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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis dan hasil pengolahan data yang sudah peneliti kumpulkan 

mengenai penelitian tentang “Efektivitas Program Kegiatan Ekstrakurikuler Tari 

Terhadap Motivasi Belajar Seni Budaya dan Keterampilan Pada Siswa SMK 

LETRIS Indonesia 2 Tangerang Selatan”, peneliti mengambil kesimpulan 

berdasarkan uraian yang telah dianalisis dan yang dibahas sebelumnya, kesimpulan 

yang peneliti ambil sebagai berikut:  

1. tugas memiliki pengaruh yang kuat terhadap motivasi belajar seni budaya 

keterampilan pada siswa SMK LETRIS Indonesia 2. Ini menunjukan 

bahwa tugas mempunyai peranan penting dikalangan anggota 

ekstrakurikuler tari. 

2. Rencana memiliki pengaruh yang kuat terhadap motivasi belajar seni 

budaya dan keterampilan pada siswa SMK LETRIS Indonesia 2. Hal ini 

dapat diketahui dari segi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan cukup 

mempengaruhi minat belajar dikalangan anggota ekstrakurikuler tari. 

3.  Peraturan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap motivasi belajar 

seni budaya keterampilan pada siswa SMK LETRIS Indonesia 2. Dapat 

dilihat dengan adanya peraturan, para anggota ekstrakurikuler tari menjadi 

lebih tertib dan teratur.  
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4. Tujuan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap motivasi belajar seni 

budaya keterampilan pada siswa SMK LETRIS Indonesia 2. Hal ini 

menggambarkan bahwa tujuan diadakan nya ekstrakurikuler tari sudah 

berjalan dengan baik. 

5. Efektivitas program kegiatan ekstrakurikuler tari memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap keingin belajar seni budaya keterampilan. Hal ini 

menjelaskan bahwa keinginan siswa untuk belajar seni budaya 

keterampilan disebabkan karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari.  

6. Berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan data analisis pembahasan ini 

mengindikasikan bahwa, Indikator dari Variabel X (Efektivitas Program) 

yang paling berpengaruh terhadap Motivasi Belajar Seni Budaya 

Keterampilan yaitu indikator Peraturan. Dikarenakan, adanya peraturan 

akan menimbulkan upaya-upaya mengembangkan diri, dari sikap 

kepatuhan dan ketaatan. Dengan adanya peraturan, siswa dapat teratur dan 

terorganisir sehingga tidak keluar dari tujuan awal, jika peraturan tidak 

dilakukan dengan baik akan menimbulkan suasana dan lingkungan 

sekolah yang tidak kondusif sehingga dapat mengurangi motivasi belajar 

pada siswa. Maka dari itu Peraturan lah yang paling penting dalam 

meningkatkan motivasi belajar pada siswa SMK LETRIS Indonesia 2.  
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5.2 saran 

Dari analisis dan hasil pengolahan data yang sudah peneliti kumpulkan 

mengenai penelitian tentang “Efektivitas Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tari Terhadap Motivasi Belajar Seni Budaya dan Keterampilan Pada Siswa 

SMK LETRIS Indonesia 2 Tangerang Selatan”, pada bagian ini peneliti 

mencoba memberikan saran berdasarkan uraian yang telah dianalisis dalam 

yang telah dibahas sebelumnya, kesimpulan yang peneliti ambil sebagai 

berikut: 

5.2.1 Saran bagi SMK LETRIS Indonesia 2  

1. Disarankan untuk kegiatan ekstrakurikuler tari SMK LETRIS Indonesia 

2 untuk lebih ditingkatkan lagi seperti penambahan jam latihan agar 

anggota ekstrakurikuler tari bisa lebih baik lagi. 

2. Diharapkan anggota tari modern dan tari tradisional bisa bertukar 

pikiran, dengan diadakannya latihan bersama. agar ekstrakurikuler tari 

menjadi lebih kompak. 

3. Diharapkan tari modern bisa berkolaborasi dengan tari tradisional ketika 

sedang mengikuti perlombaan, agar gerakan tidak monoton dan lebih 

berwarna. 

4. Disarankan kredibilitas guru seni budaya dan keterampilan hendaknya 

lebih kreatif dalam penggunaan metode pembelajaran dengan 

mengkolaborasikan beberapa metode yang sesuai agar tercipta suatu 

motivasi belajar dari kegiatan belajar mengajar yang menarik sehingga 

para siswa tidak merasa bosan dan lebih antusias.  
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5. Disarankan untuk siswa agar tetap selalu mematuhi peraturan yang 

berlaku disekolah dan bisa meladani atau mencontoh perilaku baik dari 

para pendidik sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan 

terhadap lingkungan sekitar. 

5.2.2 saran bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap, untuk peneliti selanjutnya agar lebih mempersiapkan diri 

terkait dalam pembagian waktu yang baik dan tersusun, mengingat kondisi saat ini 

sedang pandemi dan kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketelitian, 

kesabaran adalah hal yang paling utama.  

 

 


