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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis proses penerapan perlakuan siklus terhadap 

pengenalan dan pemahaman ritme gerak menggunakan rangsang audio musik, 

yang dimaksudkan untuk penguasaan pola ritmik musik yang berpengaruh pada 

ketukan gerak, serta penguasaan dan pemahaman birama, lagu, jarak antara 

jumlah ketukan/hitungan gerak tari dan musik.  Dalam prosesnya, mahasiswa 

senang begerak dengan tidak menggunakan tempo yang tidak sesuai dengan 

jumlah atau ketukan/hitungan gerak dan musik, begitu juga dengan guru. 

Keduanya, tampak kurang memahami beat untuk gerak dan musik yang didengar, 

kurang menguasai pola ritmik dalam memberikan intruksi/aba-aba gerak, kurang 

mengetahui jatuhan ketukan/hitungan (tesis (down beat)/arsis (up beat)) dan 

tempo gerak dalam irama musik. 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini, mahasiswa mulai mengenal dan 

memahami dan guru menjadi lebih paham dan menguasai pola ritmik dalam 

ketukan/hitungan sebagai intrusksi gerak, perbedaan antara tempo, dinamika dan 

ritme sebagai dasar eksplorasi gerak dalam berkreasi. Selain itu, bagi guru dan 

mahasiswa berdampak pada kemampuan analisis gerak dengan musik, yaitu 

melatih jumlah ketukan/hitungan musik/lagu, dan melatih pemaknaan gerak, serta 

mereka dapat mengolah gerak dan musik melalui celah antara jarak dan jumlah 

ketukan dengan mengolah tempo dan dinamika ketukan/hitungan gerak dan musik 

sehingga menjadi kesatuan yang  yang harmonis. 

B. IMPLIKASI 

1. Ritme Gerak Bagi Mahaisiswa 

Pembelajaran yang dilakukan pada mahasiswa awalnya, kurang 

memahami ketukan/hitungan sebagai intruksi/aba-aba gerak sebagai ritme gerak 
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dan musik dalam sebuah irama musik yang masih kurang dikuasai menjadi suatu 

pengetahuan baru dalam penguasaan ritme itu sendiri sebagai pola ritmik melalui 

ketukan/hitungan mulai dari birama 4/4 dan birama 3/4 yang dapat diolah, dilatih 

dan dikembangkan melalui latihan-latihan pola ritmik ketukan/hitungan gerak dan 

musik, memberikan pengenalan tempo dan dinamika gerak serta aksen-aksen 

gerak dinamis melalui ketukan/hitungan gerak dalam sebuah komposisi atau 

kreasi tari, menambah dan melatih kemampuan gerak dan respon gerak terhadap 

genre musik untuk meningkatkan keseimbangan musikalitas (musik tradsional dan 

musik populer). Memberikan pengetahuan tentang birama musik sebagai pola 

ketukan dan pola ritmik  

2. Ritme Gerak Bagi Guru Seni Budaya 

Potensi yang dimiliki masing-masing guru berbeda sesuai dengan 

kompetensi yang dimilikinya, mulai dari penguasaan tari tradisional, menguasai 

bentk gerak tari populer dan bentuk tari kreasi dalam bentuk tari lepas, kreasi, 

kontemporer maupun tari dalam kata atau gerak maknawi dalam teater. Namun, 

penguasaan akan ritme masih sangat kurang dipahami karena kurang adanya 

pemahaman sebelumnya pada masa pembelajaran terlebih dahulu.   

Penelitian ini, berdampak pada peningkatan kemampuan penguasaan gerak 

dan musik dalam berkreasi tari, yakni meningkatkan unsur musikalitas (tempo, 

dinamika, dan aksen) dengan melalui berbagai rangsang musik, melatih kepekaan 

jumlah birama 4/4 dan 3/4 sebagai ketukan dasar dan pola ketukan/hitungan 

dengan lagu sebagai pola instruksi gerak, serta penguasaan analisis dalam jumlah 

ketukan/hitungan gerak dalam sebuah susunan gerak dengan musik, sehingga guru 

tidak hanya mengetahui ritme secara teks tetapi menguasai ritme secara praktek.  

3. Ritme Gerak Bagi Pelaku Seni Tari 

Penguasaan ritme gerak sangat penting, dengan menguasai pola 

ketukan/hitungan terlebih dahulu dalam mengajarkan atau melatih bentuk-bentuk 

tari. Melatih kepekaan musikal sebelum mengajarakan bentuk gerak tari kepada 

peserta didiknya dan memberikan intruksi atau aba-aba pada setiap sebelum 
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mengawali gerakan sangat penting dan berpengaruh terhadap tempo gerak yang 

akan dilakukan. Proses pembentukan kreasi yang dimulai dari bentuk gerak tari 

sangat membantu musik dalam setiap ketukan atau jumlah ketukan sehingga 

musik sebagai iringan dapat menyesuaikan dengan konsep gerak dan jumlah 

ketukan/hitungan gerak. Kegiatan tersebut harus sering dilakukan oleh guru agar 

tercipta kreasi-kreasi tari yang original dengan musiknya, sehingga tidak 

menyususn (editing atau mix) gandre dan musik karya tari yang lain dalam 

garapannya. Hal ini, merupakan bagian dari penguasaan ritme gerak terhadap rasa 

musikal bagi guru seni budaya. 

C. REKOMENDASI 

Dari kesimpulan diatas, peneliti berharap konsep pembelajaran yang 

dilakukan peneliti dapat menjadi suatu referensi konsep pembelajaran untuk 

menguasai ritme gerak bagi guru dan para mahasiswa seni tari, penari dan pelatih 

tari. berikut adalah saran dari peneliti, bagi: 

1. Guru Seni Budaya 

a. Meningkatkan kemampuan gerak yang dimiliki, sering melakkan latihan 

sendiri dan membentuk dan menemukan pembendaharaan gerak tari 

lainnya. 

b. Sering mendengarkan berbagai gandre musik sebagai stimulus gerak dan 

melatih kepekaan ketukan/hitungan gerak. Ini, berlaku tidak hanya untuk 

peserta didiknya tetapi guru pun harus menguasai ritme itu sendiri. 

c. Membiasakan melakukan gerak sesuai dengan ketepatan mengikuti irama 

musik dan ketukan/hitungannya, baik musik tradisional dan modern.  

2. Mahasiswa Seni Tari 

a. Memberikan pelatihan-pelatihan pergerakan tubuh dengan baik, tidak 

hanya bisa bergerak, tetapi bagaimana menghidupkan gerak tersebut 

secara optimal. 

b. Meningkatkan kemampuan gerak tradisional dan populer. 

c. Mengembangkan dan meningkatkan potensi berkreasi tari dengan 

melatih pola-pola ketukan/hitungan dan tempo gerak. 



189 

 

Asep Nugraha, 2015 
MODEL PEMBELAJARAN TARI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN RITME GERAK DAN RASA 
MUSIKAL BAGI GURU SENI BUDAYA DI PROVINSI JAWA BARAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

d. Melakukan suatu proses pembelajaran pola ritmik gerak dalam setiap 

pembelajaran tari 

e. Melakukan proses kreatif karya tari dengan menggunakan musik iringan 

langsung pada konsep pembelajaran suatu komposisi tari untuk melatih 

ritme gerak  

3. Untuk Pihak Lembaga 

a. Diharapkan pembelajaran tari dalam penguasaan ritme gerak dapat 

menjadi materi baru dalam proses pembelajaran tari dan dapat dipelajari 

oleh mahasiswa. Hal ini, akan membantu dalam setiap proses berkreasi 

tari. 

b. Diharapkan dapat membantu dalam penguasaan materi tari sebagai 

pendukung pendidikan tari maupun tari pendidikan dengan materi sajak 

dan lagu sebagai materi ekspresi gerak, dalam kurikulum pembelajaran 

seni tari dengan memberikan materi penguasaan ritme gerak dalam 

mendukung pembelajaran lainnya yaitu  komposisi tari dengan musik 

sebagai penguatan penguasaan ikatan kalimat gerak dan irama musik, 

pelatihan materi pembelajaran gabungan antara iringan musik 

(tradisional/populer) dengan komposisi tari. 

4. Untuk Peneliti Selanjutnya  

a. Penelitian ini masih terbuka untuk ditindak lanjuti dengan metode dan 

konsep yang lain, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan 

pembelaran tari dengan menggunakan metode atau konsep yang lainnya. 

b. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan 

pengenalan ritme melalui musik tradsisional Sunda yang lebih signifikan, 

dalam teori dasar musik, sajak, lagu dan kalimat kata dalam tari 

pendidikan, ikatan kalimat gerak dengan musik dalam komposisi tari.  

 


