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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1.Simpulan  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran langsung 

mampu memberikan pengaruh yang cukup besar (efektif) dalam meningkatkan 

keterampilan vokasional Handicraft Decoupage pada anak tunagrahita yang 

terdiri dari subjek 1 dan subjek 2. Terjadinya perubahan skor yang cukup besar 

pada kondisi baseline 1 ke kondisi intervensi pada subjek 1 dan subjek 2. Hal 

ini berdasarkan pendapat dari Lovaas, Tawney dan Gast (dalam 

Sunanto, J., Takeuchi, K., & Nakata, H. 2005, hlm. 55). Jika terjadi perubahan 

target behavior pada fase intervensi setelah dibandingkan dengan baseline, 

diasumsikan bahwa perubahan tersebut karena adanya pengaruh dari variabel 

independen atau intervensi.  

5.1.1. Kondisi objektif kemampuan handicraft decoupage pada subjek 1 

mengalami kesulitan dalam mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam decoupage. Kesulitan dalam merancang pola tisu 

bergambar yang estetika, kesulitan melarutkan lem putih dengan tekstur 

yang sesuai, mengoleskan lem dengan rapi, meratakan permukaan tisu, 

membuka lapisan tisu, dan mengoleskan pernis dengan rapi. Subjek 2 

memiliki kesulitan dalam mengingat bahan decoupage secara lengkap, 

kesulitan dalam merancang pola tisu bergambar yang estetika, kesulitan 

melarutkan lem putih dengan tekstur yang sesuai, mengoleskan lem 

dengan rapi, meratakan permukaan tisu, dan kesulitan dalam 

mengoleskan pernis dengan rapi. 

5.1.2. Kondisi objektif model pembelajaran yang digunakan guru 

keterampilan untuk mengajarkan handicraft decoupage secara garis 

besar terdiri dari tiga proses yaitu: (a). Pengenalan dan penjelasan 

mengenai konsep handicraft decoupage; (b). Mendemonstrasikan 

langkah-langkah handicraft decoupage langkah perlangkah; (c). 

Meminta siswa melakukan praktik dibawah bimbingan guru.  
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5.1.3. Implementasi model pembelajaran langsung yang dilakukan dalam 

mengajarkan keterampilan handicraft decoupage dilaksanakan dengan 

5 fase yaitu orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, 

latihan mandiri.  

5.1.4. Peningkatan pada subjek 1 disamping peningkatan skor persentase 

mean level dari 26,7% pada fase baseline 1, kemudian mendapatkan 

mean level 66,7% pada sesi intervensi dan terjadi peningkatan mean 

level kembali pada fase baseline 2 dengan mean level 76,7%. 

Peningkatan keterampilan yang terlihat yang menjadi hasil dari 

pengaruh penggunaan model pembelajaran langsung ini adalah subjek 

1 mulai mampu untuk merancang pola pada tisu bergambar dengan pola 

teratur tetapi masih kurang indah. Subjek 1 sudah bisa memilih motif 

yang sesuai dengan bentuk objek yang dihias, dalam keterampilan 

menggunting sudah cukup baik dari sebelumnya, dan subjek 1 mulai 

mampu mengetahui takaran yang tepat dalam melarutkan lem. 

Kemampuan motorik halus yang sangat terlihat dari subjek 1 adalah 

pada langkah mengoleskan lem dengan spons meningkat cukup pesat. 

Pada fase baseline 1 subjek 1 memukul-mukul spons dengan keras saat 

mengoleskan lem, pada fase baseline 2 gerakan menekan-nekan spons 

menjadi lebih halus dan rapi dibandingkan sebelumnya. 

5.1.5. Peningkatan yang terjadi pada subjek 2 terlihat dari peningkatan mean 

level dari setiap kondisinya. Mean level yang didapatkan pada kondisi 

baseline 1 adalah 50% kemudian mengalami peningkatan menjadi 75% 

pada kondisi intervensi, dan meningkat kembali mean levelnya 

mencapai skor 90% pada kondisi baseline 2. Keteramiplan yang sangat 

terlihat peningkatannya adalah dalam kemampuan merancang pola tisu 

dengan estetika, subjek 2 sudah mampu merancang pola yang teratur 

dan indah pada objek hias, subjek 2 mampu untuk meratakan kertas tisu 

dengan rapi tanpa kerutan, berbeda dengan awal sebelum dilakukan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran langsung. Hasil decoupage 
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subjek 2 sudah mulai rapi dalam segi potongan gunting dan dari 

penggunaan lem.  

5.2.Implikasi 

5.2.1. Implikasi Program 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap pengembangan 

pembelajaran di sekolah dalam bidang vokasional pada anak tunagrahita. 

Sehingga keterampilan vokasional handicraft decoupage ini dapat 

menjadi program unggulan di sekolah yang sangat berpotensi untuk 

dikembangkan. 

5.2.2. Implikasi Proses 

Berdasarkan hasil penelitian ini, model pembelajaran langsung 

efektif dalam meningkatkan keterampilan vokasional pada anak 

tunagrahita sehingga sehingga implikasi dari hasil penelitian ini kelima 

fase dalam model pembelajaran langsung ini bisa dijadikan prinsip dalam 

pembelajaran program keterampilan vokasional lainnya untuk anak 

tunagrahita di sekolah. 

5.3. Rekomendasi 

5.3.1. Bagi Sekolah 

Temuan penelitian ini menghasilkan model pembelajaran yang 

diterapkan peneliti terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan 

vokasional decoupage anak tunagrahita. Sehingga kualitas produk yang 

dihasilkan anak tunagrahita layak untuk dijual. Peneliti menyarankan 

kepada sekolah untuk mengembangkan keterampilan decoupage ini 

dengan variasi yang lebih banyak. Variasi yang dapat dilakukan adalah 

dari variasi jenis produk, variasi jenis bahan, dan variasi jenis motif.   

5.3.2. Bagi peneliti selanjutnya 

5.3.2.1.  Peneliti hanya mampu melakukan penelitian kepada dua 

subjek, dikarenakan keterbatasan siswa SMALB di SLB BC 

Purnma Cipanas yang mengikuti vokasional Handicraft. 

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 

penelitian model pembelajaran langsung dalam meningkatkan 
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keterampilan vokasional ini dikembangkan ke sekolah lain 

pada subjek yang lebih banyak dan lebih beragam. 

5.3.2.2. Peneliti hanya mampu melakukan penelitian decoupage 

menggunakan objek hias celengan kaleng, tas anyaman 

pandan, dan sendal anyaman pandan saja. Rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan menggunakan objek hias yang lebih bervariasi. 

Variasi tersebut dapat berupa variasi jenis bahan objek hias 

berupa kain atau kaca, variasi motif decoupage, dan variasi 

jenis produk berupa hiasan atau barang fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


