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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa stimulus kreativitas siswa melalui lagu Cublak-Cublak Suweng pada 

pembelajaran seni tari di PAUD Babussalam mampu meningkatkan kreativitas 

siswa. Pembelajaran seni tari tidak hanya membina aspek psikomotorik saja, 

namun pembelajaran seni tari membina aspek koognitif dan afektif siswa PAUD 

Babussalam. 

Pengalaman siswa untuk bergerak benar-benar baru pertama kali di 

dapatkan melalui kegiatan kreatif, dengan cara siswa mengeksplorasi, 

mengkombinasikan gerakan menurut imajinasi dan stimulus yang diberikan 

sampai siswa dapat mengkombinasikannya dengan musik lagu Cublak-Cublak 

Suweng.  

Guru mengimplementasikan langsung pada siswa dengan pembelajaran 

yang berbentuk praktik kreatif. Hal ini adalah salah satu upaya mengembangkan 

kreatifitas siswa ,tingkat perkembangan anak dapat kita ketahui dengan cara guru 

memberikan tes yaitu post-tes dan pre-test. 

Pembelajaran dan materi untuk siswa sangat berpengaruh pada tingkat 

keberhasilan yang harus di capai siswa, maka dalam hal ini seorang guru harus 

bisa memilih bahan ajar yang tepat untuk siswa. Pembelajaran pembinaan 

kreativitas siswa dalam menstimuslus kreativitas siswa melalui lagu Cublak-

Cublak Suweng yang menggunakan pendekatan praktik kreatif, merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa, adapun 

analisis tentang kreativitas siswa PAUD Babussalam yang diperoleh dari hasil 

pre-test adalah 33,3% setelah melakukan penerapan pembelajaran lagu Cublak-

Cublak Suweng untuk menstimulus kreativitas siswa PAUD maka hasilnya 

meningkat yaitu 83,3%.  
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Implementasi pembelajaran tari melalui lagu Cublak-Cublak Suweng 

menggunakan metode kreatif, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

menumbuhkan minat siswa terhadap seni tari. Penguji secara pre-test dan post-test 

menunjukan bahwa minat terhadap pembelajaran seni tari terbukti signifikan 

meningkat dalam persentase sebesar 83,3% Ttes sebesar 33,64 dikonsultasikan 

dengan lampiran tabel 2 ekor (Ttab 0,05) menyatakan bahwa Ttab < Ttes , hal ini 

berarti hipotesis dapat diterima.  

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh siswa PAUD Babussalam, maka 

lagu Cublak-Cublak Suweng sebagai stimulus kreativitas siswa PAUD 

Babussalam Kab.Sukabumi pada pembelajaran seni tari dalam upaya 

meningkatkan kreativitas siswa sangatlah tepat dilakukan di PAUD Babussalam. 

  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, kegiatan peneliti yang 

dilakukan di PAUD Babussalam tentang lagu Cublak-Cublak Suweng sebagai 

stimulus krativitas gerak siswa di PAUD Babussalam Kab.Sukabumi pada 

pembelajaran seni tari dalam upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa, peneliti 

berharap bisa memberikan implikasi bagi pengembangan pendidikan senitari 

khususnya PAUD. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi jurusan seni tari dan 

dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa yang mengajar di PAUD. Dalam 

penelitian lagu Cublak-Cublak Suweng sebagai stimulus kreativitas gerak siswa 

PAUD Babussalam pada pembelajaran seni tari ini dapat memberikan informasi, 

memotifasi, memberikan pengalaman untuk guru dalam hal perhatian terhadap 

kebudayaan dan kesenian khususnya melalui pembelajaran seni di PAUD.  

Selain itu juga peneliti memperoleh pengalaman yang berharga dan sangat 

bermakna, peneliti merasa pembelajaran ini sangat tepat dan dapat peneliti lihat 

langsung perkembangan dari siswa yang sama sekali belum pernah belajar seni ini 

terutama seni tari. Dengan adanya penelitian ini, berharap dapat memberikan 

wawasan yang luas serta pengalaman baru dalam mendidik anak, terutama anak 

usia dini. Peneliti dapat mempelajari dan mencoba untuk memecahkan masalah 
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yang ada pada proses pembelajaran serta materi yang akan diajarkan. Memberikan 

referensi pembelajaran seni khususnya pembelajaran seni tari untuk diterapkan 

pada anak usia dini, sehingga mereka merasa pada dunianya. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat menambah Literatur untuk pengembangan model 

pembelajaran seni tari di PAUD, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 


