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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Proses 

Pembelajaran Trombone Kelas XI di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul 

Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode latihan, dan yang terakhir 

metode penugasan. Selain dengan menggunakan metode tersebut guru juga 

mengajar berdasarkan kreativitas siswa, dalam arti materi pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. 

Semua metode tersebut bertujuan untuk menerangkan dan memberi contoh 

bahan ujian mayor trombone kelas XI semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

Proses Pembelajaran Trombone Kelas XI di SMK Negeri 2 Kasihan 

Bantul Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 dilaksanakan tiga kali dalam satu 

minggu dengan waktu kurang lebih dua jam. Pada saat pembelajaran trombone 

berlangsung guru menggunakan bentuk kelompok dan individual. Bentuk 

kelompok yaitu saat seluruh siswa trombone memainkan materi yang sama 

secara bersamaan dan bentuk individual saat siswa memainkan materi satu 

persatu atau memainkan materi secara bergantian. Selain itu guru juga mengajar 

tidak hanya secara lisan saja, tetapi guru juga mempraktekkan secara langsung 
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materi yang disampaikan seperti tangga nada, etude dan buah lagu. Hal tersebut 

bertujuan agar siswa lebih mudah memahami bagaimana cara memainkan 

materi dengan baik dan benar. Selama pembelajaran trombone kelas XI 

dilaksanakan, dalam setiap pertemuan membahas dan belatih materi yang baru 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa dan setiap pertemuan 

guru selalu memberi tugas materi baru seperti tangga nada, etude, dan buah 

lagu kepada siswa untuk pertemuan selanjutnya. Pada saat pembelajaran 

berlangsung guru dan siswa aktif melakukan tanya jawab seputar materi yang 

disampaikan oleh guru selanjutnya sebelum pembelajaran trombone selesai 

guru selalu memberikan evaluasi kepada seluruh siswa. 

Selama pembelajaran trombone kelas XI dilaksanakan hasil 

perkembangan siswa terlihat dengan kemampuan siswa memaikan tangga nada, 

etude, dan buah musik untuk ujian akhir semester, akan tetapi hasil tersebut 

tidak rata dalam arti masing-masing siswa memiliki perkembangan dan 

kemapuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini guru memberikan perhatian 

khusus kepada siswa yang kurang mampu dalam mengikuti materi yang 

disampaikan seperti memberikan jam tambahan dan memberikan dorongan agar 

siswa tersebut lebih giat berlatih. 

B. Saran 

 

Tugas akhir yang berjudul “Proses Pembelajaran Trombone Kelas XI di 

SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017” ini 
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diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses pembelajaran, 

khususnya proses pembelajaran Trombone. penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas tentang pembelajaran 

trombone, tetapi penelitian ini jauh dari sempurna dan belum mencakup semua 

tentang pembelajaran Trombone karena keterbatasan waktu. 

Dalam sebuah proses pembelajaran tentunya harus mengikuti materi atau 

bahan secara bertahap bertujuan agar hasil proses pembelajaran dapat mencapai 

hasil yang baik untuk guru maupun siswa. Hendaknya seorang siswa harus 

berlatih dan belajar dengan giat sesuai dengan tahapan-tahapan yang 

disampaikan oleh guru.  
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