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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Cimahi telah diperoleh 

simpulan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu pada pre-test, proses 

dan post-test. Di mana pada saat pre-test dilakukan, peneliti mengetahui kemampuan 

berpikir kritis siswa sebelum diterapkan model pembelajaran Advance Organizer. Data 

yang diperoleh yaitu kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran seni tari 

masih sangat kurang, ini dilihat dari nilai pretest  yang didapat oleh peneliti. Pada saat 

peneliti memberikan treatment dengan menggunakan model Advance Organizer siswa 

terlihat lebih mampu memahami materi tari piring yang dipelajari dan siswa mampu 

berpikir kritis salah satunya  dalam mengevaluasi kreatifitas dan kemampuan menari 

temannya. Kemudian peneliti membuktikan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa setelah diterapkan model pembelajaran Advance Organizer  dengan cara 

memberikan posttest  yang soalnya sama dengan soal pretest. setelah diberikan soal 

posttest  akhirnya mendapatkan hasil, nilai yang diperoleh siswa cukup baik dan lebih 

besar dari nilai pretest. 

Pembelajaran seni tari dengan menggunakan model Advance Organizer dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya pada pembelajaran 

seni tari. Dikarenakan hipotesis dalam penelitian ini diterima dalam artian terdapat 

pengaruh model pembelajaran Advance Organizer dalam peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran seni tari berdasarkan data uji-t yang signifikan 

ttab<ttes yaitu 1.684<17,86. Hal ini menunjukan bahwa sebelum menggunakan model 

pembelajaran Advance Organizer, kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran 

seni tari sangat rendah dan setelah menggunakan/menerapkan model pembelajaran 

Advance Organizer kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI SMAN 1 Cimahi dapat 

meningkat. 
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian yang berjudul “Penerapan Model Advance Organizer Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Seni Tari 

Kelas XI di SMAN 1 Cimahi ”, memberikan pengalaman sekaligus ilmu dan 

pembelajaran di mana dalam melakukan suatu proses pembelajaran dibutuhkan 

suatu model yang dapat membantu dalam tahapan yang dilakukan. Penelitian ini 

diharapkan bisa peneliti jadikan sebagai sumber acuan para guru seni budaya dalam 

pembelajaran seni tari yang kreatif dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi suatu acuan untuk dapat 

diikuti oleh peneliti berikutnya dengan ruang lingkup serta aspek yang berbeda. 

Penelitian ini masih sangat luas dan memberi kesempatan pada peneliti lain untuk 

meneliti mengenai model Advance Organizer Pada Pembelajaran Tari untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada sekolah yang telah 

menerapkan kurikulum 2013. 

 

2. Bagi Lembaga 

Penelitian ini direkomendasikan untuk dinas pendidikan kabupaten Cirebon 

sebagai sumber acuan bagi para guru seni budaya khususnya dalam menyampaikan 

suatu materi seni tari dan umumnya untuk seluruh guru SMA. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan pula dinas pendidkan dapat menjadikan temuan peneliti 

sebagai bahan pelatihan dalam membentuk guru seni budaya yang kreatif dan 

inovatif dalam menyampaikan materi di dalam kelas.  

3. Bagi Guru 

Guru merupakan suatu fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan belajar 

mengajar akan lebih baik jika pelaksanaan pembelajaran dititik beratkan kepada 

siswa untuk lebih aktif dan kritis di saat proses belajar mengajar berlangsung dan 

menggunakan model pembelajaran Advance Organizer  dalam menyampaikan 

materi di kelas. Model pembelajaran Advance Organizer yang diterapkan di dalam 
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pembelajaran seni tari akan membuat siswa lebih aktif dan kritis, sehingga guru seni 

budaya yang menerapkan model Advance Organizer  dalam proses pembelajaran 

dapat  menjadi contoh untuk guru-guru lain yang berhasil membuat siswa lebih 

kritis dalam pembelajaran hingga dapat mencetak lulusan-lulusan terbaik khususnya 

dalam pembelajaran seni tari.  

 

4. Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni Tari 

Mahasiswa pendidikan seni tari merupakan calon pendidik harus menguasai 

model-model pembelajaran inovatif sehingga pembelajaran di kelas dapat lebih 

bervariatif dan siswa dapat lebih mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif. Model pembelajaran Advance Organizer  merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

dapat digunakan dan dapat membantu mahasiswa pendidikan seni tari untuk 

menghadapi permasalahan terkait kemampuan berikir kritis siswa dilapangan, serta 

dalam memilih model yang tepat untuk menyampaikan suatu materi dikelas 

sehinggga pembelajaran akan lebih bermakna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


