
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses

pembelajaran tari Sigeh Penguten dengan menggunakan metode drill dapat

membantu pengetahuan siswa dalam bidang seni tari. Dalam proses pembelajaran tari

Sigeh Penguten pada awalnya guru menyampaikan pentingnya pembelajaran yang

akan berlangsung dilanjutkan dengan memberikan materi dengan meminta siswa

untuk melakukan latihan secara berulang-ulang dan kemudian dilakukan evaluasi

oleh guru.

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode drill yang diterapkan pada

pelaksanaan ektrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Tumijajar memiliki sembilan

tahapan diawali dengan guru memberikan salam dan menanyakan kabar, tahap kedua

guru menanyakan hasil pembelajaran, setelah itu tahap ketiga guru membimbing

siswa untuk melakukan gerak pemanasan, tahap keempat guru menanyakan
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ketercapaian hafalan ragam gerak yang diterima siswa, dan meminta siswa untuk

memeragakan ragam gerak sebelumnnya dan dilanjutkan pada pemberian materi

ragam gerak berikutnya. Pada tahap kelima siswa diberi waktu untuk berlatih, lanjut

tahap keenam siswa mempresentasikan ragam gerak yang diajarkan, masuk pada

tahap ketujuh guru memberikan pujian berupa tepuk tangan. Tahap kedelapan siswa

diminta untuk mempresentasikan ragam gerak, dan terakhir tahap kesembilan

dilakukan pengambilan nilai proses.

Hasil pembelajaran tari Sigeh Penguten pada siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikulertari di SMAN 1 Tumijajar dengan menggunakan Metode drill

memperoleh nilai rata-rata79,8 dengan kriteria baik. Ditinjau dari pengamatan siswa

per aspek yaitu aspek Wiraga memperoleh nilai 83,14 dengan kriteria baik, Wirasa

memperoleh nilai rata-rata 80 dengan kriteria baik. Wirama memperoleh nilai rata-

rata 76,3 dengan kriteria baik. Hasil pengamatan aktivitas siswamemperoleh nilai

rata-rata 95 dengan kriteria baik sekali.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan:

1. Bagi guru seni budaya dan peneliti selanjutnya agar dapat mempertahankan

penggunaan metode drill sebagai metode pembelajaran tari di SMAN 1 Tumijajar

karena metode ini merupakan metode yang tepat untuk memperagakan pembelajaran

gerak tari khususnya tari Sigeh Penguten.
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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 siswa perempuan.


