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PENDAHULUAN
Kebudayaan merupakan salah satu unsur identitas nasional yang menjadi patokan

nilai-nilai etika dan moral baik yang tergolong ideal atau yang seharusnya maupun

yang bersifat operasional dan aktual dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu identitas

nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari dimensi budaya, khususnya seni tari

tradisional yang dimiliki oleh Indonesia.

Salah satu proses pelestarian budaya tradisional yaitu pengajaran dan pendidikan seni

yang tertuang dalam pelatihan tari tradisi Sunda bertajuk Tari Kandagan bagi siswa

dari Sanggar Seni Kusuma di Kabupaten Bekasi. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini

adalah membentuk keterampilan dan pengetahuan dalam mengajar seni budaya

khususnya tari bagi para guru atau pengajar dalam hal ini adalah pelatih sanggar tari

di Sanggar Seni Kusuma itu sendiri.



Proses pengajaran pendidikan seni adalah salah

satu bentuk upaya untuk mempertahankan dan

melestarikan tradisi budaya nusantara

khususnya tarian tradisi budaya Sunda. Peneliti

ingin mengetahui perbandingan proses

penerapan model pelatihan tari yang digunakan

di lembaga formal (UPI) dengan lembaga non

formal (Sanggar).

PENDAHULUAN



Model dalam pembelajaran merupakan suatu hal
yang dianggap penting dalam proses belajar
mengajar, dan dapat diartikan sebagai bagian dari
strategi belajar mengajar.

KAJIAN TEORI Model

Pelatihan adalah proses transformasi yang
memerlukan beberapa masukan dan pada
gilirannya menghasilkan output berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
(pemenuhan persyaratan). Mathis (2002;5)

Pelatihan

Model pelatihan adalah suatu bentuk pelaksanaan
pelatihan yang didalamnya terdapat program
pelatihan dan tata cara pelaksanannya.

Model Pelatihan



KAJIAN TEORI
Tari Kandagan identik dengan tarian
perkembangan yang dilandasi oleh aturan-aturan
tradisi. Tari ini merupakan tari putri yang
karakternya gagah berupa tari perkembangan dari
tari Renggarini (1960) oleh Raden Tjetje Somantri.

Tari Tradisi Kandagan

Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana
yang digunakan oleh suatu komunitas atau
sekumpulan orang untuk berkegiatan seni.
Kegiatan dalam sebuah sanggar seni meliputi
proses pembelajaran, penciptaan hingga produksi
seni itu sendiri. Sanggar seni termasuk ke dalam
jenis pendidikan nonformal

Sanggar Seni



METODE
BERPIKIR

Penulis menggunakan metode deskriptif-analitik yang menurut

Sugiyono (2017: 147) “Analisis deskriptif adalah metode yang

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan

yang lebih luas”. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat

hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dalam hal

ini adalah siswa dan pelatih tari di Sanggar Seni Kusuma

Kabupaten Bekasi.



PEMBAHASAN Hasil dari kegiatan ini adalah pemberian bimbingan dan

pelatihan gerak-gerak dasar tari tradisional Sunda yaitu

Tari Kandagan. Dengan demikian pembelajaran seni tari

di Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi diharapkan

dapat menggali dan menumbuhkan nilai-nilai dan

kecintaan terhadap kesenian atau budaya setempat,

khususnya pembelajaran Tari Kandagan.



PEMBAHASANModel Pelatihan
(Training Need Assesment) Model Pelatihan klasik yangmana ditujukan untuk

menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan

dalam kurikulum atau program belajar dengan

kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan

(siswa sanggar)Mengidentifikasi kemampuan pada tujuan pelatihan

Mengidentifikasi kemampuan peserta pelatihan (siswa sanggar)

Mengidentifikasi kesenjangan atau permasalahan pelatihan

Mengembangkan program pelatihan

Melaksanakan kegiatan pelatihan

Melakukan penilaian



PEMBAHASAN
Hasil pelatihan dapat terlihat dari peserta pelatihan

setelah selesai mengikuti proses pelatihan, seperti berikut

:

1. Pemahaman peserta tentang pengetahuan seni tari

tradisi sunda yaitu tari Kandagan

2. Peserta mengenal dan mengetahui bahan yang dapat

dijadikan sumber bahan ajar seni tari.

3. Kemampuan melakukan gerak-gerak dasar tari

kandagan

4. Kemampuan menggabungkan gerak-gerak sederhana

menjadi rangkaian gerak

5. Hasil kegiatan dapat diakses dalam link berikut :

https://www.youtube.com/watch?v=JHvY8kFE9H4



KESIMPULAN
Masih banyaknya pelatih tari yang bukan berlatar-

belakang pendidikan seni secara khusus. Model

pelatihan tari yang dikembangkan dalam kegiatan ini,

menitikberatkan pada nilai esensi pendidikan seni,

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Hasil kegiatan tersebut dirangkum dalam

bentuk video pembelajaran tari tradisi Sunda yaitu Tari

Kandagan dengan analisis penerapan model pelatihan

gabungan pembelajaran secara formal dan non formal

dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan materi

dan pembelajaran tari kedepannya.
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