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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian pembelajaran seni tari dengan menerapkan prinsip humanistik 

dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa penerapan prinsip humanistik dapat 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa. penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif , dengan jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian Quasi Experimental (One-Group Pretest-

Posttest Design). Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus uji 

t.pengambilan data dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya pte-test sebagai 

pengambilan data awal, proses dan post-test sebagai pengambilan data hasil 

penerapan treatment. Penerapan prinsip Humanistik untuk menigkatkan motivasi 

berprestasi siswa, dilakukan pada kelas X – E Bisnis Menegemen di SMK 45 

Lembang. Yang berlangsung dari tanggal 29 Maret 2016  sampai dengan  3 Mei  

2016. 

Pada tahap pre-test atau sebelum diterapkannya prinsip humanstik dalam 

pembelajaran seni tari, rata-rata nilai motivasi berprestasi yang didapat oleh siswa 

adalah 70,7, dimana KKM yang ditetapkan adalah 75. Hal ini menyatakan bahwa 

asih banyak siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. Hal ini menegaska bahwa 

masil lemahnya motivasi berprestasi siswa dalam pembelajaran seni tari. Indikasi 

lain terlihat dari sikap tanggung jawab siswa yang masih lemah, rasa percaya diri 

siswa masih kurang baik dalam menjawab pertanyaan, mengajuka pertanyaaan 

maupun mempresentasikan gerak didepan kelas. Kurang teliti, tidak adaynya daya 

saing serta kurang bekerja kerasnya siswa dalam meraih nilai maksimal.  

Pada tahap proses penerapan prinsip Humanistik, rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa 77,7  artinya telah terjadinya peningkatan dalam motivasi 

berprestasi siswa. Pada saat proses penerapan prinsip humanistik terjadi 

perubahan dalam motivasi berprestasi siswa siswa sudah mulai mnyadari potensi 

yang ada pada dirinya serta memiliki keinginan untuk belajar. Siswa merasa 

bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, siswa mulai percaya diri dalam 
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pembelajaran, adanya daya saing dalam kegiatan belajar, siswa teliti dalam 

mengerjakan tugas, serta para siswa bekerja keras untuk mendapatkan nila 

maksimal dalam pembelajaran. 

Pada  tahap post-test, rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 82,5 artinya 

penerapan prinsip humanisik dalam pembelajaran seni tari telah meningkatkan 

motivasi berprestasi yang dimiliki siswa. tahap  post-test atau akhir penelitian 

terjadi perubahan yang signifikan pada motivasi berprestasi siswa. siswa sangat 

berperan aktif dalam pembelajarn. Selain itu kesadran siswa dalam belajar pun 

meningkat. 

 Berdasarkan  perubahan tersebut maka penelitian yang dilakuakan oleh 

peneliti mengenai penerapan prinsip Humanistik pada pembelajaran seni tari 

untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa telah berhasil meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa kelas X SMK 45 Lembang. Hal ini terbukti denga 

beberapa indikator yang telah tercapai diantaranya rasa tanggung jawab siswa 

dalam pembelajaran seni tari dan mengerjakan tugas kritik tari yang diberikan 

guru, rasa percaya diri siswa dalam mengajukan pendapat tentang membuat kritik, 

menjawab pertanyaan guru, dan memperagakan gerak dihadapan teman, 

kemampuan mengatisipasi kegagalan, daya saing siswa dalam pembelajaran dan 

sikap bekerja keras siswa untuk  mendapat nilai maksimal dalam pembelajaran 

seni tari. Hal tersebut dibuktikan pula dengan perhitungan uji t,  yang 

menghasilkan t hitung lebih besar dari t tabel. Dimana t hitung 23,4 > t tabel 

1,699. Maka hipotesis dapat dikatakan diterima. Dimana penerapan prinsip 

humanistik dalam pembelajaran seni tari dapat meningkatkan motivasi berprestasi 

siswa. 

 

B. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

1. Implikasi  

Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip humanistik dalam 

pembelajaran seni tari dianggap mampu meningkatkan motivasi berprestasi 

siswa kelas X di SMK 45 Lembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan uji t, yag menghasilkan thitung  23,4. Dimana ttabel  pada taraf 

signifikan 0,05 adalah 1,699. Maka dapat dikatakan thitung > t tabel. Maka 
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hipotesis diterima, atau dinyatakan berhasil.  Untuk itu tentunya penelitian ini 

tetntunya dapat memberikan subangsi pada beberapa pihak. Diantaranya. 

a. Guru mata pelajaran seni tari.  

Teori belajar merupak landasan bagi seorang guru untuk 

melaksanakan suatu pembelajaran. dimana dalam teori belajar terdapat 

sekenario pelaksanaan pembelejaran serta model yang digunakan. 

Penerapan prinsip dari teori belajar yang mengedepankan kemampuan 

dan kebebasan siswa serta tidak menekan siswa dianggap mampu 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa. sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan guru mengenai penerapan prinsip yang baik. 

b. Peneliti  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya untuk dapat memberdayakan prinsip humanistik dengan 

maksimal, serta dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. 

 

2. Rekomendasi  

Berkenaan dengan kesimpulan diatas, bahwa pembelajaran seni tari 

dengan menerapkan prinsip humanistik telah berhasil meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa. maka pembelajaran seni tari ini direkomendasikan sebagai 

pedoman para guru khususnya guru seni untuk meningkatkan dan 

mengembangkan seluruh aspek kemampuan siswa dalam pembelajaran. 

Berikut beberapa saran yang diajukan peneliti kepada para penggerak 

pendidikan, diantaranya. 

1. Peneliti  

Penelitiaan ini membuktikan adanya meningkatkan motivasi berprestasi 

siswa pada pembelajaran seni tari dengan menerapkan prinsip Humanistik. 

Tentunya untuk peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk dapat melihat 

adanya korelasi atau hubungan antara moyivasi berprestasi siswa dengan 

prestasi belajar siswa. selain itu direkomendasikan untuk meneliti kembali 

adakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar lainnya. 

2. Guru  
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Motivasi berprestasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang 

untuk mendapatkan prestasi atau nilai yang setinggi tingginya.motivasi 

berprestasi yang dimiliki oleh siswa harus dikembangkan karena dengan 

meningkatnya motivasi berprestasi yang siswa miliki maka siswa akan 

melakukan suatu pembelajaran yang maksimal serta dilakukan tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian guru berperan dalam 

peningkatan motivasi ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru 

memiliki cara baru untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa. 


