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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan.  

1.  Penerapan metode drill dalam pembelajaran tari melinting pada kelas VII.1 di MTs 

Ma’arif Nu 08 Mataram Baru diterapkan dari petemuan pertama hingga pertemuan 

keenam. Metode drill merupakan metode yang cocok untuk pembelajaran tari 

melinting, hal ini terlihat dari kemampuan siswa yang langsung dapat mengikuti 

materi yang diperagakan oleh guru, meskipun ada beberapa yang terlihat kurang 

tepat dalam menirukannya dikarenakan ini merupakan pertama kalinya mereka 

diberikan pembelajaran praktik tari di dalam mata pelajaran.  

2.  Hasil pembelajaran tari melinting menggunakan metode drill menunjukkan bahwa 

siswa telah mampu memeragakan tari melinting dengan baik (75) sesuai dengan 

apa yang telah diajarkan. Penilaian tes praktik diberikan melalui 3 aspek yaitu, 

wiraga, wirasa dan wirama. Berdasarkan tes praktik  dapat diketahui bahwa siswa 

yang mendapat kriteria baik sekali berjumlah 8 siswa dengan rata-rata nilai yaitu 

83, siswa yang mendapat kriteria baik berjumlah 19 siswa dengan rata-rata nilai 

yaitu 73, tidak ada siswa yang mendapatkan kriteria cukup,  siswa yang mendapat 

kriteria kurang berjumlah 1 siswa dengan rata-rata nilai yaitu 47, dan tidak ada 

siswa yang mendapatkan nilai dengan kritria gagal. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: 

1. Bakat siswa dapat terlihat dari latihan yang telah dilakukan, sebaiknya untuk 

pelatih tari hendaknya latihan menari ini lebih ditingkatkan lagi untuk 

kedepannya. 

 

2. Bagi seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran tari, hendaknya semua 

menggunakan baju praktik agar dalam proses pembelajarannya siswa dapat 

leluasa menggerakkan ragam gerak yang diberikan.  

 

3. Bagi guru seni budaya hendaknya mempertahankan metode drill sebagai metode 

pembelajaran di MTs Ma’arif NU 08 Mataram Baru, karena metode ini 

merupakan metode yang tepat digunakan dalam praktik pembelajaran seni budaya 

khususnya praktik gerak tari. 

 

4. Kepada pihak sekolah hendaknya disediakan ruangan khusus untuk tempat 

praktik menari, karena hal ini penting untuk lebih mengembangkan seni tari di 

MTs Ma’arif NU 08 Mataram Baru. 

 


