
57 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka disimpulakan 

bahwa Penerapan Software Guitar Pro dapat meningkatkan pemahaman dan hasil 

belajar musik pada pengenalan Akor pada siswa kelas IX-4 SMP Negeri 3 

Kisaran. Sebelum dilaksanakan penelitian data hasil belajar siswa dalam  dalam 

pemahaman musik khususnya akor masih sangat rendah, ini dapat dilihat dari 

pemberian pretes awal untuk memahami kemampuan siswa. Dari 35 siswa hanya 

3 siswa yang tuntas atau 8,6 % yang dapat memahani materi akor sedangkan 35 

siswa atau 91,4 % belum dapat memahami materi tersebut. 

 Sedangkan pada tahap siklus I siswa yang dapat memahami materi akor 

tersebut bertambah menjadi 15 orang atau 42,86 % dari 35 jumlah siswa. 

Walaupun terdapat peningkatan presentase dalam memahami akor tersebut namun 

secara keseluruhan siswa belum berhasil dalam memahami akor tersebut.  

 Dengan demikian peneliti dan guru kembali melaksanakan siklus II setelah 

di  terapkannya Software Guitar Pro pada siklus II hasil belajar siswa dalam 

memahami musik khususnya Akor semakin meningkat, hal ini dilihat terdapat 31 

siswa yang tuntas atau 88.6 % dan dengan nilai rata rata 79.86. 
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2. Saran 

 Dari seluruh rangkaian penelitian dan kesimpulan di atas maka saran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai guru profesional hendaknya guru memperhatikan seluruh siswa 

dalam belajar dan tidak hanya fokus dalam pembelajaran yang bersifat 

imajinasi atau ceramah. 

2. Kepada guru yang akan melaksanakan kegiatan mengajar disarankan 

untuk menguasai metode dan media dalam penyampaian materi pelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

3. Apabila ada peneliti yang akan melakukan penelitian tindakan kelas pada 

materi yang lain selain materi Akord, peneliti menyarankan untuk 

menggunakan Software Guitar Pro. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah Software Guitar Pro juga efektif diterapkan pada 

materi pelajaran yang lain. 

4. Kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tindakan kelas, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian 

sehingga untuk kedepannya penelitian yang dilakukan semakin efektif. 


