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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 2

Wanggarasi Kabupaten Pohuwato setelah melakukan melakukan observasi awal,

observasi lanjutan, sehingga sampai pada pemberian materi dan materi praktek

yang dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan pada siswa kelas VIII. Metode yang

peneliti terapkan dapat membantu proses pembelajaran seni budaya khususnya

seni tari, dalam bentuk materi praktek yang telah peneliti berikan.

Penerapan metode Snowball Throwing ini sangat membantu peneliti dalam

hal menyampaikan materi praktek yakni tari kreasi danca seri A kepada para

peserta didik, karena dengan menerapkan mmetode Snowball Throwing

peneliti/guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran,

sementara para peserta didik menjadi aktif dikarenakan bekerja sama dalam

kelompok, yang secara langsung dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

Para peserta didik memiliki peningkatan dalam keterampilan menari

selama proses pembelajaran seni budaya. setelah menerapkan metode Snowball

Throwing ini peneliti dapat melihat dalam proses pembelajaran para siswa dapat

bertanggung jawab untuk membelajarkan motif-motif gerak yang ia kuasai kepada

anggota kelompoknya. Peserta didik  lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran

jika di belajarkan ke dalam kelompok belajar.



96

1.2 Saran

Dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

mengemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk membangun pendidikan di

SMP Negeri 2 Wanggarasi Kabupaten Pohuwato :

1. Pelaksanaan penelitian ini kiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan hasil

belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya khususnya dalam bidang tari.

2. Menjadi bahan acuan untuk peneliti dan guru mata pelajaran seni budaya

khususnya dalam pembelajaran dibidang tari.

3. Pembelajaran tari tidak hanya dapat dilakukan didalam ruangan kelas, akan

tetapi dapat dilakukan diruangan terbuka.
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