
 

 
 
Paramita Nur Amalia, 2014 
Pembelajaran Ibing Pencak Silat Pada Siswa SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1.  Profil SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta 

Pada tanggal Tanggal 11 Maret 1986 Proyek Sekolah Pembangunan di 

kota Purwakarta yang berada di jl. Ipik Gandamanah Gg. Rawasari II No 146 

kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Dengan 

SK Pendirian keputusan Kepala P & K  Prop Jabar No: 421.2/44 – Pend /1986. 

NSS. 101022001101 luas tanah 1102 m
2 

 dan luas bangunan 612m
2
. Untuk lebih 

jelasnya terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

 Tabel 4.1  

 Profil Data SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta  

 

NAMA  SEKOLAH :  SDN  4  MUNJUL JAYA 

STATUS  :  NEGERI 

ALAMAT  :  Jl. IPIK GANDAMANAH Gg. RAWASARI   II No  146 

KELURAHAN :  MUNJUL JAYA 

KECAMATAN   :  PURWAKARTA 

KABUPATEN :  PURWAKARTA 

PROPINSI  :  JAWA  BARAT 

NSS   :  101022001101 

NISP   :   20217518 

SK Pendirian : Keputusan Kepala P & K  Prop Jabar  No: 421.2/44 – 

Pend/198 Tanggal 11  Maret  1986 

Luas Tanah : 1102 m
2 

Luas Bangunan  : 612 m
2 

NAMA  KEPSEK :  LILIS SULISTIORINNY, S.Pd 

NIP    :  19600808.198112.2.015 

Mulai Tugas di SD ini :  1  Maret  2011 

Telepon  :   ( 0264 ) 205061  

E-mail   :  sdn4.munjuljaya@yahoo.com 
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Berikut ini merupakan profil singkat dari guru mata pelajaran seni budaya 

di SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta, beliau yaitu Bapak Komar lahir di Subang 

pada tanggal 2 April 1961. Pada awalnya beliau merupakan siswa di SDN Suka 

Hayu Subang dan lulus pada tahun 1972, setelah lulus SD beliau melanjutkan ke 

SMP Jalan Cagak Subang dan beliau lulus tahun 1975, dilanjutkan ke sekolah 

tingkat menengah atas pada tahun 1976 sampai 1978 di SGO (Sekolah Guru 

Olahraga) di Karawang dan melanjutkan D3 d Bandung pada tahun 1997. 

Meskipun beliau bukan dari bidang seni tari tetapi dalam pembelajaran seni 

budaya khususnya ibing pencak silat beliau berpengalaman dan beliau pernah 

mengikuti paguronan pencak silat di Purwakarta. 

Adapula Visi, Misi, Budaya Kerja dan Tujuan dari SDN 4 Munjul Jaya 

Purwakarta. Dengan Motto yang berbunyi “Tempat Ngatik Jeung Ngadidik ” 

dari motto tersebut yang berarti berwawasan luas, berpikir cerdas, bertindak tegas, 

berhati ikhlas dan berkemauan keras. Dengan Visi ”Terwujudnya SDN 4 

Munjul Jaya unggul dan berkualitas seimbang antara penguasaan IPTEK 

dan IMTAK dengan karakter budaya bangsa pada tahun 2014”. Adapun Misi 

SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta yaitu sebagai berikut: 

1. Mengembangkan peserta didik menguasai Ilmu Pengetahuan 

mencakup kesimbangan antara Kecerdasan (IQ), Sikap (EQ) dan moral 

keagamaan. (RQ) 

2. Mengembangkan karakter budaya bangsa  

3. Mengembangkan keterampilan dan olah raga 

4. Meningkatkan pelayanan yang optimal 

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

6. Mengembangkan kemauan untuk berubah 

7. Meningkatkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan 

8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 
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Selain itu juga ada Budaya Bekerja yang memotifasi guru-guru di SDN 4 

Munjul Jaya, yaitu: 

1. Direncanakan secara tepat  

2. Diprogram dengan baik 

3. Diukur dengan kekuatan, kelemahan, dan peluang  

4. Dilaksanakan dengan efektif efesien dan relevan 

5. Dievaluasi untuk lebih baik 

6. Tuntas dan berkualitas dalam semangat kebersamaan 

Dan yang terakhir Tujuan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu sesuai dengan 

tujuan Pendidikan Nasional, secara khusus tujuan pendidikan SDN 4 Munjul Jaya 

Purwakarta adalah: 

1. Meningkatkan sikap mental peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, 

sehat jasmani dan rohani berilmu, berpengetahuan, kreatif, inovatif, 

mandiri, demokratis, mencintai lingkungan, dan peka terhadap 

perkembangan keadaan. 

2. Meningkatnya kepribadian mulia, cerdas dalam berpikir dan bertindak, 

menguasai norma, etika dan tatakrama bermasyarakat, menguasai konsep 

dasar teknologi yang sedang berkembang. 

3. Meningkatnya berbagai kecakapan hidup yang bermanfaat untuk 

memasuki jenjang pendidkan selanjutnya. 

4. Meningkatnya lulusan yang berkualitas dan sikap bersaing dalam 

perkembangan kehidupan. 

5. Meningkatnya inovasi pembelajaran yang inovatif, aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan 

6. Meningkatnya kemampuan mengembangkan kurikulum nasional kedalam 

kurikulum sekolah 

7. Meningkatnya kemampuan mengembangkan sistem pendidikan yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, estetika, dan budaya sunda 
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8. Menguasai teknologi informatika tanpa mengesampingkan kultur budaya. 

Sekolah ini telah mengalami banyak perubahan karena adanya bangunan 

dan ruang baru, berikut data bangunan yang dimiliki SDN 4 Munjul Jaya 

Purwakarta pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Data Bangunan SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta 

Jenis Banyaknya Keadaan  

Ruang  Kelas 7 Baik Sedang 

Ruang Guru 1 Baik 

Ruang  kepala Sekolah 1 Baik 

Ruang  Perputakaan 1 Sedang 

Musola 1 Baik Sedang 

WC  Guru 1 Baik Sedang 

WC  Siswa 3 Rusak sedang 

Kursi Tamu 1 Baik  

Meja Guru 6 Baik  

Kursi Guru 18 Baik 

Kursi Siswa 180 Baik sedang 

Meja Siswa 140 Baik sedang 

Lemari 9 Baik 

Rak Buku 9 Baik 

Papan  tulis 7 Baik sedang 

Komputer  4 2 Baik 2 rusak 

Laptop 1 Baik 

In Focus 1 Baik  

Handycam 1 Baik 

Parabola 1 Baik 

TV 1 Baik  

DVD 1 Baik  
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Taperecorder 1 Baik  

Printer 4 3 Baik 1 rusak 

 

 

 

2. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar SDN 4 Purwakarta 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Munjul Jaya memiliki 449 orang siswa 

terdiri dari 253 laki-laki dan 251 perempuan, sedangkan adalah murid-murid kelas 

IV tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 67 orang siswa, siswa di bagi menjadi 3 

kelas yaitu kelas A, B dan C orang siswa. Kelas A berjumlah 23 orang siswa,15 

orang laki-laki dan 8 orang siswa perempuan, di kelas B berjumlah 23 orang siswa 

yang diantaranya 10 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, sedangkan di kelas 

C berjumlah 21 orang siswa, 9 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa 

perempuan. Untuk lebih jelasnya terdapat di table 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Data Siswa Siswi SDN 4 Purwakarta 

Tahun Ajaran 2012-2013 

Kelas 
Keadaan Siswa Jumlah 

L P Jumlah Total 

I 

A 16 16 32 

93 
B 17 15 32 

C 15 14 29 

Jumlah 48 45 93 

II 
A 11 17 28 

55 B 12 15 27 

Jumlah 23 32 55  

III 

A 16 14 30 

84 
B 12 15 27 

C 18 9 27 

Jumlah 46 38 84 

IV 

A 16 7 23 

66 
B 10 12 22 

C 8 13 21 

Jumlah 34 32 66 

V A 10 14 24 74 
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B 13 14 27 

C 12 11 23 

Jumlah 35 39 74 

VI 

A 18 8 26 

77 
B 14 11 25 

C 12 14 26 

Jumlah 44 33 77 

Jumlah 253 251 449 449 

 

3. Karakteristik Guru 

Pada tahun ajaran 2012-2013 SDN 4 Munjul Jaya memiliki 23 orang guru 

dan 2 orang penjaga sekolah. Dari 23 orang guru yang dimaksud, 20 orang 

berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 3 orang berstatus GTT (Guru Tidak 

Tetap). Secara lengkapnya karakteristik guru di SDN 4 Munjul Jaya dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.4 

Data Personal Guru SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta 

No NAMA 
Pangkat/G

ol /Ruang 

Pend 

Terakhir 

Jadi 

Guru 
Ket  

1 

Lilis Sulistiorinny.S.Pd 

NIP. 196008081981122015 

Pembina / 

IV /a 
S I, 00 01-12-81 PNS 

2 
Sri  Yaminah 

NIP. 195712121976022003 

Pembina / 

IV / a 
D II,96 01-02-76 PNS 

3 
Yulianingsih, S.Pd 

NIP. 196007281982012002 

Pembina / 

IV / a 
SI,10 01-01-82 PNS 

4 
S Cendrakasih 

NIP. 196012081981092001 

Pembina / 

IV / a 
D II,01 01-08-81 PNS 

5 
Anie ST Rahmani S.Pd 

NIP. 196210251982042003 

Pembina / 

IV / a 
S1,10 01-04-82 PNS 
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6 
Hodijah 

NIP. 196307231983052001 

Pembina / 

IV / a 
D II,95 01-05-82 PNS 

7 
Rita Sutresnawati S.Pd 

NIP196310301984102004 

Pembina / 

IV / a 
SI,10 01-10-84 PNS 

8 
Ati Sugiarti 

NIP. 196311011984102005 

Pembina / 

IV / a 
D II,90 01-10-84 PNS 

9 
Yayah  Ratnaningsih, S.Pd 

NIP. 196204091986032007 

Pembina / 

IV / a 
D II,98 01-03-86 PNS 

10 
Sri Kuntari S.Pd 

NIP. 196004091982012005 

Pembina / 

IV / a 
SI,10 01-01-82 PNS 

11 
Wawa Milawati S.Pd 

NIP. 196303111994032003 

Penata/ III / 

d 
SI,10 01-03-94 PNS 

12 
Nurhayati.S.Pd 

NIP. 197607011999032003 

Penata/ III / 

c 
S I,00 01-03-99 PNS 

13 
Dra Nenny K 

NIP. 196204272007012001 

Penata 

Muda/ III / 

b 

S I,87 01-01-07 PNS 

14 
Hetty Susanti.S.Pd 

NIP. 197708112008012007 

Penata 

Muda/ III / 

b 

S I,01 01-01-08 PNS 

15 
A  Purwadin.S.Pd 

NIP. 197901252008011002 

Penata 

Muda/ III / 

b 

S I,05 01-01-08 PNS 

16 
Fitria Suryani S.Pd 

NIP. 198307152006042006 

Penata 

Muda/ III / a 
SI,10 01-04-06 PNS 

17 
Ika  kartika 

NIP. 197307152006042004 

Penata 

Muda/ III / a 
D III, 01-04-06 PNS 
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4. Hasil Pengamatan Terhadap Proses Pembelajaran Pencak Silat Di SDN 4 

Munjul Jaya Purwakarta 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu sengan satu kali 

pertemuan setiap minggunya, adapun proses pembelajaran yang dilakukan yaitu: 

1) Deskripsi Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan 1 

a. Tujuan Pembelajaran : 

1) Siswa dapat menjelaskan mengenai kebudayaan dan kesenian daerah 

setempat (Jawa Barat). 

2) Siswa dapat menyebutkan dan membedakan jenis-jenis tari 

berpasangan/kelompok daerah setempat (Jawa Barat). 

3) Siswa dapat mendemonstrasikan gerak dasar pencak silat. 

b. Indikator : 

18 
Hefita  Handajani K 

NIP. 196901012007012007 

Pengatur 

Muda/ II / b 
SPG,88 01-01-07 PNS 

19 
Komar 

NIP. 131018482 

Pembina/ IV 

/ a 
D II,97 01-01-84 PNS 

 

20 

 

Dede Adawati.S.PdI 

NIP. 198008132008012004 

 

Penata 

Muda/ III / 

b 

 

S I,04 

 

01-01-08 

 

PNS 

21 Mariam GTT SPG,86 01-07-04 GTT 

22 Nazir Eka  Yusuf.SHI. GTT S I,06 01-07-05 GTT 

23 Eivite  Suvane GTT D II,06 01-01-08 GTT 

24 
Tatang 

NIP.196104231982061001 

Pengatur 

Muda/ II/b 
SD ,75 01-06-82 PNS 

25 Asep  Nugraha  - SMA,92 01-09-06 PTT 
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1) Siswa mampu menjelaskan mengenai kebudayaan dan kesenian dari 

daerah Jawa Barat. 

2) Siswa mampu menyebutkan dan membedakan jenis-jenis tari 

berpasangan/kelompok daerah setempat 

3) Siswa mampu mendemonstrasikan gerak dasar pencak silat paleredan 

c. Evaluasi  

Siswa memperaktekan gerak dasar pencak silat jurus paleredan 

 

 

 

 

Bagan 4.1 

Konsep Pembelajaran 1 

Pengenalan Tarian Daerah Setempat Jawa Barat dan pengenalan gerak 

dasar pencak silat ibing paleredan 

 

Keteranngan:  

1. Pada awal pembelajaran guru menerangkan tentang tarian tradisional 

daerah setempat (Jawa Barat). 

2. Guru melakukan pemanasan yang menngarah kepada pencak silat 

Evaluasi 

Berlatih gerak dasar Pencak silat Paleredan 

Pengenalan Gerak Dasar Pencak Silat Ibing Paleredan 

Olah Tubuh/ Pemanasan yang Mengarah Kepada Pencak Silat 

Pengenalan Tarian Tradisional Daerah Setempat Jawa Barat 
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3. Guru mendemonstrasikan gerakan dasar pencak silat jurus paleredan 

4. Guru meminta siswa untuk berlatih 

5. Guru meminta siswa untuk memperaktekan gerakan yang sudah mereka 

pelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabel 4.5 

Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan Pertama 

 

Aktivitas Guru Respon Siswa 

Kegiatan awal : 

Mengkondisikan kelas dan apresepsi  

 Guru menjelaskan tentang jenis 

karya tari berpasangan / kelompok 

daerah setempat (Jawa Barat) 

 Guru menjelaskan ciri-ciri karya 

seni tari kelompok daerah setempat 

 Guru menggunakan beragam 

pendekatan pembelajaran 

 Guru melibatkapeserta didik secara 

aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru mengenalkan gerak dasar 

pencak silat paleredan 

 

 

 

 Siswa dapat menyebutkan nama 

tarian berpasangan/kelompok 

daerah setempat (Jawa Barat) 

 Siswa mengidentifikasi ciri-ciri 

karya tari berpasangan/kelompok 

tari dari daerah setempat 

 Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang pencak silat paleredan 

 Siswa merespon gerakan guru dan 

di praktekannya 
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 Guru meminta siswa untuk berlatih  

 Kegiatan akhir, guru memberikan 

evaluasi pada pembelajaran yang 

sudah diberikan dan menugaskan 

siswa untuk menghafal 

 Siswa menghafal gerakan yang 

diberikan guru  

 Siswa berlatih 

 

 

 Pada saat pertama masuk dalam kelas, guru menyampaikan salam dan 

guru bertanya kabar siswa pada hari tersebut. Dengan semangat siswa menjawab 

salam guru dan berteriak ”baik pak”. Proses pembelajaran dimulai sebelum 

kepenjelasan inti guru menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri karya seni tari 

kelompok daerah setempat (Jawa Barat), disini guru menggunakan pendekatan 

pembelajaran, dengan metode ceramah, guru  bertanya kepada siswa “siapa yang 

tahu tarian apa saja yang berada di Jawa Barat?”, siswa menjawab dengan 

beragam jawaban yang mereka lontarkan, guru menampung jawaban siswa dan 

menulisnya di papan tulis, guru menjelaskan satu persatu jawaban dari siswa kelas 

IV A, guru menghapus tulisan yang kurang tepat di papan tulis dan menjelaskan 

asal daerah jawaban yang kurang tepat, hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan 

dan merangsang minat siswa terhadap pembelajaran seni tari dan agar siswa 

senantiasa aktif berbicara dan berfikir. Setelah itu guru mulai memperkenalkan 

pengetahuan tentang pencak silat. Guru menginstruksikan semua siswa untuk 

berpindah kelapangan agar siswa dapat pengarahan lebih jelas dan bergerak 

dengan bebas,  guru membariskan siswa menjadi  4 barisan, guru melakukan 

pemanasan yang berhubungan dengan kegiatan inti, guru sebelumnya 

mendemonstrasikan gerakan yang akan ditiru oleh siswa setelah itu peregangan 

dimulai dengan melakukan olah tubuh, gerakan olah tubuh mengarah pada 

gerakan pencak silat, dipimpin oleh guru. Kegiatan selanjutnya guru 

mencontohkan gerakan seolah-olah sedang hormat, dengan posisi berdiri, dan 

guru juga mendemonstrasikan gerakan pukulan dasar seperti menonjok dan 

menangkis. Siswa mengikuti gerakan yang dicontohkan guru. Tujuan 

pembelajaran pencak silat ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa, 
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agar tumbuhnya perasaan bangga memiliki sifat pemberani, maupun 

mengendalikan emosi dan mengasah kehalusan budi, menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan rasa mandiri, dan agar siswa, mudah berinteraksi. Bahan 

pembelajaran yang guru gunakan adalah materi tentang Ibing pencak silat jurus 

paleredan sebagai awal dasar penerapan kepada siswa kelas IV, guru 

mencontohkan gerakan yang di mulai dari sikap siap yaitu dengan badan tegak 

lurus tangan berada di samping pinggang dengan keadaan telapak tangan 

mengepal, gerakan itu bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk materi 

pembelajaran selanjutnya, guru melakukan gerakan selanjutnya yaitu gerakan 

menonjok, dengan tangan kanan kedepan dan tangan kiri masih berada di posisi 

awal lalu guru mengganti dengan tangan kiri, dan guru mendemonstrasikan 

gerakan menangis seolah-olah sedang menangkis tangan lawan yang ingin 

menyerang, guru menginstruksi kan kepada siswa agar melakukan gerakan 

tersebut berulang-ulang dengan bimbingan guru siswa merasakan bagaimana 

gerakan menonjok dan menangkis, guru menanyakan kepada siswa “bagaimana 

kalian bisa mengikuti gerakan bapa?” siswa menjawab “bisa Pak!” 

Analisis Pembelajaran Pada Pertemuan 1 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti, terdapat 5 orang yang tidak 

tertarik pada pembelajaran ini. Ketika teman-temannya mengikuti dan belajar 

gerak dasar pencak silat yang dicontohkan guru, mereka tidak memperhatikan dan 

terkadang mereka juga tidak mengikuti gerakan yang guru contohkan. Tetapi 18 

orang siswa yang lain tertarik dalam pembelajaran ini meskipun ada siswa yang 

masih kaku dan malu-malu dalam bergerak. Guru menggunakan menstimulus 

siswa/merangsang siswa terlebih dahulu agar siswa tertarik pada pembelajaran ini, 

dan guru mendemonstrasikan pembelajaran pencak silat dan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berkonsultasi dan menanyakan gerakan yang 

belum dimengerti dan guru pun mengulang gerakan yang mereka tidak mengerti, 

guru mengulang gerakan bukan untuk siswa yang bertanya saja akan tetapi guru 
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mengulang gerakan untuk siswa yang lain, supaya siswa yang masih malu untuk 

bertanya kepada guru mengikuti gerakan yang guru contohkan lagi. Guru 

mengawasi dan memberikan motifasi kepada siswa untuk aktif dalam bergerak 

2) Deskripsi Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan 2 

a. Tujuan  

1. siswa dapat mengenal jurus ibing pencak paleredan 1-2. 

2. siswa dapat memahami makna yang terkandung dalam jurus paleredan 1-2 

b. Indikator : 

1. Siswa mampu mengenal jurus ibing pencak paleredan 1-2. 

2. Siswa mampu melakukan gerak jurus paleredan 1-2. 

3. Siswa mampu memahami makna yang terkandung dalam jurus paleredan 

1-2. 

 

c. Bahan ajar 

Mengenal, mengetahui dan memperaktekan gerak ibing pencak silat paleredan 

jurus 1 dan 2 

 

d. Evaluasi 

Siswa memperaktekan gerak tari ibing pencak silat paleredan jurus 1 dan 2. 

 

Bagan 4.2 

Konsep Pembelajaran pertemuan ke 2 
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Pengenalan jurus 1-2 pada pencak silat ibing paleredan dengan makna yang 

terkandung didalamnya               

 
Keterangan: 

1. Guru mengulang gerakan yang dipelajari di pertemuan sebelumnya 

2. Guru mengenalkan jurus paleredan dari jurus 1-2 

3. Guru menjelaskan makna yang terkandung dalam gerak pencak silat jurus 

Paleredan 

4. Guru meminta siswa agar berlatih dengan kelompoknya masing-masing 

5. Guru meminta siswa agar mendemonstrasikan jurus 1-2 yang sudah di 

pelajari 

6. Guru memberikan kesimpulan dan membenarkan kembali gerakan-

gerakan yang kurang tepat pada proses demonstrasi. 

 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Tabel 4.6 

evaluasi 

Demonstrasi gerakan Pencak silat Paleredan jurus 1-2 secara 
berkelompok 

Berlatih gerak  Pencak silat Paleredan jurus 1-2 secara 
berkelompok 

Menjelaskan makna yang terkandung dalam gerak pencak 
silat ibing paleredan 

Mengenalkan jurus pencak silat ibing paleredan 1-2 

Mengulang pemahaman materi dari pertemuan sebelumnya 
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Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan Kedua 

Aktivitas Guru Respon Siswa 

Kegiatan awal : 

Mengkondisikan kelas dan apresepsi  

 Guru mengarahkan siswa ke dalam 

situasi belajar (membahas materi 

sebelumnya dan menghubungkan 

dengan materi yang akan dibahas) 

 Guru meminta siswa agar 

melakukan olah tubuh/ pemanasan 

yang mengarahkan pada materi 

pembelajaran 

 Guru menerapkan jurus paleredan 

1-2 

 Guru menjelaskan makna yang 

terkandung dalam jurus paleredan 

1-2  

 Guru meminta siswa untuk 

mendemonstrasikan gerak jurus 

paleredan 1-2 berdasarkan 

kelompok yang sudah di bagi oleh 

guru 

 Guru mengamati siswa selama 

proses kegiatan berlangsung 

 Tanya jawab dengan siswa 

 Guru dan siswa menyimpulkan 

materi pencak silat ibing paleredan 

jurus 1-2 

 

 

 

 Siswa mengingat kembali dan 

menyebutkan tarian yang berasal 

dari daerah Jawa Barat dan 

mengingat gerakan dasar-dasar 

pencak silat  yang telah dipelajari 

sebelumnya 

 Siswa melakukan pemanasan 

bersama dengan guru 

 Siswa memperhatikan guru pada 

saat proses penerapan pencak silat 

ibing paleredan jurus 1 dan 2  

 Siswa meniru gerakan jurus 

paleredan 1-2 

 Siswa Siswa berlatih melakukan 

gerak jurus 1-2 berdasarkan 

kelompok 

 Siswa mendemonstrasikan hasil 

pembelajaran 

 Siswa menyimak penjelasan dari 

guru mengenai makna gerak pencak 

silat 

 

Sama seperti pertemuan pertama guru terlebih dahulu mengucapkan salam 

dan mengabsen siswa yang tidak hadir, guru menegur siswa yang tidak berpakaian 

olahraga, kegiatan sebelum pembelajaran inti guru melakukan pemanasan terlebih 

dahulu dimulai dari bagian kepala, tangan, kaki dan seluruh anggota badan dan 

setelah itu guru mulai mengulang kembali materi yang sudah disampaikan pada 
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pertemuan awal. Guru pada proses pembelajaran ini memberikan gerakan ibing 

pencak paleredan jurus pertama,  guru mendemonstarikan gerakan jurus 1 dengan 

memberikan 5 gerakan, gerakan yang pertama tonjokan dengan tangan kiri, 

gerakan kedua tonjokan dengan tangan kanan, gerakan ketiga gerakan menangkis 

serangan lawan yang datang dari atas, gerakan keempat menangkis tangan lawan 

kearah bawah dan gerakan terakhir menonjok lawan kearah atas guru melakukan 

gerakan tersebut berulang-ulang dengan intonansi suara yang jelas saat 

menghitung gerakan dan menjelaskan kearah mana gerakan tersebut, setelah 

dirasa cukup guru meminta siswa untuk meniru gerakan yang sudah guru berikan, 

guru membenarkan gerakan siswa yang kurang tepat, guru menanyakan “apakah 

kalian sudah hafal?” siswa menjawab “sudah pak” dengan mengulang gerakan 

jurus 1 guru meyakinkan gerakan tersebut bisa peraktekan, setelah itu guru 

memberikan jurus selanjutnya yaitu jurus paleredan kedua, sama dengan jurus 

pertama jurus kedua pun memiliki 5 gerakan dan 5 hitungan, kembali guru 

mendemonstrasikan jurus 2, setelah itu guru meminta siswa untuk mengulang 

gerakan yang telah di berikan oleh guru, setelah materi jurus 1 dan 2 tersampaikan 

guru mengelompokan siswa menjadi beberapa kelompok, setelah siswa diberikan 

kelompok, guru meminta agar siswa berkumpul dengan kelompoknya, setelah itu 

guru mengulang kembali jurus 1 dan 2, agar siswa terbiasa dengan kelompoknya, 

guru meninta siswa untuk berlatih sesuai kelompok masing-masing, guru 

mengawasi dan memberikan motivasi kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

bekerja sama sebaik-baiknya agar semua aktif dan berpartisipasi dalam 

pembelajaran, guru memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan 

bantuan, guru membenarkan gerakan siswa yang kurang tepat, setelah proses 

latihan selesai guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan hasil gerakan yang 

sudah dipelajari dengan kelompoknya, guru meminta siswa yang tidak tampil 

untuk mengapresiasi siswa yang tampil di depan dan guru meminta siswa yang 

tidak tampil untuk memberikan pendapat tentang penampilan kelompok yang 

sudah mempresentasikan hasil latihannya. 
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Gambar 4.1 

Jurus 1 dan 2 ibing pencak paleredan yang digerakan oleh siswa 

(Dokumentasi : Paramita N Amalia 2013) 

 

Analisis Pembelajaran Pada Pertemuan 2 

Pada saat pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang terlihat 

kaku dan ragu-ragu untuk belajar dan bergerak, guru memberikan motivasi agar 

siswa mau bergerak dan menirukan gerak yang sudah guru tersebut ajarkan, 

sedikit demi sedikit siswa dapat melakukan gerakan dengan baik, disamping itu 

guru juga memberikan arti dari gerak-gerak tersebut. Pada saat pembagian 

kelompok guru membagi kelompok dengan acak, gunanya agar siswa yang 

kurang dalam pembelajaran ini terbantu oleh teman yang lainnya, akan tetapi ada 
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beberapa siswa yang tidak mau di kelompokan dengan teman yang menjadi 

kelompoknya, alasannya teman sekelompoknya itu tidak bisa diajak ajak 

kerjasama, akan tetapi guru memberikan motivasi dan meyakinkan pada siswa 

tersebut, apabila nilai satu orang dalam kelompok itu kurang memuaskan maka 

satu kelompok itu akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan juga, maka 

dari karena itu apabila ingin mendapatkan nilai yang baik bekerjasamalah dengan 

baik dengan teman sekelompoknya, siswa akhirnya bisa menerima penjelasan dari 

guru dan kembali berlatih dengan teman sekelompoknya, guru meminta siswa 

yang sudah hafal dan menguasai gerak jurus 1 dan 2 membantu temannya yang 

masih kesulitan dalam menghafal. 

 

3) Deskripsi Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan 3 

a. Tujuan Pembelajaran : 

1. siswa dapat mengenal jurus ibing pencak paleredan 3,4 dan 5 

2. siswa dapat mengeksplorasi jurus paleredan paleredan 3,4 dan 5 

3. siswa dapat memahami makna yang terkandung dalam jurus paleredan 

3, 4 dan 5 

b. Indikator :  

1. Siswa mampu mengenal jurus ibing pencak paleredan 3,4 dan 5 

2. Siswa mampu melakukan gerak jurus paleredan 3,4 dan 5 

3. Siswa mampu memahami makna yang terkandung dalam jurus 

paleredan 3,4 dan 5 

c. Bahan Ajar 

Mendemonstrasikan dan memperaktekan gerak tari pencak silat paleredan 

jurus 3,4 dan 5. 

 

d. Evaluasi 
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Siswa memperaktekan jurus 1-5 dalam ibing pencak silat paleredan. 

 

Bagan 4.3 

Pengenalan jurus 3,4 dan 5 pada pencak silat ibing paleredan dengan makna 

yang terkandung didalamnya 

 

 
 

Keterangan: 

1. Guru  mengajak siswa untuk melakukan pemanasan sebagai stimulus 

sebelum kepada gerakan inti yaitu pembelajaran ibing pencak silat 

jurus paleredan 

2. Guru mengulang kembali materi sebelumnya, agar siswa tidak lupa 

3. Guru mendemonstrasikan gerakan jurus 3,4 dan 5 sebelum diterapkan 

kepada siswa 

4. Siswa berlatih jurus 3, 4 dan 5 dengan kelompoknya masing 

Evaluasi 

Menggabungkan jurus 1-5  

 

Mendemonstrasikan jurus 3, 4 dan 5 

Berlatih gerak pencak silat ibing paleredan 3, 4 dan 5 
sesuai kelompoknya 

Penerapan  pencak silat jurus 3,4 dan 5 

Pengulangan kembali materi sebelumnya jurus ibing 
paleredan 1-2 

Pemanasan 
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5. Siswa mendemonstrasikan jurus 3,4 dan 5 beserta kelompoknya 

6. Guru membimbing siswa melakukan pengabungan jurus 1-5 

7. Guru dan siswa menyimpulkan materi pencak silat paleredan jurus 1-5 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Tabel 4.7 

Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan Ketiga 

Aktivitas Guru Respon Siswa 

Kegiatan awal : 

Mengkondisikan kelas dan apresepsi  

 Guru meminta siswa agar melakukan 

olah tubuh/ pemanasan yang 

mengarahkan pada materi 

pembelajaran.  

 Guru mengarahkan siswa ke dalam 

situasi belajar (membahas materi 

sebelumnya dan menghubungkan 

dengan materi  

 Guru menjelaskan makna yang 

terkandung dalam jurus paleredan 3, 

4, dan 5 

 Guru meminta siswa berlatih 

melakukan gerak jurus 3, 4, dan 5 

berdasarkan kelompok 

 Guru meminta siswa untuk 

mendemonstrasikan gerak jurus 

paleredan 3, 4, dan 5berdasarkan 

kelompok 

 Guru mengamati siswa selama 

proses kegiatan berlangsung 

 Tanya jawab dengan siswa 

 Guru dan siswa menyimpulkan 

materi pencak silat ibing paleredan 

jurus 1-5 

 

 

 Siswa melakukan pemanasan 

bersama dengan guru 

 Siswa memperhatikan guru pada 

saat proses penerapan pencak 

silat ibing paleredan jurus 3, 4, 

dan 5 

 Siswa meniru gerakan jurus 

paleredan 3, 4, dan 5 

 Siswa Siswa berlatih melakukan 

gerak jurus 3, 4, dan 5 

berdasarkan kelompok 

 Siswa mendemonstrasikan hasil 

pembelajaran 

 Siswa menyimak penjelasan 

dari guru mengenai makna 

gerak pencak silat 
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Pada pertemuan ketiga diawali dengan pengkondisian siswa di ruang 

terbuka dengan berbaris dalam 4 shaf, lalu guru mengabsen siswa yang tidak 

masuk. Setelah selesai guru membimbing siswa untuk melakukan pemanasan, 

siswa pun melakukan pemanasan sama seperti guru yang guru lakukan. Setelah itu 

guru membahas materi sebelumnya dan menghubungkan dengan materi yang 

akan diberikan pada pertemuan ini. Guru mengulang kembali gerakan jurus 1 dan 

2 agar siswa tidak lupa dengan gerakan yang guru pernah berikan, guru 

menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah yakin bisa dan hafal, lalu guru 

memberikan gerakan selanjutnya yaitu jurus 3, 4, dan 5 pada siswa guru 

mendemonstrasikan kembali dengan gerakan perlahan agar siswa dapat meniru  

gerakan tersebut dengan mudah. Guru memberikan jurus ke 3 pada pencak silat 

paleredan, dengan suara yang lantang guru memberikan aba-aba/hitungan disetiap 

gerak perpindahan dari gerak 1 sampai 5, sama seperti pertemuan yang 

sebelumnya guru selalu menanyakan apakah siswanya sudah hafal jurus 3, apabila 

siswa yakin hafal guru akan memberikan jurus selanjutnya, jurus selanjutnya 

adalah jurus ke 4 dalam pembelajaran ibing pencak silat jurus paleredan, guru 

memberikan jurus ke 4 dan siswa kembali meniru gerakan yang telah 

didemonstrasikan guru lalu guru memberikan jurus ke 5 dalam pertemuan kedua 

ini, guru memberikan 3 jurus dengan 15 gerakan, dalam setiap jurus pencak 

silatpaleredan terdapat 5 macam ragam gerak di setiap jurusnya. Setelah materi 

jurus3, 4 dan 5 telah di erikan kepada siswa guru meminta siswa untuk berlatih 

sesuai dengan kelompoknya masing-masing, guru memantau siswa apakah 

mereka bisa dengan baik melakukan gerak tersebut, guru membetulkan gerakan 

yang kurang benar, sesekali guru mengcek siswanya apakah mereka benar-benar 

berlatihan atau tidak 
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Gambar 4.2 

Jurus 3, 4 dan 5 ibing pencak paleredan yang digerakan oleh siswa 

(Dokumentasi : Paramita N Amalia 2013) 

 

. Walau siswa sedikit lupa dengan gerakan yang guru berikan tapi siswa 

tidak malu lagi untuk bertanya kepada guru tentang gerakan yang mereka belum 

kuasai. Tidak lupa guru pun memberikan penjelasan tentang arti gerak-gerak 

tersebut. Setelah itu siswa mendemonstrasikan gerakan yang di peroleh dari 

pembelajaran tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu guru 

meminta siswa untuk menampilkan hasil dari latihan mereka, siswa menampilkan 
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jurus 3,4 dan 5. Guru meminta siswa yang lain untuk memberikan tanggapan 

tentang siswa yang sedang tampil. 

Analisis Pembelajaran Pada Pertemuan 3 

Masih banyak siswa yang lupa dengan gerakan yang sebelumnya pernah 

dipelajari, dan terlihat siswa yang masih kesulitan dalam bergerak, siswi 

perempuan cenderung lebih aktif dibanding siswa laki-laki, masih ada siswa yang 

tidak memperhatikan guru sedang menerangkan. Guru menegur siswa yang tidak 

memperhatikan, guru meminta siswa yang dianggap pintar untuk membantu 

teman sekelompoknya apabila ada gerakan yang tidak dimengerti.  

 

 

 

4) Deskripsi Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan 4 

a. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengenal jurus 6 dan 7 

2. Siswa dapat menghafal jurus 6-7 

3. Siswa dapat menyusun gerak pencak silat ibing paleredan 1-7 

4. Siswa dapat menampilkan keseluruhan gerak pencak silat paleredan 1-

7  berdasarkan kelompok  

5. Siswa dapat memahami makna gerak pencak silat jurus paleredan  

b. Indikator 

1. Siswa mampu mengenal jurus 6-7 

2. Siswa mampu menghafal jurus 6-7 

3. Siswa mampu menyusun gerak pencak silat ibing paleredan dari jurus 

1-7 

4. Siswa mampu menampilkan keseluruhan gerak pencak silat paleredan 

jurus 1-7 berdasarkan kelompok  
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5. Siswa mampu memahami makna gerak pencak silat jurus paleredan  

c. Bahan ajar 

Mendemonstrasikan dan memperaktekan gerak tari jurus 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.4 

Pengenalan jurus 6 dan7 pada pencak silat ibing paleredan  
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Keterangan: 

1. Guru melakukan pemanasan sebelum melakuakan kegiatan  

2. Guru mengulang kembali materi yang dijelaskan kemarin 

3. Guru menerapkan materi yang selanjutnya itu jurus 6 dan 7 

4. Siswa berlatih jurus 6 dan 7 secara berkelompok dan mengabukngkan 

dengan jurus 1-7 

5. Guru meminta siswa untuk mempraktekan jurus 1 -7 secara 

berkelompok di depan siswa yang lain  

6. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran ibing 

pencak silat 

 

kesimpulan pemahaman gerak pencak silat ibing paleredan 
1-7  

evaluasi 

menggabungkan jurus 1- 7 

demonstrasi 

Mengulang kembali pembahasan materi sebelumnya yang 
telah di berikan jurus 1-5 

Pemanasan 
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d. Kegiatan Pembelajaran 

Tabel 4.8 

Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan Keempat 

 

Kegiatan Guru Respon Siswa 

Kegiatan awal : 

Mengkondisikan kelas dan apresepsi 

 Melakukan olah tubuh/ pemanasan 

yang mengarahkan pada materi 

pembelajaran 

 Mengarahkan siswa ke dalam 

situasi belajar (membahas materi 

sebelumnya dan menghubungkan 

dengan materi yang akan dibahas) 

 Guru mengenalkan jurus paleredan 

6 dan 7 

 Guru menjelaskan makna yang 

terkandung dalam jurus paleredan 6 

dan 7 

 Guru meminta siswa untuk 

mendemonstrasikan gerak jurus 

paleredan 6 dan 7 berdasarkan 

kelompok  

 Guru mengamati siswa selama 

proses kegiatan berlangsung 

 Tanya jawab dengan siswa 

 Guru dan siswa menyimpulkan 

materi pencak silat ibing paleredan 

jurus 1-7 

 

 Siswa mengingat kembali 

pembelajaran yang sudah 

disampaikan 

 Siswa melakukan pemanasan 

olah tubuh 

 Siswa meniru gerakan jurus 

paleredan 6 dan 7 yang guru 

berikan 

 Siswa berlatih melakukan gerak 

jurus 6 dan 7 berdasarkan 

kelompok 

 Siswa menyimak penjelasan 

guru 

 Siswa bertanya tentang hal yang 

kurang di mengerti 

 Siswa mendemonstrasikan hasil 

latihan dengan kelompok 

 Tanggapan siswa terhadap 

penampilan perkelompok 
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Pada pertemuan keempat seperti biasa guru mengabsen dan memberikan 

pemanasan/olah tubuh terlebih dahulu, setelah itu guru meminta agar siswa 

mengulang kembali gerakan dari jurus 1 sampai 5, siswa terlihat lupa dengan 

gerakan yang guru berikan, guru mencoba mengulangnya bersama dengan siswa. 

Setelah siswa yakin dan hafal guru memberikan jurus berikutnya jurus 6 dan 7, ini 

adalah jurus terakhir dari ibing pencak silat paleredan 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Jurus 6 dan 7 ibing pencak paleredan yang digerakan oleh siswa 

(Dokumentasi : Paramita N Amalia 2013) 

 

Siswa meniru kembali gerakan yang telah guru berikan, guru pun mengulang 

kembali dan tak lupa menanyakan kepada siswa apakah ada yang belum 

dipahami, siswa terlihat kesulitan dalam melakukan gerak namun dengan terus 



82 
 

 
 
Paramita Nur Amalia, 2014 
Pembelajaran Ibing Pencak Silat Pada Siswa SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

berlatih siswa mampu. Setelah itu guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

semua jurus dari jurus 1-7 sesuai dengan kelompok masing-masing. Guru 

meminta tanggapan dari siswa yang lain tentang penampilan siswa yang telah 

tampil di depan mereka dan guru menjelaskan tentang arti dari gerakan-gerakan 

tersebut. Guru meminta untuk mengulangi informasi sehingga pebelajar benar-

benar memahami materi yang dipelajari., dan mereviu yang dilakukan untuk 

membantu guru menentukan penguasaan materi para pebelajar, baik materi untuk 

prasyarat maupun materi yang telah diajarkan. Bagi pebelajar, reviu berguna 

sebagai kesempatan untuk melihat kembali topik tertentu pada waktu lain. 

 

Analisi Pembelajaran Pada Pertemuan keempat 

Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, siswa bersemangat untuk 

menyelesaikan jurus-jurus 6 dan 7, akan tetapi terdapat kesulitan pada beberapa 

siswa, akan tetapi setelah proses latihan dan guru selalu mengontrol siswa dan 

bertanya gerakan mana yang sulit mereka praktekan. 

 

5) Deskripsi Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan Kelima 

a. Tujuan  

1. Siswa dapat hafal gerak pencak silat ibing paleredan 

2. Siswa dapat menampilkan keseluruhan gerak pencak silat paleredan 1-

7 dengan menggabungan dengan musik berdasarkan kelompok 

masing-masing  

3. Siswa dapat memahami makna gerak pencak silat jurus paleredan  

4. Siswa dapat menjelaskan pengertian pencak silat 

b. Indikator 

1. Siswa mampu hafal gerak pencak silat ibing paleredan jurus 1-7 

dengan menggabungan dengan musik 
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2. Siswa mampu menampilkan keseluruhan gerak pencak silat paleredan 

jurus 1-7 dengan menggabungan dengan musik berdasarkan kelompok 

masing-masing 

3. Siswa mampu memahami makna gerak pencak silat jurus paleredan  

4. Siswa mampu menjelaskan pengertian pencak silat  

c. Bahan ajar 

Siswa mendemonstrasikan tari pencak silat jurus 1-7 dengan diiringi 

musik 

d. Evaluasi 

Siswa menari gerak Ibing pencak silat jurus paleredan  

 

Bagan 4.5 

Penggabungkan gerak 1-7 dan musik dan menjelaskan sejarah Pencak silat 

 

Keterangan: 

1. Guru mengulang materi yang di berikan pada pertemuan sebelumnya 

kesimpulan pemahaman yang di dapat dari pembelajaran 
Pencak silat 

Evaluasi 

berlatih dan mendemonstrasikannya di depan siswa yang lain 
dari gerak jurus 1 - 7 

pengabungan gerak dengan musik 

Pengulangan gerak pencak silat paleredan jurus 1-7 
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2. Guru melakukan gerak diiringin dengan musik pencak silat 

3. Siswa berlatih dengan gurunya, dan siswa mendemonstrasikannya di 

depan siswa yang lain 

4. Guru meminta siswa untuk menari ibing pencak silat  

 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Tabel 4.9 

Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pertemuan Kelima 

 

Kegiatan Guru Respon Siswa 

Kegiatan Awal Pembelajaran 

 Pengkondisian kelas dan apersepsi 

 Mengarahkan siswa ke dalam 

situasi belajar(membahas materi 

sebelumnya dan menghubungkan 

dengan materi yang akan dibahas) 

 Guru memimpin siswa untuk 

melakukan olah tubuh/ pemanasan 

yang mengarahkan pada materi 

pembelajaran 

 Guru mengulang kembali gerakan-

gerakan yang sudah di pelajari 

agar siswa tidak lupa 

 Guru dan siswa melakukan gerak 

ibing pencak silat paleredan 1-7 

bersamaan dengan mengunakan 

musik  

 Guru menjelaskan sekilas tentang 

pengertian pencak silat 

 Guru mendemonstrasikan gerakan 

ibing pencak silat jurus paleredan 

1-7 dengan menggunakan musik 

 Guru meminta siswa untuk 

 Siswa melakukan gerakan oleh 

tubuh sebelum proses 

pembelajaran dimulai 

 Siswa mengulang kembali 

gerakan yang sebelumnya pernah 

di pelajari agar tidak lupa 

 Siswa memperhatikan dan 

merespon guru pada saat 

pemberian materi 

 Siswa berlatih dengan 

mengunakan musik 

 Siswa mendemonstrasikan 

keseluruhan jurus paleredan yang 

sudah dipelajari dengan 

menggabungkan dengan musik 

 Tanya jawab apabila ada yang 

kurang di pahami 
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berlatih sesuai dengan kelompok 

masing-masing dengan 

menggabungkan gerakan dengan 

musik 

 Guru mengamati siswa selama 

proses kegiatan berlangsung dan 

membenarka gerakan siswa yang 

kurang tepat 

 Guru dan siswa menyimpulkan 

materi yang disampaikan gerak  

dan makna yang terkandung 

dalam pencak silat ibing paleredan 

dan menghubungkan dengan sikap 

siswa dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

Pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir dan seperti dengan 

pertemuan sebelumnya guru mengabsen dan meminta siswa untuk melakukan 

pemanasan, setelah selesai pemanasan guru meminta siswa untuk mengulang 

kembali gerakan ibing pencak silat paleredan dari jurus 1-7, setelah yakin bisa dan 

mereka kuasai guru memberikan siswa tersebut musik yang telah guru siapkan 

terlebih dahulu, guru meminta siswa agar memperhatikan dan mendengarkan 

musik pencak silat secara teliti, guru mendemonstrasikan gerakan ibing pencak 

silat paleredan dari jurus 1-7 dengan musik pencak silat, setelah itu guru 

memperaktekannya bersama dengan siswa menggunakan aba-aba hitungan 1-5 

pada setiap masing-masing jurusnya. Siswa dengan antusias melakukan gerakan 

tersebut karena gerakan yang mereka kuasai di gabungkan menggunakan musik. 

Setelah itu siswa berlatih sesuai dengan kelompoknya masing-masing, guru 

memperhatikan proses latihan siswa dan guru sekali-kali membenarkan gerakan 

siswa, batas waktu siswa berlatih selesai, guru meminta siswa menampilkannya di 

depan teman-temannya yang lain, sementara siswa yang lainya berperan sebagai 

apresiator. Guru meminta tanggapan dari siswa yang melihat penampilan tersebut, 
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setelah itu guru menjelaskan sedikit tentang sejarah. Guru menyimpulkan materi 

yang disampaikan dari jurus 1-7 dan menyampaikan arti dari gerak dalam pencak 

silat ibing paleredan dan menghubungkan dengan sikap siswa dan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Analisis Pembelajaran Pada Pertemuan kelima 

Berdasarkan analisis pertemuan kelima, hampir semua siswa terlihat 

sangat ceria, siswa bersemangat untuk bergerak karena dirangsang dengan 

menggunakan musik gerakan siswa pun menjadi bertenaga. Guru bersama dengan 

siswa melakukan pembelajaran pencak silat jurus paleredan bersama-sama, siswa 

meminta guru untuk mengulang lagi gerakan dengan diiringi musik, menurut 

mereka gerakan tidak terasa panjang setelah digabungkan dengan menggunakan 

musik 

 

a) Urutan Gerak ibing pencak silat paleredan jurus 1-7 

 

Tabel 4.10 

Urutan Materi Jurus 1-7 pada Ibing Pencak Silat Paleredan 

No Nama Gerak Uraian gerak  Gambar Gerak 

1.  Sikap Awal  Kedua tangan mengepal 

dan di letakan di samping 

pinggang, sikap awal ini 

merupakan kesiapan 

sebelum melakukan 

gerakan inti. 

 

 

2.  Hormat Kedua telapak tangan 

dirapatkan, dengan posisi 

kaki rapat menunjukan 
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penghormatan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, 

gerakan pembukaan untuk 

masuk kebagian inti dari 

jurus 

 

3.  Suay Kenca Hitungan pertama 

membuang pukulan ke kiri 

dengan tangan kiri, dengan 

posisi tangan kanan 

mengepal bersiap-siap 

untuk melakukan serangan, 

posisi kaki membuka 

dengan kuda-kuda yang 

siap untuk menahan 

tangkisan 

 

 

4.  Tonjok 

Katuhu 

Hitungan kedua memukul 

lawan dengan tangan kanan 

dan tangan kiri yang 

sebelumnya membuang 

pukulan kearah kiri 

 

5.  Tangkis 

Kenca 

Hitungan ketiga menangkis 

pukulan ke kiri dengan 

tangan kiri mengepal 

keatas dan tangan kanan 

mengepal dibawah, posisi 

kaki kuda-kuda 
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6.  Kepruk Kenca Hitungan keempat 

Membuang pukulan kearah 

bawah dengan tangan kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Selup Katuhu 

 

Hitungan kelima setelah 

membuang pukulan 

kebawah tangan kanan 

menonjok kearah atas 

 

 

8.  Temple Kenca jurus kedua, dalam 

hitungan pertama gerakan 

ini adalah gerakan untuk 

bersiap menahan serangan 

musuh, tangan kiri seolah-

olah memegang lawan 
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9.  Kelid Katuhu Hitungan kedua gerakan ini 

seolah-olah menarik tangan 

lawan keatas 

  

 

10.  Tanggeuy 

Katuhu 

Hitungan ketiga gerakan 

ini untuk bersiap-siap 

menjatuhkan lawan 

 

11.  Siku Katuhu Hitungan keempat, tangan 

kiri memukul siku kanan 

untuk mengertak lawan 

 

 

 

12.  Rogok Kenca Hitungan kelima 

memukul lawan 

(menusuk bagian 

tengorokan yang jadi 

sasaran ) 
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13.  Tonjok 

Katuhu 

Jurus ketiga, hitungan 

pertama memukul 

dengan tangan kanan 

  

 

14.  Kepuk Kenca Hitungan kedua 

Membuang pukulan 

lawan dengan tangan 

kiri dan membuang 

tangan lawan ke bawah 

dada,  

 

 

15 

 

Tewak malik 

handap 

kenca 

Memegang tangan 

lawan dan di bawa 

kebawah untuk dipukul 
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16.  

 

Pepeuh 

katuhu 

 

Memukulkan telapak 

tangan di depan lawan 

sebagai peringatan 

   

 

17.  Tonjok noron  Hitungan kelima, 

gerakan pukulan yang 

dilakukan berulang kali 

 

18.  Potong 

Kenca 

Jurus keempat, hitungan 

1, gerakan mematahkan 

tangan seorang lawan 

 

 

 

 

19.  

 

Suay katuhu 

 

Hitungan 2 gerakan 

membuang serangan 

lawan kearah kanan 
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20. Kepruk 

katuhu 

Hitungan 3, membuang 

pukulan lawan kearah 

dalam menggunakan 

tangan kanan 

 

21.  Tewak malik 

handap 

kenca 

Hitungan 4, Menangkap 

tangan lawan 
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22.  

 

 

Selup katuhu 

 

 

Hitungan 5, Pukulan 

tangan kanan 

 

         

 

         

23.  Potong kenca Jurus kelima, hitungan 1 

Mematahkan serangan 

lawan dengan tangan 

kiri 

 

 

24.  Tangkis 

katuhu 

Hitungan 2, membuang 

serangan lawan kearah 

lawan 
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25.  

 

Tonjok kenca 

 

Hitungan 3, memukul 

dengan tangan kiri 

 

 

 

 

 

26.  

 

Tewak malik 

kenca 

 

Hitungan 4, Memegang 

tangan lawan dengan 

tangan kiri untuk di 

pukul 

 

 

27.  Teunggeul 

sapalih 

katuhu 

Pukulan ½ kepalan  

 

28.  Suay Katuhu Jurus keenam, hitungan  
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1 gerakan menangkap 

serangan lawan  

 

29.  Potong kenca Hitungan 2, gerakan 

menjatuhkan lawan 

dengan tangan kiri dan 

posisi kaki kiri mundur. 

 

30.  Tewak malik 

handap 

Hitungan 3, Menangkap 

tangan lawan, lalu 

dibawa ke bawah dan 

dipukul 
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31.  Peupeuh 

katuhu 

Hitungan 4, memukul  

tangan kanan 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

32.  Tonjok Kedet 

kenca 

Hitungan 5, Memukul 

dengan tangan kiri 

dengan cepat 

 

  

 

 

 

33.  

 

 

Guar malik 

katuhu 

 

 

Jurus ketujuh,  Hitungan  

1 membuang serangan  
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kearah kanan 

 

34.  Potong kenca Hitungan 2,  

Mematahkan serang  

lawan  dengan tangan 

kiri  

 

 

 

35. Rogok 

katuhu 

Hitungan 3, menusuk 

bagian tenggorokan 

dengan tangan kanan 
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36 Guar kenca, 

selup katuhu 

Hitungan 4, membuang 

serangan lawan, laluu 

memukul cepat dengan 

tangan kanan 

 

  

 

 

37 Tarik mincid Menarik kaki   

 

 

 

Peneliti hanya membahas dan menulis di bab ini jurus paleredannya saja. 

Setelah jurus ini masih ada jurus-jurus yang lainnya. Gerakan ini diawali dengan 

kesiapan dan penghormatan selanjutnya memasuki gerakan inti pencak silat 

paleredan. Pembelajaran ibing pencak silat jurus paleredan ini menurut peneliti 

dianggap sesuai dengan karakteristik siswa karena pada jurus paleredan gerakan 

yang siswa tiru tidak telalu susah dan irama kendangnya lambat. 
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Tabel 4.11 

Arti dan Makna yang terkandung dalam Pencak Silat Jurus Paleredan 

 

Jurus 

ke- 

Arti dan Makna Keterangan 

1 Diharapkan siswa mempunyai 

ketakwaan dan budi pekerti luhur 

dengan begitu siswa akan 

mempunyai keimanan yang baik 

tidak semata-mata pergaulan 

mereka akan terbawa dengan 

melihat dan memilih teman. 

jurus pertama ini siswa mampu 

mengikuti karena gerakannya 

masih bisa di ingat dan mudah 

untuk di lakukan, walaupun 

masih ada siswa yang tidak 

maumengikuti tetapi sedikitnya 

mereka masih mau merespon 

dengan mengerakan jurus 

pertama ini 

2 Siswa mampu mengamalkan 

pancasila dan UUD 1945 dengan 

mengikuti kegiatan sosial dan 

saling membantu teman sikap ini 

termasuk pada keyakinan pada 

setiap diri siswa terhadap 

penglaman di sekolah untuk 

mengamalkan Pancasila dan UUD 

1945 

Pada jurus kedua ini siswa 

mengingat dan mengerakan 

dengan baik, namun ada siswa 

yang terlihat ragu untuk bergerak 

mengikuti pembelajaran yang 

diberikan, sedikit demi sedikit 

guru memberikan dorongan 

keyakinan agar siswa ma uterus 

belajar 

3 Siswa diharapkan memiliki rasa 

cinta bangsa dan tanah air 

keyakinan pada diri siswa timbul 

untuk mempelajari kesenian 

daerah setempat dengan 

Jurus ketiga diberikan oleh guru 

dan di ikuti oleh siswa dengan 

baik, siswa masih terlihat lupa 

dengan gerakan yang dierikan, 

karena pada diri siswa terus 
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bersungguh-sungguh di sekolah 

dengan mempelajari kesenian tari 

daerah dan membudayakan 

kelestariannya. 

berusaha ingin menampilkan 

yang terbaik dengan menngikuti 

materi dan siswa berlatih dengan 

bersemangat 

4 Dengan pemahaman yang dimiliki 

pada diri siswa persaudaraan dan 

kesatuan sehingga siswa peka 

terhadap pendapat sesame teman  

dan saling menghormati guru di 

sekolah 

Jurus keemapat diberikan kepada 

siswa, siswa merespon dengan 

baik, adapun siswa yang terlihat 

agak kesulitan bergerak, siswa 

lainnya saling mengingatkan 

kembali gerak yang mereka lupa 

sesuai dengan kelompok masing-

masing 

5 Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia sikap yang 

mencerminkan pada diri siswa 

yaitu percaya pada diri sendiri 

perlu ditanamkan pada kehidupan 

sehari-hari terutama pada saat 

proses belajar mengajar 

berlangsung didalam kelas 

Jurus kelima diberikan oleh guru, 

siswa terlihat kesulitan menghafal 

gerak, namun siswa terus 

berusaha berlatih untuk bisa 

menghafal gerak, namun siswa 

terus berusaha berlatih agar dapat 

hafal gerakan dengan baik sesuai 

dengan kelompok masing-masing 

6 Kebenaran, keadilan dan 

kejujuran yang ditunjukan siswa 

mengacu kepada pemahaman 

setiap materi yang diberikan 

kepada siswa. Siswa akan merasa 

nyaman apabila materi yang 

disajikan guru menarik perhatian 

siswa. Siswa tidak bersikap 

menyimpang di lingkungan 

Jurus keenam yang diberikan 

guru, siswa hanya memahami dan 

mengikuti gerakan, dengan 

kesulitan menghafal siswa terus 

berlatih dan bergerak, setidaknya 

siswa dapat mengetahui, 

memahami dan dapat mengikuti 

materi yang diberikan 
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sekolah, bersikap adil, bersikap 

jujur mengikuti peratruan yang 

sudah ditentukan  

7 Tahan cobaan dan godaan dengan 

pengetahuan yang dimiliki pada 

diri siswa dan pembelajaran yang 

siswa pelajari, siswa tidak mudah 

terpengaruh oleh sikap seseorang 

yang dianggap tidak baik 

Jurus ketujuh diberikan kepada 

siswa, siswa mampu mengikuti 

dengan kesulitannya yang masih 

terlihat yaitu masih sulit 

menghafal gerak, namun dengan 

semangat rasa ingin tahu dan 

kesungguhan siswa, siswa 

berlatih terus hingga siswa bisa 

mengikuti materi dengan baik. 

 

 

5. Deskripsi Hasil Penelitian Pembelajaran Pencak Silat Jurus Paleredan di 

SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta  

Hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan terhadap siswa kelas IV A 

SDN 4 Munjul Jaya dilakukan kurang lebih tiga bulan diperoleh berbagai temuan 

yang dibahas dalam penelitian ini. Guru mengajarkan pembelajaran ibing pencak 

silat dengan materi jurus paleredan diharapkan siswa bukan sekedar hafal tetapi 

siswa memahami gerakan dan makna dari gerakan tersebut., siswa mampu 

melakukan praktek dengan metode yang digunakan adalah simulasi atau 

demostrasi yang diikuti dengan proses latihan. Proses pembelajaran menggunakan  

berbagai macam metode pembelajaran dalam penerapan gerak pencak silat jurus 

paleredan Antara lain yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode 

peniruan dan metode latihan. Pengunaan metode ceramah digunakan pada saat 

guru menyampaikan materi dan menerangkan materi gerak yang akan diajarkan 

pada siswa. Metode ceramah ini dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar baik 

sebelum melaksanakan penerapan gerak, pada saat proses belajar mengajar. Guru 
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SDN 4 Munjul Jaya menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan 

disampaikan kepada siswa sebelum diterapkannya pembelajaran pencak silat ibing 

paleredan ini, dilanjutkan dengan metode demonstrasi, selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada siwa untuk meniru dan berlatih, ketika proses 

latihan berlangsung, dan ketika proses latihan berlangung ada siswa yang kurang 

tepat dalam melakukan gerak pencak silat ibing paleredan, maka dibetulkan oleh 

guru dengan mengunakan contoh (metode demonstrasi), dengan memperagakan 

kembali gerakan, guru menerangkan kembali cara melakukan  gerak pencak silat 

tersebut (metode ceramah), selanjutnya siswa meniru dan berlatih kembali 

(metode imitasi dan latihan). Pengaruh dari materi pencak silat ibing paleredan 

terhadap sikap belajar siswa yang tadinya tidak mau belajar akhirnya tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Banyak siswa yang tidak mengetahui 

tentang pencak silat ibing paleredan. Tahap demi tahap siswa mampu mengikuti 

pembelajaran ini. Siswa yang tadinya malu-malu mulai mau mengungkapkan 

pendapatnya dan mau merespon apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. 

Pembelajaran seni taripun mampu menumbuhkan rasa percaya diri siswa yang 

berupa tumbuhnya rasa bangga, memiliki sifat pemberani saat tampil di hadapan 

teman-temannya, mampu mengendalikan emosi saat teman-temannya 

mentertawakan mereka yang sedang tampil di depan kelas, menambah kehalusan 

budi, menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan rasa mandiri, mudah 

berinteraksidengan orang lain, memilki prestasi lebih baik, berkembangnya 

imajinasi yang kreatif. 

Adapun penilaian pembelajaran dari proses pembelajaran pencak silat 

ibing paleredan jurus 1-7, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:  

 

Tabel 4.12 

Penilaian Pembelajaran Ibing Pencak Silat Paleredan berdasarkan 

penghafalan gerak jurus 1- 7 

 

NO NAMA Aspek dan Penilaian  
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A 

(SB) 

B 

(B) 

C 

(C) 

D 

(KCB) 

1 Moch. Ikhsal Syaelendra  √       

2 Nurhayati     √     

3 Afdan Nandang Wiatno     √     

4 Aif Ahmad Fauzi   √       

5 Ainiyyah Putri Gita Sari    √   

 

  

6 Andri Priyono     √     

7 Arief Khidayatullah  √        

8 Ayu Retno Wulandari  √        

9 Bintang Maulana Sidiq  √        

10 Cintya Nur Anggraeni     √     

11 Deni Rahmatillah    √      

12 Devaira Fahma K.     √     

13 Dicky Adriansyah     √     

14 Dimas Cakra Winata   √       

15 Dimas Setiawan   √       

16 Fadila Dwi Rahman     √     

17 Fauzi       √   

18 Firli Najwa Mawadah       √   

19 Firman Firdaus     √     

20 Genta Berliana Putri   √       

21 Hafidzh Triansyah       √   

22 Ilham Noor Khatami       √   

23 Raihan Adjie Arnanda   √       

 

  Untuk lebih jelasnya kategori penilaian gerak Ibing Pencak Silat Paleredan 

dari pengabungan jurus 1-7 yang terdapat pada tabel di atas dengan menggunakan 

presentase dapat dilihat sebagai berikut : 
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1. Siswa sangat baik dalam melakukan gerak ibing paleredan (SB) 

  

  
            

2. Siswa baik dalam melakukan gerak ibing paleredan (B) 

 
 

  
            

 

3. Siswa cukup baik dalam melakukan gerak ibing paleredan (CB) 

 

  
            

 

4. Siswa kurang cukup baik dalam melakukan gerak ibing paleredan (KCB) 

 

  
        

 

Dari hasil presentase indikator pada umumnya siswa mampu menghafal 

gerak ibing paleredan dari jurus 1-7, namun saja tidak semua siswa yang hafal 

dengan baik gerak-gerak tersebut. Dari data diatas yaitu siswa yang sangat hafal 

gerak pencak silat paleredan dengan presentase        dan siswa yang mampu 

menghafal gerakan pencak silat paleredan dengan presentase       dan siswa 

yang cukup menghafal gerak pencak silat paleredan dengan presentase       . 

Dalam hal ini siswa mempunyai nilai pemahaman gerakan Ibing Pencak Silat 

Paleredan. 

Tabel 4.13 

Penilaian Pembelajaran Ibing Pencak Silat Paleredan penggabungan gerak 

dengan musik 

 

NO 
Kelompok dan Nama 

Siswa 

Aspek dan Penilaian  

A 

(SB) 

B 

(B) 

C 

(C) 

D 

(KCB) 
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1 

Kelompok 1 (Moch. Ikhsal 

Syaelendra, Nurhayati,  

Afdan Nandang Wiatno 

,Aif Ahmad Fauzi, Ilham 

Noor Khatami)  √       

2 

Kelompok 2 (Andri 

Priyono, Arief 

Khidayatullah, Ayu Retno 

Wulandari, Bintang 

Maulana Sidiq, Cintya Nur 

Anggraeni) 

    √      

3 

Kelompok 3 ( Devaira 

Fahma, Genta Berliana 

Putri, Firli Najwa, Ainiyyah 

Putri Gita Sari)   √       

4 

Kelompok 4 (Fadila Dwi 

Rahman, Fauzi, Firman 

Firdaus,Dimas Setiawan    √       

5 

Deni Rahmatillah, Dicky 

Adriansyah, Dimas Cakra 

Winata, Raihan Adjie 

Arnanda , Hafidzh 

Triansyah      √ 

 

  

 

Untuk lebih jelasnya kategori penilaian indikator penggabungan gerak 

dengan musik yang terdapat pada tabel diatas dengan mengunakan presentase 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Siswa sangat baik menggabungkan gerakan dengan musik (SB) 
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2. Siswa baik menggabungkan gerakan dengan musik (B) 

 

 
         

 

3. Siswa cukup menggabungkan gerakan dengan musik (CB) 

 

 
        

 

4. Siswa kurang cukup  menggabungkan gerakan dengan musik (KCB) 

 

 
        

 

Dalam penilaian indikator penggabungan gerak dengan musik yaitu 

keseluruhan siswa menggabungkan gerakan dengan musik. Kepekaan siswa 

dengan ketukan musik sangat bagus dengan mengunakan hitungan dalam setiap 

gerakannya siswa mampu bergerak dengan pas dengan ketukan musik yang sudah 

dipelajari sebelumnya, dalam hal ini siswa mempunyai nilai penghafalan yang 

baik, keselarasan tempo, kejelasan gerak yang baik dan mempunyai nilai karakter 

bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan , disiplin dalam latihan , aktif 

dalam bertanya, bekerjasama dalam berkelompok, percaya diri saat 

menampilkannya di depan siswa yang lain. 

Dari hasil penilaian pembelajaran pencak silat adapun analisis hasil 

pembelajaran ibing pencak silat paleredan pada setiap indikatornya. Indikator 

yang pertama yaitu proses pembelajaran ibing pencak silat paleredan dari awal 

hingga akhir sebagai berikut: 
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 Diagram 4.1 

Penilaian Pembelajaran Ibing Pencak Silat Paleredan berdasarkan 

penghafalan gerak jurus 1- 7 

Pada proses pembelajaran siswa SDN 4 Munjul Jaya dalam penghafalan 

gerakan dari jurus 1-7 bisa dilihat 47,82   siswa mampu dengan sangat baik 

menghafal ibing pencak paleredan, 34,78  siswa bisa menghafal gerakan, dan 

17,39  siswa cukup baik menghafal gerakan ibing pencak silat paleredan. 

48% 

35% 

17% 

0% 

Presentasi Indikator Pembelajaran 
Ibing Pencak Silat Paleredan 

berdasarkan penghafalan gerak 
jurus 1- 7 

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Cukup Baik
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Diagram 4.2 

Indikator penilaian pembelajaran ibing pencak silat paleredan 

penggabungan gerak dengan musik 

 

Penilaian penggabungan gerak dengan musik siswa SDN 4 Munjul Jaya 

mengalami perkembangan yang baik, bisa terlihat jelas bahwa 60  siswa sangat 

baik dalam menggabungkan derak dan musik secara berkelompok, dan 40  siswa 

baik menggabungkan gerak dengan musik secara kelompok. 

Perubahan siswa terhadap sikap belajar mengalami peningkatan yang 

cukup berhasil dengan pembelajaran pencak silat ibing paleredan siswa dapat 

menambah pengetahuannya mengenai seni tari. Selanjutnya siswa dapat 

beradaptasi dengan baik terhadap materi pencak silat ibing paleredan, adanya 

peningkatan pandangan pada sikap siswa untuk lebih bersikap positif lebih 

terbuka dan menerima hal-hal baru dilingkungannya sehari-hari tentang materi 

pembelajaran yang disampaikan, siswa diharapkan mampu mengendalikan sikap 

meskipun itu sesama teman maupun guru. Sikap yang akan diterapkan siswa 

sehubungan dengan arti dan makna pencak silat itu sendiri, bila di terapkan dalam 

60% 

40% 

0% 0% 

Persentasi Penilaian Pembelajaran Ibing 
Pencak Silat Paleredan penggabungan gerak 

dengan musik 
 

Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Cukup Baik
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kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, menghormati sesama teman, 

mempunyai kepercayaan diri, berani, bertanggung jawab. 

Dari penelitian di atas terlihat bahwa peningkatan proses penerapan 

pembelajaran ibing pencak silat berhasil diterapkan kepada siswa, untuk dipelajari 

dan dipahami, dengan itu siswa dapat merubah sikap jadi lebih baik dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, lalu siswa 

mampu menguasai jurus dan mengetahui arti dan makna gerakan yang terdapat 

pada pembelajaran pencak silat ibing paleredan. 

 

6. Deskripsi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran 

Pencak Silat di SDN 4 Munjul Jaya Purwakarta 

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi peneliti dalam proses 

pelaksanaan penelitian ini. Permasalahan tersebut disebabkan baik faktor internal 

maupun dari faktor eksternal. Secara umum, masalah faktor internal merupakan 

masalah yang berasal dari peneliti, sedangkan faktor eksternal timbulnya masalah-

masalah yang berasal dari luar diri peneliti.  Berikut ini akan dijelaskan beberapa 

faktor penyebab masalah yang muncul selama melaksanakan penelitian ini : 

Pada pertemuan awal  kondisi lingkungan nonsosial (lingkungan alamiah) 

sedang dalam keadaan yang kurang baik disebabkan cuaca yang panas sehingga 

mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif karena proses 

pembelajaran ibing pencak silat paleredan dilaksanakan di lapangan sekolah SDN 

4 Munjul Jaya, siswa banyak mengeluh kepanasan dan banyak siswa yang tidak 

berkonsentrasi saat pembelajaran dan pada saat itu guru berusaha mengajak 

siswanya untuk tetapi melaksanakan proses pembelajaran. Pada pertemuan 

selanjutnya siswa mulai bisa diatur karena kondisi cuaca mendukung dan siswa 

mulai menyesuaikan diri dengan materi yang akan disampaikan. Dari faktor 

individu banyak siswa yang kurang percaya diri, siswa masih terlihat malu-malu 

saat melakukan gerak ibing pencak silat paleredan terutama pada saat 

mendemonstrasikan gerakan tersebut di depan siswa yang lain. Dari proses 
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pembelajaran di atas dapat terlihat karakter siswa yang berbeda sehingga peneliti 

mendapatkan hasil dari faktor-faktor tersebut terlihat dari setiap pembelajaran. 

Disini faktor guru berpengaruh terhadap proses pembelajaran pencak silat. 

Faktor guru merupakan faktor penentu, pada akhirnya guru mempegaruhi 

pelaksannan proses pembelajaran   

a. Siswa dengan kemampuan sangat baik 

Siswa yang berkemampuan sangat baik didukung dengan faktor-faktor yang 

terdapat pada diri siswa, ada yang memang berbakat dalam bidang kesenian 

maupun dalam mata pelajaran yang lainnya mereka tidak malu-malu dan tidak 

canggung karena memang sudah terbiasa tampil di depan  kelas. Dari 23 orang 

siswa di kelas IV A ada 11 orang dalam penilaian sangat baik. 

b. Siswa dengan kemampuan baik 

Siswa yang berkemampuan baik dari 23 orang siswa IV  A terdapat 8 orang 

yang mendapatkan nilai baik, 8 orang siswa kelas IV ini memiliki sifat yang 

pemalu dan pendiam akan tetapi mereka paham dan mengerti penjelasan guru 

akan tetapi mereka malu untuk mengeluarkan pendapat atau bertanya, keragu-

raguan dalam melakukan gerakan, akan tetapi mereka ingat gerakan ibing 

pencak silat paleredan tetapi tidak mengekspresikannya dalam bentuk gerakan  

c. Siswa dengan kemampuan cukup 

Siswa yang berkemampuan cukup di kelas IV terdapat 4 orang siswa, siswa-

siswa tersebut aktif tetapi pada saat mengikuti pembelajaran kurang berminat 

dalam pembelajaran pun mereka cenderung sibuk dengan hal yang tidak ada 

hubungannya dengan materi pelajaran, saat guru menerangkan siswa-siswa 

tersebut terkadang acuh. 

Siswa SDN 4 Munjul Jaya memiliki kemampuan yang berbeda serta minat 

yang berbeda-beda, ada siswa yang mampu dengan baik mencerna pembelajaran 

ibing pencak silat paleredan dan ada juga siswa yang kurang bisa mencerna 

dengan baik pembelajaran tersebut. 
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B. Deskripsi Pembahasan Hasil Pembelajaran Jurus Paleredan Dalam Ibing 

Pencak Silat di SDN 4 Munjul Jaya. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pada pertemuan pertama 

terdapat beberapa anak yang kurang begitu tertarik mengikuti pembelajaran, 

ketika teman-temannya mengikuti dan belajar gerak dasar pencak silat yang 

dicontohkan guru, mereka tidak memperhatikan dan terkadang mereka juga tidak 

mengikuti gerakan yang guru contohkan. Hal ini membuat anak kurang 

mendapatkan penglaman bergerak, sehingga proses pembelajaran pun kurang 

baik, akan tetapi siswa yang lainnya tertarik dalam pembelajaran ini meskipun ada 

siswa yang masih kaku dan malu-malu dalam bergerak.  

Selain itu berdasarkan hasil wawancara tak berstruktur yang dilakukan 

peneliti kepada beberapa siswa dapat diketahui bahwa mereka senang karena 

mereka mampu menari gerakan pencak silat, pembelajaran dilakukan di tempat 

terbuka, membuat siswa merasa bebas bergerak, walaupun pada proses 

pembelajaran siswa masih banyak yang mengeluh kepanasan karena proses 

pembelajaran di lakukan dilapangan dengan keadaan cuaca yang panas, hal ini 

mengakibatkan minat terhadap pembelajaran sedikit berkurang. Pembelajaran 

ibing pencak silat paleredan ini membuat siswa yang pemalu, tidak berani untuk 

tampil dan tidak aktif dalam pembelajaran menjadi aktif karena proses 

pembelajaran ini siswa dituntut untuk berani menampilkan gerakan yang sudah 

mereka pelajari, dan pada pembelajaran ini pun mengasah bakat siswa yang belum 

muncul. 

Tujuan pembelajaran pencak silat di SDN 4 Munjul Jaya adalah peneliti 

ingin menganalisis proses pembelajaran pencak silat yang merupakan salah satu 

kesenian yang tumbuh dan berkembang di daerah  jawa barat khususnya di daerah 

Purwakarta, dengan pembelajaran pencak silat diharapkan menumbuhkan cinta 

dan perasaan bangga terhadap budaya daerah sendiri, menumbuhkan rasa percaya 

diri dan sebagai pewarisan ibing pencak silat. Materi yang di gunakan dalam 

pembelajaran pencak silat adalah jurus paleredan dilihat dari karakteristik siswa 
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adalah siswa SD maka jurus ini cocokuntuk bisa di terapkan di SD karena 

gerakannya mudah dan ketukan iramanya yang lambat. Siswa di SDN 4 Munjul 

Jaya Pada proses pembelajaran awalnya terdapat beberapa kendala yang terlihat, 

masih banyak siswa yang lupa dengan gerakan yang sebelumnya pernah 

dipelajari, dan terlihat siswa yang masih kesulitan dalam bergerak, siswi 

perempuan cenderung lebih aktif dibanding siswa laki-laki, masih ada siswa yang 

tidak memperhatikan guru sedang menerangkan. Proses pembelajaran selanjutnya 

kesulitan-kesulitan yang siswa alami tidak mengurangi semangat siswa dalam 

pembelajaran, siswa berlatih dengan kelompok sampai mampu melakukan dengan 

baik, minat siswa untuk belajar tari ibing pencak silat jurus paleredan mengalami 

perkembangan yang meningkat, guru melakukan evaluasi saat proses akhir 

pembelajaran. Fasilitas sekolah kurang memadai, tidak adanya ruangan praktek di 

SDN 4 Munjul Jaya, pada saat awal proses penelitian siswa SDN 4 mengeluh 

karena cuaca yang panas sehingga mengakibatkan siswa kurang bersemangat 

untuk mengikuti pembelajaran seni tari, dan pada saat itu kelas IVA mendapatkan 

giliran kelas masuk siang. Guru memegang peranan penting dalam mencapai 

keberhasilan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu guru harus memiliki 

keterampilan mengajar, menyusun tahapan pembelajaran, memilih metode, 

memanfaatkan media dan mengalokasikan waktu dengan baik.  

 


