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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Pengembangan program pembelajaran keterampilan vokasional batik tulis 

bermotif daun simpor bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran tingkat 

SMALB di SLB Negeri Manggar disusun oleh peneliti berdasarkan kondisi objektif 

pembelajaran keterampilan batik yang berlangsung di sekolah, dan profil 

kemampuan peserta didik tunarungu yang belajar keterampilan vokasional batik di 

SLB Negeri Manggar.  

Berdasarkan analisis kondisi objektif program pembelajaran keterampilan 

vokasional batik yang didapatkan melalui wawancara dan observasi ditemukan 

bahwa dalam aspek perencanaan guru belum melakukan asesmen secara formal, 

dan guru belum merancang program khusus sebagai bentuk perencanaan program 

yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan vokasional batik tulis di SLB Negeri Manggar telah mencerminkan 

adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Namun kurangnya 

waktu pembelajaran, peserta didik yang tidak konsentrasi saat mengikuti 

pembelajaran, keterbatasan komunikasi antara guru dengan peserta didiik, serta alat 

dan bahan batik yang cepat habis menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran batik tulis di SLB Negeri Manggar dilakukan 

dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Namun dalam kedua evaluasi tersebut 

guru tidak membuat format penilaian dengan kriteria khusus. 

Profil kemampuan peserta didik dalam keterampilan vokasional batik 

ditentukan melalui hasil asesmen mengenai (1) minat dan kemampuan, (2) 

kecakapan vokasional dasar, dan (3) kecakapan vokasional khusus. Dalam aspek 

minat dan kemampuan, diketahui bahwa peserta didik SJ memiliki minat terhadap 

keterampilan batik, dan telah memiliki kecakapan prasyarat dalam keterampilan 

batik. Lalu dalam kecakapan vokasional dasar ditemukan bahwa peserta didik 

membutuhkan pembelajaran mengenal dan cara menggunakan alat serta bahan 

dalam membatik. Dan dalam kecakapan vokasional khusus peserta didik 

membutuhkan pembelajaran menyiapkan alat dan bahan, proses pembuatan, dan 

tahap finishing sederhana.  
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Berdaarkan hasil penelitian yang ditemukan dalam studi pendahuluan, lalu 

dilakukan perumusan program. Rumusan program yang disusun terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu bagian pertama berisikan pendahuluan, bagian dua berisikan isi 

program, dan bagian ketiga berisikan tindak lanjut program. Ruang lingkup 

program terdiri dari tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap finishing. 

Rumusan program kemudian dilakukan validasi oleh tiga ahli di bidang pendidikan 

khusus, dan didapatkan hasil bahwa program telah layak digunakan.  

Program yang telah divalidasi dan dilakukan revisi kemudian diuji 

keterlaksanaannya. Keterlaksanaan program terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

kegiatan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Sebelum 

pelaksanaan, program peneliti telah melakukan sosialiasi terkait teknis pelaksanaan 

program. Lalu dalam kegiatan pelaksanaan didapatkan hasil pelaksanaan program 

yang dilakukan oleh guru, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan 

asesmen prasyarat, pelaksanaan program pengenalan alat dan bahan, pembelajaran 

pembuatan batik tulis bermotif daun simpor, dan tahap finishing batik. Dan dalam 

kegiatan setelah pelaksanaan, diketahui adanya nilai praktis, nilai kebermanfaaatan, 

perubahan yang terlihat, dan kendala-kendala yang dirasakan oleh guru pada saat 

pelaksanaan program pembelajaran.  

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

maka rekomendasi yang perlu peneliti sampaikan yakni sebagai berikut:  

a. Bagi Guru 

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai program ini, guru dapat 

melaksanakan pembelajaran keterampilan vokasional batik tulis dengan lebih 

terstuktur dan terencana, sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam batik tulis, terutama bagi peserta didik dengan hambatan 

pendengaran. Selain itu peneliti menyarankan agar guru bisa menambah 

pengetahuan mengenai motif yang akan diajarkan, terutama motif yang 

berkaitan dengan potensi lokal daerah. Disamping itu, dikarenakan program ini 

diaplikasikan pada peserta didik di kelas XI, maka diperlukan langkah 

penyempurnaan program kembali pada kelas XII, dan jika dibutuhkan dibuat 
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kembali rancangan program yang mendasar di kelas X. Apabila tingkat 

ketercapaian yang dihasilkan peserta didik menunjukkan hasil yang 

memuaskan, maka guru bisa memberikan masukan kepada sekolah agar 

menyelenggarakan program magang kerja di suatu industri batik, sehingga bisa 

memberikan pengalaman kerja bagi peserta didik.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini hanya mengungkapkan bagaimana pengembangan program 

pembelajaran keterampilan vokasional batik tulis bermotif daun simpor, dengan 

materi yang diajarkan masih dalam tahap dasar, yaitu pengenalan alat dan 

bahan, proses pembuatan batik, dan tahap pengemasan sederhana. Masih 

banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan program ini, 

terutama dalam hal alokasi waktu, dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah. 

Selain itu peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan 

efektivitas dari keterlaksanaan program yang dikembangkan untuk memperkuat 

hasil temuan bagi pengembangan program pembelajaran keterampilan 

vokasional batik tulis bermotif daun simpor, khususnya bagi peserta didik 

dengan hambatan pendengaran. 


