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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses pembelajaran vokal materi 

lagu modern secara daring pada kelas IX D di SMP Negeri 1 Yogyakarta sudah 

terlaksana dengan cukup baik. Proses pembelajaran vokal materi lagu modern 

secara daring menggunakan media whatsapp, google meeting, google classroom, 

instagram dan youtube. Meskipun proses pembelajaran vokal materi lagu modern 

dilakukan secara daring, guru tetap melakukan perencanaan pembelajaran dengan 

membuat rencana palaksanaan pembelajaran daring, mempersiapkan bahan ajar 

berupa slide power point yang bersumber dari buku paket seni budaya kelas IX 

kurikulum 2013. Selain itu, referensi lagu modern melalui youtube juga merupakan 

bahan ajar yang dipersiapkan oleh guru untuk sumber kuis pada saat pertemuan 

kelas di google meeting. 

Kuis yang dilakukan berupa tebak-tebakan jenis lagu modern menggunakan 

lagu yang dipilih oleh guru melalui youtube. Tidak hanya untuk membantu peserta 

didik dalam memahami materi vokal lagu modern, kuis juga dilakukan guna untuk 

pendekatan guru terhadap peserta didik, sehingga terciptakan ruang belajar yang 

tidak bosan serta menyenangkan. Pendekatan guru tehadap peserta didik yaitu 

dengan berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan peserta didik, guru 

menggunakan whatsapp, sehingga guru dapat memberikan informasi serta 
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pertanyaan mengenai pembelajaran vokal, begitu juga dengan peserta didk juga 

dapat melakukan hal yang sama dengan menggunakan whatsapp. 

Pada saat proses pembelajaran vokal materi lagu modern secara daring pada 

kelas kelas IX D, guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 

teori, dan menggunakan metode demonstrasi dalam menyampai materi praktek 

serta membuat kuis dan juga memberikan tugas kepada peserta didik. Tugas yang 

diberikan guru berupa pertanyaan dan juga video yang dikumpulkan melalui google 

classroom. Guru juga memberikan tugas untuk membagikan video bernyanyi lagu 

modern pada akun instagram peserta didik. Serta tes tertulis pada pertemuan ke 

lima yang berisikan pilihan ganda dan uraian yang dikumpul serta dinilai melalui 

google classroom. 

Peserta didik kelas IX D melakukan presensi kehadiran melalui google 

classroom yang telah disediakan oleh guru. Guru membagikan informasi mengenai 

presensi melalui whatsapp. Dalam memberikan penilaian serta evaluasi, guru 

melukannya pada pertemuan kelas yaitu pada google meeting mengenai materi 

vokal sampai dengan sikap peserta didik didalam kelas daring, untuk menilai tugas 

melaui google classroom dan whatsapp. Untuk video yang dibagikan melalui 

instagram, guru memberikan evaluasi pada kolom komentar. Kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring ini yaitu guru tidak dalam memberi latihan vokal 

secara langsung kepada murid yang tidak dapat bernyanyi, maka guru harus lebih 

teliti dalam memberi nilai sehingga peserta didik mendapatkan nilai yang adil. 

Dengan kendala yang ada dalam pembelajaran daring yang tidak dialami pada saat 

pembelajaran luring, maka terdapat perbadaan dalam memberikan nilai pada saat 
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pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring guru 

tidak memfokuskan kepada kemampuan bernyanyi peserta didik melainkan 

pengetahuan peserta didik tentang teknik vokal materi lagu modern. Dalam 

memberikan nilai yang adil terhadap pembelajaran daring, guru memberikan 

keringanan yaitu berupa memberikan nilai sesuai dengan kehadiran pada saat 

pertemuan daring, keaktifan siswa pada saat pertemuan kelas melalui google 

meeting dan jumlah tugas yang dikumpulkan yaitu tidak hanya berfokus kepada 

kemampuan bernyanyi lagu modern. Selain keringanan dalam memberikan nilai, 

guru memberikan kisi-kisi ulangan harian untuk peserta didik. 

 
 

B. Saran 

 

1. Sekolah hendaknya lebih memfasilitasi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran praktek terutama pada pelaksanaan pembelajaran daring 

seperti sekarang ini. 

2. Pemerintah hendaknya lebih gencar lagi memberikan kebijakan terhadap 

pembelajaran daring pada mata pelajaran seni di masa pandemic covid 19 

3. Guru dapat lebih adil dalam menilai siswa yang memiliki perbedaan bakat 

serta keterampilan 

4. Guru hendaknya lebih meningkatkan kreativitasnya sebagai pendidik untuk 

menjadi guru yang lebih profesional. 

5. Guru meberikan lebih lagi dukungan serta motiva kepada peserta didik agar 

memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran serta mengerjakan tugas. 
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