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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Simpulan 

Dalam proses penggunaan media audio visual pada pembelajaran 

saxophone alto tingkat dasar, peneliti melihat repon mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran. Respon mahasiswa terhadap penggunaan media audio visual pada 

pembelajaran saxophone alto tingkat dasar baik. Hal tersebut dibuktikan dari 

respon kognitif bertambahnya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang 

saxophone alto tingkat dasar. Respon afektif dikatakan baik. Akan tetapi, secara 

emosi dan sikap masih ada mahasiswa yang terlihat bosan pada bagian video yang 

terdapat contoh fingering. Hal ini disebabkan oleh pengambilan sudut gambar 

pada video yang kurang tepat. Respon Konatif sangat baik, karena setelah melihat 

dan berlatih, mahasiswa bisa mempraktikan langsung cara menghasilkan nada dari 

alat musik saxophone. 

Dari proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual yang 

telah dilakukan, kelima mahasiswa secara umum dapat menguasai teknik 

embouchure dan memainkan tangga nada dengan baik. Hal tersebut menunjukan 

bahwa penggunaan media audio visual pada pembelajaran saxophone berupa 

video tutorial dapat menjadi salah satu alternatif metode pengajaran yang dapat 

digunakan untuk menstimulus kemampuan mahasiswa dalam bermain saxophone 

alto tingkat dasar. 
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5.2 Implikasi 

Hasil penelitian mengenai respon mahasiswa terhadap penggunaan media 

audio visual pada pembelajaran saxophone alto tingkat dasar ini diharapkan dapat 

menjadi refrensi dan informasi mengenai desain media audio visual yang berupa 

video tutorial serta penerapannya pada proses pembelajaran saxophone alto 

tingkat dasar. 

Selain itu bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

nilai apresiasi, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang musik, 

khususnya dalam pengunaan media audio visual pada pembelajaran saxophone 

alto tingkat dasar. 

Kemudian bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian 

selanjutnya peneliti memberikan saran untuk dapat melakukan penelitian tentang 

pembuatan video tutorial saxophone alto tingkat dasar dengan kemasan yang 

menarik dan informasi yang lebih rinci lagi dan untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat lebih baik lagi dalam segala aspek, sehingga dapat digunakan 

sebagai refrensi maupun bahan pembelajaran yang lebih baik. 

  




