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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan mengenai hasil penelitian merupakan jawaban dari 

fokus masalah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tari Jaipong Bagi Siswa 

Tunagrahita Ringan di SLB C Purnama Asih Bandung. Adapun 

pembahasannya mengenai perencanaan pelaksanaan, proses pelaksanaan, 

kemampuan gerakan, hambatan, cara mengatasi hambatan dan evaluasi 

pembelajaran menari jaipong. Dari hasil penelitian yang dilakukan di SLB 

C purnama Asih Bandung, peneliti paparkan kesimpulan hasil penelitian, 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan tari jaipong pada siswa tunagrahita 

ringan di SLB C Purnama Asih menunjukkan bahwa perencanaan 

pembelajaran dilaksanakan oleh guru hanya dengan pengamatan pada 

kemampuan siswa, tidak dibuat asesmen tertulis sebagai alat ukur 

kemampuan awal siswa. Sistematika RPP sudah mengikuti alur pada 

umumnya yaitu ada SK, KD, indokator, tujuan, langkah pembelajaran, 

metode, sumber, media pembelajaran serta penilaian. 

 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran kegiatan tari jaipong pada siswa 

tunagrahita ringan di SLB C Purnama Asih, kegiatan awal sampai 

akhir yang dilakukan pada intinya telah sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran tari jaipong. Pada proses pembelajarannya, 

siswa bisa duduk tenang dan mendengarkan materi yang disampaikan 

guru. Pada proses prakteknya siswa mampu menirukan gerakan-

gerakan sederhana dari gurunya. Guru secara berulang-ulang 

mengajarkan gerakan demi gerakannya. Program pembelajarannya 
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yaitu guru memberikan materi sebelum dilakukannya pembelajaran 

praktek menari kemudian barulah praktek menari. Metode 

pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan tari jaipong adalah 

ceramah, tanya jawab dan praktek. Teknik yang digunakan adalah 

imitasi tari tradisional dan tari tradisional yang disesuaikan dengan 

kemampuan anak yang biasa digunakan untuk kelas IV s/d VI SD.  

 

3. Gerakan yang dapat dilakukan oleh siswa tunagrahita ringan dalam 

menari jaipong di SLB Purnama Asih adalah pada gerakan-gerakan 

dasar, siswa P dan siswa R mampu melakukannya dengan baik namun 

ada gerakan yang dilakukan siswa P dan R dengan kaku. Siswa P 

mampu menirukan gerakan dengan baik pada gerakan gailer, gilek, 

ukel dan selut. Pada gerakan tepak bahu, seser, sirig dan mincid siswa 

P mampu melakukannya namun masih memerlukan bimbingan. Pada 

siswa R, mampu menirukan gerakan gailer dan gilek dengan baik. 

Pada gerakan ukel dan selut siswa mampu melakukannya juga namun 

terlihat kaku. Pada gerakan tepak bahu, seser, sirig dan mincid siswa R 

mampu melakukan gerakannya namun masih memerlukan bimbingan. 

Mereka memerlukan bimbingan secara perlahan gerakan-gerakannya 

sedangkan musik jaipong bertempo cepat. 

 

4. Hambatan yang dihadapi siswa tunagrahita ringan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tari jaipong di SLB C Purnama Asih yaitu saat siswa 

harus menirukan gerakan guru dengan mengikuti musik, musik dalam 

tarian jaipong memiliki tempo yang cepat sehingga dalam satu 

perpindahan gerakan kegerakan lain siswa mengalami kesulitan dalam 

melakukan gerakan-gerakan tersebut. Guru juga mengalami kesulitan 

dalam mengajar ketika siswa sudah mulai tidak fokus dan lupa pada 

gerakan-gerakan sesudahnya. 
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5. Cara mengatasi hambatan yang dialami siswa tunagrahita ringan 

selama pelaksanaan pembelajaran tari jaipong di SLB C Purnama Asih 

yaitu dengan diulang-ulang secara terus menerus. Ketika siswa mulai 

bosan dan tidak konsentrasi, guru memberikan waktu istirahat 

sebentar. Sedangkan untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh 

guru dalam mengajarkan tari jaipong yaitu dengan mengeraskan 

volume suara musik agar siswa bisa lebih fokus pada gerakan. 

 

6. Evaluasi pembelajaran menari jaipong pada siswa tunagrahita ringan di 

SLB C Purnama Asih yaitu dengan diadakannya tes lisan, perbuatan 

serta pengamatan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam 

tari jaipong. Bentuk evaluasi dalam pembelajaran tari jaipong adalah 

melalui tes tanya jawab dan praktek. 

 

B. REKOMENDASI 

 

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan rekomendasi 

bagi pihak sekolah, bagi orangtua dan bagi peneliti selanjutnya yang 

dianggap perlu sebagai masukan dan tindak lanjut dari penelitian ini. 

1. Bagi kepala sekolah 

a. Diharapkan pihak sekolah agar lebih memperhatikan pelayanan 

dengan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran tari jaipong agar lebih baik lagi. Misalnya 

merubah ruangan dengan menambahkan cermin-cermin disetiap 

sudut ruangan didepan dan belakang sehingga menyerupai sanggar 

tari. 

b. Mengajukan pelatih tari jaipong kepada Yayasan Purnama Asih 

atau memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti 

pelatihan tari jaipong ke sanggar-sanggar tari agar pengajar sesuai 
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dengan ahlinya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menari jaipong. 

 

2. Bagi guru 

a. Diharapkan pihak guru belajar melaksanakan asesmen 

keterampilan menari jaipong secara tertulis dan tidak hanya secara 

pengamatan saja, dengan cara membaca buku-buku Asesmen 

contohnya Buku Nani Triani, S.Pd M.Si  yang berjudul Panduan 

Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus atau buku lainnya yang 

berkaitan dengan asesmen. Sehingga hasil asesmennya dapat 

dijadikan sebagai rujukan atau pedoman kemampuan awal siswa 

dalam mengajarkan tari jaipong. 

b. Diharapkan guru membuat jadwal khusus tari jaipong karena 

melihat potensi siswa yang bisa dikembangkan dalam 

keterampilan menari jaipong, dengan menjadikan tari jaipong 

sebagai ekstrakurikuler yang waktu latihannya seminggu sekali. 

c. Mengikuti pelatihan tari jaipong ke sanggar-sanggar tari agar 

pengajar sesuai dengan ahlinya untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menari jaipong. 

 

3. Bagi orangtua 

a. Hendaknya orangtua dapat ikut bekerjasama dalam 

mengembangkan kemampuan menari jaipong pada anaknya dengan 

cara melatihnya dirumah atau dengan menyetel video-video tarian 

jaipong agar anak terbiasa melihat tarian jaipong dan menirukannya 

dirumah tidak hanya disekolah 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan agar dapat meneliti hal lain yang berkaitan dengan 

keterampilan menari jaipong pada siswa tunagrahita. Bisa merubah 
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subjek pada tunagrahita sedang atau pengaruh tari jaipong bagi 

siswa tunagrahita 

b. Diharapkan agar melakukan penelitian mengenai pembelajaran tari 

jaipong disekolah lain sebagai pembanding dari pembelajaran tari 

jaipong di SLB Purnama Asih Bandung 

 


