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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, tentang Penguatan Nilai Moral dalam Pembelajaran 

Tari Gending Sriwijaya melalui Metode CTL di SMP Negeri 2 Lubuklinggau 

Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemaknaan Tari Gending Sriwijaya, menggunakan etnokoreologi dengan 

menganalis tari ini secara tekstual dan kontekstual dibantu dengan teori folklor. 

Dari pemaknaan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa tarian ini menggambarkan 

dua masa kerajaan yang pernah menguasai wilayah Palembang yaitu masa 

kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan kemegahannya, serta masa Kesultanan 

Palembang Darussalam dengan syariat Islam dan kemelayuannya. Tari Gending 

Sriwijaya diciptakan tahun 1943 atas permintaan Hodohan Jepang, untuk 

penyambutan tamu dan dijadikan sebagai alat propaganda “Jepang Cahaya Asia” 

melalui penampilan kesenian. Dari syair lagu Gending Sriwijaya yang diciptakan 

oleh A.Dahlan Muhibat dan digubah oleh Nungtjik A.R., menggambarkan 

kebesaran dan keluhuran Kerajaan Sriwijaya. Kemudian dari gerak tarinya yang 

diciptakan oleh R.H.M. Akib, selain hasil interpretasi dari syair lagu Gending 

Sriwijaya, juga terinspirasi dari gerak Tari Tepak yang sudah ada di Sumatera 

Selatan pada masa kolonial Belanda, yang kental dengan budaya Melayunya 

untuk mengenang kebesaran masa Kesultanan Palembang Darussalam. Dari gerak 

tari yang telah dianalisis berdasarkan syair lagu Gending Sriwijaya dan tunjuk 

ajar Melayu, Tari Gending Sriwijaya mengandung nilai moral toleransi dan 

tanggung jawab. Nilai moral toleransi terkandung dalam ragam gerak sembah 

(sembah ngeset, sembah berdiri, dan sembah penutup), gerak tutur sabda 

(sembah duduk), dan gerak ulur benang. Untuk nilai moral tanggung jawab 

terkandung dalam gerak tolak arus, gerak siguntang mahameru, gerak tabur, dan 

gerak borobudur.   
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Ungkapan dalam tunjuk ajar Melayu yang mencerminkan nilai moral toleransi 

dan tanggung jawab yaitu. 

apa tanda Melayu jati, 

sesama umat ia hormati 

apa tanda Melayu terbilang, 

sopan santun menghadapi orang 

apa tanda Melayu beradat, 

bertanggung jawab dalam berbuat 

terhadap tanggung hatinya bulat 

bertanggung jawab ke laut ke darat 

terhadap tanggung ianya ingat 

karena tanggung jawab tahan dikebat 

2. Nilai moral toleransi dan tanggung jawab yang telah didapat tersebut, kemudian 

diimplementasikan dalam pembelajaran Tari Gending Sriwijaya di SMP Negeri 2 

Lubuklinggau melalui metode CTL dengan desain pembelajaran yang terdiri dari 

tujuan, isi/materi, metode, media, dan evaluasi. Sesuai dengan metode penelitian 

action research yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi di dalam siklusnya, dilakukan penguatan nilai moral sebanyak 3 siklus 6 

kali pertemuan, pada siswa kelas VII.10 SMP Negeri 2 Lubuklinggau. 

3. Setelah nilai moral toleransi dan tanggung jawab dikuatkan selama proses 

pembelajaran, siswa menunjukkan perubahan dan perkembangan sikap dan 

tingkah laku yang positif dari penilaian afektif siswa. Selama proses pembelajaran 

teramati siswa menunjukkan sikap mau bekerjasama dalam kelompok, saling 

menghormati dalam kelompok, mau menekan ego masing-masing, saling berbagi 

ide, tidak memilih-milih dan membeda-bedakan teman, mau saling membantu, 

dan bersungguh-sungguh dan bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru.  

4. Hasil pembelajaran pada siklus 1 menunjukkan: 

- Penilaian Afektif Siswa 
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 Pada pertemuan 1, terdapat 6 orang siswa yang mendapat penilaian 

“Kurang” yaitu 17,6% untuk nilai toleransi dan tanggung jawab. Kemudian 

berkurang menjadi 4 orang pada pertemuan 2 dengan 11,8%. Hal ini 

menjelaskan bahwa siswa yang mendapat penilaian “Kurang” tersebut, 

sudah ada usaha menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, tidak 

memilih-milih teman, mau saling membantu, mengerjakan tugas yang guru 

berikan dengan sungguh-sungguh, dan mau bekerjasama dalam kelompok, 

namun masih sedikit dan belum konsisten. 

 Pada pertemuan 1, terdapat 8 orang siswa yang mendapat penilaian “Cukup” 

yaitu 23,5% untuk nilai toleransi dan tanggung jawab. Kemudian berkurang 

menjadi 4 orang pada pertemuan 2 dengan 11,8%. Hal ini menjelaskan 

bahwa siswa yang mendapat penilaian “Cukup” tersebut, sudah ada usaha 

dan cukup sering serta mulai konsisten menunjukkan sikap saling 

menghormati, menghargai, tidak memilih-milih teman, mau saling 

membantu, mengerjakan tugas yang guru berikan dengan serius, dan mau 

bekerjasama dalam kelompok. 

 Pada pertemuan 1, terdapat 20 orang siswa yang mendapat penilaian “Baik” 

yaitu 58,8% untuk nilai toleransi dan tanggung jawab. Kemudian meningkat 

menjadi 26 orang pada pertemuan 2 yaitu 76,5% atau dengan tingkat 

keberhasilan “Sedang” menjadi “Tinggi” pada pertemuan 2. Hal ini 

menjelaskan bahwa siswa yang mendapat penilaian “Baik” tersebut, secara 

sungguh-sungguh dan konsisten menunjukkan sikap saling menghormati, 

menghargai, tidak memilih-milih teman, mau saling membantu, 

mengerjakan tugas yang guru berikan dengan serius, dan mau bekerjasama 

dalam kelompok. 

5. Hasil pembelajaran pada siklus 2 menunjukkan: 

- Penilaian Afektif Siswa 

 Penilaian “Kurang” sudah tidak ada sama sekali baik pada pertemuan 1 

maupun pertemuan 2 siklus 2 untuk nilai toleransi siswa. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sudah tidak ada siswa yang belum konsisten dalam 

menunjukkan sikap menghormati guru dan teman, tidak memilih-milih 

teman, mau membantu teman dalam kesulitan, dan mau menerima 

perbedaan pendapat dalam kelompok. 

 Pada pertemuan 1, terdapat 5 orang siswa yang mendapat penilaian “Cukup” 

yaitu 14,7% untuk nilai toleransi. Kemudian berkurang menjadi 4 orang 

pada pertemuan 2 menjadi 11,8%. Hal ini menjelaskan bahwa siswa yang 

mendapat penilaian “Cukup” tersebut, sudah ada usaha dan cukup sering 

serta mulai konsisten menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, 

tidak memilih-milih teman, mau saling membantu, tidak membuat 

pertengkaran, dan mau berkerjasama dalam kelompok. 

 Pada pertemuan 1, terdapat 29 orang siswa yang mendapat penilaian “Baik” 

yaitu 85,3% untuk nilai toleransi. Kemudian meningkat menjadi 30 orang 

pada pertemuan 2 yaitu 88,2% atau dengan tingkat keberhasilan “Tinggi” 

menjadi “Sangat Tinggi” pada pertemuan 2. Hal ini menjelaskan bahwa 

siswa yang mendapat penilaian “Baik” tersebut, secara sungguh-sungguh 

dan konsisten menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, tidak 

memilih-milih teman, mau saling membantu, mengerjakan tugas yang guru 

berikan dengan serius, dan mau bekerjasama dalam kelompok. 

6. Hasil pembelajaran pada siklus 3 menunjukkan: 

- Penilaian Afektif Siswa 

 Penilaian “Kurang” sudah tidak ada sama sekali baik pada pertemuan 1 

maupun pertemuan 2 pada siklus 3 untuk nilai tanggung jawab. Hal ini 

menunjukkan bahwa sudah tidak ada siswa yang belum konsisten dalam 

menunjukkan sikap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan 

sungguh-sungguh, memperhatikan penjelasan guru, mau saling membantu, 

dan mau bekerjasama dalam kelompok. 

 Pada pertemuan 1, terdapat 3 orang siswa yang mendapat penilaian “Cukup” 

yaitu 8,8% untuk nilai tanggung jawab. Kemudian berkurang menjadi 2 
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orang pada pertemuan 2 dengan 5,9%. Hal ini menjelaskan bahwa siswa 

yang mendapat penilaian “Cukup” tersebut, sudah ada usaha dan cukup 

sering serta mulai konsisten menunjukkan sikap mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh, memperhatikan penjelasan 

guru, mau saling membantu, dan mau bekerjasama dalam kelompok. 

 Pada pertemuan 1, terdapat 31 orang siswa yang mendapat penilaian “Baik” 

yaitu 91,2% untuk nilai tanggung jawab. Kemudian meningkat menjadi 32 

orang pada pertemuan 2 yaitu 94,1% atau dengan tingkat keberhasilan 

“Sangat Tinggi” juga menjadi “Sangat Tinggi” pada pertemuan 2. Hal ini 

menjelaskan bahwa siswa yang mendapat penilaian “Baik” tersebut, secara 

sungguh-sungguh dan konsisten menunjukkan sikap mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh, memperhatikan 

penjelasan guru, mau saling membantu, dan mau bekerjasama dalam 

kelompok. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

lingkungan sekitar peneliti maupun pembaca. 

1. Bagi lembaga pendidikan 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, dengan adanya 

pembelajaran Tari Gending Sriwijaya sebagai penguatan nilai-nilai moral dapat 

membentuk karakter bangsa yang semakin mengalami kemunduran. Untuk dapat 

mewujudkan penguatan nilai moral tersebut, maka guru atau lembaga pendidikan  

harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, karena dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 

Metode CTL yang digunakan peneliti diharapkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah 

yang masih menggunakan metode pembelajaran klasik. Dengan metode pembelajaran 

yang tepat, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, 

sehingga materi yang diberikan tidak hanya diingat, namun dapat dipahami dan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang bertujuan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai moral melalui seni tari. Penelitian ini dapat 

dilanjutkan dengan membuat sebuah modul sebagai bahan ajar seni tari di sekolah, 

khususnya untuk penguatan nilai-nilai moral sebagai media pembentukan karakter 

bangsa sejak dini. 

 


