BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang Upaya Memperkenalkan
TarianLaba Sese Kreasi pada siswa minat tari kelas VIII SMP Negeri
08 Kupang menggunakan metode Drill melalui beberapa tahap yakni:
5.1.1

Penjelasan tari Laba Sese
Dalam tahap pertemuan pertama peneliti menampaikan
secara garis besar tentang tarian Laba Sese, musik pengiring
tarian dan kostum yang dikenakan pada tarian Laba Sese itu
sendiri.

5.1.2

Latihan ragam gerak pertama, kedua dan ketiga beserta pola
lantai tarian Laba Sese.
Melatih gerakan pola lantai tarian Laba Sese dari ragam
gerak pertama, kedua dan ketiga dengan hitungan. dalam
tahap pertemuan kedua ini

penulis

pertama-tama

menjelaskan pola lantai dari ragam gerak pertama, kedua
dan ketiga dan melatih gerak tari secara berulang- ulang
setelah itu subjek peneliti secara bersama- sama mengikuti
gerakan yang sudah ada.

5.1.3

Melatih gerakan ketiga dan keempat menggunakan

hitungan
dalam tahap ini peneliti melatih gerakan ketiga dan
keempat. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan ragam gerak
tarian Laba Sese dengan memberikan contoh terlebih
dahulu lalu anak didik mengikuti gerakan yang sudah
diajarkan dengan hitungan.
5.1.4 Mengulang gerakan dari awal sampai akhir menggunakan
iringan. Melakukan pengulangan gerakan dari ragam
pertama sampai ragam kelima dengan hitungan setelah itu
dengan memberikan contoh terlebih dahulu memberikan
contoh dan arahan sekaligus sehingga subjek peneliti dapat
lebih cepat mengerti.
5.1.5 Pentas tarian Laba Sesekreasi.
Sebelum melakukan pementasan subjek peneliti melatih
gerakan yang sudah diajarkan dan diberi ruang untuk bisa
mengingat kembali ragam gerak dan dapat melakukan
gerakan sesuai dengan iringan yang susuai sesuai dengan
yang sudah diajarkan.
Dalam penelitian ini ditemukan berbagai masalah dan
kesuliatan tetapi peneliti juga menemukan cara-cara yang

digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Peneliti
menganggap cukup berhasil mengatasi permasalahan yang
ditemukan dalam penelitian ini

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
5.2.1 Bagi sekolah SMP Negeri 08 Kupang.
Kiranya dapat memberi penunjang yang layak dan memadai bagi
siswa demi tercapainya keberhasilan peserta didik. Oleh karena
itu diharapkan agar sekolah dapat memfasilitasi penyediaan
penunjang. Saranadan prasarana dalam mendukung proses
pembelajaran seni tari.
5.2.2 Bagi guru seni budaya SMP Negeri 08 Kupang.
Agarmenggali lebih banyak lagi tarian daerah yang sudah punah
sebagai

materi

pembelajaran

gerak

tarian

dengan

cara

mengkreasikan agarbertujuan mengubah kemasan tetapi jangan
sampai menghilangkan keasliannya.
5.2.3 Bagi siswa-siswi minat tari SMP Negeri 08 Kupang
Agar dengan mempelajari tarian Laba Sese kreasi dan dapat
mengembangkan wawasan untuk menjadi pedoman menciptkan
gerak-gerak baru pada tarian kreasi lainnya.

5.2.4 Bagi masyarakat umum
Untuk mempertahankan seni tradisi yang ada dan terus mewariskan
ke generasi berikutnya dengan cara mengapresiasikannya.
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