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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi memiliki panduan 

pada saat kegiatan berlangsung yaitu melalui empat aspek yaitu aspek 

persiapan yang di dalamnya mencakup tujuan dan langkah-langkah persiapan 

dalam proses pembelajaran tari Melinting. Aspek pembukaan di dalamnya 

mencakup mengatur posisi siswi dalam belajar dan pemberian tugas selama 

proses pembelajaran tari Melinting berlangsung. Aspek pelaksanaan 

mencakup memulai mendemonstrasikan ragam gerak tari Melinting yang 

dilanjutkan dengan melihat reaksi siswi dalam proses belajar dengan susasana 

yang nyaman serta memberikan kesempatan bertanya kepada siswi. Aspek 

mengakhiri mencakup evaluasi selama proses pembelajaran tari Melinting 

berlangsung serta pemberian tugas untuk pertemuan selanjutnya.  

2. Hasil pembelajaran tari Melinting menggunakan metode demonstrasi 

menunjukkan bahwa siswi sudah mampu memeragakan tari Melinting dengan  

skor perolehan 4 dan dengan persentase 83% yang termasuk dalam kriteria 

baik. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek yaitu, berdasarkan aspek 

Wiraga pengamatan tes praktik individu dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan terakhir jika diakumulasikan maka nilai yang diperoleh adalah 5 
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dengan persentase 85% yang termasuk dalam kriteria baik sekali.  

Berdasarkan aspek Wirasa pengamatan tes praktik individu dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan terakhir jika diakumulasikan maka nilai yang 

diperoleh adalah 4 dengan persentase 79% yang termasuk dalam kriteria baik. 

Berdasarkan aspek Wirama pengamatan tes praktik individu dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan terakhir jika diakumulasikan maka total nilai yang 

diperoleh adalah 5 dengan persentase 86% yang termasuk dalam kriteria baik 

sekali. Sehingga rata-rata dari ketiga penilaian tersebut adalah 4 dengan 

persentase 83% yang termasuk dalam kriteria baik. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas,  maka saran yang diberikan : 

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

penggunaan metode demonstrasi sebagai metode pembelajaran tari di SMA 

Negeri 10 Bandar Lampung karena metode ini merupakan metode yang 

efektif untuk memperagakan pembelajaran gerak tari.  

2. Siswi hendaknya memakai baju praktik agar bergerak dapat lebih leluasa 

dibandingkan dengan memakai baju seragam sekolah. 

3. Bagi siswi laki-laki hendaknya dapat berpartisipasi dalam kelas 

ekstrakurikuler tari untuk dapat melakukan pembelajaran gerak tari, karena 

peminat ektrakurikuler tari cenderung hanya siswa perempuan.  

4. Pembelajaran tari tradisional lebih diutamakan dan perlunya mengatur jadwal 

latihan dengan sebijaksana mungkin. 
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5. Perlu penambahan sarana dan sarana untuk kegiatan tari khususnya tari 

tradisional yang mendukung proses pembelajaran sehingga dapat berjalan 

lancar. 


