BAB V

KESIMPULAN I}AN SARAN

,,I,.

K[ SIMPUTAN
Dari paparan bab ke bab, tnata berdasarkan
bab-bab tersebutjugalah clalam
bab penutup
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ini penuris irapat mengambir suatu kosimpulan, yaitu

:

Duilia pendidikan seni tidak mudah diwujudkal
hanya dengan hayalan. Di
teater Flastasa sendiri aktivitas-aktivitas
seni teater yang dikembangkan
diantaranya adalah, latihar teater dan
kajian sashanya studi lesehan I{astasa

(SALEHA), pernentasan teater, pement{san
cerpus (cerita puisi), pesanh.en
Ramadhan, pamerim karya, menyambut
hari ulang tah*n Ha.stasa dan masih
banyak laitnl,a
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setelah nrelihat tabel tenta'g aktivitas
Teater Hastasa yang rnernbantu prestasi

belaja-nya ternyata jawaban

a dijauab 12 responden,

sedangkan jawaban b

dart

c tnasing-masing clijarvab 5 responden
Dan ini dibuktikan dengan tabel

vII

tentang indeks prestasi terakhir (setelah
menjadi anggota teater Hastasa)

da, altematifjawaban 3-00 keatas dijawab
9 responden, jawaban
dijarvab

9

responcren seciang jawaban 2.00

-

2.50 dijarvab

4

z._s0_3.00

responden,

padahal sebelumnya (xebelum
meqiadi anggota teater Hastasa) 4alam
tabel

hII

menunjukkan jarvaban i.00

- keatas dijaruab g responden,

3.00 dijawab ? responilen dan jawaban
2.00

jawaban 2.50 _

- 2.50 dijawab T respondenjuga.

Dengal demikian prestasi belqiar
anggota Teater Hastasa Fakultas Tarbiyah

IAIN

Sunan Anipel Su=abaya rneningkat
sekitar 60

-olo
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Pengaruh aktivitas seni Teater Hastasa
terhadap prestasi belqfar anggotanya

cukup berarti.

I{al ini doprt dilihat dari hasil ana-lisa data de,ga,

menggunakafl I'ufilus chi kwadrat yaitu db.
Dengan taraf signifikansi 5%

de,gan taber adalah 3,g4 secrangkan Xo2
diperoreh crengan nirai 6,6 jadi
Xs2:=a1z atau sarna dengan 6.6

> 3.g4. hal ini menunjukkan

ada pengaruh.

Adapun nilai koefisien korelasi (kk) adalah
0.48 yang masuk pada priteria
hutrungan cukup berarti (ada pengaruh).

B.

SARAN

-

SARAN

Dalarn usalta untuk meningkatkan aktivitas
seni Teater Hastasa, maka
penulis memberikan sedikit saran
sebagaj berilort

1'

:

Irepada para seniman Tarbiyah yang notabenenya
sebagai seniman h{uslim,
hendaknya menyumbangkan keahliannya
dibidang teater, entah itu

di musik,

dralra, tari, puisi, penurisan naskarr drama
yang bernalbskan Islam, sosial
budayq ekonomi, poritik dan sebagainya yang
sekiranya naskah tersebut

dapat menggugah hati untuk selalu berbuat
baik tlan memperhatikan
masyarakat kecil yalg tertinclas.

2. Kepada ci'ita,s

akarremika Institut Agarna Islam Negeri
sunan Ampel

surabaya khususttya Fakultas Ta'biyah
hendaknya dapat rnembantu
mengarahkaq l]lenggerakkan dan rnendukung
kesenian kampus khususnya
seni teater' Berilah seniman teater
memajukan kesenian kampus.

itu

masukan yang berarti untuk lebih

