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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uji statistik serta pembahasan maka 

disimpulkan hasil belajar seni budaya pada materi kemampuan bermain pianika di 

SMP Swasta Methodist 9 Medan adalah sebagai berikut : 

1.  Pada kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional yaitu model pembelajaran sebagaimana biasa 

dilakukan dikelas oleh guru mata pelajaran. Setelah diujikan dengan 

memainkan lagu Ibu Kita Kartini sebagai lagu bahan ujian terakhir, maka hasil 

rata-rata postest siswa diperoleh sebesar 71,81. 

2.  Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran yaitu dengan model 

pembelajaran Quantum Learning yang mampu membangkitkan semangat 

siswa untuk belajar. Setelah langkah – langkah model tersebut diterapkan, atau 

yang di istilahkan dengan TANDUR  pada saat proses belajar mengajar, maka 

ada banyak perubahan positif yang terjadi pada proses belajar-mengajar 

berlangsung saat itu. Ketika diujikan dengan memainkan lagu Ibu Kita Kartini 

sebagai lagu bahan ujian terakhir, maka hasil rata-rata postest siswa diperoleh 

sebesar 75.   
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk 

pelaksanaan penerapan model pembelajaran Quantum Learning adalah : 

        1. Diharapkan kepada guru mata pelajaran seni budaya agar mencoba untuk 

menerapkan model pembelajaran Quantum Learning ini untuk meningkatkan 

semangat belajar siswa dalam proses belajar-mengajar nanti. 

2. Siswa belum terbiasa dengan cara pembelajaran yang diubah diwaktu mereka 

mengikuti pelajaran. Selain itu keadaan siswa yang kurang kondusif pada saat 

pembagian kelompok, yaitu dengan menggeser-geser kursi dan meja, yang 

bertukar teman satu kelompok, mengakibatkan sedikit keributan terjadi 

dikelas tersebut. Jadi disarankan bagi para peneliti selanjutnya hendaknya 

lebih memahami situasi dan kondisi dalam proses belajar mengajar, lebih 

mampu mengontrol siswa dengan baik, dan lebih memotivasi siswa. 

3. Diharapkan kepada kepala sekolah SMP Swasta Methodist agar melengkapi 

beberapa perlengkapan alat belajar siswa seperti alat-alat musik, alat-alat 

olahraga, dan alat-alat kebutuhan lainnya untuk membantu siswa lebih cepat 

memahami materi yang akan diajarkan. 

 

 


