
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif dan pembahasan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Teams Assisted 

Individualization pada pembelajaran tari halibambang di SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung sebagai berikut. 

1. Penerapan dari kegiatan belajar mengajar menggunakan model 

pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) dalam pembelajaran 

tari halibambang  di kelas XI IPS 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam kriteria baik sekali. Pada 

panduan pelaksanaan model pembelajaran Team Assisted Individualization 

(TAI) diawali dengan komponen Teams, siswa diharuskan menerima dan 

menghargai siswa lain. Student Creative, siswa bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. Team Study, siswa bertanggung jawab 

terhadap setiap anggota kelompoknya. Penerapan model pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) terlihat pada aktivitas guru dan siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran tari halibambang. Guru memberikan 

stimulan kepada siswa untuk menerapkan 3 komponen yang ada pada 

panduan pelaksanaan model pembelajaran TAI sesuai dengan deskriptor 
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model pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada kegiatan belajar mengajar 

temuan pertemuan pertama sampai temuan pertemuan kelima semua 

langkah-langkah pembelajaran terlaksana dengan baik, guru melaksanakan 

semua langkah-langkah pembelajaran dan siswa mampu mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan baik. 

2. Hasil dari capaian penerapan model pembelajaran Teams Assisted 

Individualization (TAI) dalam pembelajaran tari halibambang  di kelas XI 

IPS 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dilaksanakan dengan baik, 

termasuk dalam kriteria baik. Pada capaian dua tahap penilaian secara 

praktik, yakni analisis gerak yang diperagakan oleh siswa dan pengambilan 

nilai hasil analisis gerak. Tahap analisis gerak oleh siswa melalui lembar 

kerja siswa yang diberikan oleh guru dengan jumlah ragam gerak dilakukan 

secara bertahap, yakni pertemuan pertama 4 ragam gerak, pertemuan kedua 

5 ragam gerak, pertemuan ketiga 4 ragam gerak, dan pertemuan kelima 

perpaduan gerak dangan musik. Tahap pengambilan nilai dilakukan oleh 

guru dengan dua tingkatan, yakni pengambilan nilai hasil analisis setiap 

gerak (siswa melakukan gerak dengan hitungan) yang dilakukan pada 

pertemuan pertama, kedua, ketiga dan pengambilan nilai ragam gerak sesuai 

dengan iringan musik pada pertemuan kelima. Capaian penerapan model 

pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) dapat dilaksanakan 

dengan baik sekali. Kriteria tersebut ditinjau dari pengamatan proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran TAI dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan kelima yang masing-masing pertemuan mendapatkan 

kriteria baik sekali nilai, yakni pertemuan pertama mendapatkan nilai 87, 



165 
 

 

pertemuan kedua dan ketiga mendapatkan nilai 93, pertemuan keempat dan 

kelima mendapatkan nilai 100. Dilihat dari capaian aktivitas siswa yang 

terdiri dari 3 aspek, yakni visual activities, oral activities, dan motor 

activities. Aspek penilaian aktivitas siswa ini mendapatkan rata-rata nilai 97 

dengan kriteria baik sekali dan masing-masing aspek mendapatkan kriteria 

baik sekali dengan masing-masing nilai, yakni pertemuan pertama, kedua 

dan kelima mendapatkan nilai 100, dan pertemuan ketiga dan keempat 

mendapatkan nilai 93. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif, pembahasan dan 

kesimpulan, untuk kepentingan penelitian maka disarankan sebagai berikut. 

1. Hendaknya pihak sekolah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan 

kemampuan guru dalam mengajar melalui pelatihan-pelaihan dan workshop. 

2. Pada pembelajaran seni budaya hendaknya siswa memakai baju praktik agar 

bergerak dapat lebih leluasa dibandingkan dengan memakai baju seragam 

sekolah. 

3. Demi kelancaran pembelajaran seni budaya sebaiknya ditingkatkan kembali 

fasilitas di dalam ruang aula sekolah, contohnya sound sistem & tempat 

LCD. 

 


