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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan   

Melalui merencanakan desain materi yang terencana dan sistematis, mulai 

dari mengidentifikasi SK dan KD, mengidentifikasi jenis-jenis materi, serta 

didukung oleh proses pembelajaran yang menggunakan pola permainan dan 

kompetisi antar kelompok yang telah dilakukan selama tiga siklus, menghasilkan 

sebuah pembelajaran yang efektif dan membentuk pola pikir siswa yang 

menyeluruh berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur terhadap 

penilaian pembelajaran. Mulai dari aspek kognitif yang berkaitan pada siswa 

paham terhadap posisi nada dalam setiap notasi, aspek afektif yang berkaitan pada 

siswa dapat menyanyikan nada-nada yang tertera dalam notasi balok dengan 

ketepatan nada yang akurat, dan aspek psikomotor mengacu pada siswa mampu 

menentukan dan menuliskan nada-nada pada notasi balok. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Team Games Tournament memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam menguasai pelajaran 

notasi musik yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam 

setiap siklus, yaitu siklus I 56.66%, siklus II 80.00%, dan siklus III 90.00%. 

Penerapan pembelajaran Team Games Tournament mempunyai pengaruh positif, 

yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menguasai pelajaran 

notasi musik, hal ini ditunjukan dengan antusias siswa yang menyatakan bahwa 

siswa tertarik dan berminat dengan pembelajaran Team Games Tournament 

sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar.  

Pembelajaran Team Games Tournament memiliki dampak positif terhadap 

kerjasama antara siswa, hal ini ditunjukkan adanya tanggung jawab dalam 

kelompok dimana siswa yang lebih mampu mengajari temannya yang kurang 

mampu.  
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B.  Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar notasi musik lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 

optimal bagi siswa, maka untuk melaksanakan pembelajaran Team Games 

Tournament memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus 

mampu menentukan atau memilih materi yang benar-benar bisa diterapkan 

dengan pembelajaran Team Games Tournament dalam proses belajar mengajar 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kemudian daripada itu, dalam rangka 

meningkatkan penguasaan siswa pelajaran notasi musik, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, walau 

dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil 

atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

Selain itu, perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil 

penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri 3 Banjar tahun pelajaran 

2013/2014, dan untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-

perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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