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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Desain pelatihan paduan suara dilakukan dengan cara-cara latihan pemanasan, mengatur 

sikap tubuh, latihan pernafasan, latihan artikulasi, latihan intonasi, latihan membaca 

notasi syair lagu, latihan interpretasi dan pembawaan lagu, latihan keterpaduan dan 

latihan keseimbangan. Hasil yang diperoleh melalui strategi tersebut walaupun dalam 

situasi Covid-19 dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom sudah cuku baik dan 

memuaskan.  

2. Proses pelatihan Paduan Suara dalam kegiatan ekstrakurikuler melalui aplikasi Google 

Classroom di SMA KP 3 Paseh Kabupaten Bandung (1) Rangkaian pelatihannya adalah 

(a) Berdoa, (b) Pemanasan yang terdiri dari pemanasan peregangan otot, latihan 

pernafasan, latihan vokal, (c) Menyanyikan materi lagu, (d) Pemantapan artikulasi dan 

dinamika, (e) Penerapan ekspresi dan gerakan; (2) Proses kegiatan intinya: Melalui 

aplikasi Google Classroom, anggota dapat mengamati, mendengarkan, menirukan dan 

terus mencoba sendiri materi lagu yang diajarkan.  

3. Hasil pelatihan Paduan Suara dalam kegiatan ekstrakurikuler melalui aplikasi Google 

Classroom di SMA KP 3 Paseh Kabupaten Bandung secara klasikal sudah dikatakan 

berhasil, namun jumlah ketuntasan siswa hanya mencapai 60% dengan jumlah siswa 

tuntas 18 orang. Kondisi ini memberi gambaran nyata kepada peneliti bahwa keberhasilan 

pelatihan Ekstrakurikuler Paduan Suara Melalui Aplikasi Google Classroom di SMA KP 

3 Paseh Kabupaten Bandung baru termasuk kategori: CUKUP.  
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B. Saran-saran  

Berdasarkan pada hasil kajian ini maka diajukan saran-saran untuk strategi 

pembelajaran yang baik, sebagai berikut :  

1. Bagi Organisasi Eskul Paduan Suara 

Penerimaan anggota baru walaupun dalam situasi pandemi, sebaiknya pada saat proses 

seleksi perlu didokumentasikan, baik dari tes wawancara maupun tes musikalitas (dapat 

dilakukan oleh calon peserta masingmasing menggunakan android). Hasil dokumentasi 

tersebut dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan 

pelatihan paduan suara dari tahap awal hingga akhir.  

2. Bagi Pelatih Paduan Suara 

Strategi pelatihan hendaknya mempersiapkan semua sarana dan pra-sarana untuk 

menyampaikan materi pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom agar 

peserta diklat dapat memahami materi dengan baik.  

3. Bagi SMA KP 3 Paseh Kabupaten Bandung 

Perlu segera menentukan dan membentuk tim khusus yang tergabung dalam tim lomba, 

sehingga masing-masing dapat belajar dan bekerja serta mengembangkan kemampuannya 

secara serius.  

Melihat keberhasilan pembelajaran/pelatihan yang masih pada kategori cukup, maka 

besar harapan penulis kepada Pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan covid-19  

agar pembelajaran dapat dilakukan melalui tatap muka seperti biasa. 

 


