
 
 

 

 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pembelajaran tari bedana dengan menggunakan metode pemodelan dapat 

mempermudah siswa dalam kegiatan pembelajaran tari, khususnya dalam hal 

menirukan ragam gerak tari dengan benar dan siswa dapat berperan aktif dalam 

mengevaluasi ragam gerak secara individu maupun bersama kelompok. 

 

Langkah-langkah  penggunaan metode pemodelan langkah pertama guru menjadi 

model dalam menyampaikan materi saat guru menyampaikan materi siswa 

memerhatikan dan diperbolehkan ikut bergerak materi yang disampaikan berupa 

ragam gerak, urutan gerak dan musik pengiring tari bedana. Langkah kedua 

memperagakan bersama, guru dan siswa bergerak bersama ragam gerak tari 

bedana. Langkah ketiga menganalisis, guru menunjuk salah satu siswa yang 

dianggap mampu menjadi model, dari 12 siswa guru menunjuk 2 siswa untuk 

menjadi model, 1 siswa sebagai model yang memeragakan gerakan laki-laki dan 1 

siswa sebagai model yang memeragakan gerakan perempuan siswa yang 

mengalami kesulitan menyampaikan kepada temannya yang menjadi model untuk 

membantu kesulitan yang dialami, jika belum dapat diselesaikan memberikan 

jalan keluar, masukan, dan saran kepada siswa tersebut. Pada pelaksaan langkah-

langkah tersebut dilaksanakan pada pertemuan pertama sampai pertemuan 

keenam, sedangkan pada pertemuan ketujuh siswa berlatih secara berkelompok. 

Pada pertemuan kedelapan dilaksanakan pengambilan nilai. Metode pemodelan 
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berhasil diterapkan pada pembalajaran tari bedana dari pertemuan pertama hingga 

semua materi diperoleh siswa sesuai yang direncanakan. 

 

Hasil pembelajaran tari bedana dengan menggunakan metode pemodelan pada 

siswa menunjukan hasil pembelajaran dengan kriteria Baik. penilaian diberikan 

melalui 3 aspek yaitu: bentuk gerak, hafalan ragam gerak, dan ketepatan gerak 

dengan musik. Berdasarkan pengamatan tes praktik pada proses penerapan 

metode pemodelan pada aspek bentuk gerak dengan mendapat kriteria baik 

dengan rata-rata nilai 82. Pada aspek hafalan ragam gerak mendapat kriteria baik 

dengan rata-rata nilai 76. Pada aspek ketepatan gerak dengan musik mendapat 

kriteria baik dengan nilai-nilai 77 yang artinya bahwa rata-rata dari seluruh siswa 

yang mengikuti pembelajaran tari bedana menggunakan metode pemodelan telah 

mampu memeragakan tari bedana dengan baik sesuai yang telah diajarkan. 

 

5.2  Saran 

Setelah mengetahui hasil dari penelitian di SMP Negeri 1 Sumberjaya kabupaten 

Lampung Barat, dapat disarankan beberapa aspek untuk perbaikan pembelajaran 

di masa yang akan datang kepada guru dan siswa. 

1. Dalam pembelajaran tari seluruh siswa hendaknya memakai pakaian praktik, 

agar dapat leluasa dalam bergerak dan nyaman, dan dianjurkan untuk 

memakai korset ketika pembelajaran tari berlangsung agar membentuk tubuh 

para siswa. 
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2. Bagi guru seni budaya agar dapat mempertahankan dan menjadi pilihan 

metode pemodelan sebagai metode pembelajaran tari karena metode ini dapat 

mempermudah siswa dalam menirukan gerak yang disampaikan oleh guru. 

3. Bagi sekolah diharapkan agar menyediakan ruang untuk praktik seni tari, 

agar ketika ingin berlatih tari siswa tidak mengganggu ruang kelas, 

membereskan kursi dan meja belajar yang sedikit membuang waktu. 

 


