
 

 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Pada bagian akhir dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan analisis data bagian bab 

IV penelitian pada penggunaan media audio visual pada pembelajaran tari sigeh 

penguten siswa kelas VIII.A SMP N 1 Tanjung Raya. Adapun kesimpulannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran diawali dengan memberikan materi tari sigeh penguten 

kemudian penggunaan media audio visual  dijadikan sebagai media belajar 

berupa laptop, LCD, dan speaker yang menampilkan video tari sigeh 

penguten sebagai sumber belajar siswa. Pada pertemuan pertama 

pembelajaran tari sigeh penguten belum menggunakan media, pada 

pertemuan ini guru hanya menyampaikan materi pengenalan tari sigeh 

penguten. Media audio visual mulai digunakan pada pertemuan kedua 

sampai ketujuh.  

2. Berdasarkan hasil wawancara baik guru maupun siswa, penggunaan media 

audio visual dianggap sangat membantu dalam proses belajar mengajar. 

Pada saat praktiknya tidak semua ragam gerak dicontohkan oleh guru, 
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hanya beberapa ragam gerak sebatas mana pengetahuan yang dimiliki oleh 

guru, pada saat penayangan video guru mengulang 3-4x video per ragam 

gerak, dari penayangan video beberapa kali, siswa terlihat paham dan dapat 

mempraktikan ragam gerak, siswa juga dapat mengulang kembali video 

bila  masih ada kesulitan pada ragam gerak tari sigeh penguten.  

3. Kelebihan dalam penggunaan media audio visual pada pembelajaran tari 

sigeh penguten adalah pembelajaran lebih menarik karena siswa dapat 

melihat penuh semua ragam gerak, ekspresi, kostum yang ditampilkan. 

Kekurangan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran tari sigeh 

penguten adalah siswa lebih terpaku pada video sehingga gerak tari yang 

siswa peragakan hanya sebatas hafalan urutan ragam gerak, namun tidak 

dengan teknik yang benar. Teknik benar yang dimaksud dalam hal ini 

adalah penguasaan ekspresi dan ketepatan gerak dengan musik. 

4. Penggunaan media audio visual sebagai media pembelajaran belum 

maksimal hal ini ditandai dengan tidak adanya sound, guru hanya 

menggunakan speaker sebagai alat pengeras suara sehingga suara yang 

dihasilkan tidak terdengar jelas oleh siswa pada saat pembelajaran. 

5. Hasil evaluasi pada pertemuan  kedelapan, guru melakukan penilaian 

secara individu walaupun pada saat pratiknya dilakukan bersama 

kelompok. Berdasarkan hasil penilaian penggunaan media audio visual 

pada pembelajaran tari sigeh penguten kelas VIII.A di SMP N 1 Tanjung 

Raya adalah baik, namun bila dilihat dari ketepatan teknik gerak siswa 

belum sesuai dengan teknik yang benar hal ini disebabkan oleh kemampuan 

guru yang tidak berlatar belakang guru seni tari. 
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5.2 Saran 

Dengan melihat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian pegunaan media 

audio visual pada pembelajaran tari sigeh penguten di SMPN 1 Tanjung Raya, 

maka saran dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Guru seni budaya khususnya bidang seni tari dalam penggunaan media 

audio visual dalam pembelajaran tari sigeh penguten sebaiknya setiap 

pertemuan guru mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) sehingga pembelajaran lebih efektif. 

2. Pada saat pembelajaran tari siswa hendaknya memakai baju praktik 

sehingga dapat bergerak lebih leluasa dibandingkan dengan memakai baju 

seragam sekolah. 

3. Demi kelancaran pembelajaran tari dengan menggunakan media audio 

visual  sebaiknya menggunakan sound sehingga suara yang dihasilkan 

terdengar jelas. 

4. Untuk peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dalam penelitian yang dilakukan dan bisa lebih baik lagi. 


