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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif data pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa. 

1. Proses penerapan model kooperatif tipe TPS pada pembelajaran tari 

Bedana dalam  kegiatan Ekstrakurikuler tari dapat memermudah siswa 

dalam memahami ragam gerak tari melalui 3 komponen yang terdapat 

pada model pembelajaran ini, 3 komponen tersebut yaitu: 

a. Komponen Think, pada tahap ini siswa mendapat nilai rata-rata 85 

dengan kriteria baik sekali. Siswa dapat menerjemahkan  tulisan ke 

dalam gerak secara individu sesuai dengan panduan (tugas)  yang 

diberikan guru yang berisi tentang panduan ragam gerak tari 

Bedana dari hitungan 1-8.  

b. Komponen Pair, pada tahap ini siswa mendapat nilai rata-rata 80 

dengan kriteria baik sekali. Siswa dapat bertukar pikiran dan saling 

memberi masukan dengan pasangannya tentang gerak tari Bedana 

yang dipelajari.  

c. Komponen Share, pada tahap ini siswa mendapat nilai rata-rata 100 

dengan kriteria baik sekali. Siswa dapat saling berbagi dan bertukar 
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pendapat tentang  gerak tari Bedana dengan teman lainnya selain 

pasangannya.  

Siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa 

dituntut untuk dapat berpikir dan mengemukakan pendapat serta dapat 

meringankan tugas guru karena guru hanya bersifat mengarahkan  

pada gerak yang baik dan benar. 

 

2. Hasil pembelajaran tari Bedana menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dapat menghasilkan kualitas gerak psikomotor 

dengan kriteria baik sekali dengan jumlah nilai rata-rata 82, ditinjau 

dari pengamatan siswa per aspek yaitu 1) bentuk gerak dengan  nilai 

rata-rata 83 tergolong kriteria baik sekali, 2) aspek hafalan ragam 

gerak dengan  nilai rata-rata 73 tergolong kriteria baik, 3) aspek 

ketepatan gerak dengan musik  dengan  nilai rata-rata 77 tergolong 

kriteria baik.  Sedangkan ditinjau dari aktivitas siswa yang dibagi 

menjadi 3 aspek yaitu 1) Visual Activities dengan  nilai rata-rata 88 

tergolong kriteria baik sekali.  2) Moral Activities dengan  nilai rata-

rata 80 tergolong kriteria baik sekali, 3) Oral Activities dengan  nilai 

rata-rata 96 tergolong kriteria baik sekali. Aktivitas siswa mendapat 

nilai rata-rata 88 dengan kriteria baik sekali. 

 

5.2 Saran 

Untuk kepentingan penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan dapat 

menambah referensi bagi guru Ekstrakurikuler tari dan pembina 
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Ekstrakurikuler tari yang  juga merupakan guru seni budaya tentang 

model pembelajaran tari yang tepat dalam proses pembelajaran seni 

tari. 

 

2. Pembelajaran gerak tari Bedana dapat menambah referensi pada  

bidang seni budaya karena dengan adanya pembelajaran ini dapat 

berperan serta dalam pelestarian budaya yaitu yang berkaitan dengan 

bentuk gerak tari Lampung. 

 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

kecintaan siswa mengenai bentuk gerak tari Lampung yang dalam 

penelitian ini adalah ragam gerak tari Bedana. 

 

4. Bagi peneliti yang akan menggunakan model kooperatif tipe TPS 

dalam pembelajaran tari, hendaknya  lebih meningkatkan bentuk gerak 

tari Bedana secara berpasangan dengan pola lantai dan memilih 

pasangan atau kelompok terlebih dahulu diawal pembelajaran karena 

dalam penelitian ini tidak dibagi kelompok disebabkan hanya terdapat 

12 siswa yang menjadi sampel. 

 

5. Bagi pihak sekolah diharapkan membuat ruang khusus untuk berlatih 

tari dengan sarana (sound) yang memadai agar pembelajaran tari dapat 

lebih maksimal. 


