
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan dengan 6 kali

pertemuan terhadap pembelajaran tari bedana menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD di SMA Negeri 1 Seputih Mataram dapat disimpulkan

bahwa proses pelaksanaan pembelajaran belum sesuai dengan prosedur atau

langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran yang dipilih. Pada  pertemuan

pertama kelompok belum terbentuk tidak sesuai dengan langkah-langkah

penggunaan model pembelajaran tipe STAD benar. Tidak terbentuknya kelompok

ini disebabkan oleh keterlambatan guru memasuki ruangan kelas sehingga alokasi

waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk melakukan pembentukan kelompok.

Pada Pertemuan kedua dan ketiga sudah dilakukan pembetukan kelompok,

penyajian materi dan kegiatan kelompok dalam pembelajaran. Namun,

terbentuknya kelompok yang tidak seimbang berdasarkan tingkat kemampuan

siswa sangat berdampak pada interaksi siswa saat berproses bersama dengan

kelompok. Pada pertemuan keempat sudah dilakukan pengambilan nilai sebagai

patokan guru untuk melihat kemampuan individu siswa secara pribadi. Pertemuan
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kelima pembelajaran sudah dilakukan dengan kegiatan kelompok hal ini

mempengaruhi interaksi antar anggota kelompok terjalin secara aktif dan positif

secara perlahan. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi

ide yang substansial kepada kelompoknya, dan posisi anggota kelompok adalah

setara. Penggunaan model pembelajaran ini juga melatih tanggung jawab siswa.

Pertama siswa harus bertanggung jawab belajar untuk kemampuan pribadinya.

Kedua siswa harus mampu bertanggung jawab untuk mendorong dan menolong

teman satu kelompoknya agar memiliki kemampuan menari yang sama. Pada

pertemuan keenam sebagai pertemuan terakhir sudah dilakukan sesuai dengan

model pembelajaran yang dipilih yaitu dengan pelaksanaan pengambilan nilai

kelompok dan penarikan kesimpulan pembelajaran serta pemberian penghargaan

kelompok.

Hasil pembelajaran didapat melalui 2 tahapan penilaian yaitu penilaian proses dan

penilaian hasil. Penilaian proses adalah penilaian terhadap individu siswa secara

pribadi. Sedangkan nilai hasil adalah penilaian siswa secara kelompok. Setelah

dilaksanakan pembelajaran tari bedana menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD ternyata masih terdapat 6 siswa yang dinyatakan tidak

mampu menarikan tari bedana dengan baik dan 25 siswa yang dinyatakan mampu

menarikan tari bedana dengan baik.

5.2.Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa digunakan untuk

peningkatan proses pembelajaran maupun penelitian yang berhubungan dengan

materi ini, diantaranya :
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1. Kepada pihak sekolah disarankan untuk dapat meningkatkan sarana dan

prasana agar tujuan pembelajaran yang telah dirancang olh guru dapat

tercapai dengan maksimal.

2. Kepada guru sebaiknya melakukan pendekatan kepada siswa untuk

mengetahui karakteristik dan tingkat kecerdasannya, agar tidak ada siswa

dengan kecerdasan yang rendah semakin tertinggal prestasinya dari siswa

lain.

3. Pemilihan model pembejaran dan juga metode yang digunakan untuk lebih

disesuaikan dengan materi pembelajaran dan juga keadaan siswa.

4. Pemakaian seragam praktik dalam pembelajaran tari memang harus

digunakan sehingga guru dan siswa lebih nyaman dan bebas dalam bergerak

untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

5. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya aktivitas guru dan siswa agar lebih

ditingkatkan guna mendapatkan pembelajaran yang lebih detail.


