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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 
5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa proses dan hasil pembelajaran tari piring dua belas 

dengan menggunakan metode demonstrasi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran tari piring dua belas dengan menggunakan metode 

demonstrasi memiliki peran penting yaitu menjadi media terjalinnya interaksi 

antara guru dan siswa. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi dijabarkan sebagai berikut: 

a. Merencanakan materi pembelajaran, yakni mengenai sejarah dan ragam 

gerak dasar tari piring dua belas. 

b. Mempersiapkan demonstrator, ragam gerak yang akan didemonstrasikan 

adalah ragam gerak sembah, ngaka kelap, ngahilok, sebatang masuk, 

sebatang keluar, laga puyuh, dan nokoh. Demonstrator berperan 

memberikan contoh ragam gerak yang akan dipelajari. Terdapat 8 siswa 

yang mengikuti pembelajaran tari piring dua belas. 

c. Mempersiapkan pengamat, guru berperan sebagai pengamat terhadap 

jalannya proses demonstrasi. 
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d. Pelaksanaan demonstrasi, demonstrator memberikan demonstrasi gerak 

tari piring dua belas, siswa memperhatikan sebelum mencoba 

memperagakan gerak. 

e. Menganalisis hasil demonstrasi, demonstrator dan pengamat menganalisis 

mengenai jalannya proses demonstrasi dan memberikan penilaian kepada 

siswa. 

Penggunaan metode demonstrasi dapat membantu guru dalam proses 

pembelajaran karena guru dapat mengajarkan materi gerak secara detil mulai 

dari proses pemberian ragam gerak, menilai kemampuan menari siswa, hingga 

evaluasi. Siswa dapat mempelajari tari dengan cara yang paling baik yaitu 

dengan memperhatikan apa yang dipraktikan oleh guru, mencoba bergerak 

sesuai dengan yang telah diajarkan dan menyesuaikan tarian dengan musik. 

Dalam seluruh proses pembelajaran tari piring dua belas guru terlebih dahulu 

mendemonstrasikan ragam gerak tari di depan siswa kemudian siswa 

memperhatikan guru dengan baik sebelum siswa mempraktikkan apa yang 

sudah diajarkan. Kelemahan dalam penggunaan metode ini hampir tidak 

terlihat, hanya saja memerlukan kesabaran yang lebih pada saat guru 

menemukan siswa yang melakukan kesalahan dan guru harus mengulang 

kembali mendemonstrasikan ragam gerak secara berulang-ulang sampai siswa 

memahami apa yang dimaksud oleh guru.  

2. Skor rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran tari piring dua belas untuk 

tiap aspeknya adalah sebagai berikut. 
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a. Hasil belajar siswa pada pembelajaran tari piring dua belas di SMA Negeri 4 

Bandar Lampung berdasarkan aspek bentuk gerak termasuk dalam kategori 

baik (62,5%); 

b. Hasil belajar siswa pada pembelajaran tari piring dua belas di SMA Negeri 4 

Bandar Lampung berdasarkan aspek hafalan ragam gerak termasuk dalam 

kategori baik sekali (50%); 

c. Hasil belajar siswa pada pembelajaran tari piring dua belas di SMA Negeri 4 

Bandar Lampung berdasarkan aspek ekspresi saat menari termasuk dalam 

kategori baik sekali (50%). 

Berdasarkan hasil di atas maka kesimpulan yang didapat dari proses dan hasil 

pembelajaran tari piring dua belas dengan menggunakan metode demonstrasi di 

SMA Negeri 4 Bandar Lampung adalah baik. 

5.2 Saran 

Dengan melihat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tentang 

pembelajaran tari piring dua belas dengan menggunakan metode demonstrasi di 

SMA Negeri 4 Bandar Lampung, dapat disarankan: 

1. Bagi guru seni budaya dan peneliti selanjutnya agar dapat 

mengoptimalkan penggunaan metode demonstrasi di SMA Negeri 4 

Bandar Lampung sebagai metode pembelajaran seni tari karena metode ini 

merupakan metode yang paling efektif untuk mempraktekan ragam gerak 

tari.  
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2. Dalam proses pembelajaran tari hendaknya siswa memiliki kepercayaan 

diri untuk mencoba ragam gerak apapun yang diberikan oleh guru, dan 

tetap mempertahankan kedisiplinan. 

3. Untuk sekolah supaya membangun ruangan khusus untuk dijadikan tempat 

berlatih oleh ekstrakurikuler tari sehingga siswa dapat bergerak dengan 

nyaman dan tidak terganggu konsentrasinya oleh siswa lain yang berada 

disekelilingnya.  


