
91 
 

BAB   VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kajian penelitian dapat diambil kesimpulan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pembelajaran kecerdasan musical melalui permainan alat musik musik 

Bellyra di kelompok B TK Dharma Wanita Panggungrejo Kec. 

Tulungagung, pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 siklus yaitu 

siklus I dan siklus II dan siklus III. Setiap siklus membahas tentang  

pembelajaran kecerdasan musical melalui permainan alat musik musik 

Bellyra. Dalam pelaksanaan penelitian ini, setiap siklus terbagi dalam tiga 

tahap kegiatan yaitu (1) kegiatan awal (2) kegiatan inti (3) kegiatan 

penutup. 

2. Peningkatan kecerdasan musikal melalui permainan alat musik Bellyra di 

kelompok B TK Dharma Wanita Panggungrejo Kec. Tulungagung 

dibuktikan dari hasil rata-rata observasi terhadap anak  pada siklus I anak 

mempunyai  capaian  akhir perkembangan mulai berkembang (MB) yaitu 

17 anak atau 60.71% dan 11  anak atau 39.29% mempunyai capain akhir 

perkembangan Berkembang Sesuai Harapan  (BSH), pada Siklus II anak  

yang mempunyai  capaian  akhir perkembangan mulai berkembang (MB) 

yaitu 9 anak atau 32.14% dan 19 anak atau 67.86% mempunyai capain 

akhir perkembangan Berkembang Sesuai Harapan  (BSH). Sedangkan 
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pada siklus III anak  yang mempunyai  capaian  akhir perkembangan mulai 

berkembang (MB) yaitu 2 anak atau 7.14% dan 26  anak atau 92.86% 

mempunyai capain akhir perkembangan Berkembang Sesuai Harapan  

(BSH). Jadi  penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan 

alat musik  bellyra dapat meningkatkan  kecerdasan musikal di kelompok 

B TK Dharma Wanita Panggungrejo Kec. Tulungagung. 

 

B. Saran-saran 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Anak-anak di TK merupakan anak-anak yang melakukan pembelajaran di 

usia dini, untuk itu harus diperlakukan sesuai dengan karakter 

perkembangan psikologinya, diantaranya perlu dilakukan upaya : 

a. Suasana pembelajaran harus dibuat semenyenangkan mungkin bagi 

anak-anak. 

b. Berilah penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi karena hal ini 

akan memberikan semangat pada yang lainnya. 

2. Kepada Peneliti Berikutnya 

Kepada peneliti yang akan datang hendaknya dapat dilakukan penelitian 

secara lebih komprehensif karena penelitian ini hanya untuk 

meningkatkan kecerdasan musikal melalui permainan alat musik belera. 

 




