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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian, dapat ditarik kesimpulan mengenai Strategi Pembelajaran guru Seni 

Tari di SLB BC Nurani Kota Cimahi , Berikut pemaparan hasil kesimpulan : 

 Guru dapat melaksanakan kegiatan perencanaan pembelajaran dengan 

baik, dapat dilihat dari temuan penelitian di SLB BC Nurani Kota Cimahi guru 

dapat memahami karakter setiap siswa dan mampu menyiapkan strategi yang 

tepat untuk mengajar pada siswa tunarungu, guru dapat merencanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan tiga kegiatan pokok dalam kurikulum 2013 yaitu 

merencakan kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

 Strategi pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan 

kebutuhan siswa tunarungu, pada temuan peneliti guru tersebut sudah mampu 

untuk menentukan materi dan mampu menyesuaikan kemampuan serta 

keterbatasan yang dimiliki siswa tunarungu. Selain itu guru dapat menerapkan 

model pembelajaran langsung (direct instructions) melalui aplikasi whatsApp 

grup dan video call, kemudian guru dapat menerapkan metode membaca ujaran di 

sertakan isyarat ujaran, guru dapat menggunakan pendekatan contextual teaching 

and learning (CTL) dengan baik. Dan terakhir guru dapat memanfaatkan media 

pembelajaran dengan baik, Pada hasil evaluasi siswa mampu melakukan gerak tari 

badindin secara mandiri. 

 Pada saat proses pembelajaran tentunya guru dihadapkan dengan berbagai 

kendala, Namun guru seni tari di SLB BC Nurani sudah mampu memberikan 

solusi yang tepat dalam mengahadapi kendala yang terjadi saat proses 

pembelajaran. Solusi yang ambil guru seni tari yaitu (1) siswa disarankan untuk 

bergabung dengan temannya ataupun saudara terdekat yang mempunyai Wifi 

dirumah, dengan mematuhi protokol kesehatan, (2) guru mengikuti kemauan 

siswa dengan membuat peraturan yang dibuat guru, (3) guru menggunakan media 

pembelajaran yang variatif sehingga siswa tidak mudah jenuh, seperti ketika 

pembelajaran guru menggunakan aplikasi whatsapp dengan cara video call dan 

menyapa siswa dengan ramah, (4) Guru mewajibkan semua siswa untuk on 
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kamera agar materi pembelajaran yang diberikan dapat disampaikan secara 

optimal (5) sehari sebelum melakukan pembelajaran guru terlebih dahulu 

memberikan materi berupa deskripsi maupun video, sehingga saat pertemuan 

berlangsung siswa dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan yang guru 

sampaikan . 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka penulis bermaksud untuk memberikan 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga dan bagi peneliti yang 

selanjutnya: 

1. Bagi pihak Lembaga 

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran tentunya perencanaan pembelajaran menjadi hal penting. 

dengan perencanaan yang baik pelaksanaan pembelajaran pun akan 

berjalan dengan efektif dan efisien. Namun berdasarkan hasil penelitian di 

SLB BC Nurani tidak dibuatkan RPP dan silabus secara khusus, dalam hal 

ini diharapkan perhatian pihak sekolah pada pembuatan RPP dan Silabus 

sesuai mata pelajaran khususnya pelajaran seni tari. Supaya dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru dapat mengajar sesuai dengan RPP dan 

Silabus yang telah dirancang sebelumnya, dan guru dapat mencapai 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

   Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih banyak mengkaji lebih banyak 

referensi atau sumber sumber yang terkait dengan strategi pembelajaran 

seni tari, supaya hasil penelitian dapat lebih lengkap dan lebih baik. 


