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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa beberapa unsur yang terdapat dalam pembelajaran 

seni Terebang Gede, adalah : 

5.1.1 Proses pembelajaran seni Terebang Gede dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMPN 13 Kota Serang sangat penting 

dilaksanakan, agar seluruh aspek yang telah direncanakan dapat 

terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, yaitu dengan cara mendata siswa yang berminat 

mengikuti ekstrakurikuler seni Terebang Gede, menyiapkan 

jadwal pelaksanaan, menyiapkan silabus dan materi 

pembelajaran seperti tentang sejarah Terebang Gede dan lain 

sebagainya, serta materi lain yang menujang baik melalui media 

audio maupun media audio visual. 

5.1.2 Metode pembelajaran seni Terebang Gede yang tepat, materi 

yang sesuai, cara memainkan yang benar, posisi duduk, pola 

tabuh yang benar, akan menunjang lancarnya seluruh materi 

yang diajarkan, sehingga materi dapat tersampaikan dengan 

baik dan siswa pun dapat mempraktekkan cara serta memainkan 

pola tabuh dengan benar sesuai dengan yang telah ditentukan, 

dengan menggunakan metode yang bervariasi antara lain 

ceramah, tanya jawab, dan metode peragaan. 

5.1.3 Evaluasi pembelajaran seni Terebang Gede sangat bermanfaat 

guna mengukur tingkat keberhasilan suatu materi yang telah 

diajarkan, melalui praktek langsung dan penampilan. Salah satu 

evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran seni Terebang 

Gede dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 13 Kota Serang, 

melalui tes formatif, sumatif, dan tes diagnotik. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Sekolah 

SMPN 13 Kota Serang, adalah sekolah yang memiliki alat seni 

Terebang Gede dan melaksanakan ekstrakurikuler Terebang Gede, 

diharapkan ekstrakurikuler Terebang Gede terus berjalan kegiatannya, 

agar tetap diminati oleh siswa-siswi di sekolah tersebut, sehingga seni 

Terebang Gede tidak akan punah dan ekstrakurikuler seni Terebang 
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Gede dapat dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Kota 

Serang. 

5.2.2 Bagi Pelatih 

Pada dasarnya pembelajaran seni Terebang Gede sudah 

dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 13 Kota Serang, 

sebaiknya pelatih mempersiapkan regenerasi untuk melatih kegiatan seni 

Terebang Gede, tidak hanya di SMPN 13 Kota Serang saja, tapi ilmunya 

dapat disebarkan dan diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kota 

Serang. 

5.2.3 Bagi Siswa 

Pembelajaran seni Terebang Gede dalam kegiatan ekstrakurikuler 

di SMPN 13 Kota Serang sangat bermanfaat untuk membentuk karakter 

siswa, memberikan motivasi yang fungsi tentang pentingnya 

melestarikan seni budaya yang khususnya seni tradisi yang dimiliki, 

siswa akan lebih menghargai dan meneladani kearifan lokal yang 

dimiliki suatu bangsa dengan seni budaya yang ada dimiliki daerah 

sendiri yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten. 

   

 

 

 

 

 


