
 

  

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan dengan 8 kali 

pertemuan pembelajaran tari piring dua belas menggunakan metode demonstrasi 

di kelas X SMA Negeri  3 Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa proses 

pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah 

pelaksanaan metode pembelajaran yang dipilih. Tahapan pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode demonstrasi sudah dilaksanakan dalam setiap 

pertemuan.  

Hasil pembelajaran didapat melalui aktivitas pembelajaran dalam setiap 

pertemuan. Hasil pembelajaran pada pertemuan pertama menunjukan bahwa 

seluruh siswa telah memperhatikan guru saat memberikan materi tentang teori tari 

piring dua belas dengan metode ceramah dan materi tersebut dapat dipahami oleh 

siswa secara keseluruhan. Hasil pembelajaran pada pertemuan kedua menunjukan 

bahwa terdapat empat belas siswa dengan inisial AM, AF, AP, DD, DH, LL, MA, 

MF, MZ, RM, SK, TA, VL dan WT mengalami kesulitan memperagakan gerakan 

ngakhakelap. 
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Hasil pembelajaran pada pertemuan ketiga menunjukan tedapat sembilan siswa 

dengan inisial DD, DA, MA, ML, QN, VL, SK, WT dan YK yang mengalami 

kesulitan dalam mempraktikan ragam gerak ngahilok kanan kiri dan sebatang 

masuk. Hasil pembelajaran pada pertemuan keempat menunjukan bahwa terdapat 

delapan  siswa dengan inisial AR, MA, MF, RM, SC, AM, ML dan WT  terlihat 

kesulitan pada saat memperagakan ragam gerak tari nokoh dan laga puyuh. Hasil 

pembelajaran pada pertemuan kelima menunjukan bahwa terdapat tujuh siswa 

dengan inisial  MA, MF, RM, SC, AM, ML dan WT terlihat kesulitan mengikuti 

ragam gerak nokoh dan ngahilok kanan kiri yang didemonstrasikan oleh guru.  

Hasil pembelajaran pada pertemuan keenam menunjukan bahwa terdapat Lima 

belas siswa dengan inisial AM, AF, AP, DD, DP, DA, HD, LL, MC, MR, MF, 

RM, TI, TP dan WT mengalami kesulitan pada saat menari dengan iringan musik 

ketika gerakan  laga puyuh, sebatang masuk dan nokoh. Hasil pembelajaran pada 

pertemuan ketujuh menunjukan bahwa terdapat sembilan siswa dengan inisial 

AM, AF, AP, DD, DP, DA, HD, LL, dan MC mengalami kesulitan pada saat 

menari dengan iringan musik ketika gerakan nokoh dan laga puyuh. Hasil 

pembelajaran pada pertemuan kedelapan menunjukan terdapat 15 siswa yang 

dinyatakan belum lulus oleh guru yaitu siswa dengan inisial AF, AP, DD, AR, 

MA, MF, MZ, Ml, MR, RM, SK, TS, TA, Vl dan WT. Siswa-siswa tersebut tidak 

memenuhi nilai 70 yang ditetapkan oleh guru sebagai standar kelulusan. 
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5.2.Saran 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa digunakan untuk 

peningkatan proses pembelajaran maupun penelitian yang berhubungan dengan 

materi ini, diantaranya : 

1. Kepada pihak sekolah disarankan untuk dapat meningkatkan sarana dan 

prasana agar tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru dapat 

tercapai dengan maksimal. 

2. Kepada guru sebaiknya melakukan pendekatan kepada siswa untuk 

mengetahui karakteristik dan tingkat kecerdasannya, agar tidak ada siswa 

dengan kecerdasan yang rendah semakin tertinggal prestasinya dari siswa 

lain.  

3. Pemakaian seragam praktik dalam pembelajaran tari memang harus 

digunakan sehingga guru dan siswa lebih nyaman dan bebas dalam bergerak 

untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya aktivitas guru dan siswa agar lebih 

ditingkatkan guna mendapatkan pembelajaran yang lebih detail.   

5. Guru perlu mencari model pembelajaran yang sesuai dengan metode 

demonstrasi agar pembelajaran berlangsung lebih menaraik dan berkesan bagi 

siswa. 

 

 


