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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada BAB IV 

penelitian ini maka hasil penelitian ini disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu 

kesimpulan secara umum dan kesimpulan secara khusus. Secara umum hasil 

penelitian ini disimpulkan bahwa, terapi musik klasik dan musik rock dengan cara 

diperdengarkan kepada dua kelompok ikan komet menunjukkan adanya pengaruh 

positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan komet dimaksud. Namun 

demikian setelah dilihat hasil perbandingan treatment terhadap dua kelompok tadi, 

ternyata kelompok ikan komet yang diperdengarkan musik rock menunjukkan tingkat 

perkembangan dan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan kelompok ikan komet 

yang diperdengarkan musik klasik. 

Secara khusus penelitian ini menyimpulkan dengan cara merujuk kepada variabel 

yang diteliti yaitu tentang perkembangan bobot , anatomi, tingkah laku, dan nafsu 

makan kedua kelompok ikan komet. Merujuk kepada empat variabel dimaksud maka 

kelompok ikan komet yang diperdengarkam musik rock menunjukan perkembangan 

yang lebih tinggi dibanding kelompok ikan komet yang diperdengarkan musik klasik. 

Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Perkembangan bobot dilihat dari penelitian setiap minggu dalam selama 

depalan minggu menunjukan musik rock berpengaruh terhadap perkembangan 

bobot pada kelompok ikan yang diperdengarkan musik rock lebih cepat 

berkembang dari pada kelompok yang diperdengarkan musik klasik. 

2. Perkembangan pada anatomi atau perubahan pada bentuk tubuh ikan terlihat 

agak berbeda setiap kelompoknya. Perilakuan yang berbeda dapat 

menghasilkan bentuk anatomi tubuh ikan yang berbeda. 

3. Musik rock yang diperdengarkan pada kelompok ikan komet B dapat 

merangsang ikan menjadi lincah. 
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4. Pola nafsu makan juga dapat dipengaruhi karena adanya perlakuan khusus, 

ternyata musik rock yang diperdengarkan dapat merubah pola nafsu makan 

ikan menjadi baik. 

 

B. SARAN 

 

Adapun saran dari penelitian yang yang dilakukan diantaranya : 

1. Perlu dilakukan penelitian dalam beberapa kelompok ikan komet antara yang 

diberikan perlakuan musik dan tidak ada perlakuan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih khusus dari bagian-bagian musik yang 

diperdengarkan kepada objek penelitian. 

3. Perlu dilakukan penelitian manfaat bagi pembudidaya ikan komet. 

4. Pada Jurusan Pendidikan Seni Musik Perlu dilakukan penelitian komposisi 

musik untuk terapi terhadap ikan komet sehingga diharapkan dapat membuat 

komposisi musik yang baru khusus untuk musik terapi. 

5. Pada penggemar ikan hias perlu dicoba terapi musik terhadap induk ikan 

komet yang sedang bertelur. 

6. Pada pembudidaya perlu memberikan terapi musik pada ikan yang sedang 

melakukan pembenihan agar terlihat hasil telur yang dihasilkan, dan akan 

membantu budidaya ikan komet yang baik. 

 


