BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan
bahwa melalui metode pengajaran yang guru/pelatih berikan yaitu metode imitasi
(menirukan) dan metode drill (pengulangan) dapat dikatakan berhasil diterapkan.
Sebagian besar siswa mampu memahami materi lagu dengan cepat sehingga siswa
dapat memanfaatkan waktu dengan efektif. Penerapan metode imitasi (menirukan)
dan metode drill (pengulangan) pada proses latihan paduan suara di SMAN 1
Parongpong mampu meraih hasil yang baik. Hal ini dapat ditunjukan oleh peseta
didik yang dengan mudah memahami materi lagu yang dipelajari, sehingga waktu
yang digunakan sangat efektif dan efisien. Hanya kekurangannya pelatih tidak
melakukan evaluasi di setiap akhir pertemuannya, sehingga peserta didik tidak
mengetahui letak kesalahan sebagai acuan untuk memperbaiki kemampuannya
dipertemuan berikutnya.
5.2 Implikasi
Di dalam sebuah penelitian, hasil yang didapatkan selalu memiliki
kelebihan dan kekurangan. Pada penelitian ini, kelebihan yang dimaksud adalah
dapat memberikan manfaat yang nyata dan memberikan nilai guna untuk
kepentingan berbagai pihak, antara lain tumbuhnya kesadaran pada peneliti dan
bagi pembaca bahwa untuk menggunakan metode pengajaran dalam pelatihan
paduan suara itu harus memakai metode yang baik sehingga peserta didiknya
mampu dan mudah memahami materi-materi yang dipelajari oleh pelatihnya.
Peneliti mendapatkan pengetahuan tentang metode pengajaran dalam pelatihan
paduan suara dan dapat diterapkan agar dalam pelatihan paduan suara itu bila
menggunakan metode pengajaran yang kurang baik akan menghasilkan peserta
didiknya yang kurang baik juga. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat
berguna bagi lembaga pendidikan maupun masyarakat secara umum. Penelitian
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ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang metode pengajaran dalam
pelatihan paduan suara.

5.3 Rekomendasi
Pada dasarnya pelatih manapun berhak dan bebas menggunakan jenis
metode pengajaran apapun, tetapi dalam seni juga terdapat disiplin ilmu guna
membatasi pengembangan dan analisis ke arah yang lebih baik. Di dalam
penelitian ini masih banyak kekurangan, segala kekurangan yang terdapat dalam
penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan titik awal untuk melakukan
penelitian selanjutnya. Setiap bentuk tindak lanjut dari penilaian hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan masukan dan menyempurnakan kekurangan bagi
penelitian sebelumnya, sehingga penelitian selanjutnya memiliki nilai kegunaan
yang lebih untuk setiap pemanfaatannya.
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