
 

 

134 

Dwi Anggraini, 2012  

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif untuk 

pembelajaran seni tari pada siswa Sekolah Dasar dengan menggunakan model 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) terdiri 

dari beberapa tahapan, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pembuatan, tahap 

implementasi, dan tahap evaluasi. Tahap analisis terkait dengan sasaran pengguna 

media dan durasi waktu efektif yang diperlukan untuk menggunakan media dalam 

proses pembelajaran. Sasaran pengguna multimedia interaktif (Silat Pedang) 

dalam uji coba ini adalah siswa kelas 4 SD, namun tidak menutup kemungkinan 

untuk digunakan pada siswa kelas tinggi lainnya, seperti kelas 5 dan 6 dengan 

menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap tingkatan. Waktu yang 

dibutuhkan untuk menggunakan multimedia interaktif ini sangat fleksibel. Bisa 

digunakan dalam satu kali pertemuan atau pun juga disetting untuk beberapa kali 

pertemuan, tergantung pada kesiapan guru dan siswa yang menerima materi.  

Tahap desain (design phase), yaitu tahapan menentukan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dari media pembelajaran yang terkait dengan kurikulum yang 

kemudian dirumuskan ke dalam SK dan KD, jenis pembelajaran yang akan 

diterapkan yaitu pembelajaran mandiri, dan materi tari, yaitu Silat Pedang 

Bengkulu. Pada tahap ini semua data dan informasi yang terkait dengan Silat 

Pedang dikumpulkan, baik data berupa hasil wawancara dengan seniman tradisi, 
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foto dan juga video Silat Pedang. Data-data tersebut dianalisis dengan analisis 

flowchart dan storyboard. 

Tahap pembuatan (development phase), yaitu tahap pengembangan 

media sesuai dengan yang telah didesain sebelumnya. Dalam pengembangan 

media ini perlu diingat kembali 4 kriteria media yang dianggap ideal. Pembuatan 

multimedia interaktif ini menggunakan software adobe flash untuk membuat 

animasi, adobe photoshop untuk memuat gambar, adobe premiere untuk memuat 

video dan disatukan (compile) dengan menggunakan adobe director. Tahapan 

selanjutnya adalah tahap implementasi (implementation phase), yaitu tahap 

mensosialisasikan media ke peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah tahap 

evaluasi (evaluasi phase) yang mana pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui 

kefektivitasan multimedia media tersebut dengan menggunakan 4 kriteria media 

yang dianggap ideal untuk pembelajaran sebagai indikatornya. 

Berdasarkan hasil uji coba pada siswa kelas 4 Sekolah Global Interaktif 

Tunas Unggul Nasional kota Bandung,  multimedia interaktif (Silat Pedang) dapat 

memenuhi 4 kriteria media pembelajaran yang dikatakan baik, yaitu materi yang 

disajikan memiliki kesesuaian atau relevan dengan kurikulum dan karakteristik 

siswa SD, mudah digunakan karena disetting dengan sistem navigasi yang 

sederhana, tampilan yang colourfull, games, video, dan sound effect yang 

membuat pembelajaran seni tari menjadi lebih menarik dan berkesan, serta siswa 

dapat belajar mandiri dan pencapaian daya serap klasikal yang menurut tetapan 

Depdiknas sudah dikatakan tinggi serta lebih dari separuh siswa dikatakan tuntas 

dalam belajar, sehingga pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif 
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(Silat Pedang) lebih bermanfaat dan bermakna. Maksud bermanfaat dan bermakna 

di sini adalah siswa tidak hanya menambah pengetahuan tentang Silat Pedang, 

tetapi juga dapat meningkatkan kemampuannya dalam menari dan juga dapat 

siswa dapat mengadopsi nilai-nilai kehidupan yang ditawarkan oleh tari Silat 

Pedang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketiga ranah yang diharapkan dalam 

pembelajaran, yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor dapat tercapai. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa multimedia interaktif (Silat Pedang) penting 

bagi pembelajaran seni tari.  

 

B. Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi atau saran yang dapat diajukan berdasarkan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru, multimedia interaktif (Silat Pedang) dapat dijadikan alternatif 

untuk melengkapi atau membantu siswa dalam pembelajaran seni tari untuk 

meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa dalam bidang seni tari, 

baik dari tekstual maupun kontekstual. Multimedia interaktif yang 

menggunakan komputer dan membutuhkan keterlibatan siswa secara 

langsung, dapat menumbuhkan minat, ketertarikan dan motivasi siswa 

terhadap pembelajaran seni tari. Selain itu, dengan tidak mengurangi 

ketertarikan siswa terhadap teknologi, multimedia interaktif yang dikemas 

dengan baik dapat membuat siswa berperan aktif di dalam proses 

pembelajaran. 
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2. Proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif (Silat 

Pedang) mengajak siswa untuk dapat belajar mandiri, sehingga peran aktif  

guru sangat diperlukan untuk memonitor dan membimbing atau memberi 

petunjuk kepada siswa agar aktivitas pembelajaran dapat sesuai dengan 

sasaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

3. Jumlah komputer sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran. Jika jumlah komputer tidak dapat memfasilitasi tiap siswa satu 

komputer, maka setidaknya satu komputer dapat digunakan untuk dua orang 

siswa. Pembagian kelas menjadi dua sesi pembelajaran dirasa kurang tepat, 

karena dengan demikian waktu siswa untuk menerima materi pembelajaran 

menjadi berkurang dan tidak maksimal.  

4. Multimedia interaktif terdiri dari video dan musik. Untuk itu, sangat baik jika 

komputer yang tersedia di sekolah atau di rumah siswa dilengkapi 

soundsystem atau speaker. Tentunya adanya peralatan tersebut akan sangat 

membantu siswa lebih mengenal musik yang menjadi pengiring tari tersebut.  

5. Ruang belajar sebaiknya ditata lebih berjarak agar tidak mengganggu 

konsentrasi dan privasi tiap-tiap siswa, kecuali jika pembelajaran memang 

menggunakan strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk belajar 

berkelompok. Layout  ruangan yang melingkar ternyata kurang 

menguntungkan bagi pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

interaktif ini, karena siswa akan terpengaruh dengan teman yang lainnya 

dengan melihat-lihat serta ingin saling mendahului teman yang berada di 

sebelahnya. Sebaiknya, jika pembelajaran disetting untuk pembelajaran 
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mandiri, maka tata ruangnya dibuat bersekat selayaknya laboratorium 

komputer.  

6. Pembuatan media pembelajaran, apapun itu bentuk dan konsepnya, sangat 

disarankan teknisi untuk selalu didampingi oleh pakar seni tari. Tentunya hal 

ini dilakukan agar antara media dan materi sejalan dan dapat saling 

mendukung, bukannya antara materi dan media bertolak belakang serta tidak 

saling mendukung. Tentunya dibutuhkan guru seni yang memenuhi 

kualifikasi sarjana seni tari untuk membuat atau mengisi storyboard yang 

baik. 

7. Bagi guru seni yang ingin mengembangkan sendiri multimedia interaktif, 

maka guru tersebut harus menguasai beberapa software yang dibutuhkan 

dalam mengembangkan multimedia interaktif.  

8. Media pembelajaran seni tari yang masih sangat jarang. Oleh sebab itu, 

sangat diharapkan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengembangkan media 

pembelajaran seni tari berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan 

sampel tari-tari lainnya yang ada di Nusantara dan juga dapat mengolah sisi 

kreasi yang belum tersentuh oleh multimedia interaktif (Silat Pedang). 

Dengan demikian, cagar budaya yang kita miliki dapat tetap hidup dan 

dicintai oleh masyarakat secara luas, dimulai dari siswa Sekolah Dasar.  


