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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses pembelajaran seni tari 

di SMA Negeri 3 Sukabumi sudah dapat menghasilkan hasil kreativitas yang baik 

untuk kemampuan siswanya. Proses pembelajaran berjalan sesuai rencana yang 

dibuat oleh guru. Para siswa merasa antusias belajar seni tari dan bahkan mereka 

mampu membuat kreasi tari sederhana. 

Kemampuan kreasi siswa pada hasil pembelajaran menghasilkan suatu 

karya yang bagus menurut peneliti. Siswa dapat bekerja sama berkelompok untuk 

dapat membuat suatu karya hasil kreasi mereka sendiri. Berdasarkan hasil 

pengamatan menunjukan bahwa siswa SMA Negeri 3 Kota Sukabumi kreatif 

dalam bidang kesenian, khususnya seni tari. Meski dalam gerak menari mereka 

belum seratus persen bagus, tetapi pemahaman, kreativitas mereka jauh 

berkembang.  

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang 

menurut peneliti perlu dikemukakan sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap penelitian ini, yaitu: 
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1. Rekomendasi bagi guru mata pelajaran seni tari 

Profesi sebagai pengajar masih harus dikembangkan lagi,  walaupun 

selama ini pembelajaran seni tari sudah berjalan lancar, namun guru harus terus 

mencoba dan berusaha mengembangkan metode mengajarnya supaya dapat lebih 

baik lagi kedepannya. Pembelajaran bukan hanya guru berikan untuk peserta 

didik, tetapi pembelajaran untuk gurunya sendiri dimana guru harus mampu untuk 

mengembangkan metode mengajarnya demi tercapainya tujuan pendidikan. 

2. Rekomendasi bagi sekolah 

Peneliti merekomendasikan adanya saling peduli terhadap pimpinan sekolah, staf 

guru, dan guru sehingga mampu menyelesaikan kendala yang dihadapi siswa 

untuk mendapatkan pelayanan mutu pendidikan secara berkualitas. Karena guru, 

pimpinan sekolah dan staf guru lainnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. 

3. Rekomendasi bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih baik lagi 

kedepannya. Siswa dapat menentukan bidang mana yang akan ia kembangkan lagi 

selanjutnya. 

4. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian ini masih bersifat umum, banyak kendala dan permasalahan yang 

belum dikaji sehingga memerlukan penelitian lebih mendalam. Peneliti 

selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih sfesifik pada aspek 

kemampuan kreativitas pada pembelajaran seni tari di Sekolah Menengah. 
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