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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang 

pembelajaran Head Voice dalam kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di SMAN 1 

Margahayu, maka dalam bab ini peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang meliputi tentang proses dan hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

Tujuan dari pembelajaran Head Voice dalam kegiatan ekstrakurikuler paduan 

suara di SMAN 1 margahayu adalah agar anak memiliki kegiatan, terutama dibidang 

seni musik, meningkatkan apresiasi anak dalam bidang vokal selain itu juga untuk 

memberikan motivasi kepada anak-anak dimana paduan suara ini juga dijadikan 

kegiatan intern dan eksern contoh kegiatan intern disekolah seperti menjadi pengisi 

acara dalam kegiatan pagelaran musik, kegiatan perpisahan atau menyambut tamu 

besar yang datang kesekolah. Adapun contoh kegiatan ekstern adalah mengikuti 

lomba paduan suara yang diadakan. 
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Media yang dipergunakan pada pembelajaran Head Voice dalam kegiatan 

ektrakurikuler pada paduan suara di SMAN 1 Margahayu adalah alat musik 

keyboard, partitur dan handphone. 

Pemilihan materi pada pembelajaran Head Voice dalam kegiatan 

ektrakurikuler paduan suara di SMAN 1 Margahayu disesuaikan dengan kebutuhan, 

kemampuan serta karakteristik anggota (siswa SMA). Seperti untuk mengisi kegiatan 

peringatan hari kemerdekaan dengan menyanyikan lagu hari merdeka, ataupun untuk 

mengisi acara di Kabupaten Bandung menyanyikan lagu sabilulungan.   

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Head Voice dalam kegiatan 

ekstrakurikuler paduan suara di SMAN 1 Margahayu adalah menggunakan gabungan 

dari beberapa metode yaitu metode demonstrasi, metode imitasi, metode drill 

(latihan), metode penugasan (resitasi) dan metode ceramah. Namun metode imitasi, 

metode drill dan metode resitasi merupakan metode yang paling sering dipergunakan 

dalam latihan pada saat membahas materi yang dianggap sulit. 

Evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran Head Voice dalam kegiatan 

paduan suara di SMAN 1 Margahayu adalah dengan cara melakukan evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan pada akhir pembelajaran, setiap kelompok diberikan koreksi 

masing-masing baik itu koreksi yang membangun dan juga motivasinya. Bagi anak 

yang sudah bagus diberikan reward, dan untuk anak yang belum bagus diberikan 

arahan agar tetap sama dan agar anakpun tidak menjadi minder tak lupa anak juga 

ditugaskan untuk latihan dirumah. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan ektrakurikuler paduan suara SMAN 1 Margahayu sudah dapat 

menguasai Head Voice dengan baik setelah melakukan tahapan pembelajaran yang di 

rencanakan dan dilaksanakan oleh pelatih. 

 

B. SARAN 

Dalam setiap proses pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Untuk kelebihannya hendaknya dapat dipertahankan dan juga dapat 

dikembangkan sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran berikutnya. 

Sedangkan dengan kekurangannya sebaiknya dijadikan acuan agar ada perubahan 

menuju kearah yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka 

peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Guru/ pelatih merupakan ujung tombak dari keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Sehingga setiap guru tentu perlu untuk meningkatkan 

kualitas agar lebih baik lagi pada semua komponen yang bersangkutan 

dengan kegiatan pembelajaran Head Voice dalam kegiatan ektrakurikuler 

paduan suara. 

2. Dalam proses tahapan awal pembelajaran ada baiknya anggota paduan 

suara benar-benar diseleksi anak yang memang memiliki bakat dan minat 

dibidang seni atau vokal pada khususnya sehingga tidak akan sulit untuk 

mengolah anggota menjadi lebih baik lagi. 
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3.   Dalam proses pembelajaran ada baiknya anggota paduan suara ada 

waktu khusus untuk mempelajari notasi balok, agar para anggota dapat 

lebih mudah lagi dalam mempelajari materi yang di ajarkan.  

 

 


