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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, dan pembahasan yang berjudul 

“Peningkatan Motivasi Belajar Ketrampilan Menghias Kain Melalui Metode 

Pembelajaran Langsung Menggunakan Media Benda Nyata Dan ALG Pada 

Anak Tunagrahita Ringan Di SLB Tunas Kasih 2 Turi”  dapat disimpulkan 

bahwa:: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Ketrampilan Menghias Kain Melalui Metode 

Pembelajaran Langsung Menggunakan Media Benda Nyata Pada Anak 

Tunagrahita Ringan Di SLB Tunas kasih 2 Turi 

Pelaksanaan pembelajaran ketrampilan menghias kain dengan 

media benda nyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

membuat taplak meja dengan teknik pacthworkdiawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran 

membuat taplak meja dengan teknik pacthwork, kemudian diakhir 

pembelajaran guru dan anak bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan.  

2. Peningkatan Motivasi Belajar Ketrampilan Menghias Kain Melalui 

Metode Pembelajaran Langsung Menggunakan Media Benda Nyata Pada 

Anak Tunagrahita Ringan Di SLB Tunas Kasih 2 Turi 

Motivasi belajar siswa pada ketrampilan menghias kain menggunakan 

media benda nyata bagi anak SMKLB kelas X mengalami peningkatan 
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pada setiap siklus. Dari hasil penelitian motivasi belajar ketrampilan 

menghias kain pada tahap pra siklus nilai rata-rata motivasinya 2,1 dan 

tergolong sedang, pada tahap siklus I nilai rata-rata motivasinya 2,6 ini 

meningkat 8,3 % dari pra siklus dan tergolong tinggi, pada siklus II nilai 

rata-rata motivasinya 3,9 ini meningkat 21,7% dari siklus I sehingga 

tergolong sangat tinggi.. Hal ini dikarenakan anak sudah terbiasa dengan 

sistem pembelajaran sehingga anak lebih lancar dalam mengerjakan tugas 

guru. Kemudian guru lebih sering memberikan pujian kepada anak, 

sehingga anak lebih termotivasi untuk mengikuti ketrampilan menghias 

kain. Dengan demikian hipotesis metode pembelajaran langsung 

menggunakan media benda nyata yang dilengkapi ALG dapat 

meningkatkan motivasi belajar anak tunagrahita ringan. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan motivasi 

belajar ketrampilan menghias kain mengunakan media benda nyata pada pra 

siklus, siklus I dan siklus II. Motivasi belajar pada pra siklus tergolong 

sedangkarena anak kurang berminat mengikuti pelajaran ketrampilan 

menghias kain dan kurangnya perhatian anak terhadap pembelajaran, siswa 

kurang tekun dan kurang berkonsentrasi dalam belajar serta mengerjakan 

tugas membuat taplak meja dengan teknik pacthwork sehingga tidak dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk itu perlu suatu media pembelajaran 

yang menarik, mudah dikerjakan, membuat anak lebih aktif dan mandiri serta 

dapat menumbuhkan motivasi belajar anak guna mencapai tujuan 
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pembelajaran. Berdasarkan kesimpulan diatas maka hasil penelitian ini adalah 

motivasi belajar anak pada ketrampilan menghias kain meningkat melalui 

media pembelajaran benda nyata terbukti dan  berdampak pada tersedianya 

sumber daya manusia yang handal pada bidang menghias kain, maka dapat 

diterapkan pada mata pelajaran lain. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi adapun saran sebagai berikut: 

1. Media benda nyata dapat memberikan dorongan pada anak untuk 

mengikuti kegiatan belajar ketrampilan menghias kain serta meningkatkan 

motivasi belajar karena adanya tanggun jawab untuk menyelesaikan tugas 

membuat taplak meja dari guru dengan baik. 

2. Penerapan media benda nyata pada mata pelajaran ketrampilan menghias 

kain membutuhkan pengelolaan kelas dan waktu yang baik, sehingga 

diperlukan perencanaan kegiatan pembelajaran agar penggunaan waktu 

dalam pembelajaran lebih optimal 

 

 

 


