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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif data pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa :

1. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran tari sigeh penguten di kelas XI 

IPA3 SMA YP Unila berlangsung sesuai dengan kriteria pada aktivitas 

yang dipaparkan yaitu visual activities, listening activities, motor 

activities, dimana pada ketiga aspek tersebut rata-rata hampir disetiap 

pertemuan kriteria yang diperoleh siswa yaitu baik dan baik sekali. Siswa 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru serta melakukan apa yang 

didemonstrasikan oleh guru dan apa yang diperintahkan oleh guru.. 

Namun pada emotional activities, siswa terlihat tidak sebaik seperti pada 

aspek aktivitas yang lain. Karena pada aspek ini beberapa siswa terlihat 

tidak semangat dan gembira dalam melakukan gerak tari sigeh penguten, 

dan hal ini terjadi hampir  disetiap pertemuan pada pembelajaran tari sigeh 

penguten. 
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2. Pada hasil belajar siswa nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah cukup 

dengan jumlah 18 siswa. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai baik 

sekali berjumlah 4 orang, siswa yang mendapatkan nilai baik adalah 12 

orang, dan siswa yang mendapatkan  nilai kurang terdapat 2 orang serta 

siswa yang gagal yaitu 3 orang. Siswa yang memeroleh nilai kurang dan 

gagal adalah siswa putra, karena siswa putra terlihat tidak bersemangat dan 

malu-malu dalam memeragakan tari sigeh penguten. Siswa sering terlihat 

ragu-ragu pada saat melakukan ragam gerak tari sigeh penguten. Ekspresi 

siswa saat menari juga terkadang tidak tersenyum, siswa terlihat kaku 

dengan ekspresi wajah yang datar.  

5.2 Saran

Setelah melihat hasil dari penelitian tentang kemampuan menari sigeh penguten, 

dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Guru seni budaya, diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas 

kemampuan menari kepada seluruh siswa khususnya siswa kelas XI IPA 3 

sebaiknya guru lebih memberikan motivasi pada siswa agar siswa 

bersemangat dan gembira saat mengikuti pembelajaran tari. 

2. Siswa diharapkan lebih giat belajar dan berlatih menari untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menari. 
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