BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1

Kesimpulan
Pada bagian akhir Tesis ini peneliti akan memaparkan beberapa

kesimpulan yang dapat diambil dan rekomendasi yang didasarkan pada temuan
hasil penelitian. Kesimpulan ini merupakan jawaban yang diutarakan pada Bab I,
yaitu sebagai berikut:
1. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media media teknologi
untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif
antara guru dan siswa didik. Hasil analisis pembelajaran dengan
menggunakan berbagai macam metode. Desain pembelajaran merupakan
pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk
sarana, prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Desain model
pembelajaran ini cukup membuat peneliti merasa puas, karena seluruh
siswa didik mampu memainkan irama musik keroncong dengan media
musik angklung. Dengan demikian telah terbukti bahwa pembelajaran
irama musik keroncong dengan media musik angklung ini dapat dijadikan
salah satu desain model pembelajaran. Karena proses pembelajaran yang
telah dilaksanakan memiliki kriteria yang telah ditetapkan dalam model
pembelajaran,

dan

melakukan

langkah-langkah

yang

mendukung

terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Selain proses pembelajaran
menjadi mudah dilaksanakan, keefektifan model pembelajaran ini sangat
terasa dan terlihat nyata, ketika siswa didik secara aktif mengikuti seluruh
proses pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk
desain pembelajaran adalah
2. Model pembelajaran irama musik keroncong melalui media angklung Pak
Daeng telah mampu diimplementasikan terhadap sebuah lagu, Dengan
demikian, hasil penelitian ini adalah siswa didik paham dan mampu
memainkan irama musik keroncong dengan menggunakan alat musik
angklung. Selain mampu memainkan alat musik tersebut, siswa didik
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mampu merubah pengetahuan yang dipahaminya terutama mengenai
musik keroncong dan musik angklung. Untuk menghasilkan proses
pembelajran yang berkualitas, seorang guru harus memahami strategi
belajar dan pembelajaran yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang
berbeda pula. Agar dapat dengan mudah mengimplementasikan bahanbahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa didik.
3. Model pembelajaran irama musik keroncong melalui media musik
angklung Pak Daeng pada dasarnya dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan siswa didik secara signifikan. Hal ini dapat diketahui dari
siswa didik yang tidak tahu sama sekali mengenai musik keroncong dan
musik

angklung

menjadi

mengetahuinya

dengan

baik.

Model

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini adalah model
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment division (STAD).
Tujuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah ingin mengubah
perilaku belajar peserta didik dari individualistik menjadi kerja sama tim,
yang mendorong peserta didik untuk saling membantu satu dengan yang
lainnya. Sama halnya seperti yang ditemukan dalam tim angklung, dari
keterampilan individu menjadi keterampilan kelompok. Melaksanakan
kegiatan belajardan pembelajaran yang efektif tidaklah mudah, tetapi tidak
mustahil untuk dilaksanakan. Guru harus memiliki sejumlah strategi yang
digunakan untuk mencapai tujuan belajar.

5. 2

Rekomendasi
Mengacu kepada kesimpulan penelitian ini, rekomendasi yang diajukan
adalah sebagai berikut:
1. Tujuan desain pembelajaran adalah untuk membuat pembelajaran lebih
efektif dan efisien dalam mengurangi tingkat kesulitan belajar. Langkahlangkah dalam desain pembelajaran harus memilik tujuan yang jelas agar
siswa didik dapat memahaminya secara bermakna. Desain pembelajaran
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sangat membantu jika dilaksanakan secara efisien dan efektif. Maka
rekomendasi yang diajukan adalah:
a) Desain pembelajaran harus disesuaikan dengan latar belakang
peserta didik dan tidak boleh dipaksakan untuk menghindari
kejenuhan dalam belajar.
b) Pilihlah desain pembelajaran yang sederhana tetapi memiliki
banyak manfaat dan bermakna.
c) Manfaatkan desain pembelajaran pada setiap pertemuan di kelas,
agar proses belajar mengajar mempunyai tujuan yang terarah.
2. Model pembelajaran harus diimplementasikan pada proses pembelajaran
di dalam atau di luar kelas, khususnya pada siswa didik SMP Negeri
Unggulan Sindang. Proses ini dilaksanakan untuk memperoleh indikator
pencapaian kompetensi pada setiap kompetensi dasar yang disampaikan
kepada siswa didik. Dengan penerapan model pembelajaran maka tujuan
dan hasil proses pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang
diharapkan. Hal ini diperoleh karena di dalam proses pembelajaran telah
tertulis tahap-tahap yang harus dilaksanakan pada setiap kegiatan belajar
mengajar. Rekomendasi yang peneliti usulkan adalah, sebaiknya disetiap
proses kegiatan belajar mengajar selalu disiapkan model pembelajarannya
yang berusaha mengimplementasikan secara realita agar siswa didik
terkesan. Selain itu siswa didik menjadi aktif, proses pembelajaran
menjadi efektif, dan hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan.
3. Rekomendasi yang diajukan peneliti pada bagian ini, bahwa dalam
menjalankan proses pembelajaran harus memiliki prinsip, proses, dan
praktiknya dalam pembelajaran, yang berpengaruh terhadap perubahan
sikap secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagai upaya mendukung
pelaksanaan dalam menemukan dan menanamkan kemampuan siswa didik
di sekolah. Implementasinya dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai
media, metode, atau model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan
kebutuhan siswa didik. Jika semua hal tersebut telah dipenuhi maka proses
pembelajaran akan menyenangkan. Supaya mendapatkan hasil yang baik
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maka implementasi hasil pembelajaran harus bisa disederhanakan
sehingga siswa didik akan dengan mudah mengikuti proses pembelajaran
di kelas. Rekomendasi yang berikutnya model pembelajaran harus
disesuaikan

dengan

keadaan

siswa

didik,

agar

efek

pengimplementasiannya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik guru
ataupun siswa didik.
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