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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penerapan 

vokal untuk mencapai ketepatan nada di kelas VIII C SMPN 5 Bandung, penulis 

akan menjelaskan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang penulis jelaskan 

meliputi materi pembelajaran vokal untuk mencapai ketepatan nada, tahapan 

pembelajaran untuk mencapai ketepatan nada pada pembelajaran vokal, serta hasil 

pembelajaran untuk mencapai ketepatan nada pada pembelajaran vokal. Berikut 

dibawah ini kesimpulan dari hasil penelitian penulis: 

1. Guru memberikan tiga materi pada pembelajaran vokal yaitu teknik 

pernafasan, teknik posisi suara head voice, dan teknik register untuk 

mencapai ketepatan nada. 

2. Dalam tahapan pembelajaran vokal, guru membagi 3 kali pertemuan 

dengan 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Terdapat penjelasan tiga teknik pembelajaran vokal yang di berikan oleh 

guru pada tiga kegiatan tersebut.   

3. Siswa berhasil mencapai ketepatan nada. Hal ini ditunjukan pada saat 

proses latihan blending dan vokalisi yang diberikan oleh guru juga 

beberapa teknik yang menjadi dasar pembelajaran vokal. Siswa cukup 

baik mencapai ketepatan nada ditunjukan pada saat menyanyi salah satu 

materi bernyanyi Unisono yaitu lagu Manuk Dadali, siswa menyanyi 

dengan satu suara. Siswa melalui proses latihan bersama guru dan  

antusias dengan teknik yang diberikan oleh guru. Juga karena merasa 

terbantu dengan pendekatan kelompok yang disarankan guru. 

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran vokal 

untuk mencapai ketepatan nada di kelas VIII di SMPN 5 Bandung direspon 

dengan baik oleh siswa dengan indikasi bisa menyanyikan nada pada saat 
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blending dan vokalisi yang diberikan oleh guru serta menyanyikan lagu Manuk 

Dadali. 

5.2. Implikasi 

Setelah pelaksanaan penelitian, karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu model untuk menganalisis proses pembelajaran ritmik dengan media 

lingkungan sekitar khususnya dalam sudut pandang siswa. Tahapan alnalisis yang 

terdapat dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai tahapan standar pada 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. Adapun hasil dari 

penelitian kali ini dapat bermanfaat sebagai ide kekaryaan bagi generasi penerus 

pendidikan seni musik untuk membuka wawasan mengenai pembelajaran vokal 

khususnya untuk mencapai ketepatan nada. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sebuah referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian 

mengenai pembelajaran vokal pada siswa. 

5.3. Rekomendasi 

Berdasalkan hasil yang ditemukan dalam penelitian, banyak sekali hal yang 

dapat dijadikan sebagai proses penelaahan kembali yang dapat dilakukan berbagai 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dikarenakan pada kesempatan kali ini penulis hanya memusatkan pada 

ketepatan nada, maka penulis merekomendasikan kepada pihak yang 

melakukan penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai 

Pembelajaran vokal pada unsur vokal yang lainnya. 

2. Serta penulis merekomendasikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

berbagai pembelajaran vokal yang ada di sekolah. 


