
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan metode

demonstrasi diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan metode demonstrasi telah dilaksanakan oleh guru pada beberapa

pertemuan dalam pembelajaran tari muli siger. Pada proses pembelajaran tari

muli siger guru memperagakan langsung ragam gerak kepada siswi dari posisi

awal gerak yaitu posisi badan dan langsung diikuti oleh siswi, ketika posisi

badan siswi sudah tepat baru ditambah dengan gerakan tangan dan kaki. Guru

juga mengadakan evaluasi disetiap pertemuan dalam pembelajaran tari muli

siger menggunakan metode demonstrasi. Namun pada pertemuan pertama guru

masih menggunakan metode ceramah dan pada pertemuan ketujuh guru juga

menggunakan media audio visual dan ternyata menunjang metode demonstrasi

menjadi lebih efektif.

2. Hasil pembelajaran tari muli siger menggunakan metode demonstrasi pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung secara

keseluruhan mendapatkan kriteria baik dengan peningkatan kemampuan gerak

siswi pada setiap pertemuan dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 75,75.

Hasil pembelajaran ini ternyata ditunjang dengan beberapa metode yang

digunakan yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode audio-

visual yang menjadikan pembelajaran tari lebih efektif.
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Diharapkan kemampuan siswi bisa lebih digali kembali oleh guru dalam

proses pembelajaran serta membentuk karakter siswi sejalan dengan proses

pembelajaran itu terjadi, sehingga selain siswi mendapat pengetahuan yang

baik, siswi juga mempunyai karakter yang baik dimulai dari sikap dan

perilaku.

2. Diharapkan untuk guru agar tidak hanya menguasai dalam hal praktik namun

juga mengusai penuh dalam hal pengetahuan tentang materi yang

disampaikan sehingga siswi tidak hanya mampu memperagakan materi yang

disampaikan guru namun siswi juga mendapat pengetahuan penuh tentang

materi yang sedang dipelajari tentunya dengan penjelasan secara lisan oleh

guru sebelum metode demonstrasi dilaksanakan serta kesesuaian

pembelajaran dengan rancangan pembelajaran harus lebih diperhatikan agar

prosedur pembelajaran semakin efektif.

3. Pemakaian seragam praktik dalam pembelajaran tari seharusnya tidak hanya

dilaksanakan oleh siswi namun juga gurunya sehingga proses

mendemonstrasikan gerak akan lebih maksimal.

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian

selanjutnya atau penelitian serupa sebagai pengembangan dari penelitian ini

dengan menggunakan metode demonstrasi.


