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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penerapan pembelajaran tari persembahan 

sekapur sirih yang dilakukan pada SMA Pasundan 2 Bandung pada kelas X IPS 

4 pada mata pelajaran seni budaya telah menjawab rumusan masalah 

penelitian,. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan 

penerapan pembelajaran tari persembahan sekapur sirih perlu menyiapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mencakup kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi pokok 

dan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, penilaian hasil dan lembar pengamatan. Dalam perencanaan 

penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sudah cukup baik karena 

perencanaan sudah dapat dikatakan sesuai dengan silabus yang diterapkan 

SMA Pasundan 2 Bandung. 

Dalam proses dan hasil penerapan pembelajaran tari persembahan 

sekapur sirih selama tiga pertemuan dapat disimpulkan bahwa pada pertemuan 

pertama proses pembelajaran berjalan dengan baik karena proses pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah direncanakan, 

siswa antusias dan aktif, dan dalam hasil penilaian pembelajaran secara umum 

adalah baik. Pertemuan kedua proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

siswa dapat menyampaikan pendapat dengan baik, namun dalam bereksplorasi 

tidak semua kelompok aktif dalam bergerak, perlu diawasi dan dibimbing terus 

menerus. Pada pertemuan ketiga siswa menampilkan hasil eksplorasi dengan 

masing-masing kelompok, dan hasil dari penilaian adalah cukup memuaskan 

dan proses siswa memberikan kritik pada setiap kelompok siswa dapat 

memberikan komentar dengan hasil yang baik.  

 Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran tari 

persembahan sekapur sirih dapat tercapai dengan cukup baik. Siswa tidak 

hanya dapat membuat sebuah karya tari, namun siswa juga dapat berpikir kritis 
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dengan menganalisis video, serta menanggapi hasil karya orang lain. Penelitian 

ini juga memberikan dampak yang positif bagi siswa salah satunya afektif 

siswa, yaitu siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan siswa 

juga terlihat lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta kritis dalam 

menanggapi.  

Adapun hasil dari penerapan pembelajaran yang telah dilaksanakan ini 

adalah sebagai berikut  

1. Siswa dapat memperoleh informasi mengenai tekstual dan kontekstual tari 

persembahan sekapur sirih  

2. Siswa dapat membuat karya tari persembahan sekapur sirih  

3. Siswa lebih peduli terhadap kesenian tradisional  

4. Siswa dapat bekerja sama  

5. Siswa dapat aktif, kreatif fan kritis 

 

B. Rekomendasi  

1.  Bagi sekolah  

 Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memiliki catatan bagi 

pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Dari segi sarana dan 

prasarana, alangkah baiknya setiap kelas walaupun bukan termasuk kelas 

unggulan memiliki speaker atau sekolah memiliki ruangan khusus untuk 

pembelajaran seni budaya agar guru dan siswa dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan baik dan maksimal. 

2. Bagi Guru  

Bagi guru seni budaya materi pembelajaran tari dapat dikembangkan 

lagi agar siswa tidak merasa jenuh dan tidak tertarik. Materi yang dapat 

dijadikan bahan ajar salah satunya adalah materi yang belum diketahui dan 

dipelajari siswa sebelumnya sehingga dengan ini akan membangkit rasa ingin 

tahu siswa untuk belajar  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan salah satu alternatif 

dari sekian materi bahan ajar. Oleh karena itu, para peneliti selanjutnya 
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diharapkan dapat melihat dan menggali lebih dalam mengenai alternatif agar 

pembelajaran seni budaya khususnya seni tari dapat terlaksana baik dengan 

hasil yang maksimal 


