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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil perolehan data dari peneliti dapat ditarik kesimpulan 

penerapan model kooperatif tipe STAD pada pembelajaran seni tari merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  Selama 

mengikuti proses pembelajaSran tari dengan penerapan model kooperatif tipe 

STAD dengan lima langkah dalam penerapannya yakni presentasi kelas, tim, tes, 

skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. Dilihat dari hasilnya prestasi siswa 

atau hasil belajar siswa adanya peningkatan melalui tes yang dilakukan, tes proses 

dan post-test maka dengan begitu hasil belajar siswa mengalami perubahan atau 

peningkatan. 

Melalui penelitian ini ada beberapa indikator yang dinilai, yakni keaktifan, 

pemahaman akan materi, eksplorasi gerak dan penampilan siswa. Dengan 

demikian dengan penerapan model kooperatif tipe STAD  pada pembelajaran seni 

tari ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman bagi siswa. Pengujian 

terhadap proses dan post-test menunjukkan bahwa prestasi siswa mengalami 

peningkatan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 

aspek afektif, kognitif dan psikomotor. 

Dari hasil penelitian, didapatkan data hasil belajar siswa sebagai tolak ukur 

keberhasilan siswa meningkatnya prestasi terhadap pembelajaran seni tari peneliti 

mengamati perkembangan prestasi yang adanya peningkatan melalui peningkatan 

setelah diterapkannya model kooperatif tipe STAD. Hasil belajar siswa diperoleh 

bahwa setelah diketahui nilai pada tes dengan perhitungan yang signifikan, 

dikarenakan nilai t hitung > t tabel atau 10 > 1,706, dan dengan dilihat dari nilai 

proses dan post-test ada kenaikan sebesar 6,17%. Maka dari data hasil belajar 

siswa menunjukkan bahwa pembelajaran tari dengan diterapkannya model 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar yang berdampak kepada 

prestasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran seni tari kelas VII 9 di SMP 

Negeri 1 Bandung. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan STAD yakni ada 

dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari diri siswa itu sendiri. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan STAD adalah sebagai berikut : 

1. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya atau 

bakat seni yang telah dimilikinya, motivasi belajar seni tari, minat dan 

perhatian terhadap pembelajaran seni tari, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, sikap sosial, fisik. 

2. Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama 

kualitas pengajaran yang dalam prosesnya menerapkan model kooperatif 

tipe STAD yang menekankan pada kegiatan tim yang dalam penelitian ini 

menyumbangkan manfaat yang besar dalam peningkatan hasil belajar 

siswa, sikap dan bahasa guru, pengelolaan kelas yang dilakukan guru, 

serta materi atau bahan ajar yang disiapkan dan disiapkan guru agar 

menarik minat dan perhatian siswa, mudah dipahami, diingat dan dihapal 

dengan baik dan optimal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti bermaksud 

menyampaikan rekomendasi dalam bentuk saran, yang khususnya untuk beberapa 

pihak yakni : 

1. Guru Seni Budaya 

Menambah wawasan tentang model pembelajaran yang dapat diterapkan 

maupun dikembangkan lebih baik lagi. Pemberian materi pembelajaran 

seni tari harus bisa dikembangkan lagi agar siswa tidak merasa jenuh, 

adanya variasi baru dalam pembelajaran dikelas yang hanya belajar dari 

peniruan atau praktek saja tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman 

bagi siswa untuk menciptakan karya seni yang akan juga menunjang 

pada pembelajaran seni tari khususnya, dan metode pembelajaran ini 

juga dapat di aplikasikan ke dalam mata pelajaran lainnya. 

2. Mahasiswa 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan serta daoat 

dikembangkan lagi lebih baik dan dengan subjek yang lain. Semoga 

skripsi ini bisa dijadikan acuan dalam memberikan materi, wawasan 
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atau ilmu dalam pembelajaran khususnya pada pembelajaran seni tari di 

sekolah. 

3. Lembaga UPI 

Semoga skripsi ini dapat menambah perbendaharaan di perpustakaan upi 

khususnya Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) untuk 

menambah wawasan bagi para mahasiswa, dan khususnya untuk jurusan 

pendidikan jurusan seni tari. 
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