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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, dan REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa menggunaan media pembelajaran  

game interaktif dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas VII F di SMP 

Negeri 3 Cimahi, dapat dilihat dan diamati dari hasil analisis data yang dilakukan 

oleh peneliti, dari beberapa penilaian aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dalam hal ini Game Interaktif Sebagai Media pembelajaran Seni 

Tari Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Kelas VII di SMP Negeri 3 Cimahi 

dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran yang baik dapat tercipta apabila guru 

memperhatikan komponen-komponen pembelajaran dalam proses mengajar, guru 

harus memperhatikan prencanaan (RPP), tersebut sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan dan juga harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dalam proses 

pembelajaran, guru mampu memilih materi yang sesuai, dan dapat memilih 

metode pembelajaran atau media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan sesuai 

dengan karakteristik siswa tersebut.  

Penelitian ini bermuara pada perencanaan pembelajaran seni tari, proses 

pembelajaran seni tari, dan hasil pembelajaran seni tari dalam satu kelas. Masalah 

terangkum dalam beberapa pertanyaan yang telah terjawab, melalui rentetan 

kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu termotivasi, dan 

mengembangkan kreativitas melalui game interaktif, juga memiliki perilaku 

belajar yang baik dalam pembelajaran seni tari. Kerjasama yang terjalin dapat  

berinteraksi dengan tanggung jawab dari masing-masing siswa dan siswa akan 

merasa senang berada di dalam kelas ketika proses belajar-mengajar berlangsung. 

Materi tari nusantara yang di pilih adalah tari piring yaitu dilaksanakan selama 

empat kali pertemuan dengan beberapa tahapan pembelajaran. Pada proses 
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pembelajaran siswa dibagi menjadi enam kelompok, dengan diterapkannya media 

pembelajaran game interaktif sebagai stimulus memberikan pengaruh yang sangat 

besar di dalam menggali potensi siswa.  

Penilaian pembelajaran seni tari dengan menggunakan media pembelajaran 

game interaktif pada siswa kelas VII F dibagi tiga aspek yaitu untuk penilaian 

pada aspek pengetahuan indikator pertama adalah saat siswa melakukan 

menjawab evaluasi soal dari media pembelajaran game interaktif dan untuk 

penilaian kedua dalam aspek pengetahuan yaitu pada saat siswa eksplorasi gerak 

sesuai dengan hasil apresiasi dari media pembelajaran game interaktif, 

selanjutnya untuk penilaian sikap, adalah indikator yang dinilainya terhadap sikap 

spiritual seperti berdoa dahulu sebelum memulai pembelajaran, kedisiplinan 

dalam mengikuti pembelajaran seni tari seperti memakai baju praktek (seragam 

olahraga) saat pembelajaran praktek seni tari, sikap gotong royong seperti siswa 

harus menjaga kekompakan dengan temannya khususnya dengan teman 

sekelompoknya saat berdiskusi dan mengeksplorasi gerak tari, serta sikap 

tanggung jawab seperti mengerjakan tugas dengan baik. Untuk penilaian terakhir 

yaitu penilaian keterampilan indikator yang dinilai yaitu saat siswa menggerakan 

hasil eksplorasi geraknya sesuai unsur gerak tari dengan unsur, ruang, waktu dan 

tenaga. Sehingga saat siswa menyusun gerakan yang dieksplorasi dengan baik 

dan berkesinambungan. 

Hasil penelitian menunjukkan media pembelajaran game interaktif yang 

digunakan pada siswa kelas VII F dapat menjadi media pembelajaran yang tepat 

dalam mata pelajaran seni tari dan sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, karena 

dengan menggunakan media pembelajaran tersebut dapat mendorong dan 

menghasilkan siswa yang aktif, kritis, dan kreatif, serta meningkatkan kriatifitas 

siswa juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang hidup di dalam kelas 

dalam pembelajaran seni tari. 
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B. Impikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, pembelajaran seni tari melalui media 

pembelajaran game interaktif telah berhasil meingkatkan motivasi siswa, maka 

pembelajaran seni tari melalui media pembelajaran game interaktif disarankan 

1. Bagi para pembuatan kebijakan  

Pembelajaran di sekolah sangat diperlukan dalam keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Maka dari itu peran Pemimpin Sekolah 

diharapkan dapat mensosialisasikan terhadap para tenaga pengajar untuk 

menggunakan media pembelajaran game interaktif, karena  media 

pembelajaran game interaktif ini terbukti mampu meningkatkan motivasi 

siswa pada pembelajaran seni tari. 

2. Bagi para pengguna hasil penelitian 

Peran seorang guru merupakan hal utama yang harus diperhatikan, dengan 

peran guru dalam pembelajaran diharpakan menjadi guru yang 

berkompetensi yang akan mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan cara menguasi berbagai media pembelajaran dan metode 

pembelajaran khususnnya untuk meningkatkan motivasi 

3. Bagi para pengguna berikutnya 

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan media yang dianggap mampu 

dan berhasil untuk meningkatkan motivasi siswa, dari hal demikian peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti mengenai media pembelajaran game 

interaktif  

4. Bagi para pemecahan masalah di lapangan atau follow-up dari hasil 

penelitian 

Penerapan media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Maka dari itu , media 
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pembelajaran game interaktif memang ampuh dan cocok untuk diterapkan 

dalam pembelajaran seni tari, khususnya untuk meningkatkan motivasi 

siswa.  

 Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Cimahi 

tentang studi deskriptif pembelajaran seni tari dengan menggunakan media 

pembelajaran game interaktif, ada beberapa saran yang ingin peneliti sarankan, 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Seni Tari diharapkan karya ilmiah 

ini dapat menjadi salah satu bagian kecil dari pengetahuan mengenai 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 3 Cimahi yang 

mampu memberikan kenyamanan selama pembelajaran kepada siswa SMP 

kelas VII 

2. Bagi Departemen Pendidikan Seni Tari UPI, karya tulis ilmiah ini diharapkan 

dapat mengembangkan dan dijadikan sumber penelitian pada tingkat 

Departemen Pendidikan Seni Tari. 

3. Bagi guru seni tari, diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran 

game interaktif, ini dapat terus mengembangkan cara mengajarnya dalam 

pembelajaran seni tari serta menjaga kekompakan dengan siswa agar 

menghasilkan siswa-siswa yang aktif dan menciptakan karya seni yang baik. 

Siswa harus menjaga kekompakan dengan temannya khususnya dengan teman 

sekelompoknya saat berdiskusi dan mengeksplorasi gerak tari, dan sikap 

tanggung jawab seperti mengerjakan tugas dengan baik. 

4. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat memberikan terus motivasi dan 

bimbingan kepada guru khususnya dalam pembelajaran seni tari agar dapat 

terus menghasilkan siswa-siswa yang aktif dan kreatif dalam bidang seni tari 

yang nantinya dapat berprestasi dan membawa nama baik sekolah. 
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5. Bagi peneliti, diharapkan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, peneliti 

dapat mengembangkan media-media pembelajaran di sekolah saat menjadi 

seorang guru khususnya seni tari agar dapat menghasilkan siswa yang aktif 

dan kreatif. 

 

 

 


