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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang ada di dalam BAB IV, 

dapat disimpulkan bahwa guru Seni Tari SMA Negeri 33 Jakarta memiliki 

kekuatan (strenght) di dalam penguasaan landasan pendidikan, perencanaan, 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi yang menjadi ciri guru 

profesional. Sedangkan kelemahan (weakness) adalah keterbatasan di dalam 

mengatasi kendala yang ada di lapangan, misalnya kondisi ketidakmampuan 

karena kondisi orang tua, signal dan perkembangan teknologi yang terlalu cepat. 

Akan tetapi, peluang-peluang untuk mengembangkan bakat dan juga kemampuan 

guru Seni Tari tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan MGMP, Webinar, dan 

informasi dari youtube yang relevan. Sedangkan tantangan bagi guru Seni Tari 

tersebut ialah, membawa Seni Tari yang tidak disenangi oleh setiap siswa menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan (joyfull). Dengan demikian pelajaran Seni Tari 

akan menjadi pelajaran yang banyak digemari dan menjadi prospektif dimasa 

mendatang. 

Adapun secara spesifik dapat disimpulkan, sebagai berikut. 

1. Kemampuan untuk merencanakan pembelajaran yang dimiliki oleh guru Seni 

Tari di SMA Negeri 33 Jakarta sudah memenuhi persyaratan sebagai guru yang 

profesional. Hal itu terbukti dari, tersedianya perangkat pembelajaran, seperti 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, prota dan prosem sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013. Proses pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru Seni Tari di SMA Negeri 33 Jakarta di masa pandemi 

Covid-19 ini sudah menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan melalui daring. 

2. Kemampuan pengelolaan kelas Seni Tari di SMA Negeri 33 Jakarta sangat 



90 

 

 

Falihatul Ibriza Purnidya Anugrah, 2021 
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SENI BUDAYA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 
(STUDI KASUS GURU TARI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI BUDAYA 

DI SMA JAKARTA BARAT) 
Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

maksimal dan optimal. Hal itu dikarenakan fasilitas dan dukungan peserta didik 

dalam menerima proses pembelajaran sangat terpenuhi oleh sekolah. Guru Seni 

Tari SMA Negeri 33 Jakarta juga menerapkan pembelajaran dengan sangat 

kreatif untuk mengubah suasana menjadi aktif di tengah pandemi saat ini. Hal 

ini dapat dilihat dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui google meet yang 

membuat peserta didik lebih antusias dan aktif, penerapan tutor sebaya (peer 

teaching) ke dalam pembelajaran untuk mendukung hasil belajar siswa yang 

maksimal, serta nilai-nilai hasil belajar peserta didik (penugasan, ulangan 

harian, PTS dan PAT) yang terjadi pada pembelajaran Seni Budaya. 

3. Kemampuan evaluasi yang dimiliki oleh guru Seni Tari di SMA Negeri 33 

Jakarta dapat dilihat dari evaluasi belajar yang dilakukan setiap pertemuan, dan 

evaluasi tes tulis maupun praktik pada saat penyampaian materi telah selesai. 

Penilaian tersebut meliputi penilaian harian (PH), penilaian tengah semester 

(PTS), penilaian akhir semester (PAS). Pada akhir penilaian diadakan analisis 

ketuntasan pembelajaran (mastery learning). Jika belum tuntas diadakan 

remedial, yang sudah tuntas diberikan pengayaan. 

4. Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut. 

a. Di dalam perencanaan, hambatan yang ditemukan adalah kesulitan di dalam 

penyusunan RPP secara Bersama dalam MGMPS yang bertujuan untuuk 

menyamakan persepsi terhadap kompetensi dasar yang ada di dalam 

kurikulum. Hal itu dapat diatasi dengan cara mendiskusikannya di dalam 

forum MGMPS, MGMP Seni Budaya SMA tingkat Kota Madya, maupun 

MGMP tingkat DKI Jakarta. 

b. Sedangkan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program adalah, 

terkendalanya penyampaian materi seni tari dikarenakan tidak semua siswa 

menyukai mata pelajaran seni tari. Hal itu dapat diatasi dengan cara 

memotivasi siswa agar dapat bergerak untuk mengeksplore gerak tari. 

Meskipun gerakannya minimal, akan tetapi hal itu merupakan salah satu 
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modal untuk mengenal, memahami, dan mencintai seni tari. Terutama di 

dalam masa pandemi ini, kesulitan dalam komunikasi (internet) sangat 

berarti. Sebab terkait dengan penyampaian praktik. Dalam hal ini, dapat 

diatasi dengan cara, dibuatkan video contoh Gerakan yang selanjutnya 

dikirmkan melalui akun Instagram perkelas. Selanjutnya siswa membuat 

Gerakan, direkam dan dikirimkan kepada guru untuk diberikan penilaian. 

c. Hambatan di dalam evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik di 

dalam menyerap materi yang diberikan guru adalah wirasa. Sedangkan 

wiraga dan wirama peserta didik dapat menyesuaikan diri, sebab rata-rata 

mereka adalah penikmat music dan modern dance. 

Adapun cara mengatasi kekurangan wirasa, adalah dengan berlatih 

merasakan indahnya Gerakan tari yang dipraktikan (apresiasi). Yaitu upaya 

memahami maksud dan tujuan setiap Gerakan dalam tarian tersebut. Gerakan 

tari dan ketepatan irama harus beriring dengan tujuannya diciptakan tari 

tersebut. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Implikasi 

Dengan adanya penelitian ini, dapat dirasakan dampak dari kebermanfaatan ciri-

ciri guru profesional Seni Tari untuk pendidik. 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan 

rekomendasi terkait hal-hal yang sekiranya dapat memberi pekembangan pada 

hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut. 

a. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini lebih bersifat memberikan informasi lebih dalam 

mengenai ciri-ciri guru seni tari yang profesional dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013. 
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b. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengayaan studi pustaka dan pengetahuan mengenai  

c. Bagi Pendidik 

Diharapkan dapat menjadi lebih respon terhadap kualitas dirinya, sehingga 

mampu untuk menjadi guru yang profesional dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 di sekolahnya. Dengan demikian segala kekurangan akan 

ditempuh melalui pelatihan dan update terhadap perkembangan budaya 

tari. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan yaitu mengarah pada studi kasus terhadap guru 

seni tari yang memberikan gambaran mengenai guru profesional dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 yang dibuat secara terperinci. 

Tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian selanjutnya, 

karena masih banyak hal-hal yang belum terungkap dan perlu adanya 

penelitian-penelitian yang lain dengan aspek penelitian yang berbeda, 

sehingga pendidik bisa mengeksplore dirinya untuk menghadapi 

perkembangan pendidikan yang berlaku di Indonesia. 

 


