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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada penerapan model pembelajaran 

non directive learning ini dianggap sesuai dengan penerapan kurikulum yang sedang 

berjalan saat ini yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 dibina dalam 

pembentukan karakter.  

Pada penelitian yang telah diterapkan oleh peneliti, penerapan model non 

directive learning dinyatakan signifikan. Hal ini terbukti dengan melakukan pre-test 

di awal pertemuan semua siswa cenderung mendapatakan hasil yang kurang dari 

KKM yang telah ditentukan. Namun, setelah diberikan treatment melalui model 

pembelajaran non directive learning semua siswa dapat meraih nilai diatas KKM 

selain siswa mampu memahami materi, siswa pun mampu bersikap sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 

  Peneliti menguji dengan menggunakan uji t, pada aspek disiplin memperoleh 

thitung>ttabel dengan nilai 8,67 > 1,699, pada aspek percaya diri memperoleh 13,62> 

1,699 dan pada aspek tanggung jawab 14,89 > 1,699. Dengan begitu penelitian yang 

telah dilakukan dinyatakan diterima. 

 

B. Saran 

Dalam pendidikan, siswa bukan hanya dibekali ilmu pengetahuan saja melainkan 

dengan pembekalan sikap. Dengan pembekalan ilmu saja tidak dapat membuat siswa 

menjadi lebih baik karena pada usia remaja siswa cenderung ingin mendapatkan 

perhatian lebih sehingga sudah menjadi tugas pendidik untuk dapat membekali ilmu 

pengetahuan dan moral yang baik. 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian, juga dapat 

mengemas penelitian ini menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini menjadi motivasi 
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untuk dapat menerapkan pembelajaran dengan model non directive learning. 

Penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga 

dapat menjadikan karya ilmiah ini menjadi lebih baik. 

 

2. Bagi Guru 

Semoga dalam kegiatan belajar mengajar dapat menerapkan model-model 

pembelajaran yang lebih bervariatif sehingga siswa dapat lebih aktif dan dapa 

menerima ilmu lebih mudah. 

 


