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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode ceramah dan demontrasi dalam 

pembelajaran tari Bedana siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Marga Tiga 

Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut. 

a. Dalam pelaksanaannya metode ceramah dan metode demontrasi saling 

berkaitan. Penggunaan metode ceramah dan demontrasi dalam pembelajaran 

tari Bedana memiliki peranan masing-masing. Metode ceramah digunakan 

guru dalam menyampaikan materi tari Bedana berupa sejarah, fungsi, 

perkembangan tari Bedana dan menjelaskan 9 ragam gerak tari Bedana, 

sedangkan pada metode demontrasi digunakan guru untuk mendemontrasikan 

9 ragam gerak tari Bedana. Dalam pelaksanaannya metode ceramah dan 

demontrasi pada pembelajaran tari Bedana memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan metode ceramah dan demontrasi yaitu pembelajaran 

lebih mudah dan menarik, sedangkan kekurangannya yaitu pembelajaran 

memerlukan penguasaan materi dan persiapan yang matang.  

b. Penggunaan metode ceramah dan demontrasi pada pembelajaran tari Bedana  

dikategorikan cukup. Hal ini didukung oleh skor rata-rata hasil belajar siswa 
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untuk tiap-tiap aspek yaitu aspek teknik gerak tergolong cukup yakni siswa 

mampu memperagakan 3-5 dari 9 ragam gerak tari Bedana dengan teknik 

gerak kepala, tangan dan kaki yang tepat sesuai dengan yang diajarkan. Aspek 

ketepatan hitungan tergolong dalam kategori cukup yakni siswa mampu 

menarikan  3-5 dari 9 ragam gerak tari Bedana dengan hitungan yang tepat 

sesuai dengan yang diajarkan. Aspek hafalan gerak tergolong dalam kategori 

baik yakni siswa mampu memperagakan urutan ragam gerak tari Bedana akan 

tetapi tingkat kesalahan 1-2  kali pada 9 ragam gerak tari Bedana. 

 

5.2 Saran 

Dengan melihat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian penggunaan metode 

ceramah dan demontrasi dalam pembelajaran tari Bedana siswa kelas VIII.1 SMP 

Negeri 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, maka disarankan:  

1. Kepada  guru untuk lebih meningkatkan penguasaan materi dan persiapan 

yang matang dalam pembelajaran serta melakukan variasi dalam penggunaan 

metode pembelajaran seni budaya khususnya seni tari agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Guru juga dapat menggunakan 

media pembelajaran berupa audio visual sehingga dapat membantu dalam 

pembelajaran.  

2. Kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya menerima 

materi pembelajaran yang diberikan guru tetapi juga mencari sumber materi 

pembelajaran yang lain seperti buku ataupun video tari yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran. 

 


