
 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif kualalitatif maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran gerak tari kreasi Lampung melalui tahap koreografi pada 

kegiatan ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah melalui 

tahap koreografi peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran gerak tari 

kreasi yang mereka ciptakan sendiri. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untk mendeskripsikan proses pembelajaran tari 

menggunakan tahap koreografi. Proses pembelajaran tari kreasi Lampung melalui 

tahapan koreografi yaitu menggunakan tahap audio visual pada tahap ini guru 

menayangkan contoh tari kreasi kepada siswa, tahap eksplorasi yaitu guru 

memberikan rangsangan gerakan kepada siswa, tahap improvisasi dan tahap 

pembentukan sudah dijadikan dalam satu penilaian yaitu penilaian pada 

pertemuan ketujuh dan kedelapan. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung ditemukan beberapa siswa yang gagal 

dalam mengikuti pembelajaran hal ini dikarenakan mereka terkadang merasa malu 
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untuk melakukan gerak, dan mereka juga tersenyum lebar pada saat 

mempresentasikan hasil tarian mereka, kemudian mereka juga melakukan gerakan 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan lupa dengan gerakan 

yang sudah mereka ciptakan sehingga mereka dinyatakan gagal pada saat 

pengambilan nilai hasil yang dilakukan pada pertemuan kedelapan. Hasil 

pembelajaran siswa menggunakan tahap koreografi mendapatkan nilai 67 dengan 

kriteria lulus. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian kali ini sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti tari menggunakan tahapan 

koreografi sebaiknya menggunakan tari tradisi sebagai contoh misalnya tari 

Melinting, agar tari yang diciptakan oleh siswa tidak menghilangkan unsur asli 

dalam sebuah tari tradisi Lampung. 

2. Siswa harus lebih datang tepat waktu pada saat pembelajaran dilakukan agar 

menjadikan pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. 

3. Siswa harus mencari referensi tentang tari kreasi supaya mereka tidak 

mengalami kesulitan pada saat mengikuti proses pembelajaran. 

4. Bagi guru seni budaya hendaknya mempertahankan tahapan koreografi karena 

pada tahapan ini siswa bisa berkreasi dalam menciptakan suatu gerak. 

5. Untuk pihak sekolah seharusnya mempersiapkan tempat yang sesuai jika guru 

memberikan pembelajaran menggunakan media audio visual. 


