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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran tari sigeh penguten dengan menggunakan konsep nemui nyimah 

pada siswa SD  Negeri 01 Simpang Agung Lampung Tengah dapat membantu 

pengetahuan siswa dalam bidang seni tari. Siswa diberi pengetahuan mengenai 

falsafah piil pesenggiri yang salah satu butirnya konsepnya adalah nemui nyimah, 

dalam konsep tersebut siswa diajarkan untuk memiliki sikap toleransi terhadap 

teman dan berperilaku baik dalam belajar. Langkah-langkah penerapan konsep 

nemui nyimah, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa yakni siswa 

diharapkan dapat menari sigeh penguten. Persiapkan garis besar langkah-langkah 

demonstrasi. Atur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat 

memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Kemukakan tujuan apa 

yang harus dicapai oleh siswa yakni siswa harus mampu memeragakan 18 ragam 

gerak tari sigeh penguten dengan saling menghormati, bermurah hati kepada 

sesama dan halus dalam bergerak. Guru mampu memastikan  bahwa semua siswa 

mengikuti jalannya demonstrasi. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih 

secara mandiri. Evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk 

perbaikan selanjutnya. 
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Hasil proses pembelajaran tari sigeh penguten dengan menggunakan konsep 

nemui nyimah pada siswa SD Negeri 01 Simpang Agung Lampung Tengah rata-

rata dari seluruh aspek penilaian tari sigeh penguten mendapat kriteria baik 

dengan rata-rata nilai 81,7 yang artinya bahwa rata-rata dari seluruh siswa yang 

mengikuti pembelajaran tari sigeh penguten dengan menggunakan konsep nemui 

nyimah telah mampu memeragakan ragam gerak tari sigeh penguten dengan baik, 

dipilihnya konsep nemui nyimah sebagai metode pembelajaran tari di SD Negeri 

01 Simpang Agung Lampung Tengah karena metode ini dianggap efektif karena 

memiliki kelebihan membuat siswa menjadi pribadi yang memiliki rasa toleransi, 

menghargai teman dan memiliki perilaku yang baik dalam belajar. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disarankan: 

 
1 Bagi guru seni budaya dan peneliti selanjutnya agar dapat mempertahankan 

penggunaan metode demonstrasi sebagai metode pembelajaran tari di SD 

Negeri 01 Simpang Agung Lampung Tengah karena metode ini merupakan 

metode yang paling tepat untuk memperagakan pembelajaran gerak tari.  

 

2 Dalam pembelajaran tari seluruh siswa hendaknya memakai baju praktik 

agar bergerak dapat lebih leluasa dibandingkan dengan memakai baju 

seragam sekolah.  

 

3 Bagi siswa laki-laki hendaknya dapat berpartisipasi dalam kelas 

ekstrakurikuler tari untuk dapat melakukan pembelajaran gerak tari, karena 

peminat ektrakurikuler tari cenderung hanya siswi perempuan. 


