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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Simpulan 

Perencanaan yang matang membantu terwujudnya pelaksanaan yang baik, 

seperti perencanaan dalam pembelajaran seni tari juga membutuhkan  

perencanaan pembelajaran. Berdasarkan pemaparan di atas, hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahuai sebuah perencaan yang telah 

dibuat akan membantu pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan dapat 

membantu mencapai tujuan pembelajaran. Seperti kegiatan belajar tari Yuyu 

Kangkang pada program life skill dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai, 

program life skill yang bertujuan menjadikan siswa-siswa melatih kreativitas, 

melatih keterampilan dalam berkesenian. RPP akan membantu terwujudnya 

kegiatan belajar yang selaras dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

dan ketika sebuah RPP dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran akan 

tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan RPP akan menjadi proses 

pembelajaran itu kurang maksimal. Adanya siswa yang mengalami kesulitan 

dalam kegiatan pembelajaran akan menjadi PR bagi guru untuk 

memperbaharui cara belajar, dan itu akan berdampak pada hasil akhir siswa. 

Hasil tersebut  dilihat adanya siswa yang menadapatkan nulai kurang, itu 

karena siswa tersebut kurang serius dalam belajar dan kurangnya perhatian 

atau pengawasan dari guru pada saat belajar, sehingga sebuah perenacanaan 

pembelajaran yang telah disiapkan harus dapat dilaksanakan pada saat proses 

pembelajaran itu berlangsung, dan adanya evaluasi setiap diakhir KBM sangat 

membantu untuk membantu apakah tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran. 

B. Implikasi  

Pembelajaran seni tari melalui program Life skill diharapkan dapat 

menumbuhkan keterampilan pada siswa, dengan program life skill dapat 
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menggalai bakat-bakat terpendam lainnya pada diri siswa-siswa, karena setiap 

siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda. Komponen-komponen dalam 

perangkat pembelajaran yang ditujukan untuk membantu mengontrol langkah-

langkah pembelajaran, komponen-komponen memiliki fungsi penting oleh 

karena itu komponen ini harus diperhatikan oleh para guru.  

Untuk guru SMK Putera Nusantara, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat membantu dalam terwujudnya suatu kegiatan pembelajaran 

yang baik, dengan melaksanakan langkah-langkah yang telah dipersipakan 

sebelumnya (RPP), sehingga kegiatan belajar tersebut dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan, serta komponen-komponen pembelajaran yang harus 

diperhatikan oleh guru. 

Bagi pihak sekolah terkait yang dapat membantu keberhasilan kegiatan 

belajar, semoga dapat ikut berperan membantu agar mutu pendidikan di 

sekolah tersebut dapat meningkat. Peran sekolah yang berpatisipasi dalam 

melakukan usaha peningkatan kemampuan guru dan siswa, serta dengan 

ditunjangnya sarana dan prasarana. 

Untuk peneliti sendiri, penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai suatu 

pembelajaran ketika terjun di lapangan sebagai tenaga pendidik seni untuk 

dapat mempersiapkan rencana pembelajaran denga matang dan mengikuti 

langkah-langkah agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

 

 


