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ABSTRAK 

 

 

Ummu Salamah, 12479. Penggunaan Media Audiovisual dalam Pembelajaran  

Tari Nusantara di SMA Negeri 2 Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran tari Nusantara di SMA Negeri 2 

Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif karena 

penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan 

sebenarnya yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Instrument utama dalam penelitian 

ini yaitu peneliti sendiri sebagai observer dan yang menjadi objek pada penelitian ini 

adalah siswa kelas XI IPA 2 yang berjumlah 33 orang di SMA Negeri 2 Muara Beliti 

Provinsi Sumatera Selatan dalam mata pelajaran Seni Budaya (seni tari). Alat 

pengumpulan data yang digunakan berupa pedoman observasi dan wawancara serta 

dokumentasi. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 4 x pertemuan. 

Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu menyiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan dirancang untuk menggunakan media 

audiovisual yang dilaksanakan dalam 4 x pertemuan. 

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa penggunaan media audiovisual dalam 

pembelajaran tari Nusantara di SMA Negeri 2 Muara Beliti dapat meningkatkan minat 

belajar siswa. Hal ini berdampak baik pada hasil belajar siswa kelas XI IPA 2 yang naik 

menjadi 7,4 atau meningkat sebesar 8,6% dibandingkan dengan nilai siswa sebelum 

menggunakan media audiovisual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

media audiovisual dalam pembelajaran tari Nusantara dapat         mewujudkan proses 

pembelajaran yang lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga serta efektif 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa karena siswa lebih mudah memahami materi 

dengan adanya tayangan terhadap objek yang sedang dipelajari, meningkatkan rasa ingin 

tahu siswa sehingga menimbulkan semangat, gairah siswa untuk mengikuti pelajaran, 

meningkatkan motivasi dan perhatian siswa, dan mewujudkan pembelajaran yang 

menarik sehingga tidak membosankan. Dari hasil analisis data, dapat diketahui bahwa 

dengan menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran tari Nusantara, maka 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan maksimal. 

 

 

 

 


