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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penggunaan materi karya 

ansambel perkusi yang digunakan di dalam pembelajaran ekstrakurikuler ini 

berhasil, bila ditulis dalam bentuk presentasi, lebih dari 70% siswa mampu 

mengikuti kegiatan belajar dan memainkan karya ansambel perkusi yang 

diberikan oleh pelatih. Hasil dari penggunaan materi karya ansambel perkusi 

yang disesuaikan dengan kemampuan siswa ini diketahui dari evaluasi belajar 

yang dilakukan oleh pelatih pada akhir kegiatan belajar. Materi yang 

digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler ansambel perkusi ini dibuat tidak 

terlalu rumit dan disesuaikan dengan kemampuan siswa bertujuan agar 

pembelajaran ansambel perkusi ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

 Tahapan pembelajaran sangat menunjang berhasil tidaknya siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, karena hasil pembelajaran dapat dilihat dari 

proses pembelajaran bagaimana siswa mengikuti pembelajaran dari tidak tahu 

menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa. Proses tahapan pembelajaran 

yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dikatakan berhasil karena pelatih 

mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang dari materi ajar 

yang disampaikan 

Hasil yang diperoleh dari ekstrakurikuler ansambel perkusi ini adalah 

siswa dapat memperoleh pembelajaran dan memahami tentang unsur-unsur 

musik, kerjasama kelompok, melatih kekompakan, kedisiplinan, serta belajar 

kreatif.  

B. Implikasi 

Hasil penelitian tentang ekstrakurikuler ansambel perkusi di SD Negeri 

Sukamulya Bandung Barat ini dapat dijadikan sebagai gambaran penggunaan 

benda sekitar untuk memberikan materi musik bagi siswa. Hal tersebut 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai tahapan-
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tahapan, kelebihan dan kekurangan benda sekitar jika digunakan dalam 

kegiatan bermain ansambel perkusi di ekstrakurikuler SD. 

C. Rekomendasi 

Penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagi peneliti, hasil 

penelitian yang telah digunakan dapat memberikan pengalaman tersendiri 

tentang cara memanfaatkan media benda sekitar dan tahapan pembelajaran. 

Apa yang didapatkan dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi 

mengajar bagi pembaca dan peneliti sendiri. Selain itu, hasil penelitian ini 

bisa dijadikan referensi bagi pembaca untuk menulis sebuah karya ilmiah 

dengan tema yang sama dengan tema skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


