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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa proses

pembelajaran tari muli siger menggunakan model directive learning di SD N 2

Perumnas Way Halim Bandar Lampung diikuti oleh siswi perempuan kelas VI C.

Pelaksanaan model directive learning ini terbagi menjadi 8 tahapan. Tahapan

yang pertama yaitu directing, dimana guru menyiapkan materi dan menjelaskan

tujuan pembelajaran berupa materi tentang makna tari muli siger dan nama ragam

gerak tari muli siger. Ketika guru menjelaskan siswi memperhatikan dan

mendengarkan, kemudian salah satu siswi yang berinisial CC menyebutkan nama

ragam gerak tari muli siger dan siswi yang lain mendengarkan. Tahap pertama

directing ini dilakukan pada setiap pertemuan.

Tahap kedua yang dilakukan pada setiap pertemuan yaitu instructing, dimana

guru memberikan informasi maupun arahan kepada siswi sebelum melakukan

praktik, pada tahap ini siswi berbaris secara zigzag dengan arah hadap yang sama

menghadap guru dan memfokuskan pandangan ke arah guru. Tahap ketiga yaitu

demonstrating, merupakan pemberian 27 ragam gerak tari muli siger yang

diperagakan langsung oleh guru dan kemudian 16 siswi mengikuti ragam gerak

yang diberikan oleh guru.
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Tahap keempat yaitu eksplaining and illustrating, dimana guru menjelaskan dan

menggambarkan kembali ragam gerak yang telah didemonstrasikan oleh guru.

Namun pada penelitian yang telah dilakukan, tahap keempat eksplaining and

illustrating ini tidak dilaksanakan oleh guru pada pertemuan ketiga, keempat,

kelima dan keenam. Hal ini dikarenakan pada tahap demonstrating guru telah

memeragakan ragam gerak dengan jelas sehingga apabila tahap eksplaining and

illustrating tidak dilakukan oleh guru tidak berdampak pada materi yang dipelajari

dan ditangkap oleh siswi.

Tahap kelima yaitu question and discussin, dimana guru memberikan kesempatan

bagi siswi untuk bertanya ataupun guru yang bertanya terkait dengan materi yang

sedang dipelajari. Tahap keenam yaitu consolidating, dimana guru membagi siswi

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B, hal ini bertujuan untuk

mengembangkan materi yang telah diberikan melalui kegiatan dikelas seperti

latihan dibawah bimbingan guru. Tahap consolidating ini berlangsung dengan

kelompok A dan Kelompok B berbaris secara rapih dan berhadapan antara

kelompok A dan kelompok B kemudian bersama-sama menghafal tari muli siger

dibawah bimbingan guru.Tahap ketujuh yaitu evaluating pupil’s responses, pada

tahap ini siswi mempresentasikan hasil kerja berupa hafalan gerak bersama

kelompok yang telah dibagi dan guru melakukan evaluasi hasil kerja mereka.

Tahap kedelapan yaitu, summarizing dimana guru menarik dan memberi

kesimpulan hasil belajar siswi serta memberikan kesempatan latihan lanjutan

kemudian menutup pembelajaran.

Hasil belajar siswi berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran tari muli siger menggunakan model directive
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learning pada kelas VI C di SDN 2 Perumnas Way Halim Bandar Lampung

berdasarkan 2 aspek penilaian yaitu hafalan urutan gerak dan ketepatan gerak

dengan musik secara keseluruhan memeroleh kriteria baik sekali dengan nilai 88,

dan aktivitas siswi berdasarkan 3 aspek penilaian yaitu listening activities, visual

activities, dan motor activities memeroleh kriteria baik sekali dengan nilai 84.

Hasil pembelajaran tari muli siger menggunakan model directive lerning ini

terlaksana dengan baik, tidak hanya dikarenakan guru memahami isi materi

namun juga dikarenakan siswi kelas VI C sebagian besar telah memiliki bekal

yaitu dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari sehingga ketika siswi

mendapatkan materi tari baru mereka tidak mengalami kesulitan saat menghafal.

Hal ini juga dikarenakan ragam gerak yang dipelajari mengadopsi dari ragam

gerak tari sigeh penguten yang telah mereka pelajari. Namun ada 5 siswi yaitu

SN, WT, RH, MH, ML yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari terlihat

berbeda ketika menangkap materi gerak yang didemonstrasikan oleh guru. 5 siswi

ini terkesan sedikit lebih lambat untuk memahami gerakan yang dipelajari.

Namun dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru seluruh siswi

mampu mempelajari tari muli siger baik dari segi hafalan urutan gerak dan

menggunakan musik pengiring.
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5.2 Saran

1. Dalam pemberian ragam gerak tari yang diajarkan guru sebaiknya juga

memberikan teknik gerak seperti sikap badan, tangan, kaki dan ekspresi wajah

sehingga siswi dapat terbiasa untuk malakukannya.

2. Siswi diharapkan lebih serius dan bersemangat dalam pembelajaran tari agar

memeroleh hasil yang maksimal.

3. Kendala yang menghambat pembelajaran tari muli siger adalah kurang luasnya

ruangan praktik tari. Disarankan kepada kepala sekolah untuk memberi fasilitas

tambahan berupa ruang latihan agar proses pembelajaran berlangsung dengan

baik.


