampu menerapkan nilainilai

tersebut

dalam

kehidupan sehari-hari.
3

4

Penanaman

nilai-nilai

Kesundaan

melalui daya

Pemberian

materi

mengenai

nilai-nilai

dapat

budaya

melakukan

Kesundaan)

melalui

kreativitasnya

aplikasi

atau

praktik

mengacu

ragam gerak Tari Pakujajar

ragam

gerak

yang telah diberikan menjadi

Pakujajar

mengaplikasikan

beberapa

(Nilai

siswa

kreasi siswa, sehingga siswa
atau

lokal

Melalui proses berkreasi

Tari

mengembangkan

analogi

dengan

pada

proses

yang

dilakukan

pernah

sebelumnya,

sebuah tarian. Pembelajaran

yaitu

tersebut

dengan

properti tari yakni pohon

nilai-nilai Kesundaan yakni

pakujajar dan tokoh dalam

cageur,

Tari Pakujajar, sehingga

berkaitan

bageur,

bener,

analogi

terhadap

pinter, tur singer dengan

siswa

dapat

indikator tangguh, toleransi,

mengaplikasikan

serta

jujur, cerdas, dan kreatif.

merangkai
tersebut

ragam

gerak

berdasarkan

analogi, materi yang telah
diberikan sebelumnya, dan
indikator yang digunkan
(tangguh, toleransi, jujur,
cerdas, dan kreatif)
5

Penanaman

nilai-nilai

Kesundaan

melalui daya

kreasi siswa, sehingga siswa

Pemberian
mengenai
budaya

materi
nilai-nilai
lokal

(Nilai

Melalui
ragam
Pakujajar,
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melakukan
mengaplikasikan

atau

Kesundaan)

melalui

mendapatkan pemahaman

beberapa

penampilan

atau

baru mengenai nilai-nilai

dari

Kesundaan. Melalui proses

Tari

berkreasi dan presentasi

telah

karya, siswa dapat secara

ragam gerak Tari Pakujajar

presentasi

yang telah diberikan menjadi

ragam

sebuah tarian. Pembelajaran

Pakujajar

tersebut

dikreasikan

berkaitan

dengan

karya
gerak
yang

langsung menerapkan nilai

nilai-nilai Kesundaan yakni

cageur, dabageur, bener,

cageur,

bener,

pinter, tur singer yang

pinter, tur singer dengan

secara tersirat terlihat dari

indikator tangguh, toleransi,

sikap siswa. Penampilan

jujur, cerdas, dan kreatif.

hasil kreasi siswa tersebut

bageur,

diaplikasikan berdasarkan
tahapan
analogi terhadap properti
tari yakni pohon pakujajar
dan

tokoh

Pakujajar,

dalam
materi

telah

Tari
yang

diberikan

sebelumnya, dan indikator
yang digunkan (tangguh,
toleransi, jujur, cerdas, dan
kreatif)

Deskripsi mengenai proses penanaman nilai-nilai Kesundaan berbasis
pembelajaran Tari Pakujajar dari siklus 1 sampai siklus 3 yakni sebagai berikut.

a) Siklus 1 (Pertemuan 1)
Siklus pertama dalam penelitian ini terdiri dari satu pertemuan. Pertemuan
pertama dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017. Pada siklus 1 lebih
menitikberatkan terhadap aspek kognitif siswa, yaitu siswa mendapatkan
pemahaman tentang nilai-nilai Kesundaan melalui analisis properti dan video Tari
Pakujajar berdasarkan tekstual dan kontekstual. Pembelajaran Tari Pakujajar
berdasarkan tekstual menitikberatkan terhadap pemberian stimulus berupa
properti tarian, yaitu dengan menggunakan pohon pakujajar. Selanjutnya
pemberian stimulus pun dilakukan dengan menayangkan video Tari Pakujajar,
sehingga berdasarkan video yang telah diapresiasi, maka siswa dapat melihat
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bagaimanakah Tari Pakujajar tersebut jika dilihat dari aspek tekstualnya, seperti
gerakan, iringan musik, tata rias, dan tata busananya. Pembelajaran tersebut
berkaitan dengan nilai-nilai Kesundaan yakni cageur, bageur, bener, pinter, tur
singer dengan indikator tangguh, tanggung jawab, jujur, cerdas, dan kreatif.
Pertemuan pertama diawali oleh kegiatan pembuka yang dilakukan oleh
peneliti. Kegiatan pembukaan tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan
dalam model pembelajaran sinektik, karena pada proses pembelajarannya,
penelitian ini menggunakan model pembelajaran sinektik. Peneliti membuka
pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian peneliti
menanyakan kabar seluruh siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Selanjutnya
pada pertemuan ini dilakukan proses penggalian informasi mengenai nilai-nilai
budaya lokal dan penggalian informasi mengenai tari, khususnya tari daerah
setempat. Proses penggalian informasi mengenai nilai-nilai budaya lokal yakni
nilai-nilai Kesundaan dan tari daerah setempat dilakukan kembali pada pertemuan
pertama meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan kepada siswa yakni pada
saat dilakukannya observasi. Para proses tersebut, terlihat hanya beberapa siswa
yang berani untuk mengemukakan pendapatnya mengenai nilai-nilai Kesundaan
yang terdiri dari nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.
Pada pertemuan pertama dilakukan proses apresiasi terhadap properti tari
berupa pohon pakujajar. Dari apresiasi pohon pakujajar tersebut, kemudian
peneliti memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan mengenai bentuk
pohon pakujajar, bentuk pohon pakujajar tersebut merupakan bagian dari data
tekstual. Selanjutnya peneliti menjelaskan makna dan nilai yang terdapat dalam
pohon pakujajar tersebut. Materi tersebut merupakan bagian dari data
kontekstual. Berdasarkan data tekstual, peneliti menerangkan tentang fisiologi
atau bentuk pohon pakujajar, seperti halnya tinggi pohon, warna pohon, bentuk
daun, dan bentuk akarnya. Selanjutnya berdasarkan data kontekstualnya, yakni
bahwa pohon pakujajar bersifat kokoh dan kuat. Dengan demikian, dalam hal ini
peneliti mengenalkan pemaparan mengenai pohon pakujajar secara tekstual dan
kontekstual kepada seluruh siswa. Setelah proses apresiasi properti dilakukan,
kemudian dilanjutkan dengan proses apresiasi video Tari Pakujajar. Seluruh
siswa antusias menyaksikan video tersebut. Apresiasi video Tari Pakujajar
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dilakukan guna memberikan pemahaman kepada siswa baik secara tekstual
maupun

kontesktual

mengenai

Tari

Pakujajar.

Pada

awalnya

siswa

mengidentifikasi data tekstual dari Tari Pakujajar tersebut, yakni mengenai
karakteristik gerakan Tari Pakujajar, tata rias, tata busana, dan iringan musik Tari
Pakujajar tersebut. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari proses
pengenalan konsep dalam model pembelajaran sinektik.
Tahapan selanjutnya dalam model pembelajaran sinektik yakni eksplorasi.
Dalam tahap eksplorasi terdapat tiga proses analogi, yaitu analogi personal,
analogi langsung, dan konflik padat. Tiga tahap analogi tersebut dimaksudkan
untuk dapat merangsang serta memunculkan kreativitas siswa. dalam proses
analogi personal siswa mendeskripsikan pemahamannya mengenai nilai-nilai
Kesundaan menurut sudut pandang masing-masing siswa. Analogi personal siswa
terhadap pohon pakujajar yaitu “apabila saya menjadi pohon pakujajar, maka
saya akan kuat”. Dengan demikian siswa dapat memahami berdasarkan analogi
terhadap sifat properti tersebut. Tahap analogi selanjutnya yaitu analogi langsung.
Siswa melakukan analogi langsung yakni siswa dapat mengetahui perbedaan dari
kelima nilai-nilai Kesundaan. Selanjutnya terdapat tahap konflik padat, pada
tahap ini peneliti memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan yaitu
“mengapa pohon pakujajar berdiri tegak?”. Dengan demikian, hal tersebut dapat
memunculkan pandangan baru bagi siswa. Setelah proses analisis dan identifikasi
properti tari selesai, selanjutnya siswa melakukan proses apresiasi kembali. Proses
apresiasi yang dilakukan yakni mengenai video Tari Pakujajar. Proses apresiasi
masuk ke dalam tahapan pengenalan konsep. Setelah proses apresiasi selesai,
kemudian dilanjutkan pada tahap eksplorasi, dimana siswa menganalisis juga
mengidentifikasi Tari Pakujajar secara tekstual dan kontekstual berdasarkan
video yang telah diapresiasi. Dalam tahap analogi personal, siswa beranalogi
seperti halnya “apabila saya menjadi seorang ksatria, maka saya akan menjadi
pahlawan yang memiliki sifat yang sesuai dengan nilai-nilai Kesundaan”.
Selanjutnya tahap analogi langsung, yaitu siswa dapat mengetahui perbedaan dari
kelima nilai-nilai Kesundaan (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer).
Kemudian dilanjutkan dengan tahap konflik padat, yaitu peneliti membuat analogi
seperti halnya “mengapa seorang ksatria harus memiliki nilai-nilai Kesundaan?”.
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Dengan demikian siswa tergugah untuk berpikir dan memiliki pandangan baru
mengenai nilai-nilai Kesundaan.
Setelah tahap eskplorasi selesai, dilanjutkan dengan tahap berkreasi.
Dalam hal ini, siswa bukan berkreasi mengenai tarian, melainkan tentang
pemahamannya terhadap nilai-nilai Kesundaan yang terkandung dalam Tari
Pakujajar dan juga nilai-nilai Kesundaan yang tercermin dalam kehidupan seharihari. Pada tahap ini siswa melakukan diskusi dengan teman-teman satu
barisannya, karena pada tahap ini siswa belum dibagi secara berkelompok. Setelah
tahap berkreasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap presentasi karya.
Presentasi karya dalam hal ini bukan berbentuk kreasi tarian, melainkan hasil
diskusi siswa dengan teman satu barisannya. Dengan demikian, tahapan
pembelajaran yang terakhir yaitu presentasi karya dari hasil diskusi siswa.

No.
1.

Tabel 5.3
Langkah-langkah Pembelajaran berdasarkan Sintak Model Pembelajaran Sinektik
pada pertemuan pertama
Nilai-nilai
Kegiatan
Aspek
Materi
Kesundaan
Persiapan

Kognitif
(Memahami)

Cageur, bageur, -

Pengenalan nilai-nilai Kesundaan (cageur,

bener, pinter, tur

bageur, bener, pinter, tur singer)

singer

Waktu
10 menit

- Pemberian stimulus berupa pertanyaan
kepada siswa mengenai nilai-nilai
Kesundaan
- Pemberian stimulus berupa pertanyaan
kepada siswa mengenai Tari Pakujajar

2.

Pengenalan
Konsep

- Pemahaman mengenai nilai-nilai

25 menit

Kesundaan (cageur, bageur, bener, pinter,
tur singer)
- Apresiasi properti Tari Pakujajar yaitu
pohon pakujajar: Memberikan penjelasan
mengenai properti Tari Pakujajar (pohon
pakujajar) secara tekstual dan kontekstual
- Apresiasi video Tari Pakujajar:
Memberikan penjelasan mengenai Tari
Pakujajar (pohon pakujajar) secara
tekstual dan kontekstual

3.

Eksplorasi

- Analisis nilai-nilai Kesundaan yang
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terkandung dalam Tari Pakujajar melalui
analogi terhadap pohon pakujajar dan
watak tokoh dalam cerita Legenda Kota
Sukabumi
- Analisis dan identifikasi properti Tari
Pakujajar (pohon pakujajar) berdasarkan
tekstual dan kontekstual melalui analogi
terhadap pohon pakujajar (bentuk pohon
dan sifat pohon)
- Analisis dan identifikasi Tari Pakujajar
berdasarkan tekstual dan kontekstual
melalui analogi terhadap watak tokoh
Wangsa Suta dalam cerita Legenda Kota
Sukabumi
4.

Berkreasi

- Diskusi siswa mengenai nilai-nilai

10 menit

Kesundaan yang terkandung dalam Tari
Pakujajar berdasarkan properti dan video
tari
- Diskusi siswa mengenai nilai-nilai
Kesundaan dalam kehidupan sehari-hari

5.

Presentasi
Karya

- Presentasi hasil diskusi siswa mengenai
nilai-nilai Kesundaan yang terkandung
dalam Tari Pakujajar
- Presentasi hasil diskusi siswa mengenai
nilai-nilai Kesundaan dalam kehidupan
sehari-hari

Penelitian ini menggunakan metode action research. Metode action
research terdiri dari empat tahapan diantaranya tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Tahap perencanaan merupakan
tahap dimana merumuskan kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilakukan.
Tahap pelaksanaan merupakan tahap pemberian tindakan. Pada tahap ini terdapat
langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang
digunakan yakni model pembelajaran sinektik. Selanjutnya tahap observasi, tahap
observasi merupakan tahap mengamati proses pembelajaran sesuai dengan
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perencanaan atau tidak. Terkahir yaitu tahap refleksi, yakni tahap dimana melihat
ketercapaian dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pemaparan tahapan
pembelajaran dari setiap pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran
sinektik yakni sebagai berikut.
 Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahapan awal atau dapat dikatakan sebagai
kegiatan awal. Pada awal pembelajaran, ketika peneliti memasuki ruangan kelas,
peneliti mengucapkan “Assalamualaikum’ terlebih dahulu kepada para siswa, dan
kemudian siswa membalas salam peneliti. Para siswa sudah tidak asing lagi
kepada peneliti, karena sebelumnya peneliti pernah melakukan observasi awal
kepada para siswa dengan melalukan wawancara terstruktur mengenai nilai-nilai
Kesundaan dan mengenai pembelajaran tari. Proses perkenalan diri peneliti
kepada para siswa pun sudah dilakukan ketika melakukan observasi awal. Para
siswa terlihat sangat senang dengan kedatangan peneliti dan mereka sangat
menerima kedatangan peneliti. Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai tujuan peneliti datang ke SMP Negeri 5 Kota Sukabumi. Peneliti
bertujuan untuk memberikan pembelajaran tari daerah setempat yaitu Tari
Pakujajar yang sebelumnya belum pernah diajarkan. Pemberian pembelajaran
tersebut dengan maksud untuk menanamkan nilai-nilai Kesundaan yang terdiri
dari cageur, bageur, bener, pinter, tur singer. Pada proses observasi telah
dilakukan wawancara terstruktur kepada seluruh siswa mengenai pengertian nilainilai Kesundaan serta mengenai pembelajaran seni tari yang pernah dilakukan.
Hasil dari

wawancara terstruktur dari beberapa contoh siswa yakni sebagai

berikut.

No.
1.

Tabel 5.4
Hasil wawancara terstruktur siswa pada kegiatan observasi awal
Pertanyaan
Nama
Jawaban
Pembelajaran seni tari

Fajira Maharani

“Kami ingin pembelajaram seni tari secara

yang seperti apakah

autodidak, karena agar kita bias mengekspresikan

yang kalian inginkan

kreativitas kita secara tidak terbatas”
M. Dzikri Rivaldi

“Yang saya inginkan ialah pelajaran seni tari yang
bias saya praktikan dan tidak merumitkan”
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M. Hilal Perkasa

“Menari dengan teman-teman dan menari secara
berkelompok”

M. Wastu Adzani

“Tari tradisional yang begitu indah”

Nahrisa Novia

“Yang tidak membosankan, yang meningkatkan
semangat”

Rida Wahdaniyah

“Yang menyenangkan, menarik, dan memberikan
pelajaran berharga”

2.

Apakah

yang

Saci Gumina Puti

“Mungkin Tari Modern”

Fajira Maharani

“Cageur adalah sehat secara jasmani maupun

dimaksud

dengan

rohani; bageur adalah baik berpikir, berkata, dan

cageur,

bageur,

perbuatannya; bener adalah jujur pada diri sendiri

bener,

pinter,

tur

maupun pada orang lain; pinter adalah cerdas

singer?

dalam memilih segala sesuatunya; singer adalah
gesit, cepat dalam berperilaku”
M. Dzikri Rivaldi

“Cageur adalah sehat jasmani dan rohani; bageur
adalah baik; bener adalah jujur; pinter adalah
dapat memahami; singer adalah gesit

M. Hilal Perkasa

“Cageur

adalah

sehat

walafiat,

kita

bias

melakukan apa saja jika kita cageur; bageur itu
bias

menjaga

etika,

menghormati

sesama,

menghargai, dan mengayomi; bener berarti jujur,
pinter itu jika guru menjelaskan kita mengamati,
karena dengan itu kita bias memahami apa yang
dibutuhkan keadaan; singer itu gesit, artinya kita
harus semangat dalam hal yang baik
M. Wastu Adznai

“Cageur adalah sehat dan kuat; bageur adalah baik
pada orang lain; bener adalah jujur dalam diri;
pinter adalah cerdas; singer adalah lincah

Nahrisa Novia

“Cageur adalah sehat jasmani dan rohani; bageur
adalah baik dalam berperilaku; bener adalah jujur
dalam segala hal; pinter adalah cerdas; singer
adalah gesit

Rida Wahdaniyah

“Cageur adalah sehat jasmani dan rohani; bageur
adalah baik, dapat membedakan yang baik dan
yang buruk; bener adalah jujur dalam segala hal;
pinter adalah cerdas; singer adalah gesit

Saci Gumina Puti

“Cageur adalah sehat dan kuat; bageur adalah
baikdan rendah hati; bener adalah jujur dalam
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segala hal; pinter adalah cerdas; singer adalah
gesit dan terampil

Selanjutnya pada tahap persiapan, peneliti menanyakan kembali kepada
para siswa mengenai pemahamannya terhadap nilai-nilai Kesundaan serta tentang
Tari Pakujajar. Pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti yakni “Apakah yang
dimaksud dengan cageur, bageur, bener, pinter, tur singer?”. Setelah peneliti
melontarkan pertanyaan, ternyata tidak seluruh siswa menjawab pertanyaan
peneliti. Adapun yang menjawab tidak berani mengangkat tangannya, sehingga
mereka hanya berbicara pelan dan berbisik kepada temannya. Namun, ada satu
siswa yang menjawab pertanyaan peneliti dengan mengangkat tangannya, yakni
siswa laki-laki yang bernama Hilal, ia mengatakan bahwa “cageur itu sehat;
bageur itu baik, saling tolong menolong, dan baik terhadap lingkungannya; bener
juga baik tapi lebih kepada tingkah laku pribadinya, seperti jujur; pinter itu pintar
atau cerdas, dan singer itu gesit”. Berdasarkan proses tersebut, maka seluruh
siswa belum berani untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya peneliti
memberikan pertanyaan lanjut seputar Tari Pakujajar. Hal yang sama pun dialami
pada proses pemberian pertanyaan ini, yakni peneliti melontarkan pendapat
“adakah yang mengetahui Tari Pakujajar?” selanjutnya seluruh siswa merasa
heran dan bingung. Pada kenyataannya, mereka pernah menyaksikan secara
langsung pertunjukkan Tari Pakujajar pada saat ulang tahun Kota Sukabumi.
Namun,

mereka

belum

pernah

secara

langsung

terjun

dalam

proses

pembelajarannya. Peneliti menjelaskan mengenai nilai-nilai Kesundaan serta Tari
Pakujajar secara tekstual dan kontekstual dalam tahap pengenalan konsep.


Pengenalan Konsep
Setelah peneliti memberikan stimulus berupa pertanyaan kepada siswa,

kemudian peneliti menjelaskan tentang pengertian nilai-nilai Kesundaan yang
terdiri dari cageur, bageur, bener, pinter, tur singer. Peneliti menjelaskan secara
rinci pengertian nilai-nilai Kesundaan tersebut dengan menggunakan metode
ceramah. Pada tahap ini terlihat tidak seluruh siswa antusias terhadap penjelasan
yang diutarakan oleh peneliti. Terlihat ada beberapa anak laki-laki yang membuat
kegaduhan kecil atau berbicara dengan teman sebangkunya ketika peneliti
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menjelaskan. Hal tersebut mencerminkan rasa toleransi, saling menghargai, dan
sopan santun yang kurang tertanam.
Setelah peneliti menjelaskan pengertian nilai cageur, bageur, bener,
pinter, tur singer, selanjutnya peneliti memberikan contoh aplikasi nilai-nilai
tersebut terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut
ditujukan agar siswa dapat memahami secara jelas tentang nilai-nilai Kesundaan
tersebut. Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu proses apresiasi terhadap
properti dan juga video Tari Pakujajar. Pada tahap ini peneliti memberikan
stimulus berupa pertanyaan kepada siswa tentang properti Tari Pakujajar yaitu
pohon pakujajar. Selanjutnya peneliti menjelaskan tentang pohon pakujajar
tersebut secara tekstual yakni dari bentuknya dan juga dari segi kontekstualnya,
yakni nilai-nilai dan makna yang terkandungnya. Peneliti menjelaskan pula
keterkaitan antara pohon pakujajar dengan nilai-nilai Kesundaan, seperti halnya
pohon pakujajar secara tekstual berbentuk tegak lurus, dengan demikian nilainilai yang terkandung di dalamnya yaitu ketangguhan juga keteguhan.
Proses apresiasi yang dilakukan selanjutnya yaitu apresiasi terhadap video
Tari Pakujajar. Ketika proses apresiasi video Tari Pakujajar, terlihat seluruh
siswa antusias menyaksikan tayangan video tersebut. Peneliti meminta siswa
untuk mengamati Tari Pakujajar dari segi gerak, tata busana, dan iringan
musiknya. Para siswa terlihat ingin sekali mencoba menarikan tarian tersebut. Hal
tersebut terlihat dari sikap beberapa siswa yang mencoba mengikuti gerakan dari
video tersebut. Peneliti menjelaskan bahwa gerakan dalam Tari Pakujajar
merupakan gerakan tari putra gagah yang enerjik dan kuat. Dari penjelasan
tekstual tentang gerak tersebut, peneliti mengaitkan pula pada penjelasan
kontekstual, yakni gerakan Tari Pakujajar tersebut termasuk ke dalam gerakan
yang gagah karena seorang ksatria harus memiliki sifat tangguh, gagah, dan kuat.
Selanjutnya peneliti menjelaskan tentang tata busana dan tata riasnya, yakni tata
busana dan tata rias yang digunakan yaitu mencerminkan putra gagah karena
terlihat dari warna busana yang digunakan yaitu warna hitam dan emas. Warna
hitam melambangkan kegagahan dan kejujuran, serta warna emas melambangkan
kemenangan dan keemasan. Kemudian peneliti menjelaskan pula tata rias yang
digunakan mencerminkan putra gagah, hal tersebut terlihat dari bentuk alis,
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cambang, dan kumis. Peneliti menjelaskan tentang iringan musik yang digunakan,
iringan musik yang digunakan yaitu menggunakan musik padjadjaran. Hal
tersebut berkaitan dengan data kontekstual yang akan dijelaskan oleh peneliti,
yakni padjadjaran merupakan sebuah kerajaan yang terdapat di daerah Sunda dan
Pakujajar merupakan bagian dari Kerajaan Padjadjaran.
Setelah peneliti menjelaskan Tari Pakujajar secara tekstual, kemudian
peneliti menjelaskan Tari Pakujajar tersebut berdasarkan kontekstualnya. Data
kontesktual tersebut berkaitan dengan sejarah tari, fungsi tari, makna serta nilainilai yang terkandung dalam tari tersebut. Peneliti menjelaskan sejarah Tari
Pakujajar terlebih dahulu, yakni sejarah Tari Pakujajar berawal dari sebuah
festival yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah. Peneliti
menjelaskan pula penggarap atau koreografer Tari Pakujajar tersebut, yakni
Bapak Toto Sugiarto. Sejarah Tari Pakujajar berawal dari inspirasi Bapak Toto
terhadap pohon pakujajar, karena pada zaman dahulu pohon pakujajar dijadikan
sebagai benteng kerajaan dalam mencegah serangan musuh. Peneliti menjelaskan
bahwa Tari Pakujajar berasal pula dari cerita Legenda Kota Sukabumi, yang
dimana terdapat beberapa tokoh diantaranya Wangsa Suta, Nyi Pundak Arum, Ki
Ranggah Bitung, Nyi Puntang Mayang, dan Resi Saradea. Peneliti menjelaskan
bahwa Wangsa Suta merupakan seorang pemuda yang dari semasa kecilnya ia
dibesarkan oleh Ki Ranggah Bitung dan Nyi Puntang Mayang yang tak lain yaitu
kedua orang tua dari Nyi Pundak Arum. Seiring bertambahnya usia, semakin
dewasa Wangsa Suta dan Nyi Pundak Arum menyimpan bentih-benih cinta, dan
pada akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih dan Wangsa Suta berniat untuk
menikahi Nyi Pundak Arum. Namun, tentu saja terdapat konflik dalam perjalanan
cinta mereka. Ketika Wangsa Suta hendak mencari ilmu, ia berangkat ke daerah
selatan sekitar Cikembar dan berguru pada Resi Saredea. Sang Resi memberi
amanat bahwa sebelum Wangsa Suta menikah harus membuka kampung terlebih
dahulu. Kampung tersebut adanya di tempat yang terdapat pohon Kiara kembar,
yang kemudian disebut Gunung Parang. Awal dibukanya harus di tempat Paku
Jajar berdahan lima, tempatnya condong ke selatan, di Tegal Kole yang berdaun
ungu dan bunganya hijau. Kemudian Wangsa Suta membuka tempat tersebut
sebagai kampung baru. Pada saat itu Wangsa Suta berkelana mencari ilmu dan
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membuat kampung di Gunung Parang, kecantikan Nyai Pundak Arum mulai
tersebar ke berbagai pelosok daerah, sehingga banyak bangsawan dan para
pembesar yang hendak mempersuntingnya.
Wangsa Suta memiliki perasaan yang gundah gulana yang menghantui
dirinya, kemudian Wangsa Suta dengan sengaja pergi ke daerah Mangkalaya di
Sukabumi. Ketika sampai di daerah tersebut, Wangsa Suta merasa kaget
mendapatkan kabar bahwa kekasihnya yang bernama Nyai Pundak Arum akan
dihukum mati dengan cara dipenggal lehernya atas perintah Demang Mangkalaya.
Namun, pada saat salah seorang algojo akan memenggal leher Nyai Pundak Arum
dengan golok. Wangsa Suta dikeroyok oleh para algojo dan Wangsa Suta
memberikan bisikan kepada Nyai Pundak Arum, yakni agar Nyai Pundak Arum
menunggu Wangsa Suta di Gunung Parang. Tepatnya di bawah pohon Paku Jajar
yang bercabang atau berdahan lima. Pada saat itu, Wangsa Suta berkelahi dengan
para algojo, namun sayangnya Nyai Pundak Arum berhasil ditangkap kembali
oleh dua orang algojo lainnya kemudian dibawa serta dijual ke Pulau Puteri atau
ada pula yang menyebut ke Kepulauan Seribu. Dari perkelahian sengit itu,
akhirnya Wangsa Suta berhasil membunuh salah seorang algojo. Wangsa Suta
cepat-cepat pergi ke Gunung Parang untuk menemui Nyai Raden Pundak Arum.
Namun setelah sampai di Gunung Parang, Wangsa Suta sangat terkejut karena
Nyai Raden Pundak Arum tidak ada di Gunung Parang. Kemudian Wangsa Suta
menemui gurunya yang bernama Resi Saradea, yang berada di Gunung Arca,
tempatnya tidak jauh dari Pasir Bedil atau berada di sebelah barat dari daerah
Cijangkar, Nyalindung. Resi Saradea kemudian memberi saran untuk tidak
menunggu dan mencari Nyai Pundak Arum karena dia sedang diutus oleh waktu
dan diperintah oleh zaman. Sang Guru juga berpesan kepada Wangsa Suta agar
menunggu waktu kembalinya Nyai Pundak Arum di Gunung Parang, yaitu saat
Gunung Parang sudah dipenuhi oleh rumah dan Tegal Kole sudah berubah jadi
dayeuh/kota. Akan muncul seorang perempuan cantik, yang suka membimbing
masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang menderita baik lahir maupun
batin, serta senantiasa memberikan motivasi dan membesarkan hati perempuan,
terutama perempuan yang disakiti oleh suaminya. Perempuan tersebut menurut
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Resi Saradea adalah titisan Nyai Pundak Arum. Akhirnya pada waktu itulah
Wangsa Suta dan Nyai Pundak Arum dapat bertemu dan bersatu kembali.
Seperti itulah cerita Legenda Kota Sukabumi, yang kemudian dibuat
sebauh tarian yang bernama Tari Pakujajar. Ketika peneliti menjelaskan sejarah
Tari Pakujajar, para siswa terlihat antusiasi mendengarakan penjelasan peneliti
tersebut. Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah siswa
mengerti atau tidak. Ada beberapa siswa yang mengangkat tangannya dan
bertanya, yaitu “Bu, apakah sejarah Kota Sukabumi memang seperti itu?”,
kemudian melontarkan pertanyaan kembali pada siswa yang lain “Adakah yang
mengetahui sejarah Kota Sukabumi yang lainnya?”. Kemudian ada satu siswa
yang menjawab yaitu Muhammad Dzikri Rivaldi, ia menjawab tentang sejarah
Kota Sukabumi yang berkaitan dengan penjajahan Belanda dan pada awalnya
Sukabumi bernama Tjikole. Dari pemaparan para siswa tersebut, peneliti
menjelaskan bahwa sejarah Kota Sukabumi tersebut memang banyak versinya,
dan sejarah yang telah peneliti jelaskan merupakan cerita Legenda Kota Sukabumi
yang bersifat folklor atau cerita rakyat.
Setelah peneliti menjelaskan sejarah Tari Pakujajar berdasarkan cerita
Legenda Kota Sukabumi, selanjutnya peneliti menjelaskan tentang fungsi Tari
Pakujajar, yakni Tari Pakujajar berfungsi sebagai hiburan dan di Kota Sukabumi
Tari Pakujajar merupakan tari yang rutin ditampilkan pada saat hari ulang tahun
Kota Sukabumi. Selain itu, peneliti juga menjelaskan bahwa fungsi Tari Pakujajar
selain untuk hiburan, juga untuk materi pembelajaran di sekolah. Setelah sejarah
dan fungsi dijelaskan, kemudian peneliti menjelaskan tentang makna dan nilai
dari Tari Pakujajar. Peneliti memberikan pertanyaan kepada para siswa yakni
sebagai berikut.
Peneliti

: “Apakah terdapat nilai cageur, bageur, bener, pinter tur singer dalam
Tari Pakujajar?”

Siswa

: “Ada Bu”

Peneliti : “Bagian manakah yang terlihat nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur
singer?”
Siswa

: “Dari cerita Wangsa Suta yang rela berkorban menyelamtkan
kekasihnya”
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“Wangsa Suta merupakan seorang pemuda yang tangguh, gagah, dan
berani”
Berdasarkan tanya jawab tersebut, maka siswa dapat menganalisis nilainilai Kesundaan yang terdapat dalam Tari Pakujajar berdasarkan data tekstual
dan kontekstualnya.


Eksplorasi
Setelah tahapan pengenalan konsep, tahap selanjutnya yang dilakukan

yaitu eksplorasi. Dalam tahap eksplorasi terdapat aktivitas metafora diantaranya
analogi personal, analogi langsung, dan konflik padat. Tahap analogi personal
yang pertama dilakukan yaitu terhadap properti tari, yakni pohon pakujajar. Pada
tahap analogi personal ini peneliti meminta siswa untuk memberikan
pandangannya terhadap properti tari yakni pohon pakujajar, analogi personal
siswa terhadap pohon pakujajar yaitu “apabila saya menjadi pohon pakujajar,
maka saya akan kuat”. Dengan beranalogi demikian, maka siswa akan berusaha
merasakan langsung dan

mengimajinasikan dirinya menjadi pohon tersebut,

sehingga ada hal yang tertanam dalam diri siswa yaitu kemampuan dan sifat yang
dimiliki oleh pohon pakujajar. Berdasarkan proses analogi personal siswa
terhadap pohon pakujajar, terlihat adanya respon dari para siswa, yakni siswa
berperan sebagai orang kuat, sebagai contoh beberapa siswa mengangkat kedua
tangannya layaknya orang yang kuat. Dengan demikian, melalui analogi personal
ini, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Kesundaan, yakni cageur yang berarti
kuat.
Setelah proses analogi personal terhadap pohon pakujajar, kemudian
dilanjutkan dengan analogi personal berdasarkan video Tari Pakujajar yang telah
diapresiasi. Pada proses ini siswa beranalogi “apabila saya menjadi seorang
ksatria, maka saya akan menjadi pahlawan yang memiliki sifat yang sesuai
dengan nilai-nilai Kesundaan”. Dengan demikian, dengan analogi personal
tersebut, maka siswa merasakan langsung dan berimajinasi memerankan sebagai
ksatria. Pada proses analogi personal ini, maka siswa lebih dapat mengembangkan
pemikirannya mengenai nilai-nilai Kesundaan, yakni bagaiamanakah sikap yang
di dalamnya terkandung nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur singer. Setelah
proses analogi personal, dilanjutkan dengan proses analogi langsung. Proses
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analogi langsung yang dilakukan yakni siswa mengemukakan tentang perbedaan
antara kelima nilai-nilai Kesundaan tersebut. Setelah proses analogi personal dan
analogi langsung dilakukan, selanjutnya dilakukan analogi konflik atau konflik
padat. Konflik padat terhadap pohon pakujajar yaitu “mengapa pohon pakujajar
berdiri tegak?”. Dengan demikian, dari proses konflik padat tersebut, siswa dapat
mengembangkan pemikirannya dan dapat memunculkan gagasan baru. Seperti
yang dinyatakan oleh salah satu siswa kelas IX B yaitu Muhammad Dzikri
Rivaldi, ia mengatakan bahwa pohon pakujajar harus tegak agar tetap kokoh dan
tidak mudah layu. Pernyataan tersebut didapatkan ketika peneliti memberikan
pertanyaan yang sesuai dengan konflik padat tersebut. Konflik pada yang
selanjutnya dilakukan yakni konflik pada berdasarkan video Tari Pakujajar yang
telah diapresiasi. Dalam hal ini konflik padat yang dilakukan yaitu “mengapa
seorang ksatria harus memiliki nilai-nilai Kesundaan?”. Dengan demikian, siswa
akan berpikir mengapa seorang ksatria harus memiliki nilai cageur, bageur,
bener, pinter, tur singer. Berdasarkan konflik padat tersebut, salah satu siswa
yakni Rima Melati menyatakan bahwa seorang ksatria harus memiliki nilai
cageur, bageur, bener, pinter, tur singer agar dapat menumpas kejahatan serta
menolong sesama. Dari proses eksplorasi tersebut, maka pengetahuan siswa
mengenai nilai-nilai Kesundaan dapat berkembang menjadi lebih luas.


Berkreasi
Tahapan selanjutnya yaitu berkreasi. Tahap berkreasi tidak hanya

berorientasi pada praktik atau psikomotor saja, namun dapat pula berorientasi
pada pengembangan kognisi siswa, seperti halnya diskusi. Pada tahapan ini,
peneliti meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman satu barisannya, karena
pada pertemuan pertama siswa belum dibagi kelompok. Siswa mendiskusikan
pemahamannya mengenai nilai-nilai Kesundaan serta contoh-contoh sikapnya
dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pemahamannya terhadap properti
dan video Tari Pakujajar. Dengan proses diskusi ini, maka siswa akan lebih dapat
memahami bagaimana caranya berpendapat, menerima pendapat, dan mengambil
keputusan. Peneliti melakukan penilaian terhadap siswa berdasarkan sikap-sikap
siswa ketika berdiskusi.


Presentasi Karya
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Tahap yang terakhir yaitu presentasi karya, pada tahap ini tidak hanya
penampilan gerak saja yang ditampilkan, melainkan hasil presentasi secara lisan
pun termasuk ke dalam tahap presentasi karya. Setelah berdiskusi para siswa
mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pemahaman terhadap nilai-nilai
Kesundaan (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer) di depan kelas sesuai
dengan barisannya masing-masing. Di kelas tersebut terdiri dari empat baris, dan
dari setiap baris tersebit memiliki jawaban yang berbeda-beda mengenai nilainilai Kesundaan. Dari setiap baris tersebut tidak seluruh siswa mengutarakan
pendapatnya, dan terlihat masih ada beberapa siswa yang malu atau kurang
percaya diri, sehingga dari setiap baris hanya ada satu sampai tiga orang yang
berani mengungkapkan jawaban yang telah didiskusikan.


Tahap Observasi
Tahap observasi pada siklus 1 yakni melakukan observasi terhadap semua

tindakan yang telah dilakukan. Pada pertemuan pertama ini siswa cenderung pasif,
namun masih mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Kondisi siswa yang
pasif terlihat dari kurangnya rasa percaya diri dan keberanian siswa dalam
mengeluarkan pendapat. Para siswa terlihat saling mengandalkan pada siswa yang
lainnya.


Tahap Refleksi
Setiap pertemuan perlu diadakannya refleksi, guna melihat ketercapaian

serta kekurangan-kekurangan dari setiap proses pembelajaran. Pada pertemuan
pertama ini proses pembelajaran dikatakan berhasil, karena siswa sudah mulai
paham akan nilai-nilai Kesundaan. Namun, banyak siswa yang masih diam dan
malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal tersebut dikarenakan para siswa
belum mengenal peneliti lebih jauh, sehingga mereka masih kaku dalam proses
pembelajarannya. Dengan demikian, pada pertemuan selanjutnya peneliti akan
lebih komunikatif lagi dalam menyampaikan materi, agar seluruh siswa merasa
terajak untuk aktif mengikuti proses pembelajaran.


Pembelajaran Terpetik
Pertemuan pertama ini menambah wawasan siswa tentang tari daerah

setempat, khususnya tari yang terdapat di Kota Sukabumi. Pada awalnya hanya
beberapa siswa yang mengetahui nilai-nilai Kesundaan (cageur, bageur, bener,
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pinter, tur singer), namun setelah pertemuan pertama ini, seluruh siswa dapat
mengetahui apa saja nilai-nilai yang terdapat di daerah Sunda tersebut. Para siswa
terlihat antusias ketika mengapresiasi properti tari yakni pohon pakujajar dan
video Tari Pakujajar. Dengan demikian, melalui kegiatan tersebut dapat terlihat
sikap saling menghargai dari diri siswa. Pada pertemuan pertama ini siswa
cenderung lebih senang mengikuti pembelajaran dan diberikan materi,
dibandingkan dengan berdiskusi serta mempresentasikan hasil diskusinya.
Kegiatan belajar mengajar pada pertemuan pertama terlihat pada gambar
di bawah ini.

Gambar 5.1
Tahap persiapan
(Sumber: Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.2
Proses apresiasi terhadap properti tari yaitu pohon pakujajar
(Sumber: Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)
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Gambar 5.3

Gambar 5.4
Proses Apresiasi Video Tari Pakujajar
(Sumber: Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

b) Siklus 2 (Pertemuan 2)
Siklus kedua dalam penelitian ini terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan
kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, sedangkan pertemuan
ketiga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017. Siklus 2 lebih
menitikberatkan terhadap aspek afektif siswa, yaitu penanaman nilai-nilai
Kesundaan melalui pemahaman unsur-unsur tari berdasarkan beberapa ragam
gerak Tari Pakujajar. Pembelajaran tersebut berkaitan dengan nilai-nilai
Kesundaan yakni cageur, bageur, bener, pinter, tur singer dengan indikator
tangguh, tanggung jawab, jujur, cerdas, dan kreatif yang dikaitkan dengan makna
kehidupan sehari-hari. Pertemuan kedua lebih berorientasi pada aspek afektif,
yakni siswa dapat merasakan nilai-nilai Kesundaan tersebut melalui pengenalan
ragam gerak Tari Pakujajar. Ragam gerak Tari Pakujajar yang diberikan
termasuk ke dalam tiga kategori yaitu pure movement, locomotion, dan gesture.
Dari ketiga kategori tersebut terdapat 6 ragam gerak yang akan diberikan kepada
siswa dan ketujuh ragam gerak tersebut terkandung nilai-nilai cageur, bageur,
bener, pinter, tur singer.
Pertemuan kedua diawali oleh tahap persiapan, dimana peneliti membuka
pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu dan kemudian peneliti
memeriksa kehadiran para siswa. Pada tahap persiapan ini peneliti mengulas
kembali pembelajaran yang telah dilakukan di pertemuan sebelumnya, yakni
membahas tentang nilai-nilai Kesundaan melalui apresiasi properti tari yaitu
pohon pakujajar dan video Tari Pakujajar. Peneliti melontarkan pertanyan kepada
para siswa mengenai pemahaman mereka tentang nilai-nilai Kesundaan,
dilanjutkan dengan pertanyaan seputar pohon pakujajar baik secara tekstual
maupun kontekstualnya, dan diakhiri dengan pertanyaan seputar Tari Pakujajar
baik secara tekstual maupun kontekstual berdasarkan video tari yang telah
diapresiasi. Selanjutnya peneliti menayangkan kembali video Tari Pakujajar,
karena pada pertemuan kedua ini akan diberikan beberapa ragam gerak dari tari
tersebut. Setelah para siswa mengapresiasi kembali video Tari Pakujajar,
kemudian peneliti meminta beberapa siswa maju ke depan untuk memperagakan
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gerak Tari Pakujajar yang mereka mampu dan mereka ingat. Selanjutnya peneliti
memberikan arahan pada siswa mengenai macam-macam ragam gerak yang akan
diberikan. Peneliti menerangkan satu per satu gerakan Tari Pakujajar yang di
dalamnya terkandung pula nilai-nilai Kesundaan. Ketika peneliti menerangkan,
para siswa antusias memperhatikan peneliti. Kemudian, ada beberapa siswa yang
maju ke depan dan mau memperagakan ragam gerak yang telah diberikan oleh
peneliti. Siswa yang maju tersebut memperagakan gerakan jangkung ilo dan
gerakan capang. Setelah beberapa ragam gerak tersebut diberikan, kemudian
peneliti menerangkan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tari, diantaranya
ruang, tenaga, dan waktu. Pada pertemuan kedua ini materi tentang unsur tari
yang akan dibahas yakni ruang dan tenaga. Langkah-langkah tersebut termasuk ke
dalam tahapan pengenalan konsep dalam model pembelajaran sinektik.
Tahap selanjutnya yaitu tahap eksplorasi, dalam tahap ini terdapat proses
analogi personal, analogi langsung, dan analogi konflik. Seluruh siswa melakukan
analogi personal terhadap 6 ragam gerak yang telah diterangkan sebelumnya.
Seperti halnya peneliti meminta siswa untuk menggerakan gerakan sembah,
kemudian peneliti menjelaskan secara tekstual tentang gerak sembah tersebut dan
seluruh siswa bersama-sama mengikuti gerakan tersebut. Selanjutnya peneliti
menjelaskan makna dan nilai yang terkandung dalam gerak sembah. Gerak
sembah melambangkan penghormatan, dengan demikian makna dan nilai yang
terkandung dalam gerak sembah yakni kita harus memiliki tatakrama dalam
bersosialisasi seperti halnya sikap saling menghormati. Proses analogi dilakukan
dengan cara siswa secara langsung menjadi bagian dari permasalahan. Sebagai
contoh, siswa bertindak sebagai anak yang hendak pergi ke sekolah, maka seorang
anak berkewajiban untuk berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya.
Dengan demikian dalam hal ini gerak sembah dijadikan sebagai media dalam
penanaman nilai-nilai kehidupan. Selain itu, ragam gerak yang lain pun demikian,
yakni peneliti menjelaskan secara tekstual mengenai gerakan sesuai dengan
bentuk gerak tubuh serta menjelaskan pula secara kontekstual, yakni mengenai
makna dan nilai-nilai dalam kehidupan. Tahap dalam model pembelajaran
sinektik yang selanjutnya yaitu tahap berkreasi dan presentasi karya. Pada tahap
berkreasi seluruh siswa dengan kelompoknya masing-masing berdiskusi dan
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bersama-sama berlatih ragam gerak yang telah diberikan. Kemudian pada tahap
presentasi karya para siswa mempresentasikan hasil diskusinya yakni mengenai
ragam gerak Tari Pakujajar yang telah diberikan beserta makna gerak dan nilainilai yang terkandung di dalamnya.
Tabel 5.5
Langkah-langkah Pembelajaran berdasarkan Sintak Model Pembelajaran Sinektik
pada pertemuan kedua
Nilai-nilai
No.
Kegiatan
Aspek
Materi
Kesundaan
1.

Persiapan

Afektif

Cageur, bageur,

- Penayangan

(Merasakan)

bener, pinter, tur

Pakujajar

singer

kembali

video

Waktu

Tari

5 menit

- Pemberian stimulus kepada siswa

5 menit

berupa pertanyaan tentang tari
- Pemberian stimulus kepada siswa
untuk dapat mencontohkan beberapa
gerak yang telah diapresiasi
2.

Pengenalan

- Pengenalan

Konsep

Pakujajar

ragam

gerak

Tari

20 menit

- Pengenalan nilai-nilai, makna, dan
simbol dari beberapa ragam gerak
Tari Pakujajar
3.

Eksplorasi

- Analisis dan identifikasi nilai-nilai

25 menit

yang terkandung dalam gerak Tari
Pakujajar
- Analisis dan identifikasi makna dan
nilai-nilai dari masing-masing ragam
gerak Tari Pakujajar terhadap sikap
atau perilaku yang harus diterapkan
dalan kehidupan sehari-hari
4.

Berkreasi

- Siswa secara berkelompok
mengkreasikan serta merangkai
ragam gerak Tari Pakujajar yang
telah diberikan
- Siswa berdiskusi dengan
kelompoknya mengenai nilai-nilai
yang terkandung dalam setiap ragam
gerak Tari Pakujajar yang telah
diberikan
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5.

Presentasi

- Siswa menampilkan hasil kreasi

Karya

ragam gerak Tari Pakujajar
- Siswa mempresentasikan apa saja
nilai-nilai yang terkandung dalam
setiap ragam gerak tersebut
- Siswa mempresentasikan tentang
bagaimana sikap atau perilaku yang
semestinya diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari

Siklus 2 pada pertemuan kedua ini membahas mengenai ragam gerak Tari
Pakujajar yang mewakili nilai-nilai Kesundaan serta penerapannya dalam
kehidupan

sehari-hari.

Pemaparan

setiap

tahap

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran sinektik yakni sebagai berikut.


Persiapan
Peneliti memasuki ruangan dan mengucapkan “Assalamualaikum” dan

seluruh siswa menjawab salam peneliti. Pertemuan kedua ini akan dimulai dengan
mempelajari ragam gerak Tari Pakujajar. Dengan demikian para siswa sudah
mempersiapkan ruangan kelas mereka dengan merapikan meja serta kursinya.
Peneliti memberikan stimulus awal berupa pertanyaan, yakni seputar tari. Para
siswa berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan peneliti, mereka sangat
antusias terhadap pertanyaan tentang tari tersebut. Para siswa terlihat semangat
menjawab meskipun masih secara bersama-sama. Jawaban dari para siswa tentang
tari yaitu “tari adalah gerak”, “tari adalah gerakan yang indah”, “tari adalah
gerakan yang diiringi dengan musik”. Seperti itulah jawaban mereka. Kemudian
peneliti memberikan pertanyaan kembali seputar nilai-nilai Kesundaan yang pada
pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Para siswa menjawab dengan sangat
bersemangat. Selanjutnya peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari pertemuan
kedua ini, yakni dalam pertemuan kedua ini akan mempelajari mengenai ragamragam gerak Tari Pakujajar yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Kesundaan
serta sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.


Pengenalan Konsep
Pada tahap pengenalan konsep peneliti menjelaskan tentang tari dan

mengarahkan pemahaman siswa mengenai tari. Peneliti menjelaskan bahwa tari
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merupakan ekspresi seseorang yang dituangkan melalui gerakan yang indah.
Peneliti menanyakan kembali pada seluruh siswa terkait pengalaman mereka
mempelajari tari. Berdasarkan pertanyaan tersebut terlihat seluruh siswa sudah
mempelajari tari. Selanjutnya peneliti menayangkan kembali video Tari
Pakujajar, karena akan mempelajari tentang ragam gerak Tari Pakujajar. Setelah
kegiatan apresiasi, peneliti bertanya kepada siswa mengenai tentang bagaimana
gerakan Tari Pakujajar. Pertanyaan ini pernah peneliti tanyakan juga ada
pertemuan sebelumnya. Namun, pada pertemuan kedua ini terlihat para siswa
lebih berani dan aktif untuk menjawab. Jawaban mereka variatif, ada yang
menjawab bahwa gerakannya gagah dan kuat. Adapun yang menjawab bahwa
gerakannya cepat dan sulit. Peneliti meminta beberapa siswa maju ke depan untuk
memperagakan beberapa gerakan Tari Pakujajar yang mereka ingat setelah
melalui proses apresiasi video tari. Terlihat ada enam orang siswa yang maju ke
depan untuk memperagakan gerakan yang mereka ingat. Setelah itu, peneliti
meminta siswa-siswa tersebut untuk kembali duduk ke tempat semula. Peneliti
memberikan arahan mengenai ragam gerak yang mewakili nilai-nilai Kesundaan.
Gerak-gerak tersebut diantaranya sembah, sirig, capang, nyawang, gedig, dan
jangkung ilo. Peneliti menggerakan satu per satu gerakan yang mewakili nilainilai Kesundaan. Setelah peneliti memperagakannya, kemudian para siswa
mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Peneliti menjelaskan pula makna dan nilai
yang terkandung dalam keenam gerakan tersebut, dimulai dari sembah, sirig,
capang, nyawang, gedig, dan terakhir yaitu jangkung ilo. Peneliti menjelaskan
nilai-nilai Kesundaan yang terdapat dalam setiap gerakan dan mengaitkannya
dengan kehidpan sehari-hari. Hal tersebut, agar siswa memiliki gambaran tentang
bagaimana perilaku yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.


Eksplorasi
Tahapan selanjutnya yaitu tahap eskplorasi, yang terdiri dari analogi

personal, analogi langsung, dan analogi konflik. Proses analogi dilakukan
berdasarkan keenam ragam gerak yang telah diberikan, seperti halnya pada proses
analogi personal berdasarkan gerak sembah, maka peneliti meminta siswa untuk
beranalogi menjadi seorang anak yang hendak pergi dan sebelumnya berpamitan
kepada orang tuanya. Selanjutnya gerakan sirig yang melambangkan tentang
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kesiapsiagaan, gesit, dan cekatan. Dengan demikian proses analogi personal pada
gerakan sirig ini yakni siswa beranalogi pada seorang ksatria yang harus selalu
bersikap gesit dalam menolong sesama. Selain pada gerakan sirig, pada gerakan
capang, nyawang, geding, dan jangkung ilo pun para siswa melakukan analogi
personal terhadap seorang ksatria. Dengan demikian, pemahaman serta kreativitas
siswa terasah melalui analogi personal tersebut. Siswa lebih dapat bergerak karena
mereka memerankan tokoh sebagai ksatria, karena seorang ksatria harus memiliki
nilai-nilai Kesundaan yang terdiri dari cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.
Selanjutnya para siswa melakukan proses analogi langsung berdasarkan keenam
ragam gerak Tari Pakujajar yang sesuai dengan nilai cageur, bageur, bener,
pinter, tur singer. Siswa beranalogi langsung terhadap nilai-nilai Kesundaan
melalui gerakaan, sehingga siswa dapat secara langsung mengetahui bagaimana
nilai-nilai Kesundaan tersebut jika dikaitkan dengan gerak. Sebagai contoh pada
gerakan jangkung ilo, gerak jangkung ilo melambangkan sikap hati-hati, penuh
pertimbangan, dan introspeksi pada diri sendiri (ngilo diri). Dengan demikian,
siswa mengidentifikasi nilai Kesundaan apa saja yang terkandung dalam gerak
jangkung ilo tersebut. Sikap kahati-hatian dalam gerak jangkung ilo
mencerminkan nilai pinter, karena kehati-hatian selalu dilandasi dengan proses
berpikir yang matang. Selanjutnya sikap introspeksi diri berkaitan dengan nilai
bageur dan bener, karena proses introspeksi merupakan proses mengukur diri
sendiri mengenai perilaku yang harus diubah agar lebih baik lagi. Proses analogi
yang terakhir yakni proses analgi konflik, dalam hal ini siswa beranalogi terhadap
seorang ksatria yang memiliki nilai-nilai Kesundaan, sehingga ketika siswa
bergerak, siswa dapat memperagakan gerakan tersebut dengan optimal, meskipun
memang tidak seluruh siswa dapat bergerak secara baik. Namun, dalam hal ini
lebih menekankan terhadap penanaman nilai-nilai pada siswa, bukan meminta
siswa untuk pandai bergerak, karena gerak hanya dijadikan sebagai media dalam
penyampaian nilai-nilai Kesundaan.


Berkreasi
Pada tahap berkreasi ini, siswa membuat kelompok dan dibagi menjadi 6

kelompok. Seluruh siswa di kelas IX B terdiri dari 42 siswa dan dibagi menjadi 6
kelompok, sehingga satu kelompoknya terdiri dari 7 siswa. Tahap berkreasi yang
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dilakukan pada pertemuan ini yakni seluruh siswa memperagakan ragam gerak
yang telah diberikan, kemudian siswa mengembangkan gerakan tersebut sebelum
merangkainya, karena siswa belum mendapat materi tentang unsur-unsur tari.
Dengan demikian pertemuan kedua ini lebih menekankan terhadap pemahaman
siswa akan ragam gerak yang telah diberikan dan mewakili nilai-nilai Kesundaan.


Presentasi Karya
Tahap presentasi karya yang dilakukan pada pertemuan kedua ini, yaitu

siswa menampilkan hasil kreasi terhadap gerakan-gerakan yang telah diberikan.
Selain itu, siswa mempresentasikan pula nilai-nilai yang terkandung dalam setiap
gerakan yang diberikan. Hal tersebut dilakukan guna menilai pemahaman siswa
serta proses berpikir siswa. Melalui tahap presentasi karya tersebut, dapat terlihat
nilai-nilai yang tertanam pada diri siswa. Nilai-nilai tersebut tentunya merupakan
nilai-nilai Kesundaan (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer) yang memiliki
indikator diantaranya tangguh, toleransi, jujur, cerdas, dan kreatif.


Tahap Observasi
Tahap observasi pada siklus 2 yakni melakukan observasi terhadap semua

tindakan yang telah dilakukan. Pada pertemuan kedua ini terlihat adanya
peningkatan pada diri siswa, yakni siswa lebih aktif lagi dalam proses
pembelajaran.

hal

tersebut

terlihat

dari

respon

siswa

ketika

peneliti

memperkenalkan ragam gerak Tari Pakujajar dan beberapa siswa berlombalomba maju ke depan untuk memperagakan gerak tersebut. Kemudian terlihat
adanya sikap saling tolong menolong siswa dengan kelompoknya, hal tersebut
terlihat melalui tahap berkreasi, dimana siswa berkelompok untuk mengkreasikan
gerak serta berdisukusi untuk mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung
dalam gerak tersebut.


Tahap Refleksi
Berdasarkan hasil pembelajaran, pada pertemaun kedua ini siswa terlihat

aktif dibandingkan dengan pertemuan pertama. Namun, hanya saja masih ada
beberapa siswa yang cenderung tidak serius ketika melaksanakan pembelajaran.
beberapa siswa laki-laki masih senang bersenda gurau ketika proses pembelajaran
berlangsung. Hal tersebut membuat peneliti menjadi lebih tegas dan semangat
dalam melaksanakan proses pembelajaran.
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Pembelajaran Terpetik
Dari hasil pembelajaran di pertemuan kedua ini, sudah mulai terlihat

karakteristik dari setiap siswa, seperti halnya siswa yang memiliki jiwa
kepemimpinan, siswa yang mandiri, siswa yang hanya ingin berdiam diri
menerima materi, dan siswa yang hanya mengandalkan temannya sendiri.
Pembelajaran tari ini ditujukan sebagai proses penanaman nilai-nilai Kesundaan,
dengan demikian seluruh siswa harus mampu berpikir dan bersikap sesuai dengan
indikator dari nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur singer. Pertemuan kedua ini
membahas tentang ragam gerak Tari Pakujajar yang di dalamnya terkandung
nilai-nilai Kesundaan. Dari proses ini terlihat beberapa siswa yang mendominasi
dan ingin lebih unggul dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Hal tersebut
menimbulkan kecemburuan sosial diantara siswa. Dengan demikian, peneliti
harus menjadi penengah dan peneliti harus mampu mengendalikan siswa tersebut
agar tidak terjadi kecemburuan sosial kembali, serta peneliti harus mampu
memberikan motivasi kepada siswa yang belum aktif dalam pembelajaran.
Kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kedua terlihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 5.5

Gambar 5.6
Tahap persiapan
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)
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Gambar 5.7
Tahap pengenalan konsep
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.8
Tahap pengenalan konsep
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.9
Gambar 5.10
Peneliti memberikan contoh gerak jangkung ilo kepada siswa
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.11
Gambar 5.12
Tahap eksplorasi dan berkreasi pada gerak sembah
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

c) Siklus 2 (Pertemuan 3)
Siklus 2 lebih menitikberatkan terhadap aspek afektif siswa, yaitu
penanaman

nilai-nilai

Kesundaan

melalui

pemahaman

unsur-unsur
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berdasarkan beberapa ragam gerak Tari Pakujajar. Pertemuan ketiga ini
dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Maret 2017. Pertemuan ketiga dalam siklus 2
ini lebih menekankan terhadap aspek afektif yakni siswa dapat merasakan nilainilai Kesundaan yang tertanam melalui pembelajaran ragam gerak tari. Pada
pertemuan sebelumnya telah diperkenalkan mengenai beberapa ragam gerak yang
mewakili nilai-nilai Kesundaan, sementara tari tentunya tidak terlepas dari unsurunsur yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian melalui pertemuan ketiga
ini, peneliti akan memberikan materi mengenai unsur-unsur tari (ruang, tenaga,
dan waktu). Pertemuan ketiga diawali dengan tahap persiapan, dimana peneliti
memasuki ruangan, dilanjutkan dengan ucapan salam dari peneliti kepada para
siswa, dan selanjutnya peneliti memeriksa kehadiran siswa. Setelah tahap
persiapan, dilanjutkan dengan tahap pengenalan konsep.
Dalam tahap pengenalan konsep, sebelum peneliti menjelaskan materi
yang akan diberikan, peneliti memberikan pertanyaan kepada pada siswa terkait
dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti menyanyakan
tentang apa saja ragam gerak yang telah dipelajari di pertemuan kedua. Kemudian
para siswa menjawab dengan sangat lantang dan bersemangat. Peneliti
memberikan pertanyaan pula terkait makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam
setiap gerak. Namun, dalam hal ini hanya beberapa siswa yang menjawab secara
lantang, beberapa siswa lainnya terlihat berdiam diri dahulu sebelum menjawab.
Hal tersebut memunculkan anggapan bahwa beberapa siswa sudah lupa tentang
makna dan nilai yang terkandung dari setiap ragam gerak yang telah dipelajari
sebelumnya. Setelah itu, kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan pada
proses pemebelajaran di pertemuan ketiga ini. Materi yang diberikan di pertemuan
ketiga ini yaitu mengenai unsur-unsur tari yang terdiri dari ruang, tenaga, dan
waktu. Para siswa sudah mengethaui tentang ragam geraknya, namun setiap
gerakan tidak terlepas dari unsur tari. Dengan demikian, pemahaman mengenai
unsur tari akan dipaparkan oleh peneliti. Peneliti memberikan pertanyaan terlebih
dahulu kepada siswa terkait dengan ruang, tenaga, dan waktu dalam tari.
Pertanyaan peneliti mengenai unsur tari yaitu “apakah unsur utama tari?” dan
siswa menjawab “gerak”. Kemudian peneliti memaparkan bahwa ada unsur-unsur
lainnya yaitu ruang, tenaga, dan waktu. Ruang dalam tari dimaksudkan sebagai
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wadah penari untuk menuangkan geraknya. Ruang sangat berkaitan dengan gerak.
Kemudian tenaga dalam tari berhubungan dengan karakter serta ekspresi yang
dikeluarkan, seperti halnya karakter gagah tentunya menggunakan tenaga yang
kuat, agar dapat memberikan kesan gagah. Selanjutnya waktu dalam tari berkaitan
dengan iringan musik yang terdiri dari durasi, ketukan, dan tempo. Setelah
pemaparan unsur tari oleh peneliti, kemudian siswa diajak untuk bereksplorasi
mengenai ketiga unsur tersebut, agar siswa lebih memahami materi tersebut.
Tahap selanjutnya yaitu eksplorasi, yang dimana terdapat tiga proses
analogi, yaitu analogi personal, analogi langsung, dan analogi konflik. Pada tahap
analogi personal mengenai ruang, siswa diajak untuk beranalogi terhadap sebuah
tempat yang memiliki ukuran besar, sedang, dan kecil. Analogi personal tersebut
yaitu “apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sedang berada di tempat yang
luas, tempat yang sedang, dan tempat yang sempit”. Kemudian para siswa
bergerak sesuai dengan pemahaman serta imajinasinya ketika berada di tiga
tempat tersebut. Berdasarkan stimulus yang diberikan tersebut, terlihat para siswa
aktif dan mau untuk bergerak. Setelah analogi personal dilakukan, kemudian
proses analogi langsung dilakukan terhadap ragam gerak Tari Pakujajar yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Para siswa memperagakan keenam
ragam gerak Tari Pakujajar disesuaikan pula denagn pemahaman mereka
terhadap ruang dalam tari yang terdiri dari ruang besar, sedang, dan sempit.
Dalam hal ini siswa lebih dapat mengembangkan kreativitasnya.
Selanjutnya

setelah proses

analogi

terhadap

pemahaman

ruang,

dilanjutkan dengan proses analogi terhadap tenaga. Proses analogi personal yang
dilakukan mengenai pemahaman tenaga yaitu para siswa beranalogi terhadap
karakter tokoh dalam cerita Legenda Kota Sukabumi, yaitu Wangsa Suta yang
bersifat kuat dan gagah, algojo yang memiliki sifat lebih lemah dibandingkan
dengan Wangsa Suta, dan Nyi Pundak Arum yang terlihat lemah tak berdaya
karena akan dihukum mati oleh algojo. Berdasarkan ketiga tokoh tersebut, maka
siswa dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga tenaga yaitu tenaga kuat yang
dimiliki oleh Wangsa Suta, tenaga sedang yang dimiliki oleh algojo karena kalah
oleh Wangsa Suta, dan tenaga lemah yang dimiliki oleh Nyi Pundak Arum.
Dengan demikian, melalui proses analogi tersebut siswa dapat mengetahui tenaga
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yang yang digunakan dan sesuai dengan gerakannya, yang terdiri dari tenaga kuat,
sedang, dan lemah. Selanjutnya dilakukan proses analogi langsung, yakni siswa
beranalogi tentang tenaga terhadap ragam gerak Tari Pakujajar. Para siswa
bergerak sesuai dengan kreativitasnya menggunakan tenaga baik itu tenaga kuat,
sedang, ataupun lemah.
Proses analogi selanjutnya dilakukan terhadap unsur tari terakhir yaitu
waktu. Pada proses analogi personal terhadap waktu, siswa beranalogi tehadap
tempo dan ketukan. Proses analogi terhadap tempo yakni siswa beranalogi
terhadap laju kendaraan yang cepat, sedang, dan lambat. Dengan demikian,
berdasarkan proses analogi personal tersebut siswa mengimajinasikan gerakangerakan dengan ketiga laju kendaraan tersebut, yakni gerakan dengan tempo
cepat, gerakan dengan tempo sedang, dan gerakan dengan tempo lambat.
Selanjutnya analogi personal terhadap ketukan yakni berorientasi pada hitungan
dalam tari. Hitungan dalam Tari Pakujajar tersebut sesuai dengan musik iringan
Tari Pakujajar. Hitungan gerak dalam pemahaman ketukan sangan berkaitan
dengan tempo yang digunakan. Selanjutnya proses analogi langsung tentang
pemahaman waktu dalam tari dilakukan terhadap gerakan-gerakan Tari Pakujajar
yang telah diberikan, sehingga siswa bergerak sesuai dengan tempo, ketukan, dan
hitungan yang mereka inginkan. Selanjutnya pada tahap berkreasi seluruh siswa
dengan kelompoknya bersama-sama merangkai ragam gerak yang telah dipelajari
yang kemudian disesuaikan dengan pengolahan ruang, tenaga, dan waktu. Pada
tahap presentasi karya seluruh siswa dengan kelompoknya masing-masing
menampilkan hasil kreasinya di depan kelas.
Tabel 5.6
Langkah-langkah Pembelajaran berdasarkan Sintak Model Pembelajaran Sinektik
pada pertemuan ketiga
Nilai-nilai
No.
Kegiatan
Aspek
Materi
Kesundaan
1.

Persiapan

Afektif
(Merasakan)

Cageur, bageur, -

Pengulasan materi pembelajaran

bener, pinter, tur

pada pertemuan sebelumnya

singer

-

Waktu
10 menit

Pemberian stimulus kepada siswa
berupa pertanyaan tentang unsurunsur tari

2.

Pengenalan

- Pengenalan konsep ruang dalam
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Konsep

tari
- Pengenalan konsep tenaga dalam
tari
- Pengenalan konsep waktu dalam
tari

3.

Eksplorasi

- Analisis dan identifikasi

30 menit

pemahaman ruang dalam tari
melalui analogi
- Analisis dan identifikasi
pemahaman tenaga dalam tari
melalui analogi
- Analisis dan identifikasi
pemahaman waktu dalam tari
melalui analogi
4.

Berkreasi

- Siswa merangkai ragam gerak Tari

20 menit

Pakujajar sesuai dengan
pemahaman ruang (besar, sedang,
dan sempit)
- Siswa merangkai ragam gerak Tari
Pakujajar sesuai dengan
pemahaman tenaga (kuat, sedang,
dan lemah)
- Siswa merangkai ragam gerak Tari
Pakujajar sesuai dengan
pemahaman waktu (tempo,
ketukan, dan hitungan)
- Proses merasakan dalam
penanaman nilai-nilai Kesundaan

5.

Presentasi
Karya

- Siswa menampilkan hasil kreasi
rangkaian ragam gerak Tari
Pakujajar sesuai dengan
pemahaman ruang
- Siswa menampilkan hasil kreasi
rangkaian ragam gerak Tari
Pakujajar sesuai dengan
pemahaman ruang dan tenaga
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-

Siswa menampilkan hasil kreasi
rangkaian ragam gerak Tari
Pakujajar sesuai dengan
pemahaman ruang, tenaga, dan
waktu

Siklus 2 pada pertemuan ketiga ini membahas mengenai pemahaman
unsur-unsur tari yang terdiri dari ruang, tenaga, dan waktu yang kemudian
diterapkan pada ragam-ragam gerak Tari Pakujajar yang telah diberikan
sebelumnya. Pemaparan setiap tahap pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran sinektik yakni sebagai berikut.


Persiapan
Pertemuan ketiga diawali peneliti dengan memasuki ruangan kelas dan

mengucapkan “Assalamualaikum”. Kemudian peneliti bertanya kepada seluruh
siswa terkait dengan materi pembelajaran yang diberikan pada pertemuan
sebelumnya. Selanjutnya para siswa menjawab tentang ragam-ragam gerak
khusus dalam Tari Pakujajar diantanya sembah, sirig, capang, nyawang, gedig,
dan jangkung ilo. Peneliti bertanya pula mengenai makna dan nilai yang
terkandung dalam setiap gerakan-gerakan tersebut, dan beberapa siswa
menjawabnya dengan sangat lantang. Pada tahap ini terlihat peningkatan dari
siswa, yakni banyak yang berani menjawab dan mengeluarkan pendapatnya.
Selanjutnya peneliti bertanya mengenai unsur yang terdapat dalam tari, kemudian
beberapa siswa menjawab yakni “gerak’. Jawaban tersebut tentu sangat benar,
kemudian peneliti memberikan penjelasan bahwa unsur utama dalam tari yaitu
gerak, kemudian terdapat unsur-unsur pokok lainnya yaitu ruang, tenaga, dan
waktu. Berdasarkan tahap tersebut terlihat para siswa mengenal apa itu ruang,
tenaga, dan waktu, karena materi tersebut pernah mereka dapatkan ketika di kelas
VIII. Kemudian peneliti menjelaskan lebih lanjut pada tahap pengenalan konsep.


Pengenalan Konsep
Pada tahap pengenalan konsep ini peneliti menjelaskan lebih rinci tentang

apa yang dimaksud dengan ruang, tenaga, dan waktu. Peneliti menjelaskan satu
persatu mengenai ruang dalam tari, ruang dalam tari tersebut berorientasi pada
arah hadap dan arah gerak penari, kemudian berorientasi pula pada tinggi
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rendahnya gerakan yang disebut dengan level. Ketika peneliti menjelaskan
mengenai konsep ruang dalam tari, terlihat para siswa menggerakan tangannya di
bangku masing-masing. Kemudian peneliti meminta beberapa siswa untuk maju
ke depan sebagai contoh dalam peragaan ruang. Pengenalan konsep mengenai
ruang ini berkaitan dengan tahap analogi yang terdapat pada tahap eksplorasi.
Namun, pada tahap pengenalan konsep ini hanya beberapa siswa yang bergerak
sesuai dengan pemahaman ruang tersebut, seperti halnya peneliti meminta siswa
untuk berimajinasi ketika mereka berada di ruang yang luas, sedang, dan sempit.
Kemudian para siswa bergerak sesuai dengan imajinasinya. Penanaman nilai-nilai
Kesundaan dalam hal ini terletak pada bagaimana siswa bersikap sesuai dengan
indikator-indikator yang digunakan. Dalam pengenalan konsep ruang terdapat
pula pemahaman mengenai level. Level dalam tari terdiri dari level tinggi, sedang,
dan rendah. Penyampaian materi mengenai level pun merupakan media yang
digunakan sebagai proses penanaman nilai-nilai Kesundaan. Peneliti menjelaskan
tentang tinggi rendahnya level dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam
budaya Sunda ketika kita berjalan melewati orang yang lebih tua, maka kita
sebaiknya harus merunduk. Hal tersebut berkaitan dengan level sedang dan
rendah dalam tari. Selanjutnya untuk level tinggi dalam tari peneliti memberikan
pemaparan terhadap kesiapsiagaan serta rasa percaya diri seseorang. Pemberian
materi yang selanjutnya yaitu mengenai pemahaman tenaga dalam tari. tenaga
dalam tari terdiri dari tenaga kuat, sedang, dan lemah. Peneliti memberikan arahan
mengenai tenaga yaitu dengan meminta siswa untuk berimajinasi untuk menjadi
tokoh-tokoh dalam cerita Legenda Kota Sukabumi, yang terdiri dari Wangsa Suta,
Nyi Pundak Arum, dan algojo. Imajinasi siswa terhadap tokoh-tokoh tersebut
berorientasi terhadap karakter serta tenaga yang digunakan para tokoh tersebut.
Proses penanaman nilai-nilai Kesundaan melalui pemahaman tenaga ini diperoleh
melalui aktivitas siswa ketika menjadikan dirinya seperti tokoh yang dibayangkan.
Setelah pengenalan konsep tentang ruang dan tenaga dalam tari, dilanjutkan
dengan pengenalan konsep waktu dalam tari. pengenalan konsep waktu dalam tari
ini berorientasi terhadap tempo, hitungan, dan ketukan. Peneliti menjelaskan
bahwa tempo dalam tari terdiri dari tempo cepat, sedang, dan lambat. Siswa
mengimajinasikan tempo melalui cara berjalan mengendap-ngendap, cara berjalan
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biasa, dan berlari. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat membedakan
bagaimanakah penggunaan tempo cepat, sedang, dan lambat. Ketika peneliti
menjelaskan terlihat para siswa tergugah untuk berjalan. Dengan demikian
pemberian stimulus tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa. Pemaparan
materi selanjutnya yakni tentang hitungan dan ketukan, pengenalan konsep
hitungan dan ketukan dilakukan oleh siswa dengan mendengarkan kembali musik
iringan Tari Pakujajar. Para siswa mengetuk-ngetukan tangannya pada meja
sambil mencoba menggerakan badannya. Kemudian siswa melihat setiap gerakan
Tari Pakujajar dan kemudian menghitunya dengan hitungan 1x8. Pemahaman
mengenai waktu dalam tari yang terdiri dari tempo, hitungan, dan ketukan
dijadikan media dalam proses penanaman nilai-nilai Kesundaan. Pemahaman
tempo dalam tari berkaitan pula dengan cara berbicara terhadap sesama, yakni
orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Dengan demikian melalui
materi ini siswa dapat mengetahui nilai-nilai yang harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, khususnya nilai-nilai Kesundaan yang berkaitan dengan
sopan santun. Proses imajinasi yang dilakukan siswa terhadap pemahaman ruang,
tenaga, dan waktu dalam tari termasuk pula ke dalam proses analogi dalam tahap
eksplorasi.


Eksplorasi
Pada tahap ekslporasi terdiri dari tiga proses diantaranya analogi personal,

analogi langsung, dan analogi konflik. Analogi personal yang pertama dilakukan
yaitu analogi personal terhadap ruang dalam tari. Siswa beranalogi pada tiga
tempat, yaitu tempat yang luas, tempat yang sedang, dan tempat yang sempit.
Analogi personal tersebut melibatkan siswa untuk masuk ke dalam permasalahan,
dengan demikian siswa langsung merasakan bagaimana ketika mereka berada di
tempat yang luas, sedang, dan sempit. Peneliti meminta siswa untuk berdiri yang
kemudian membayangkan ketika mereka berada di tempat-tempat tersebut, para
siswa terliaht antusias dan aktif ketika beranalogi. Mereka menggerakkan tangan
serta kakinya layaknya berada di tempat luas, sedang, dan sempit. Pada konsep
ruang, terdapat pula pemahaman level, yakin tinggi rendahnya gerakan. Analogi
personal pada konsep level didasarkan atas cara bertatakrama terhadap orang yang
lebih tua, sebaya, dan lebih muda. Dengan demikian, terdapat nilai-nilai yang
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terkandung dalam konsep ruang tersebut, khususnya nilai-nilai yang diaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peneliti langsung membawa siswa
terhadap analogi langsung yakni dengan meminta siswa untuk menggerakan
gerakan yang telah diberikan kemudian mereka sesuaikan terhadap ruang dalam
tari. Sebagai contoh melalui gerak sembah, peneliti meminta siswa untuk
menggerakan gerak sembah dengan menggunakan ruang besar, sedang, dan
sempit, gerakan tersebut terlihat dari gerak tangan siswa yang menggambarkan
ruang besar, sedang, dan kecil. Alokasi waktu yang digunakan pada proses
analogi terhadap ruang yaitu 10 menit.
Selanjutnya siswa beranalogi terhadap pemahaman tenaga dalam tari.
peneliti meminta siswa untuk berperan menjadi tokoh dalam cerita Legenda Kota
Sukabumi, yaitu Wangsa Suta, algojo, dan Nyi Pundak Arum, yang dimana
tenaga Wangsa Suta lebih besar dibandingkan dengan algojo, karena algojo
terkalahkan oleh Wangsa Suta, kemudian tenaga yang dimiliki oleh algojo lebih
kecil dibandingkan dengan Wangsa Suta, meskipun siswa membayangkan bahwa
algojo itu lebih besar daripada Wangsa Suta. Selanjutnya siswa berperan menjadi
Nyi Pundak Arum yang memiliki karakter lemah, dengan demikian siswa
menyimpulkan bahwa tenaga yang dimiliki oleh Nyi Pundak Arum lebih kecil
dibandingkan dengan tenaga Wangsa Suta dan algojo. Dari proses analogi
personal tersebut siswa mampu membandingkan mana tenaga yang kuat, sedang,
dan lemah. Ketika siswa beranalogi demikian, siswa pun ikut menggerakkan
tangannya dengan mengangkat kedua tangannya tersebut. Respon siswa pun
terlihat dari ekspresi wajah yang dikeluarkannya. Setelah analogi personal
dilakukan, kemudian siswa melakukan analogi langsung. Analogi langsung
dilakukan terhadap ragam gerak tari yang telah diberikan. Dengan demikian,
pemahaman siswa mengenai tenaga dalam tari diaplikasikan ke dalam gerakangerakan yang telah diberikan. Sebagai contoh, siswa memperagakan gerakan sirig
yang tentunya menggunakan tenaga sedang juga kuat, dan siswa mempergakan
pula gerakan capang yang menggunakan tenaga lebih sedikit dibandingkan
dengan sirig. Alokasi waktu yang digunakan pada proses analogi terhadap tenaga
yaitu 10 menit.
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Selanjutnya siswa beranalogi terhadap unsur tari lainnya yaitu waktu.
Waktu dalam tari terdiri dari tempo dan hitungan. Analogi personal siswa
terhadap tempo yakni melalui cara siswa berjalan yang terdiri dari jalan
mengendap-ngendap, jalan biasa, dan berlari. Jalan mengendap-ngendap
direfleksikan terhadap tempo yang lambat, jalan biasa direfleksikan terhadap
tempo yang sedang, dan berlari direfleksikan terhadap tempo yang cepat. Ketika
melakukan

analogi

tersebut,

terlihat

seluruh

siswa antusias

mengikuti

pembelajaran yakni dengan memberikan contoh bagaimana cara berjalan
mengendap-ngendap, cara berjalan biasa, dan berlari. Dengan proses analogi
tersebut siswa dapat mengetahui cepat atau lambatnya sebuah gerakan yang
direfleksikan melalui gerakan-gerakan yang telah diberikan. Selanjutnya siswa
melakukan analogi langsung yakni dengan menyisipkan ketiga tempo tersebut
pada gerakan Tari Pakujajar. Sebagai contoh siswa dari kelompok 1
memperagakan gerakan gedig dengan tempo cepat, kelompok 2 memperagakan
gerakan gedig dengan tempo sedang, dan kelompok 3 memperagakan gerakan
gedig dengan tempo lambat. Dengan demikian siswa mengetahui perbedaan
antara tempo cepat, sedang, dan lambat yang dituangkan melalui gerak. Setelah
siswa beranalogi terhadap tempo, kemudian siswa beranalogi tehadap hitungan,
pada proses ini siswa mendengarkan musik Tari Pakujajar . Kemudian siswa
merasakan musik tersebut dengan mengetuk-ngetukan tangannya ke meja sesuai
dengan irama musik dan siswa melihat kembali gerakan-gerakan dalam video Tari
Pakujajar. Setelah itu mereka menghitung gerakan tersebut dengan hitungan 1x8.
Kemudian terdapat analogi langsung yakni siswa menyisipkan tempo dan
hitungan terhadap ragam gerak Tari Pakujajar yang sudah diberikan. Pada tahap
ini siswa terlihat bersemangat untuk memperagakan ragam gerak Tari Pakujajar
yang disesuaikan dengan tempo dan hitungan. Sebagai contoh, siswa
memperagakan gerakan jangkung ilo dengan menggunakan tempo sedang dan
hitungan 1x8. Alokasi waktu pada tahap analogi terhadap waktu yaitu 10 menit.
Selanjutnya, pada tahap eksplorasi terdapat analogi konflik yakni dengan
menggabungkan kedua analogi yang telah dilakukan. Hasil analogi siswa terhadap
ruang, tenaga, dan waktu diaplikasikan pada 6 ragam gerak Tari Pakujajar, seperti
halnya pada salah satu kelompok, siswa memperagakan gerakan sembah yang
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menggunakan ruang besar, level rendah, tenaga yang kuat, dan tempo yang
sedang. Dengan demikian, berdasarkan ruang dan tenaga tersebut, maka gerak
yang diperagakan oleh siswa tersebut mencerminkah kegagahan yang berasal dari
gerakan sembah. Selanjutnya setiap siswa dengan kelompoknya mengembangkan
serta merangkai ragam gerak Tari Pakujajar pada tahap berkerasi.


Berkreasi
Pada tahap berkreasi siswa dengan kelompoknya masing-masing

berdiskusi untuk berlatih memperagakan ragam gerak Tari Pakujajar yang
disesuaikan dengan unsur-unsur tari (ruang, tenaga, dan waktu) yang mereka
inginkan. Dalam tahap siswa terlihat aktif berdiskusi dengan kelompoknya untuk
menentukan unsur tari yang seperti apa yang mereka gunakan. Pada tahap
berkreasi ini peneliti membebaskan siswa untuk bergerak, agar seluruh siswa
dapat mengembangkan kreativitasnya dan tidak merasa terpaksa. Namun, terlihat
pula siswa yang masih tidak mengikuti diskusi dengan kelompoknya. Hal tersebut
dikarenakan siswa malas untuk bergerak dan kurang paham terhadap materi yang
diberikan. Kemudian, peneliti melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut,
peneliti bertanya mengapa ia tidak mau bergerak. Lalu siswa tersebut menjawab
“tidak bisa”. Selanjutnya peneliti mengajak siswa tersebut untuk bergerak dan
peneliti memberikan motivasi dengan berkata “kamu bisa”. Kemudian peneliti
memperagakan contoh geraknya agar ia mau mengikuti serta menirukannya.
Setelah peneliti melakukan pendekatan, akhirnya siswa tersebut mau bergerak dan
bergabung kembali dengan kelompoknya. Ketika para siswa berkreasi, peneliti
berkeliling ke setiap kelompok untuk menilai serta menanyakan tentang kesulitan
yang mereka hadapi.


Presentasi Karya
Pada tahap presentasi karya ini seluruh siswa dengan kelompoknya

masing-masing menampilkan hasil kreasinya yang telah dilatihkan di tahap
sebelumnya. Seluruh siswa memperagakan ragam gerak Tari Pakujajar yang telah
diberikan kemudian disesuaikan dengan unsur ruang, tenaga, dan waktu. Tentunya
terdapat perbedaan dari setiap kelompok. Hal tersebut berangkat dari unsur-unsur
tari yang digunakan. Ada kelompok yang bergerak diawali dengan ruang gerak
yang besar, level rendah, tenaga sedang, dan tempo cepat. Kemudian terdapat pula
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kelompok yang mengawali gerak dengan ruang gerak yang sempit dengan level
rendah, tenaga yang lemah, dan tempo yang lambat. Hasil kreasi tersebut
tergantung pada tingkat kreativitas siswa. Ketika salah satu kelompok maju ke
depan untuk menampilkan hasil karyanya, kelompok lainnya mengapresiasi serta
menilai kelompok yang sedang tampil. Proses penanaman nilai-nilai Kesundaan
dalam pertemuan ini terlihat dari bagaimana siswa mengerjakan dan
mendengarkan arahan dari peneliti, serta bagaimana sikap siswa ketika proses
pembelajaran berlangsung.


Tahap Observasi
Tahap observasi pada siklus 2 yakni melakukan observasi terhadap semua

tindakan yang telah dilakukan. Pada pertemuan ketiga ini terlihat adanya
peningkatan pada diri siswa, yakni siswa lebih aktif lagi dalam proses
pembelajaran. Namun, terdapat siswa yang masih malas untuk bergerak, hal
tersebut dikarenakan siswa malas dan kurang mengerti tentang materi yang
diberikan. Dengan demikian dalam hal ini peneliti mencoba melihat dimanakah
penyebabnya. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut,
dan lambat laun siswa tersebut pun mau bergerak dan kembali ke kelompoknya.
Pada pertemuan ini terlihat pula bagaimana siswa gigih dan tidak mudah putus asa
dalam berlatih. Hal tersebut berkaitan dengan nilai cageur dalam nilai-nilai
Kesundaan. Selanjutnya terlihat sikap jujur dari siswa ketika peneliti bertanya
mengenai kesulitan yang mereka hadapi dalam bergerak, dan mereka menjawab
apa adanya, yakni apabila tidak bisa mereka menjawab tidak bisa. Sifat jujur
berkaitan pula dengan nilai bener dalam nilai-nilai Kesundaan. Pada tahap
berkreasi setiap kelompok saling membantu satu sama lainnya untuk
mendapatkan hasil yang baik.


Tahap Refleksi
Berdasarkan hasil pembelajaran, pada pertemaun ketiga ini siswa terlihat

aktif dibandingkan dengan pertemuan pertama. Namun, hanya saja masih ada
beberapa siswa yang cenderung malas bergerak ketika melaksanakan tahap
berkreasi. Hal tersebut menggugah hati peneliti untuk melakukan pendekatan
terhadap siswa yang malas bergerak. Selanjutnya peneliti menjelaskan kembali
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tentang materi yang sedang dipelajari. Peneliti memberikan materi secara teori
dan praktik agar mudah dan cepat dipahami oleh siswa tersebut.



Pembelajaran Terpetik
Dari hasil pembelajaran di pertemuan ketiga ini, terlihat perkembangan

yang baik dari setiap siswa, terutama pada tahap berkreasi mereka ikut bergerak
sesuai dengan materi dan arahan dari peneliti. Meskipun, memang ada beberapa
siswa yang masih malas untuk bergerak, namun hal tersebut tidak menjadi
kendala pada proses pembelajaran. Peneliti melakukan pendekatan pada siswa
yang malas untuk bergerak dan peneliti mengajak siswa tersebut perlahan-lahan
untuk dapat ikut dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan ini perkembangan
siswa terlihat dari cara mereka berkomunikasi dengan teman-temannya,
bertanggung jawab dalam melaksanakan arahan dari peneliti, terus berlatih untuk
dapat memperagakan gerak tari, dan langsung bertanya kepada peneliti apabila
mereka kurang paham terhadap materi pelajaran.
Kegiatan belajar mengajar pada pertemuan ketiga terlihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 5.13
Gambar 5.14
Tahap persiapan serta pengenalan konsep tentang unsur-unsur tari (ruang, tenaga, dan
waktu)
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)
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Gambar 5.15
Gambar 5.16
Tahap eksplorasi mengenai unsur-unsur tari
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.17

Gambar 5.18
Tahap Berkreasi
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.19

Gambar 5.20
Tahap Presentasi Karya
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

d) Siklus 3 (Pertemuan 4)
Siklus 3 lebih menitikberatkan terhadap aspek psikomotor siswa, yaitu
penanaman nilai-nilai Kesundaan

melalui daya kreasi siswa, sehingga siswa

melakukan atau mengaplikasikan beberapa ragam gerak Tari Pakujajar yang telah
diberikan menjadi sebuah tarian. Pertemuan keempat ini dilaksanakan pada hari
Kamis, 30 Maret 2017. Pertemuan keempat ini lebih menekankan terhadap aspek
psikomotor yakni siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Kesundaan melalui
ragam gerak Tari Pakujajar yang telah diberikan. Dengan demikian siswa dapat
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mengaplikasikan berbagai macam ragam gerak Tari Pakujajar yang kemudian
dikembangkan serta dirangkai menjadi sebuah tarian.
Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai 6 gerakan
Tari Pakujajar yang mengandung nilai-nilai Kesundaan serta unsur-unsur
pendukung tari. pertemuan keempat diawali dengan tahap persiapan, dimana
peneliti memasuki ruangan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan ucapan
salam, dan kemudian peneliti memeriksa kehadiran siswa. Dalam tahap persiapan,
peneliti memberikan pertanyaan kepada para siswa mengenai pembelajaran yang
telah dilakukan, serta mengenai nilai-nilai Kesundaan yang telah ditanamkan
melalui pembelajaran Tari Pakujajar. Selanjutnya pada tahap pengenalan konsep
peneliti menjelaskan tentang proses berkreasi siswa, yakni langkah-langkah dalam
merangkai ragam gerak menjadi sebuah tarian. Kemudian peneliti mengulas
kembali tentang nilai-nilai Kesundaan yang terkandung dalam Tari Pakujajar.
Tahap selanjutnya yaitu eksplorasi yang terdiri dari proses analogi. Pada tahap
eksplorasi ssiwa sudah mulai dibagi kelompok dan belajar sesuai dengan
kelompoknya masing-masing. Proses analogi personal yang dilakukan yakni
siswa beranalogi terhadap karakter ksatria yang terdapat dalam cerita Legenda
Kota Sukabumi. Selanjutnya analogi langsung dilakukan siswa dengan
membedakan ragam gerak mana yang terkandung ke dalam nilai-nilai Kesundaan.
Terakhir

yaitu

analogi

konflik

yakni

siswa

beranalogi

dengan

cara

mengaplikasikan nilai-nilai Kesundaan melalui peragaan ragam gerak Tari
Pakujajar yang telah dikembangkan. Setelah tahap eksplorasi, kemudian
dilanjutkan dengan tahap berkreasi. Pada tahap berkreasi siswa bergabung dengan
kelompoknya masing-masing dan mulai mengembangkan ragam gerak Tari
Pakujajar yang telah diberikan sesuai dengan materi-materi yang mereka terima
pada pertemuan sebelumnya. Aplikasi nilai-nilai Kesundaan dapat terlihat dari
sikap siswa ketika melaksanakan proses pembelajaran khususnya pada tahap
berkreasi. Tahap yang terakhir yaitu presentasi karya, pada tahap ini seluruh siswa
dengan kelompoknya masing-masing menampilkan hasil karya dari ragam gerak
Tari Pakujajar yang telah dikembangkan.
Tabel 5.7
Langkah-langkah Pembelajaran berdasarkan Sintak Model Pembelajaran Sinektik
pada pertemuan keempat
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No.

Kegiatan

Aspek

1.

Persiapan

Psikomotor
(Mengaplikasikan)

Nilai-nilai

Materi

Waktu

Cageur, bageur, - Pengulasan materi

10 menit

Kesundaan

bener, pinter, tur
singer

pembelajaran pada
pertemuan sebelumnya
- Pemberian stimulus berupa
pertanyaan terkait dengan
Tari Pakujajasr secara
tekstual dan kontekstual
serta tentang nilai-nilai
Kesundaan yang terkandung
dalam gerakan Tari
Pakujajar

2.

Pengenalan
Konsep

- Pengenalan proses berkreasi

10 menit

siswa
- Pengenalan kembali nilainilai Kesundaan yang
terkandung dalam Tari
Pakujajar

3.

Eksplorasi

- Proses analogi personal

20 menit

siswa terhadap karakter
ksatria
- Proses analogi langsung
siswa terhadap nilai-nilai
Kesundaan yang terkandung
dalam gerakan Tari
Pakujajar
4.

Berkreasi

- Siswa dengan kelompoknya
berkreasi mengembangkan
serta merangkai ragam
gerak Tari Pakujajar
- Proses aplikasi nilai-nilai
Kesundaan melalui
pemahaman serta peragaan
ragam gerak Tari Pakujajar
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5.

Presentasi

-

Karya

Siswa menampilkan hasil
kreasi rangkaian ragam
gerak Tari Pakujajar
sesuai dengan pemahaman
terhadap nilai-nilai
Kesundaan serta unsurunsur tari

Siklus 3 pada pertemuan keempat ini membahas mengenai proses
berkreasi ssiwa, yakni siswa mengaplikasikan nilai-nilai Kesundaan melalui
peragaan ragam gerakan Tari Pakujajar yang kemudian dikembangkan.
pemahaman unsur-unsur tari yang terdiri dari ruang, tenaga, dan waktu yang
kemudian diterapkan pada ragam-ragam gerak Tari Pakujajar yang telah
diberikan

sebelumnya.

Pemaparan

setiap

tahap

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran sinektik yakni sebagai berikut.


Persiapan
Pertemuan keempat diawali dengan tahap persiapan, dimana peneliti

memasuki ruangan kelas, dilanjutkan dengan mengucapkan “Assalamualaikum”,
dan kemudian memeriksa kehadiran siswa. Para siswa terlihat antusias dengan
kedatangan peneliti kembali. Peneliti memiliki anggapan bahwa mereka sudah
merasa nyaman melaksanakan pembelajaran dengan peneliti. Kemudian peneliti
mengulas kembali materi pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya,
seperti halnya membahas tentang ragam gerak Tari Pakujajar yang mengandung
nilai-nilai Kesundaan. Pada tahap ini peneliti melontarkan pertanyaan yakni “Apa
sajakah ragam gerak Tari Pakujajar yang sudah dipelajari?”. Dari pertanyaan
tersebut terlihat sebagain besar siswa menjawab secara bersama-sama yakni
sembah, sirig, jangkung ilo, capang, nyawang, dan gedig. Selanjutnya peneliti
melontarkan pertanyaan kembali yakni “Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam
gerak-gerak tersebut?”. Kemudian para siswa menjawab “cageur, bageur, bener,
pinter, singer”, dan adapun yang menjawab “nilai kebersamaan, saling
menghormati, sikap waspada dan penuh kehati-hatian”. Peneliti pun bertanya
mengenai contoh-contoh sikap yang mengandung nilai-nilai Kesundaan dalam
kehidupan sehari-hari. Para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan peneliti.
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Selanjutnya peneliti menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan pada
pertemuan keempat ini.


Pengenalan Konsep
Pada tahap pengenalan konsep ini peneliti menjelaskan tentang apa yang

akan dipelajari. Pada pertemuan keempat seluruh siswa diharapkan mampu
berlatih dan mengembangkan ragam gerak Tari Pakujajar yang telah diberikan.
Hal tersebut dijadikan sebagai media dalam penanaman nilai-nilai Kesundaan,
karena berdasarkan proses tersebut dapat terlihat bagaimana sikap siswa ketika
menerima pelajaran dan bagaimana sikap siswa ketika diberikan kebebasan untuk
berkreasi. Pada tahap pengenalan konsep ini peneliti menjelaskan tentang tata cara
dalam berkreasi, yakni setiap siswa bergabung dengan kelompoknya masingmasing untuk mengembangkan serta merangkai ragam gerak Tari Pakujajar.
Peneliti mengenalkan kembali setiap yang ragam gerak Tari Pakujajar dan nilainilai yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar membuka
kembali pemahaman para siswa, karena masih saja terdapat siswa yang lupa akan
materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya.


Eksplorasi
Tahap selanjutnya yaitu tahap ekslporasi. Pada tahap ini terdiri dari

aktivitas analogi, yakni analogi personal, analogi langsung, dan analogi konflik.
Pada tahap analogi personal, siswa beranalogi pada karakter ksatia yang terdapat
dalam cerita Legenda Kota Sukabumi, yakni Wangsa Suta. Proses analogi
personal sama seperti proses analogi personal yang terdapat pada pertemuan
pertama. Namun, pada pertemuan keempat sudah diberikan ragam gerak Tari
Pakujajar, sehingga siswa beranalogi sambil mempergakan gerakannya. Seperti
halnya gerakan gedig, gerak gedig merupakan gerak melangkahkan kaki dengan
volume yang besar. Kemudian siswa mempergakan gerak tersebut layaknya
seorang ksatria. Dengan demikian siswa dapat bergerak dengan optimal, karena
mereka berimajinasi seperti seorang ksatria. Nilai cageur, bageur, bener, pinter,
tur singer pada proses ini dapat terlihat dari cara siswa memperagakan gerak serta
sikap mereka dalam bersunguguh-sungguh, saling menghargai sesama teman,
bertanggung jawab, jujur, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah proses
analogi personal, kemudian dilanjutkan dengan analogi langsung. Pada proses
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analogi langsung, siswa membedakan ragam gerak yang mengandung nilai-nilai
Kesundaan, seperti halnya pada gerakan sembah lebih memunculkan nilai cageur,
bageur, bener, pinter, dan singer, sedangkan pada gerakan capang lebih
memunculkan nilai cageur, pinter, dan singer. Dengan proses analogi langsung
ini, siswa dapat mengetahui serta membedakan pemahaman tentang nilai-nilai
Kesundaan melalui ragam gerak yang dipelajari. Proses analogi yang terakhir
yaitu analogi konflik, pada analogi konflik siswa mengaplikasikan nilai-nilai
Kesundaan melalui pengembangan ragam gerak Tari Pakujajar. Proses analogi
yang dilakukan dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran serta pemahaman
siswa terhadap materi pembelajaran yaitu Tari Pakujajar yang para siswa
kembangkan serta kreasikan. Dengan demikian, siswa mampu mengembangkan
aspek kognitif, afektif, serta psikomotornya.


Berkreasi
Tahap selanjutnya yaitu berkreasi. Proses berkreasi pada pertemuan

keempat ini yakni siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk
mengembangkan serta menyusun ragam gerak Tari Pakujajar menjadi sebuah
tarian. Pada tahap berkreasi ini terlihat seluruh siswa sudah mulai ikut bergerak
dan mau mengkreasikan ragam gerak Tari Pakujajar. Namun, hanya saja masih
ada beberapa siswa yang cenderung hanya meniru dan mengikuti arahan teman
sekelompoknya, sehingg siswa tersebut kurang dapat berkreasi sendiri. Proses
pengembangan ragak gerak Tari Pakujajar ini merupakan lanjutan dari
pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga materi pada pertemuan sebelumnya
menjadi acuan dan tidak terlupakan. Pada tahap berkreasi ini siswa dapat secara
langsung mengaplikasikan nilai-nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur singer
berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan ketika berkreasi, seperti halnya
terdapat siswa yang menjadi ketua kelompok,

sehingga terlihat jiwa

kepemimpinannya, terdapat pula siswa yang mau membantu temannya yang
kurang paham, sehingga siswa tersebut memiliki sikap toleransi. Selanjutnya
terdapat pula siswa yang terus terang kepada peneliti serta kelompoknya, bahwa ia
kebingungan untuk mengembangkan gerak, maka dengan demikian siswa tersebut
telah jujur bahwasanya ia kurang dapat mengaplikasikan gerak. Selain itu,
terdapat pula siswa yang sungguh-sungguh berlatih dan beregrak, sehingga dapat
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dikatakan bahwa siswa tersebut memiliki sikap tangguh dan tidak mudah putus
asa dalam dirinya.


Presentasi Karya
Tahap yang terakhir yakni tahap presentasi karya, pada tahap ini seluruh

siswa dengan kelompoknya masing-masing menampilkan hasil kreasinya di depan
kelas. Hasil pengembangan ragam gerak yang dikreasikan ini diperagakan dengan
menggunakan hitungan. Hal tersebut dilakukan agar siswa tetap kompak dalam
bergerak. Selain hitungan, para siswa pun menggunakan tempo dalam
mengkreasikan geraknya. Namun, untuk tempo mereka kreasikan sesuai dengan
keinginan masing-masing. Para siswa terlihat gugup ketika akan menampilkan
hasil kreasinya. Pada tahap presentasi karya ini terlihat masih ada siswa yang
malu-malu untuk tampil di depan. Namun, peneliti terus memberikan dukungan
pada siswa-siswa tersebut agar tampil dengan percaya diri. Pada akhirya siswa
tersebut pun tampil bebas dengan kelompoknya, tidak malu-malu, dan penuh
percaya diri. Seluruh siswa dengan kelompoknya tampil dengan sangat baik.
Setiap kelompok saling memberikan dukungan satu sama lainnya. Pada proses ini
terlihat rasa saling menghargai dan toleransi antar teman.


Tahap Observasi
Tahap observasi pada siklus 3 yakni melakukan observasi terhadap semua

tindakan yang telah dilakukan pada pertemuan keempat. Terlihat adanya
perkembangan yang signifikan bagi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa,
Terutama bagi afektif dan psikomotor siswa. siswa tidak hanya dapat bergerak
menari, namun siswa pun dapat berperilaku yang baik yang sesuai dengan nilainilai Kesundaan. Meskipun memang belum seluruh siswa, namun hampir
sebagian besar siswa sudah menunjukkan perilaku yang baik, seperti halnya mau
menolong sesama teman, mau mendengarkan arahan dari peneliti, saling
mengharagi dan toleransi antar teman. Selanjutnya terlihat sikap siswa yang
bersungguh-sungguh dan berusaha pada tahap berkreasi, dengan demikian dapat
dikatakan siswa tersebut tangguh dan tidak mudah putus asa. Sikap tangguh
merupakan salah satu indikator dari nilai cageur. Selanjutnya para siswa saling
memberikan dukungan terhadap kelompok yang sedang tampil, saling
memberikan masukan antar teman sekelompok. Dengan demikian, dapat
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dikatakan siswa memiliki sikap toleransi, yang dimana toleransi tersebut
merupakan salah satu indikator dari nilai bageur. Kemudian, sebagian besar siswa
aktif dalam mengikuti pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut tercermin dari cara
mereka bertanya kepada peneliti mengenai apa yang belum mereka pahami.
Dengan demikian para siswa tersebut jujur karena belum paham terhadap materi
serta aktif agar dapat mengetahui. Sikap jujur merupakan salah satu indikator dari
nilai bener dan sikap aktif merupakan salah satu indikator dari nilai singer.


Tahap Refleksi
Berdasarkan hasil pembelajaran, pada pertemaun keempat ini terlihat

adanya perkembangan yang signifikan bagi para siswa, khususnya bagi nilai-nilai
Kesundaan (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer). Namun, hanya saja masih
ada beberapa siswa yang cenderung malu-malu dan kurang percaya diri ketika
tampil di depan kelas pada tahap presentasi karya. Pada tahap presentasi karya di
pertemuan sebelumnya pun masih ada yang malu-malu dan kurang percaya diri.
Namun, siswa yang kurang percaya diri tersebut lebih sedikit dibandingkan
dengan siswa yang memilki rasa percaya diri, sehingga tidak mempengaruhi
semangat siswa yang lainnya untuk belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti
secara langsung memberikan dukungan yang penuh terhadap siswa yang kurang
percaya diri, agar siswa tersebut mau mempresentasikan hasil kreasi dengan
kelompoknya di depan kelas.


Pembelajaran Terpetik
Dari hasil pembelajaran di pertemuan keempat ini, nilai-nilai Kesundaan

(cageur, bageur, bener, pinter, tur singer) sudah mulai tertanam pada diri siswa.
hal tersebut terlihat dari perilaku dan aktivitas siswa ketika melaksanakan
pembelajaran dari setiap tahap mulai dari persiapan, pengenalan konsep,
eksplorasi, berkreasi, dan presentasi karya. Jumlah siswa yang mengalami
perkembangan pun lebih meningkat dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya.
Hal tersebut menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Meskipun masih ada
beberapa siswa yang masih malu-malu untuk tampil di hadapan umum. Namun,
hal tersbeut tidak menjadi halangan bagi peneliti untuk terus berjuang
melaksanakan proses pembelajaran. Pada pertemuan ini nilai cageur, bageur,
bener, pinter, tur singer sudah dapat siswa aplikasikan dalam proses pembelajaran
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dan tentunya diharapkan siswa mampu mengaplikasikannya juga di dalam
kehidupan sehari-hari. Namun, dari proses pembelajaran inilah siswa mulai bisa
dan terbiasa.
Kegiatan belajar mengajar pada pertemuan ketiga terlihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 5.21

Gambar 5.22
Tahap Berkreasi
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.23
Tahap Berkreasi
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

e) Siklus 3 (Pertemuan 5)
Siklus 3 lebih menitikberatkan terhadap aspek psikomotor siswa, yaitu
penanaman nilai-nilai Kesundaan

melalui daya kreasi siswa, sehingga siswa

melakukan atau mengaplikasikan beberapa ragam gerak Tari Pakujajar yang telah
diberikan menjadi sebuah tarian. Pertemuan kelima ini dilaksanakan pada hari
Kamis, 6 April 2017. Pertemuan kelima ini lebih menekankan terhadap aspek
psikomotor yakni siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Kesundaan melalui
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ragam gerak Tari Pakujajar yang telah diberikan, yang kemudian ditampilkan
secara berkelompok. Dengan demikian siswa dapat mengaplikasikan berbagai
macam ragam gerak Tari Pakujajar yang kemudian dikembangkan serta dirangkai
menjadi sebuah tarian.
Pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan proses berlatih, yakni siswa
dengan kelompoknya amsing-masing berkelompok untuk mengembangkan serta
merangkai ragam gerak menjadi sebuah tarian. Pada dasarnya materi yang
diberikan di pertemuan keempat dan kelima itu sama, pertemuan keempat lebih
kepada proses berlatih, dan pertemuan kelima lebih kepada proses berlatih
dilanjukan dengan penampilan hasil kreasi. Pertemuan kelima diawali dengan
tahap persiapan, dimana peneliti memasuki ruangan, kemudian dilanjutkan
dengan memberikan ucapan salam, dan kemudian peneliti memeriksa kehadiran
siswa. Dalam tahap persiapan, peneliti memberikan pertanyaan kepada para siswa
mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, serta mengenai nilai-nilai
Kesundaan yang telah ditanamkan melalui pembelajaran Tari Pakujajar.
Kemudian peneliti mengulas kembali tentang nilai-nilai Kesundaan yang
terkandung dalam Tari Pakujajar. Setelah tahap persiapan, dilanjutkan dengan
tahap pengenalan konsep. Pada tahap pengenalan konsep, peneliti memberikan
arahan kepada siswa mengenai proses penampilan hasil kreasi akhir siswa. Tahap
selanjutnya yaitu eksplorasi yang terdiri dari proses analogi. Proses analogi yang
dilakukan pada tahap eksplorasi ini sama dengan proses analogi yang dilakukan di
pertemuan keempat. Proses analogi personal yang dilakukan yakni siswa
beranalogi terhadap karakter ksatria yang terdapat dalam cerita Legenda Kota
Sukabumi. Selanjutnya analogi langsung dilakukan siswa dengan membedakan
ragam gerak mana yang terkandung ke dalam nilai-nilai Kesundaan. Terakhir
yaitu analogi konflik yakni siswa beranalogi dengan cara mengaplikasikan nilainilai Kesundaan melalui peragaan ragam gerak Tari Pakujajar yang telah
dikembangkan. Setelah tahap eksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap
berkreasi. Pada tahap berkreasi siswa bergabung dengan kelompoknya masingmasing dan berlatih kembali mematangkan hasil kreasi yang sudah dirangkai di
pertemuan keempat. Aplikasi nilai-nilai Kesundaan dapat terlihat dari sikap siswa
ketika melaksanakan proses pembelajaran khususnya pada tahap berkreasi. Tahap
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yang terakhir yaitu presentasi karya, pada tahap ini seluruh siswa dengan
kelompoknya masing-masing menampilkan hasil karya dari ragam gerak Tari
Pakujajar yang telah dikembangkan, sementara siswa yang lainnya berapresiasi
dan memberikan komentar.

Tabel 5.8
Langkah-langkah Pembelajaran berdasarkan Sintak Model Pembelajaran Sinektik pada
pertemuan kelima
Nilai-nilai
No.
Kegiatan
Aspek
Materi
Kesundaan
1.

Persiapan

Psikomotor
(Mengaplikasikan)

Cageur, bageur, - Pengulasan materi
bener, pinter, tur
singer

2.

Pengenalan
Konsep

Waktu
5 menit

pembelajaran pada pertemuan
sebelumnya
- Pengenalan kembali nilai-

10 menit

nilai Kesundaan yang
terkandung dalam Tari
Pakujajar
- Pemberian arahan mengenai
tahapan penampilan akhir
siswa

3.

Eksplorasi

- Proses analogi personal siswa

10 menit

terhadap karakter ksatria
- Proses analogi langsung
siswa terhadap nilai-nilai
Kesundaan yang terkandung
dalam gerakan Tari
Pakujajar
4.

Berkreasi

- Siswa dengan kelompoknya
berkreasi mematangkan hasil
kreasi gerak yang sudah
dikembangkan dan dirangkai
sebelumnya
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- Proses aplikasi nilai-nilai
Kesundaan melalui
pemahaman serta peragaan
ragam gerak Tari Pakujajar
5.

Presentasi
Karya

-

Siswa menampilkan hasil
kreasi rangkaian ragam
gerak Tari Pakujajar sesuai
dengan pemahaman
terhadap nilai-nilai
Kesundaan serta unsurunsur tari

Siklus 3 pada pertemuan kelima ini membahas mengenai proses berkreasi
siswa, yakni siswa mengaplikasikan nilai-nilai Kesundaan melalui peragaan
ragam gerakan Tari Pakujajar yang kemudian dikembangkan. Pemahaman unsurunsur tari yang terdiri dari ruang, tenaga, dan waktu yang kemudian diterapkan
pada ragam-ragam gerak Tari Pakujajar yang telah diberikan sebelumnya.
Pemaparan setiap tahap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
sinektik yakni sebagai berikut.


Persiapan
Pertemuan kelima diawali dengan tahap persiapan, dimana peneliti

memasuki ruangan kelas, dilanjutkan dengan mngucapkan “Assalamualaikum”,
dan kemudian memeriksa kehadiran siswa. Para siswa terlihat antusias dengan
kedatangan peneliti kembali, karena hari ini merupakan hari dimana mereka akan
menampilkan hasil kreasi akhir dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian
peneliti mengulas kembali materi pembelajaran yang pernah dilakukan
sebelumnya, seperti halnya membahas tentang ragam gerak Tari Pakujajar yang
mengandung nilai-nilai Kesundaan. Pertemuan kelima ini lebih menitikberatkan
kepada proses latihan serta penampilan siswa.


Pengenalan Konsep
Pada tahap pengenalan konsep ini peneliti menjelaskan tentang apa yang

akan dipelajari. Selain itu, peneliti memberikan arahan untuk penampilan akhir
siswa yang dilaksanakan. Pada pertemuan kelima ini seluruh siswa fokus berlatih
dengan kelompoknya masing-masing mematangkan hasil kreasi gerak yang telah
dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar
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mengembangkan diri siswa setelah mereka memahami, merasakan, dan kemudian
mengaplikasikan, karena pada pertemuan sebelumnya masih terdapat siswa yang
kurang dapat mengikuti proses pembelajaran.


Eksplorasi
Tahap selanjutnya yaitu tahap ekslporasi. Tahap eksplorasi yang dilakukan

di pertemuan kelima sama dengan tahap eksplorasi yang dilakukan pada
pertemuan keempat. Pada tahap ini terdiri dari aktivitas analogi, yakni analogi
personal, analogi langsung, dan analogi konflik. Pada tahap analogi personal,
siswa beranalogi pada karakter ksatia yang terdapat dalam cerita Legenda Kota
Sukabumi, yakni Wangsa Suta. Proses analogi personal sama seperti proses
analogi personal yang terdapat pada pertemuan pertama. Setelah proses analogi
personal, kemudian dilanjutkan dengan analogi langsung. Pada proses analogi
langsung, siswa membedakan ragam gerak yang mengandung nilai-nilai
Kesundaan, yakni para siswa mengidentifikasi nilai-nilai Kesundaan apa saja
yang terdapat dalam setiap gerakan. Proses analogi yang terakhir yaitu analogi
konflik, pada analogi konflik siswa mengaplikasikan nilai-nilai Kesundaan
melalui pengembangan ragam gerak Tari Pakujajar. Proses analogi yang
dilakukan dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran serta pemahaman
siswa terhadap materi pembelajaran yaitu Tari Pakujajar yang para siswa
kembangkan serta kreasikan. Dengan demikian, siswa mampu mengembangkan
aspek kognitif, afektif, serta psikomotornya.


Berkreasi
Tahap selanjutnya yaitu berkreasi. Proses berkreasi pada pertemuan kelima

merupakan proses berkreasi dengan tujuan untuk mematangkan hasil kreasi siswa
di pertemuan sebelumnya. Tahap ini diawali dengan siswa bergabung dengan
kelompoknya masing-masing, kemudian mulai berlatih gerak per gerak yang telah
dirangkai sebelumnya. Pertemuan ini dilakukan untuk memaksimalkan aplikasi
siswa terhadap nilai-nilai Kesundaan melalui ragam gerak Tari Pakujajar.
Selanjutnya pada tahap berkreasi ini siswa dengan kelompoknya masing
menggunakan kostum seusia dengan keinginan mereka dan tidak disesuaikan
dengan kostum Tari Pakujajar. Hal tersebut dikarenakan kostum digunakan hanya
sebagai pelengkap, namun siswa tidak lupa akan esensi dari kostum asli Tari
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Pakujajar. Pada tahap berkreasi di pertemuan kelima ini terlihat perkembangan
dari seluruh siswa, yakni para siswa terlihat aktif dalam berlatih dengan
kelompoknya. Hal tersebut dikarenakan mereka akan tampil secara keseluruhan,
yakni menampilkan hasil kreasinya yang sudah dipelajari selama 4 minggu. Siswa
yang awalnya tidak mau ikut bergerak dan masih malu-malu pun sudah mulai
aktif dan bergerak dengan teman satu kelompoknya. Pada tahap berkreasi ini
beberapa siswa dari setiap kelompok memunculkan gagasan atau ide baru, seperti
halnya siswa yang menciptakan gerakan baru yang berasal dari gerakan nyawang.
Siswa tersebut menggerakkan gerakan nyawang dengan tambahan gerakan lain,
kemudian siswa tersebut membagikan gerakannya kepada teman sekelompoknya.
Dengan demikian dapat dikatan bahwa siswa tersebut memiliki nilai pinter,
karena mampu memunculkan ide atau gagasan baru. Hal tersebut menunjukkan
bahwa dengan berkreasi siswa dapat secara langsung mengaplikasikan nilai
cageur, bageur, bener, pinter, tur singer berdasarkan aktivitas yang mereka
lakukan.


Presentasi Karya
Tahap yang terakhir yakni tahap presentasi karya, pada tahap ini seluruh

siswa dengan kelompoknya masing-masing menampilkan hasil kreasinya. Tahap
presentasi karya pertemuan kelima ini tidak dilakukan di depan kelas, melainkan
para siswa menampilkan hasil kreasinya di podium sekolah. Pada tahap presentasi
karya ini seluruh siswa terlihat senang karena mereka akan tampil dengan
disaksikan oleh para siswa yang lainnya. Pada tahap presentasi karya ini terlihat
adanya kebersamaan dari para siswa. hal tersebut terlihat dari cara mereka
menggunakan kostum yang seragam, berdoa pada saat sebelum tampil, dan saling
mendukung satu sama lain ketika akan menampilkan hasil kreasinya.


Tahap Observasi
Tahap observasi pada siklus 3 yakni melakukan observasi terhadap semua

tindakan yang telah dilakukan pada pertemuan kelima. Terlihat adanya
perkembangan yang signifikan bagi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa,
Terutama bagi afektif dan psikomotor siswa. Siswa tidak hanya dapat bergerak
menari, namun siswa pun dapat berperilaku yang baik yang sesuai dengan nilainilai Kesundaan. Hal tersebut terlihat dari cara mereka berlatih secara
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berkelompok, serta mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil karyanya
seperti terlihat sikap siswa yang bersungguh-sungguh mematangkan hasil
kreasikan dan mempersiapkan diri untuk tampil. Selanjutnya para siswa saling
memberikan dukungan terhadap kelompok yang sedang tampil, saling
memberikan masukan antar teman sekelompok. Dengan demikian, dapat
dikatakan siswa memiliki sikap toleransi.


Tahap Refleksi
Berdasarkan hasil pembelajaran, pada pertemaun kelima ini terlihat

adanya kemajuan yang pesat bagi para siswa. Hal tersebut terlihat dari aktivitas
mereka ketika berkreasi dan mempresentasikan hasil karyanya. Para siswa terlihat
bersemangat ketika akan tampil di depan. Namun, masih ada siswa pada satu
kelompok

yang

kurang

gesit

dalam

mempersiapkan

dirinya, sehingga

menimbulkan kecemasan bagi teman yang lainnya. Pada kenyataan ini terlihat
beberapa siswa yang satu kelompok dengan siswa tersebut ikut membantu proses
persiapannya. Dengan demikian, terlihat rasa solidaritas dan kebersamaan dari
siswa-siswa tersebut. Peneliti memberikan penjelasan pula kepada seluruh siswa
bahwa ini penampilan kelompok bukan penampilan individu, sehingga seluruh
siswa harus saling tolong menolong terhadap kelompoknya maupun teman-teman
lain yang membutuhkan bantuan.


Pembelajaran Terpetik
Dari hasil pembelajaran di pertemuan kelima ini, nilai-nilai Kesundaan

(cageur, bageur, bener, pinter, tur singer) sudah mulai tertanam pada diri siswa.
Hal tersebut terlihat dari perilaku dan aktivitas siswa ketika melaksanakan
pembelajaran dari setiap tahap mulai dari persiapan, pengenalan konsep,
eksplorasi, berkreasi, dan presentasi karya. Jumlah siswa yang mengalami
perkembangan pun lebih meningkat dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya.
Hal tersebut menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada pertemuan ini
nilai cageur, bageur, bener, pinter, tur singer sudah dapat siswa aplikasikan
dalam

proses

pembelajaran

dan

tentunya

diharapkan

siswa

mampu

mengaplikasikannya juga di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dari proses
pembelajaran inilah siswa mulai bisa dan terbiasa. Beberapa contoh kemajuan
siswa yaitu pada pertemuan sebelumnya yakni di pertemuan pertama para siswa
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masih terdapat siswa yang gaduh pada saat peneliti memberikan materi. Namun,
tentunya setelah peneliti menanamkan nilai-nilai Kesundaan terlihat kemajuan
dari para siswa, yakni mereka lebih mudah diatur dan mau mendengarkan arahan
dari peneliti. Siswa berinisiatif membantu temannya untuk kepentingan bersama.
Siswa lebih gigih berlatih dan berpikir untuk memunculkan ide atau gagasan baru.
Kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kelima terlihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 5.24

Gambar 5.25
Penampilan Hasil Kreasi Siswa
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

Gambar 5.26

Gambar 5.27
Penampilan Hasil Kreasi Siswa
(Sumber : Dokumentasi, Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017)

5. Hasil Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Berbasis Pembelajaran Tari
Pakujajar di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
Hasil penanaman nilai-nilai Kesundaan berbasis Pembelajaran Tari
Pakujajar ini merupakan hasil dari proses pembelajaran setelah diberikannya
tindakan. Hasil pembelajaran ini berasal dari kemampuan siswa dalam mengikuti
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proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan berdasarkan instrumen penelitian
yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai Kesundaan (cageur, bageur, bener,
pinter, tur singer) yang disertai dengan indikatornya masing-masing dari setiap
pertemuan. Selain itu, penilaian pun dilakukan berdasarkan tiga ranah pendidikan
yakni kognitif, afektif, dan pikomotor.

a) Hasil Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Siklus 1 (Pertemuan 1)

No.

Tabel 5.9
Format Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Pertemuan ke 1
Cageur
Bageur
Bener
Pinter
Nama Siswa
B
C K
B
C K
B
C K
B
C K
√

√

√

√

Singer
B

C

√

1.

Adinda Sofie

2.

Akmal Febian

√

3.

Amalia Putri

√

4.

Annisa Zahwa

5.

Asri Tianasari

6.

Cindy Aulia

7.

Daffa Bagas

8.

Dea Alfia

9.

Fajira Maharani

√

√

√

√

10.

Fathia Al Islami

√

√

√

√

11.

Indah Nauli

√

√

√

12.

Irfasya Retnolia Pangisti

√

13.

Lutfah Putri Killah

√

14.

M. Farhan Rahmansyah

15.

Mira Rahmiati

16.

Mochammad Fahri R.

√

√

17.

Mochamad Dzikri Rivaldi

√

√

18.

Muhamad Hilal Perkasa

19.

Muhammad Fadhil R.

√

√

√

20.

Muhammad Ramadhani F.

√

√

√

√

√

21.

Muhammad Rizkiyana

√

√

√

√

22.

Muhammad Wastu Adzani

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

K

√

√
√

√

√
√

√
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23.

Nahrisa Novia Sasti

√

√

24.

Nisa Dewi Wsahyuni

√

25.

Nuraeni

26.

Prityaswari Rucita Astya

27.

Rida Wahdaniyah

√

√

√

28.

Rima Melati

√

√

√

29.

Rini Astria

√

30.

Risma Rahmawati

√

31.

Roni Rusmana

√

32.

Sabrina Erika Ramadhanti

√

√

√

33.

Saci Gumina Puti

√

√

√

34.

Samira Nur Eka Kurnia S.

35.

Sandi Reza Febrian

√

36.

Sephia Apriliyani

√

37.

Shafira Ananda Putri

√

38.

Siti Salwa Nabila

√

√

39.

Sufadlan Nugraha

√

√

40.

Sultan Fakhri

√

√

41.

Tirta Ramadhan

42.

Vionis Apriliani

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√

-

Mampu meyakinkan diri sendiri dalam mengemukakan pendapat.

-

Mampu meyakinkan diri sendiri, kelompok, dan memiliki keteguhan hati
dalam mengemukakan pendapat.
Mampu meyakinkan diri sendiri, kelompok, memiliki keteguhan hati, dan
tidak mudah terpengaruh.

Bageur (Toleransi dan Sopan Santun)
-

Menggunakan tutur bahasa yang halus.

-

Menggunakan tutur bahasa yang halus dan bersikap sopan.

-

Menggunakan tutur bahasa yang halus, bersikap sopan, dan saling menghargai
sesama teman.

Bener (Jujur dan Tanggung Jawab)
Berkata sesuai dengan kenyataan
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√
√

Cageur (Tangguh dan Disiplin):

-

√
√

Indikator :

-

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
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-

Berkata sesuai dengan kenyataan dan mengakui kesalahan sendiri

-

Berkata sesuai dengan kenyataan , mengakui kesalahan, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain.

Pinter (Cerdas dan Kritis)
-

Berpikir kritis terhadap materi pelajaran.

-

Berpikir kritis dan mampu mengutarakan pendapat.

-

Berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
kemampuan orang lain.

Singer (Aktif dan Kreatif)
-

Mudah berbaur dengan sesama.

-

Mudah berbaur dengan sesama dan bersikap gesit/cekatan.

-

Mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru.
Data di atas menunjukkan hasil pembelajaran siswa pada siklus 1 yang

bertujuan untuk memahami nilai-nilai Kesundaan. Berdasarkan hasil penilaian di
atas, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut.
Tabel 5.10
Hasil Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan pada Pertemuan 1
Jumlah Siswa
Persentase
Kriteria yang
Nilai
Mendominasi
B
C
K
B
C
K

No.
1.

Cageur

15

21

6

35,7%

50%

14,3%

Cukup

2.

Bageur

16

18

8

38%

42,9%

19%

Cukup

3.

Bener

10

25

7

23,9%

59,5%

16,7%

Cukup

4.

Pinter

13

16

13

31%

38%

31%

Cukup

5.

Singer

16

17

9

38%

40%

21%

Cukup

Hasil penilaian pada siklus 1 pertemuan 1 tergambar melalui grafik di
bawah ini.
Grafik. 5.1
Hasil penilaian Siklus 1 Pertemuan 1
30
25
20
Baik
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Berdasarkan persentase di atas, maka pada nilai cageur dapat dikatakan
bahwa jumlah siswa dengan kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan
dengan jumlah siswa dengan kategori baik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan
bahwa lebih banyak siswa yang mampu meyakinkan diri sendiri, kelompok, dan
memiliki keteguhan hati. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa menjawab
pertanyaan yang dilontarkan peneliti seputar Tari Pakujajar yang telah diapresiasi
serta mengenai pengertian nilai-nilai Kesundaan. Namun, tidak banyak siswa
yang menjawab pertanyaan dari peneliti. Berdasarkan proses diskusi terlihat pula
siswa yang mampu menjawab dengan yakin, siswa yang mampu mengeluarkan
pendapatnya, mampu meyakinkan kelompoknya, dan memiliki keteguhan hati
sehingga tidak mudah goyah dengan pendapatnya.
Selanjutnya, pada nilai bageur dapat dikatakan bahwa jumlah siswa
dengan kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa
dengan kategori baik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak
siswa yang menggunakan tutur bahasa yang halus ketika berbicara, dan siswa
yang bersikap sopan santun. Sopan santun disini tentunya sopan dalam
berperilaku terhadap guru maupun teman-temannya. Nilai tersebut tercermin
ketika para siswa mempresentasikan hasil diskusinya, kemudia mendengarkan
serta memperhatikan pendapat dari kelompok lain. Dalam hal ini terlihat sikap
toleransi atau saling menghargai dari siswa.
Selanjutnya pada nilai bener dapat dikatakan bahwa jumalh siswa dengan
kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
caik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak siswa yang
mampu berkata sesuai dnegan kenyataan dan mampu mengakui kesalahan sendiri.
Nilai tersebut tercermin ketika para siswa melaksanakan proses diskusi, mereka
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berkata sesuai dengan kenyataan, seperti halnya ada siswa yang tidak mengetahui,
maka siswa tersebut terus terang bahwa ia tidak tahu mengenai nilai-nilai
Kesundaan. Kemudian siswa menjawab sesuai dengan keyakinannnya mengenai
gerakan dalam Tari Pakujajar. Selain itu, siswa mengakui kesalahannya ketika
mereka kurang tepat dalam menjawab pertanyaan.
Selanjutnya pada nilai pinter dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
baik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu
berpikir kritis dan menguatarakan pendapat. Nilai tersebut tercermin ketika para
siswa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti, para siswa tegas tegas
dan lugas dalam menjawab pertanyaannya. Kemudian pada saat siswa
mempresentasikan hasil diskusinya, serta memberika komentar terhadap
kelompok lain.
Selanjutnya pada nilai singer dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
baik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mudah
berbaur dengan sesama dan memiliki sikap gesit atau cekatan. Nilai tersebut
tercermin ketika para siswa berdiskusi dengan barisannya, terdapat beberapa
siswa yang aktif dan terdapat pula beberapa siswa yang tidak mengikuti proses
berdiskusi.

b) Hasil Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Pertemuan 2

No.

Tabel 5.11
Format Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Pertemuan ke 2
Cageur
Bageur
Bener
Pinter
Nama Siswa
B
C K
B
C K
B
C K
B
C K

1.

Adinda Sofie

√

√

2.

Akmal Febian

√

3.

Amalia Putri

4.

Annisa Zahwa

5.

Asri Tianasari

√

6.

Cindy Aulia

√

7.

Daffa Bagas

√

8.

Dea Alfia

√

√

√

Singer
B
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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9.

Fajira Maharani

√

√

√

10.

Fathia Al Islami

√

√

√

11.

Indah Nauli

√

√

√

12.

Irfasya Retnolia Pangisti

√

13.

Lutfah Putri Killah

√

14.

M. Farhan Rahmansyah

15.

Mira Rahmiati

16.

Mochammad Fahri R.

17.

Mochamad Dzikri Rivaldi

18.

Muhamad Hilal Perkasa

19.

Muhammad Fadhil R.

20.

Muhammad Ramadhani F.

√

21.

Muhammad Rizkiyana

√

22.

Muhammad Wastu Adzani

√

23.

Nahrisa Novia Sasti

√

√

24.

Nisa Dewi Wahyuni

√

√

√

√

√

25.

Nuraeni

√

√

√

√

26.

Prityaswari Rucita Astya

27.

Rida Wahdaniyah

√

√

28.

Rima Melati

√

√

29.

Rini Astria

√

√

30.

Risma Rahmawati

√

√

31.

Roni Rusmana

√

√

√

√

√

32.

Sabrina Erika Ramadhanti

√

√

√

√

√

33.

Saci Gumina Puti

√

√

√

√

√

34.

Samira Nur Eka Kurnia S.

35.

Sandi Reza Febrian

36.

Sephia Apriliyani

√

37.

Shafira Ananda Putri

√

38.

Siti Salwa Nabila

39.

Sufadlan Nugraha

40.

Sultan Fakhri

41.

Tirta Ramadhan

√

42.

Vionis Apriliani

√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

Indikator :
Cageur (Tangguh dan Disiplin):
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-

Memiliki keteguhan hati dalam menentukan pilihan.

-

Memiliki keteguhan hati dan tidak mudah terpengaruh orang lain.

-

Teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh orang lain, dan tidak bersikap plinplan.

Bageur (Toleransi dan Sopan Santun)
-

Menggunakan tutur bahasa yang halus.

-

Menggunakan tutur bahasa yang halus dan bersikap sopan.

-

Menggunakan tutur bahasa yang halus, bersikap sopan, dan saling menghargai
sesama teman.

Bener (Jujur dan Tanggung Jawab)
-

Berkata sesuai dengan kenyataan

-

Berkata sesuai dengan kenyataan dan mengakui kesalahan sendiri

-

Berkata sesuai dengan kenyataan , mengakui kesalahan, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain.

Pinter (Cerdas dan Kritis)
-

Berpikir kritis terhadap materi pelajaran.

-

Berpikir kritis dan mampu mengutarakan pendapat.

-

Berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
kemampuan orang lain.

Singer (Aktif dan Kreatif)
-

Mudah berbaur dengan sesama.

-

Mudah berbaur dengan sesama dan bersikap gesit/cekatan.

-

Mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru.

Data di atas menunjukkan hasil pembelajaran siswa pada siklus 2 yang
bertujuan untuk memahami nilai-nilai Kesundaan. Berdasarkan hasil penilaian di
atas, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut.

No.
1.

Tabel 5.12
Hasil Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan pada Pertemuan 2
Jumlah Siswa
Persentase
Kriteria yang
Nilai
Mendominasi
B
C
K
B
C
K
Cageur

17

21

4

40,5%

50%

9,5%

Cukup
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2.

Bageur

20

20

2

47,6%

47,6%

4,8%

Baik dan Cukup

3.

Bener

18

19

5

42,8%

45,2%

12%

Cukup

4.

Pinter

21

18

3

50%

42,8%

7,1%

Baik

5.

Singer

26

15

1

61,9%

35,7%

2,4%

Baik

Hasil penilaian pada siklus 2 pertemuan 2 tergambar melalui grafik di
bawah ini.

Grafik. 5.2
Hasil penilaian Siklus 2 Pertemuan 2
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25
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Baik
15

Cukup
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Kurang

5
0
Cageur

Bageur
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Berdasarkan persentase di atas, maka pada nilai cageur dapat dikatakan
bahwa jumlah siswa dengan kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan
dengan jumlah siswa dengan kategori baik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan
bahwa lebih banyak siswa yang memiliki keteguhan hati dan tidak mudah
terpengaruh oleh orang lain. Nilai tersebut tercermin baik dari perilaku siswa,
maupun dari fisik siswa ketika memperagakan gerakan Tari Pakujajar. Terlihat
adanya kesungguhan dari beberapa siswa dalam bergerak, seperti halnya siswa
yang tidak bisa, maka ia terus bertanya kepada peneliti dan temannya serta
berlatih agar mampu memperagakan gerakan tersebut.
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Selanjutnya pada nilai bageur dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik sama dengan jumlah siswa dengan kategori cukup. Hal tersebut
menunjukkan bahwa terdapat siswa yang mampu menggunakan tutur bahasa yang
halus dan mampu bersikap sopan. Hal yang membedakan antara kriteria baik dan
cukup pada nilai bageur yakni sikap saling menghargai antar sesama. Dengan
demikian, terdapat 20 orang siswa yang memiliki sikap saling menghargai antar
sesama. Nilai tersebut tercermin ketika peneliti memberikan arahan mengenai
materi pelajaran, terdapat beberapa siswa yang mendengarkan dan terdapat pula
beberapa siswa yang acuh terhadap peneliti maupun teman yang lainnya. Sikap
saling menghargai yang tercermin pada diri siswa yakni ektika tahap presentasi
karya siswa menampilkan hasil peragaan gerak Tari Pakujajar. Siswa yang
tergolong ke dalam kategori baik memperhatikan penampilan temannya di depan
kelas. Namun, siswa yang tergolong kategori cukup dan kurang, masih kurang
memperhatikan penampilan teman-temannya.
Selanjutnya pada nilai bener dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori cukup lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
baik dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu
berkata sesuai dengan kenyataan dan mampu mengakui kesalahan sendiri. Nilai
tersebut tercermin ketika para siswa mencoba untuk memperagakan ragam gerak
Tari Pakujajar, namun siswa tersebut kurang optimal dalam menggerakannya,
sehingga siswa tersebut berbicara kepada peneliti bahwa ia “tidak bisa”.
Kemudian terlihat pula dari sikap siswa ketika siswa kurang tepat menggerakan
gerakan jangkung ilo, maka siswa tersebut mengakui bahwa ia kurang tepat dalam
memperagakan gerakannya.
Selanjutnya pada pinter dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mampu berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
orang lain. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa menjawab seputar nilai-nilai
yang terkandung pada gerakan Tari Pakujajar, para siswa menjelaskan apa saja
nilai-nilai dalam kehidupan yang terdapat dalam gerak Tari Pakujajar. Kemudian
para siswa menghubungkan dengan nilai-nilai Kesundaan yang akan ditanamkan.
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Sikap tidak meremehkan orang lain tercermin ketika para siswa memperhatikan
peneliti yang sedang menerangkan atau memperhatikan siswa lain yang sedang
mempresentasikan hasil karyanya, serta menghargai pendapat teman yang lain.
Namun, masih terdapat saja siswa yang acuh ketika peneliti ataupun siswa yang
lain memaparkan sesuatu di depan kelas.
Selanjutnya pada nilai singer dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa berdiskusi dengan temanteman yang lain dalam satu barisannya dan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan
pendapat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam gerak Tari Pakujajar. Sikap
gesit tersermin ketika para siswa bersemangat memperagakan gerakan Tari
Pakujajar.

c) Hasil Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Siklus 2 (Pertemuan 3)

No.

Tabel 5.13
Format Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Pertemuan ke 3
Cageur
Bageur
Bener
Pinter
Nama Siswa
B
C K
B
C K
B
C K
B
C K
Adinda Sofie

√

√

2.

Akmal Febian

√

√

3.

Amalia Putri

√

4.

Annisa Zahwa

√

5.

Asri Tianasari

6.

Cindy Aulia

7.

Daffa Bagas

8.

Dea Alfia

√

√

√

√

√

9.

Fajira Maharani

√

√

√

√

√

10.

Fathia Al Islami

√

√

√

√

√

11.

Indah Nauli

√

√

√

√

√

12.

Irfasya Retnolia Pangisti

13.

Lutfah Putri Killah

14.

M. Farhan Rahmansyah

15.

Mira Rahmiati

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

C

√

√

√

√

√

B

1.

√

√

Singer

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

16.

Mochammad Fahri R.

17.

Mochamad Dzikri Rivaldi

√

√

√

√

18.

Muhamad Hilal Perkasa

√

√

√

√

19.

Muhammad Fadhil R.

√

20.

Muhammad Ramadhani F.

√

√

√

√

√

21.

Muhammad Rizkiyana

√

√

√

√

√

22.

Muhammad Wastu Adzani

√

√

√

√

√

23.

Nahrisa Novia Sasti

24.

Nisa Dewi Wahyuni

25.

Nuraeni

26.

Prityaswari Rucita Astya

27.

Rida Wahdaniyah

√

√

√

√

√

28.

Rima Melati

√

√

√

√

√

29.

Rini Astria

30.

Risma Rahmawati

√

√

√

√

√

31.

Roni Rusmana

√

√

√

√

√

32.

Sabrina Erika Ramadhanti

√

√

√

√

√

33.

Saci Gumina Puti

√

√

√

√

√

34.

Samira Nur Eka Kurnia S.

35.

Sandi Reza Febrian

√

36.

Sephia Apriliyani

√

37.

Shafira Ananda Putri

√

38.

Siti Salwa Nabila

39.

Sufadlan Nugraha

40.

Sultan Fakhri

41.

Tirta Ramadhan

42.

Vionis Apriliani

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

Indikator :
Cageur (Tangguh dan Disiplin):
-

Memiliki keteguhan hati dalam menentukan pilihan.

-

Memiliki keteguhan hati dan tidak mudah terpengaruh orang lain.

-

Teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh orang lain, dan tidak bersikap plinplan.

Bageur (Toleransi dan Sopan Santun)
-

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Menggunakan tutur bahasa yang halus.
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-

Menggunakan tutur bahasa yang halus dan bersikap sopan.

-

Menggunakan tutur bahasa yang halus, bersikap sopan, dan saling menghargai
sesama teman.

Bener (Jujur dan Tanggung Jawab)
-

Berkata sesuai dengan kenyataan

-

Berkata sesuai dengan kenyataan dan mengakui kesalahan sendiri

-

Berkata sesuai dengan kenyataan , mengakui kesalahan, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain.

Pinter (Cerdas dan Kritis)
-

Berpikir kritis terhadap materi pelajaran.

-

Berpikir kritis dan mampu mengutarakan pendapat.

-

Berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
kemampuan orang lain.

Singer (Aktif dan Kreatif)
-

Mudah berbaur dengan sesama.

-

Mudah berbaur dengan sesama dan bersikap gesit/cekatan.

-

Mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru.

Data di atas menunjukkan hasil pembelajaran siswa pada siklus 2 yang
bertujuan untuk memahami nilai-nilai Kesundaan. Berdasarkan hasil penilaian di
atas, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut.

No.

Tabel 5.14
Hasil Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan pada Pertemuan
Jumlah Siswa
Persentase
Kriteria yang
Nilai
Mendominasi
B
C
K
B
C
K

1.

Cageur

29

11

2

69%

26,2%

4,8%

Baik

2.

Bageur

27

14

1

64,3%

33,3%

2,4%

Baik

3.

Bener

26

14

2

62%

33,3%

4,8%

Baik

4.

Pinter

27

13

2

64,3%

31%

4,8%

Baik

5.

Singer

28

13

1

66,7%

31%

2,4%

Baik

Hasil penilaian pada siklus 2 pertemuan 3 tergambar melalui grafik di
bawah ini.
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Grafik. 5.3
Hasil penilaian Siklus 2 Pertemuan 3
35
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5
0

Berdasarkan
maka padaPinter
nilai cageur
dapat dikatakan
Cageur persentase
Bageurdi atas,Bener
Singer
bahwa jumlah siswa dengan kategori baik lebih mendominasi dibandingkan
jumlah siswa dengan kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan
bahwa banyak siswa yang memiliki sikap teguh pada pendirian, tidak mudah
terpengaruh orang lain, dan tidak bersikap plin-plan. Nilai tersebut tercermin
ketika para siswa tegas memilih pola ruang, tenaga, dan tempo untuk dikreasikan
pada ragam gerak Tari Pakujajar. Selain itu sikap tidak mudah terpengaruh orang
lain tercermin pula ketika siswa tidak mau mengikuti temannya yang malas untuk
berlatih dan berkreasi.
Selanjutnya pada nilai bageur dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
menggunakan tutur bahasa yang halus, bersikap sopan, dan saling menghargai
sesama teman. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa diberikan pertanyaan
oleh peneliti kemudian mereka menjawab dengan perkataan yang baik. Selain itu,
bertutur kata yang halus dan bersikap soan tercermin ketika siswa tidak berkata
kasar kepada teman-temannya. Kemudian saling menghargai sesama teman
tercermin ketika siswa mengapresiasi dan tidak mencela hasil karya kelompok
lain. Nilai bageur tercermin pula ketika siswa menolong temannya yang
mengalami kesulitan ketika berkreasi.
Selanjutnya pada nilai bener dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
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cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu
berkata sesuai dengan kenyataan, mengakui kesalahan sendiri, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain. Nilai tersebut tercermin ketika para
siswa berterus terang mengenai pemahamannya terhadap materi pelajaran, seperti
pada gerakan gedig dan jangkung ilo. Selain itu, mengakui kesalahan sendiri
tercermin ketika siswa dengan kelompoknya mengembangkan ragam gerak sesuai
unsur-unsur tari dan mereka sadar bahwa mereka lupa atau salah.
Selanjutnya pada nilai pinter dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mampu berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
orang lain. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa menganalisis serta
mengidentifikasi nilai-nilai Kesundaan yang terkandung dalam Tari Pakujajar.
Selain itu, tercermin pula ketika siswa menghubungkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Tari Pakujajar dengan nilai-nilai di kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya pada nilai singer dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa berkelompok dengan
temain yang lainnya, kemudia mereka bersemangat untuk mengembangkan ragam
gerak Tari Pakujajar dengan unsur-unsur tari. Sikap gesit tercermin pula ketika
para siswa bersiap-siap menyiapkan ruangan serta perlengkapan untuk mulai
berkreasi.

d) Hasil Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Siklus 3 (Pertemuan 4)

No.

Tabel 5.15
Format Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Pertemuan ke 4
Cageur
Bageur
Bener
Pinter
Nama Siswa
B
C K
B
C K
B
C K
B
C K

Singer
B

1.

Adinda Sofie

√

√

√

√

√

2.

Akmal Febian

√

√

√

√

√

3.

Amalia Putri

√

√

√

√

√
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4.

Annisa Zahwa

√

√

√

5.

Asri Tianasari

√

√

6.

Cindy Aulia

√

7.

Daffa Bagas

8.

Dea Alfia

√

√

√

√

√

9.

Fajira Maharani

√

√

√

√

√

10.

Fathia Al Islami

√

√

√

√

√

11.

Indah Nauli

√

√

√

√

√

12.

Irfasya Retnolia Pangisti

√

√

13.

Lutfah Putri Killah

√

√

14.

M. Farhan Rahmansyah

15.

Mira Rahmiati

16.

Mochammad Fahri R.

17.

Mochamad Dzikri Rivaldi

√

√

18.

Muhamad Hilal Perkasa

√

√

19.

Muhammad Fadhil R.

√

20.

Muhammad Ramadhani F.

√

21.

Muhammad Rizkiyana

22.

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Muhammad Wastu Adzani

√

√

√

√

√

23.

Nahrisa Novia Sasti

√

√

24.

Nisa Dewi Wahyuni

√

25.

Nuraeni

√

√

26.

Prityaswari Rucita Astya

√

√

27.

Rida Wahdaniyah

√

√

√

√

√

28.

Rima Melati

√

√

√

√

√

29.

Rini Astria

√

√

√

√

√

30.

Risma Rahmawati

√

√

√

31.

Roni Rusmana

√

√

√

√

√

32.

Sabrina Erika Ramadhanti

√

√

√

√

√

33.

Saci Gumina Puti

√

√

√

√

√

34.

Samira Nur Eka Kurnia S.

√

√

35.

Sandi Reza Febrian

√

√

√

√

√

36.

Sephia Apriliyani

√

√

√

√

√

37.

Shafira Ananda Putri

√

√

√

√

√

38.

Siti Salwa Nabila

√

√

39.

Sufadlan Nugraha

√

40.

Sultan Fakhri

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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41.

Tirta Ramadhan

42.

Vionis Apriliani

√

√
√

√
√

√
√

√
√

Indikator :
Cageur (Tangguh dan Disiplin):
-

Belajar sungguh-sungguh.

-

Belajar sugguh-sungguh dan tidak mudah putus asa.

-

Belajar sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, dan teguh memegang
prinsip.

Bageur (Toleransi dan Sopan Santun)
-

Menghargai usaha orang lain.

-

Menghargai usaha orang lain dan suka menolong.

-

Menghargai usaha orang lain, suka menolong, dan bertutur kata yang baik.

Bener (Jujur dan Tanggung Jawab)
-

Berkata sesuai kenyataan.

-

Berkata sesuai kenyataan dan menyelesaikan tugas tepat waktu.

-

Berkata sesuai kenyataan, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain. .

Pinter (Cerdas dan Kritis)
-

Berimajinasi tinggi.

-

Berimajinasi tinggi dan mampu menciptakan ide baru.

-

Berimajinasi tinggi, mampu menciptakan ide baru, dan mampu mengutarakan
pendapat.

Singer (Aktif dan Kreatif)
-

Selalu bersemangat/lincah.

-

Selalu bersemangat/lincah dan tidak malas.

-

Selalu bersemangat/lincah, tidak malas, dan mau berusaha.

Data di atas menunjukkan hasil pembelajaran siswa pada siklus 3 yang
bertujuan untuk memahami nilai-nilai Kesundaan. Berdasarkan hasil penilaian di
atas, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut.
Tabel 5.16
Hasil Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan pada Pertemuan 4
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No.

Jumlah Siswa

Nilai

B

C

Persentase
K

B

C

Kriteria yang
Mendominasi

K

1.

Cageur

30

11

1

71,4%

26,2%

2,4%

Baik

2.

Bageur

28

13

1

66,7%

31%

2,4%

Baik

3.

Bener

31

10

1

73,8%

23,8%

2,4%

Baik

4.

Pinter

32

10

0

76,2%

23,8%

0%

Baik

5.

Singer

36

6

0

85,7%

14,3%

0%

Baik

Hasil penilaian pada siklus 3 pertemuan 4 tergambar melalui grafik di
bawah ini.

Grafik. 5.4
Hasil penilaian Siklus 3 Pertemuan 4
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Berdasarkan persentase di atas, pada nilai cageur dapat dikatakan bahwa
jumlah siswa dengan kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa
dengan kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak
siswa yang memiliki sikap teguh pada pendirian, tidak mudah terpengaruh orang
lain, dan tidak bersikap plin-plan. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa
memilih ragam gerak untuk disusun dan dikembangkan. Selain itu, nilai cageur
terlihat pula ketika para siswa memperagakan ragam gerak Tari Pakujajar.
Selanjutnya pada nilai bageur dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
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cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu
menggunakan tutur bahasa yang halus, bersikap sopan, dan saling menghargai
sesama teman. Nilai tersebut tercermin dari cara siswa berbicara ketika mereka
berlatih dengan kelompoknya masing-masing, kemudian ketika para siswa saling
tolong menolong dengan kelompoknya dalam mengembangkan gerakan. Selain
itu, saling menghargai sesama teman terlihat ketika para siswa mengapresiasi dan
memberikan komentar terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan
hasil karyanya.
Selanjutnya pada nilai bener dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu
berkata sesuai dengan kenyataan, mengakui kesalahan sendiri, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain. Nilai tersebut tercermin ketika para
siswa menyadari apa yang mereka gerakan itu kurang tepat, kemudian ketika para
siswa memberi tahu kepada peneliti bahwa ada salah satu anggota kelompoknya
yang tidak mengikuti proses berkreasi dikarenakan tidak bisa dan masih malu
untuk bergerak.
Selanjutnya pada nilai pinter dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mampu berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
orang lain. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa memunculkan ide atau
gagasan baru mengenai pengembangan ragam gerak Tari Pakujajar, kemudian
ketika para siswa mengemukakan pendapatnya tentang kreasi tari yang telah
dibuat dengan kelompoknya.
Selanjutnya pada nilai singer dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa bersemangat
mengkreasikan serta mengembangkan ragam gerak Tari Pakujajar, kemudian
ketika para siswa berdiskusi dan berlatih mengenai ragam gerak yang
Ayu Vinlandari Wahyudi, 2017
PENANAMAN NILAI-NILAI KESUNDAAN BERBASIS PEMBELAJARAN TARI PAKUJAJAR DI SMP
NEGERI 5 KOTA SUKABUMI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

228

dikembangkan. Selain itu, tercermin pula ketika para siswa memunculkan ide atau
gagasan baru mengenai ragam gerak yang disertai dengan unsur ruang, tenaga,
dan waktu.

e) Hasil Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Siklus 3 (Pertemuan 5)
Tabel 5.17
Format Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan Pertemuan ke 5
Cageur
Bageur
Bener
Pinter
Nama Siswa
B
C K
B
C K
B
C K
B
C K

No.

Singer
B

1.

Adinda Sofie

√

√

√

√

√

2.

Akmal Febian

√

√

√

√

√

3.

Amalia Putri

√

√

√

√

√

4.

Annisa Zahwa

√

√

√

√

√

5.

Asri Tianasari

√

√

√

√

√

6.

Cindy Aulia

√

√

√

√

√

7.

Daffa Bagas

8.

Dea Alfia

√

9.

Fajira Maharani

√

10.

Fathia Al Islami

11.

Indah Nauli

12.

Irfasya Retnolia Pangisti

13.

Lutfah Putri Killah

14.

M. Farhan Rahmansyah

15.

Mira Rahmiati

√

√

16.

Mochammad Fahri R.

√

√

17.

Mochamad Dzikri Rivaldi

√

18.

Muhamad Hilal Perkasa

19.

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Muhammad Fadhil R.

√

√

√

√

20.

Muhammad Ramadhani F.

√

√

√

√

21.

Muhammad Rizkiyana

√

√

√

√

22.

Muhammad Wastu Adzani

√

√

√

√

√

23.

Nahrisa Novia Sasti

√

√

√

√

√

24.

Nisa Dewi Wahyuni

√

√

√

√

√

25.

Nuraeni

26.

Prityaswari Rucita Astya

√

√

√

√

√

27.

Rida Wahdaniyah

√

√

√

√

√

28.

Rima Melati

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√
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29.

Rini Astria

√

√

√

√

√

30.

Risma Rahmawati

√

√

√

√

√

31.

Roni Rusmana

√

√

√

√

√

32.

Sabrina Erika Ramadhanti

√

√

√

√

33.

Saci Gumina Puti

√

√

√

√

√

34.

Samira Nur Eka Kurnia S.

√

√

√

√

√

35.

Sandi Reza Febrian

√

√

√

√

√

36.

Sephia Apriliyani

√

√

√

√

√

37.

Shafira Ananda Putri

√

√

√

√

√

38.

Siti Salwa Nabila

√

39.

Sufadlan Nugraha

√

40.

Sultan Fakhri

41.

Tirta Ramadhan

42.

Vionis Apriliani

√

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

Cageur (Tangguh dan Disiplin):
-

Belajar sungguh-sungguh.

-

Belajar sugguh-sungguh dan tidak mudah putus asa.

-

Belajar sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, dan teguh memegang
prinsip.

Bageur (Toleransi dan Sopan Santun)
-

Menghargai usaha orang lain.

-

Menghargai usaha orang lain dan suka menolong.

-

Menghargai usaha orang lain, suka menolong, dan bertutur kata yang baik.

Bener (Jujur dan Tanggung Jawab)
-

Berkata sesuai kenyataan.

-

Berkata sesuai kenyataan dan menyelesaikan tugas tepat waktu.

-

Berkata sesuai kenyataan, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tidak
melemparkan kesalahan pada orang lain. .

Pinter (Cerdas dan Kritis)
Berimajinasi tinggi.

-

Berimajinasi tinggi dan mampu menciptakan ide baru.

√
√

Indikator :

-

√
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-

Berimajinasi tinggi, mampu menciptakan ide baru, dan mampu mengutarakan
pendapat.

Singer (Aktif dan Kreatif)
-

Selalu bersemangat/lincah.

-

Selalu bersemangat/lincah dan tidak malas.

-

Selalu bersemangat/lincah, tidak malas, dan mau berusaha.

Data di atas menunjukkan hasil pembelajaran siswa pada siklus 3 yang
bertujuan untuk memahami nilai-nilai Kesundaan. Berdasarkan hasil penilaian di
atas, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut.

No.

Tabel 5.18
Hasil Penilaian Penanaman Nilai-nilai Kesundaan pada Pertemuan 5
Jumlah Siswa
Persentase
Kriteria yang
Nilai
Mendominasi
B
C
K
B
C
K

1.

Cageur

36

6

0

85,7%

14,3%

0%

Baik

2.

Bageur

34

8

0

81%

19%

0%

Baik

3.

Bener

35

7

0

83,3%

16,7%

0%

Baik

4.

Pinter

36

6

0

85,7%

14,3%

0%

Baik

5.

Singer

39

3

0

92,9%

7,1%

0%

Baik

Hasil penilaian pada siklus 3 pertemuan 5 tergambar melalui grafik di
bawah ini.
Grafik. 5.5
Hasil penilaian Siklus 3 Pertemuan 5
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Berdasarkan persentase di atas, pada nilai cageur dapat dikatakan bahwa
jumlah siswa dengan kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa
dengan kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak
siswa yang memiliki sikap teguh pada pendirian, tidak mudah terpengaruh orang
lain, dan tidak bersikap plin-plan. Nilai tersebut tercermin memilih ragam gerak
untuk disusun dan dikembangkan. Selain itu, nilai cageur terlihat pula ketika para
siswa berani untuk tampil memperagakan ragam gerak Tari Pakujajar.
Selanjutnya pada nilai bageur dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa dengan kategori
cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu
menggunakan tutur bahasa yang halus, bersikap sopan, dan saling menghargai
sesama teman. Nilai tersebut tercermin cara siswa berbicara ketika mereka
berlatih dan bersiap-siap dengan kelompoknya masing-masing, kemudian para
siswa saling tolong menolong dengan kelompoknya ketika masih ada yang belum
lengkap untuk persiapan penampilan . Selain itu, saling menghargai sesama teman
terlihat ketika para siswa mengapresiasi dan memberikan komentar terhadap
kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil karyanya.
Selanjutnya pada nilai bener memiliki dapat dikatakan bahwa jumlah
siswa dengan kategori baik lebih mendominasi dibandingkan jumlah siswa
dengan kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak
siswa yang mampu berkata sesuai dengan kenyataan, mengakui kesalahan sendiri,
dan tidak melemparkan kesalahan pada orang lain. Nilai tersebut ketika para siswa
menyadari apa yang mereka gerakan itu kurang tepat, kemudian ketika para siswa
mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhan penampilannya.
Selanjutnya pada nilai pinter dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mampu berpikir kritis, mampu mengutarakan pendapat, dan tidak meremehkan
orang lain. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa memunculkan ide atau
gagasan baru mengenai pengembangan ragam gerak Tari Pakujajar, kemudian
terlihat pula ketika para siswa saling memberikan dukungan terhadap kelompok
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lain sebelum kelompok lain mempresentasikan hasil karyanya. Selain itu, ketika
para siswa mengemukakan pendapatnya pada tahap presentasi karya tentang apa
yang telah mereka kreasikan.
Selanjutnya pada nilai singer dapat dikatakan bahwa jumlah siswa dengan
kategori baik lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah siswa dengan
kategori cukup dan kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang
mudah berbaur dengan sesama, bersikap gesit/cekatan, dan mampu membuat
gagasan baru. Nilai tersebut tercermin ketika para siswa memunculkan ide atau
gagasan baru mengenai ragam gerak yang disertai dengan unsur ruang, tenaga,
dan waktu, kemudian ketika para siswa berdiskusi dan berlatih mengenai ragam
gerak yang dikembangkan. Selain itu, terlihat pula ketika para siswa bersemangat
akan menampilkan hasil karyanya.
Dengan demikian berdasarkan pemaparan dari setiap siklus, maka dari
setiap siklusnya terlihat perkembangan dari setiap siswa, yakni mengenai nilainilai Kesundaan yang telah tertanam dalam keseharian siswa. Nilai-nilai
Kesundaan yang tercermin pada perilaku siswa, secara keseluruhan digambarkan
melalui bagan di bawah ini.
Bagan 5.3
Nilai-nilai Kesundaan yang Tertanam pada Diri Siswa

Cageur
(Tangguh dan Disiplin)

-

Siswa dengan lantang mengemukakan pendapatnya
Siswa giat dan bersungguh-sungguh untuk berlatih
Siswa memiliki keteguhan hati yang kuat dan tidak
mudah terpengaruh oleh teman yang malas
Siswa mampu memperagakan gerakan Tari Pakujajar
-

Bageur
(Toleransi dan Sopan Santun)

Siswa saling menghargai pendapat teman-temannya
Siswa saling mengingatkan antar teman
kelompoknya
Siswa saling tolong menolong terhadap teman yang
mengalami kesulitan
Siswa tidak berkata kasar terhadap guru dan temantemannya

-

-

Siswa berterus terang ketika tidak paham terhadap
materi
- Siswa terus terang ketika ada temannya yang tidak
mau berlatih
Bener
(Jujur dan Tanggung Jawab)
- Siswa bekerjasama merangkai gerak ketika
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f) Perbandingan Hasil Pembelajaran Tari Pakujajar Berdasarkan Siklus

Siklus

Tabel 5.19
Perbandingan Hasil Pembelajaran Tari Pakujajar berdasarkan siklus
Nilai-nilai Kesundaan
Aspek yang dinilai/Kegiatan
Cageur
Bageur
Bener
Pinter

Siklus 1
(Apresiasi)
Siklus 2
(Kreasi)

Kognisi (Memahami)

35,7 %

38 %

23,9 %

31 %

38 %

Afeksi (Merasakan)

54,8 %

56 %

52,4 %

57,2 %

64,3 %

79 %

73,9 %

79 %

81 %

89,3 %

Siklus 3

Psikomotor

(Ekspresi)

(Melakukan/Mengaplikasikan)

Penanaman nilai-nilai Kesundaan yang dilakukan kepada para siswa tidak
serta merta dapat merubah perilaku siswa secara langsung, melainkan terdapat
proses pembelajaran dan tindakan yang diberikan kepada siswa. Pada proses
tersebut

tentunya

Singer

tidak

membutuhkan

waktu

yang

singkat,

melainkan

membutuhkan beberapa pertemuan untuk dapat menyampaikan materi serta
memberikan pengalaman kepada para siswa. Berdasarkan data di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa dari setiap siklus pada proses penanaman nilai-nilai
Kesundaan berbasis pembelajaran Tari Pakujajar terjadi peningkatan yang
signifikan. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya perubahan pola pikir serta
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perilaku yang terjadi pada diri siswa. Herawati (2016, hlm. 451-456) menyatakan
sebagai berikut.
“Pembelajaran seni tari di sekolah (formal dan non formal) membantu
perkembangan jiwa peserta didik. Dengan demikian konsep pembelajaran
seni tari sebagai sarana pendidikan untuk mengenalkan budaya dan
membentuk kepribadian peserta didik. Materi pembelajaran seni tari
meliputi teori dan praktik. Kedua jenis materi tersebut apabila diterapkan
dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jiwa, perkembangan
estetik, pengenalan nilai-nilai kehidupan. Pembelajaran seni tari tidak
hanya mencari bibit penari untuk dibina dan dikembangkan, namun
membantu perkembangan fisik, mental, dan estetik”.
Dengan demikian, pembelajaran seni tari tidak hanya mengajarkan siswa
untuk menari, melainkan terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan
siswa, seperti halnya memberikan bekal mengenai nilai-nilai dalam kehidupan
serta sebagai media perkembangan jiwa. Berdasarkan hasil penilaian dan analisis
di atas, maka perkembangan siswa setiap siklusnya digambarkan melalui grafik di
bawah ini.
Grafik 5.6
Perkembangan Siswa dalam Penanaman Nilai-nilai Kesundaan
berbasis Pembelajaran Tari Pakujajar
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa pada siklus 1 nilai bageur lebih
mendominasi dibandingkan dengan nilai yang lainnya, dan nilai bener paling
rendah dibandingkan nilai yang lainnya. Selanjutnya pada siklus 2 terlihat bahwa
nilai singer lebih mendominasi dibandingkan nilai yang lainnya, dan nilai bener
masih tetap yang paling rendah dibandingkan nilai yang lainnya. Pada siklus 3
terlihat bahwa nilai singer lebih mendominasi dibandingkan nilai yang lainnya,
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dan nilai bageur merupakan nilai yang paling rendah. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa dari ketiga siklus terjadi peningkatan di setiap nilainya, namun
jumlah kenaikan nilai tersebut tidak selalu sama, sehingga di setiap pertemuan
memiliki perbedaan untuk nilai tertinggi dan terendahnya.
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