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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif data pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa.

1. Proses penerapan model Quantum Learning pada pembelajaran tari

bedana dalam kegiatan Ekstrakurikuler tari dapat mempermudah siswa

dalam mempelajari ragam gerak tari melalui 6 aspek inti yang terdapat

pada model Quantum Learning dengan sebutan TANDUR, 6 aspek

tersebut yaitu:

a. Aspek Tumbuhkan, pada tahap ini rata-rata siswa dapat

memperhatikan dengan baik ketika guru sedang menjelaskan cakupan

materi tari bedana, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami

tentang materi yang di jelaskan oleh guru.

b. Aspek Alami, secara keseluruhan pada tahap ini dari seluruh siswa

yang berjumlah 12 terdapat satu siswa dengan kode sampel ML tidak

memahami tentang materi tari bedana yang di sampaikan oleh guru.

c. Aspek Namai, pada tahap ini rata-rata siswa terdapat 1-3 siswa yang

tidak mengetahui nama 9 ragam gerak tari bedana, mereka

beranggapan bahwa nama ragam gerak tari bedana masing asing

terdengar oleh mereka dan sulit untuk menghafalnya.
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d. Aspek Demonstrasikan, pada tahap ini rata-rata dari empat kelompok

terdapat satu kelompok yang tidak mempraktikkan hasil ragam gerak

tari bedana yang telah dipelajari di depan kelas dengan alasan tidak

berani/malu.

e. Aspek Ulangi, pada tahap ini rata-rata dari empat kelompok terdapat

1 kelompok yang tidak berlatih bersama kelompoknya masing-

masing. Faktor dalam hal tersebut dikarenakan terdapat siswa yang

tidak serius berlatih dan memilih untuk bermain.

f. Aspek Rayakan, pada tahap ini seluruh kelompok bertepuk tangan

ketika kelompok lain telah menampilkan tari bedana yang telah

dipelajari.

2. Hasil pembelajaran tari bedana pada siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikulertari di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung dengan

menggunakan model pembelajaran Quantum Learning dengan sebutan

TANDUR yaitu. Aspek Tumbuhkan, pada tahap ini siswa mendapat nilai

rata-rata 100 dengan kriteria baik sekali, aspek Alami rata-rata siswa

memperoleh nilai 93 dengan kriteria baik sekali, aspek Namai rata-rata

siswa memperoleh nilai 87 dengan kriteria baik sekali, aspek

Demonstrasikan rata-rata siswa memperoleh nilai 87 dengan kriteria baik

sekali, aspek Ulangi rata-rata siswa mendapat nilai 87 dengan kriteria

baik sekali dan aspek Rayakan rata-rata siswa mendapat nilai 83 dengan

kriteria baik sekali.
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Dilihat dari penilaian tes praktik 1 dan 2 yaitu bentuk gerak, hafalan ragam

gerak dan ketepatan gerak dengan musik memperoleh nilai 93 dengan

kriteria baik sekali, karena rata-rata siswa mampu menarikan tari bedana

berdasarkan bentuk gerak, hafalan ragam gerak dan ketepatan gerak

dengan musik. Ditinjau dari pengamatan siswa per aspek yaitu aspek

bentuk gerak memperoleh nilai 96 dengan kriteria baik sekali, hafalan

ragam gerak memperoleh nilai rata-rata 88 dengan kriteria baik sekali.

Aspek ketepatan gerak dengan musik memperoleh nilai rata-rata 82

dengan kriteria baik. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran tari bedana pada siswa dengan menggunakan model

pembelajaran Quantum Learning memperoleh nilai rata-rata 88 dengan

kriteria baik sekali, karena seluruh siswa mengikuti proses pembelajaran

dengan baik.

5.2 Saran

B. Untuk kepentingan penelitian, maka dapat disarankan sebagai

berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan dapat menambah

referensi bagi guru Ekstrakurikuler tari dan pembina Ekstrakurikuler tari

yang juga merupakan guru seni budaya tentang model pembelajaran tari

yang tepat dalam proses pembelajaran seni tari.

2. Pembelajaran gerak tari Bedana dapat menambah referensi pada  bidang

seni budaya karena dengan adanya pembelajaran ini dapat berperan serta
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dalam pelestarian budaya yaitu yang berkaitan dengan bentuk gerak tari

Lampung.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kecintaan

siswa mengenai bentuk gerak tari Lampung yang dalam penelitian ini adalah

ragam gerak tari Bedana.

4. Bagi pihak sekolah diharapkan membuat ruang khusus untuk berlatih tari

dengan sarana (sound) yang memadai agar pembelajaran tari dapat lebih

maksimal.


