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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan hal-hal sebagai  

berikut. Proses pembelajaran tari Melinting menggunakan metode drill 

memudahkan proses penyerapan pengetahuan bagi siswa-siswi dalam bidang seni 

tari. Dalam proses pembelajaran  tari Melinting dapat langsung diikuti oleh siswa-

siswi sehingga siswa-siswi dapat mengetahui  ragam gerak tari Melinting. 

Pembelajaran tari Melinting dapat menambah  wawasan siswa-siswi mengenai tari 

tradisional daerah Lampung. Tari Melinting diajarkan  dengan menggunakan 

metode drill.  

 

Dalam pembelajaran tari Melinting siswa-siswi  kesulitan ketika diajarkan teknik 

memegang kipas. Pada siswa banyak ragam gerak tari Melinting yang sulit 

digerakkan.  Ketika latihan tari Melinting menggunakan iringan musik siswa-siswi  

terlihat kesulitan karena kurang peka terhadap musik. Selain itu kendala lain  

dalam pembelajaran tari Melinting adalah siswa-siswi kurang fokus ketika latihan  

sehingga ketika bergerak siswa-siswi lupa urutan gerak tari Melinting tersebut.  

  

Metode drill diterapkan pada pembelajaran tari Melinting dari pertemuan awal  

hingga pertemuan akhir. Metode drill merupakan metode yang dapat di 

pergunakan pada  pembelajaran tari Melinting. Hal ini terlihat pada siswa-siswi 

yang kurang mampu menarikan tari Melinting, namun dengan dilakukan latihan 
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empat sampai delapan kali diulang siswa-siswi  tersebut bisa menggerakkan tari 

Melinting dengan mendapatkan kriteria penilaian keseluruhan baik sesuai dengan 

yang diajarkan. Dari pertemuan awal sampai dengan  pertemuan akhir terlihat 

peningkatan gerak pada siswa-siswi. Pada pertemuan pertama  terlihat bahwa 

beberapa siswa tidak dapat menggerakkan ragam gerak tari Melinting  pada gerak 

luncat kijang, kenui melayang, salaman, nyiduk dan balik palau.. Dengan 

dilakukan latihan secara  

berulang sampai pada pertemuan kedelapan dapat terlihat bahwa siswa-siswi 

sudah dapat  menggerakkan ragam gerak tari Melinting dari gerak awal sampai 

dengan gerak terakhir sesuai dengan yang telah  diajarkan. Setelah dilatih secara 

berulang pada setiap pertemuan siswa-siswi mengalami peningkatan gerak dari 

sulit menggerakkan gerakan tangan dan kaki  secara bersamaan serta sulit 

mempraktikkan penggunaan properti kipas hingga mampu menarikan dengan 

kriteria penilaian baik.  

 

Pembelajaran tari Melinting menggunakan metode drill membuat siswa-siswi dari 

tidak bisa menari menjadi bisa dan siswa-siswi yang sudah bisa menari semakin 

baik lagi.  

  

Pembelajaran tari Melinting menggunakan metode drill memiliki kelebihan dan  

kelemahan. Kelebihan penggunaan metode drill pada pembelajaran tari Melinting  

yaitu siswa-siswi dapat memiliki keterampilan menari yang lebih baik karena 

dengan melakukan latihan secara berulang-ulang siswa-siswi mampu 

memeragakan gerak tari  dengan baik sesuai dengan yang diajarkan. Penerapan 

metode drill pada  pembelajaran tari Melinting memiliki kelemahan yaitu siswa-
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siswi merasa bosan ketika  harus melakukan latihan gerak tari secara berulang-

ulang sehingga terlihat siswa-siswi  kurang serius ketika latihan.  

  

Hasil pembelajaran tari Melinting menggunakan metode drill menunjukkan, 

siswa-siswi sudah mampu memeragakan tari Melinting dengan ktiteria penilaian 

baik sesuai dengan yang telah diajarkan.Penilaian diberikan melalui tiga aspek 

yaitu kemampuan gerak, ketepatan gerak dengan iringan dan ekspresi saat menari.  

Berdasarkan pengamatan tes praktik dapat diketahui bahwa siswa-siswi yang 

mendapat  kriteria baik sekali (85) berjumlah 2 siswa-siswi , siswa-siswi yang 

mendapat kriteria baik (81) berjumlah 8 siswa-siswi, siswa-siswi yang mendapat 

kriteria cukup (74) berjumlah 1 siswa, dan tidak ada siswa-siswi yang 

mendapatkan kriteria kurang dan gagal.  

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut.  

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

pelatih tari hendaknya latihan menari ini lebih ditingkatkan lagi untuk kedepan. 

2. Pada pembelajaran tari siswa-siswi hendaknya memakai baju praktik agar 

bergerak dapat lebih leluasa dibandingkan dengan memakai baju seragam sekolah.  

3. Demi kelancaran pembelajaran tari sebaiknya dibangun ruangan tari khusus  

 atau ruang praktik tari sehingga ketika latihan tidak berpindah-pindah tempat.  

 

  

 

 


