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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan notasi tuwagapat dalam pembelajaran literasi ritmik untuk ragam 

gaya belajar yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar 

kinestetik memberikan implikasi yang lebih baik terhadap kemampuan literasi ritmik 

siswa. Pembelajaran literasi ritmik dengan menggunakan notasi tuwagapat dianggap 

efektif dan mudah dipahami untuk ketiga gaya belajar tersebut, terbukti dari hasil 

penghitungan uji F dari tabel anova satu jalan yaitu: untuk tahap proses F hitung < F 

tabel 0,83 < 3,30 dan dari hasil akhir produk F hitung < F tabel 0,29 < 3,30. Hal 

tersebut menunjukan bahwa Ho diterima yang berarti F hitung berada di daerah 

terima da F tabel berada di daerah tolak.  

 Dampak dari pembelajaran literasi ritmik dengan menggunakan notasi 

tuwagapat pada ragam gaya belajar siswa adalah siswa menjadi lebih kreatif dan 

menambah wawasan mereka bahwa masih banyak kemungkinan-kemungkinan 

bentuk musik yang bisa dibuat jika mereka mengerti dan memahami bagaimana cara 

menulis, membaca dan merasakan ritmik. Juga bisa dengan mudah bisa dipahami 

oleh siswa dalam hal mempelajari literasi ritmik karena notasi tuwagapat dibuat 

dengan mempertimbangkan ketiga gaya belajar yaitu gaya belajar visual, gaya 

belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik.  

 

5.2 SARAN 

Pembelajaran literasi ritmik dengan notasi tuwagapat dinyatakan efektif untuk 

ragam gaya belajar siswa yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya 

belajar kinestetik. Maka dari itu peneliti berharap kepada guru seni budaya khususnya 
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pada pelejaran seni musik dalam memberikan materi literasi ritmik (membaca, 

menulis, merasakan) dengan menggunakan notasi tuwagapat. Karena dengan 

menggunakan notasi tuwagapat dalam pembelajaran literasi ritmik membuat siswa 

menjadi lebih mengerti dan mudah dipahami dalam waktu yang singkat. Juga 

membuat siswa menjadi lebih kreatif dalam menyajikan pertunjukkan musik 

khususnya dalam membuat komposisi musik ritmik. Karena sekarang siswa dapat 

mengerti dengan waktu yang cukup singkat bagaimana kemampuan literasi ritmik 

tersebut digunakan.  

Peneliti belum menguji notasi yang bertemakan melodi, mengingat notasi 

tuwagapat adalah notasi ritmik saja. Notasi ritmik tuwagapat tidak memasukan unsur 

melodi kedalam pembelajarannya. Hal tersebut bisa menjadi penelitian selanjutnya.  

 


