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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Kesimpulan 1.1

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

kemandirian belajar siswa pada pembelajaran seni tari mengalami peningkatan 

setelah diterapkan model direct instruction. Hal tersebut dapat terlihat dari pre-

test dan post-test kemandirian belajar yang telah dilakukan sebelum dan sesudah 

diberikan treatment. Tetapi pada pembelajaran seni tari dengan model 

konvensional kurang mengalami peningkatan dalam kemandirian belajar siswa. 

Sehingga dari kedua model pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa, model direct instruction lebih baik dalam 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dibandingkan dengan model 

konvensional. Untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran seni tari dapat dilakukan dengan suatu perencanaan pembelajaran 

yang mengarahkan siswa untuk belajar mandiri.  

Model direct instruction merupakan salah satu desain pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk memperkuat keterampilan dan kompetensi siswa, dari 

praktik, latihan, hingga berbagai pengetahuan yang diberikan pada tahapan 

tertentu agar mudah diikuti oleh siswa. Model direct instruction tidak hanya 

menggunakan teknik ceramah tetapi juga dapat digunakan dalam bentuk 

demonstrasi, praktik atau kerja kelompok. Sehingga dengan teknik tersebut, siswa 

dapat mandiri dalam belajar. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan nilai rata-rata siswa dari selisih antara pre-test dan post-test. Nilai 

siswa pada pretest adalah 72 dan meningkat pada post-test menjadi 75. Hal ini 

juga dibuktikan dengan uji hipotesis yang dilakukan, hasil analisis uji t 

menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t-tabel. Artinya, model direct 

instruction signifikan dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa pada 

pembelajaran seni tari kelas 5 SDN 2 Leuweunggajah Kabupaten Cirebon. 
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 Rekomendasi 1.2

Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti memberikan rekomendasi yang 

ditujukan kepada pembaca atau pihak yang membutuhkan dan berkepentingan 

dalam peningkatan kualitas pendidikan berikut: 

1. Bagi Siswa 

Melalui penerapan model direct instruction pada pembelajaran seni tari, 

siswa diharapkan dapat melatih kemandirian belajarnya sehingga dapat 

mempermudah dalam proses pencapaian hasil belajar. 

2. Bagi Guru 

Sebagai referensi dan pengetahuan dalam memilih model desain 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses perencanaan pembelajaran. 

Model direct instruction dapat dijadikan alternatif dengan tujuan meningkatkan 

kemandirian siswa khususnya dalam pembelajaran seni tari. 

3. Bagi Departemen Pendidikan Tari 

Penelitian yang berjudul “Penerapan Model Direct instruction Pada 

Pembelajaran Seni Tari Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Kelas 5 

di SDN 2 Leuweunggajah Kabupaten Cirebon”, diharapkan dapat dijadikan 

referensi dalam perencanaan pembelajaran tari, sehingga proses pembelajaran 

dapat terbantu secara maksimal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai kajian bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam pembelajaran seni tari pada umumnya pada pembelajaran lain. 

Penerapan model direct instructionini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Namun, bisa dilakukan 

untuk tujuan pembelajaran yang lain tergantung bagaimana tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 


