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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak temuan yang didapatkan 

selama penelitian dalam pendidikan musik, penemuan tersebut berupa: 

1) Konsentrasi ditandai dengan waktu yang ditempuh anak dalam setiap 

pertemuan menjadi berkurang, hal itu menandakan bahwa anak sudah 

berkonsentrasi sehingga ia lebih cepat melaksanakan suatu materi,  

2) Anak mengimplementasikan materi yang diberikan cukup bagus, perhatian 

anak kepada kegiatan belajar meningkat denga tidak adanya lagi anak 

mencerikan atau tiba-tiba diam selama proses belajar berlangsung, 

kemudian respon anak terhadap kegiatan belajar sangat baik, kedua anak 

menunjukan ciri-ciri yang berbeda dalam menunjukan respon mereka,yaitu 

dengan lebih percaya diri dalam menghadapi materi, dan anak senang 

menggunakan kata-kata penyemangat dalam belajar.  

3) Komunikasi non verbal anak meningkat menjadi cukup baik, walaupun 

tidak meningkat secara tajam,  

4) Gerakan tubuh anak yang pada awalnya sering melakukan hal yang tidak 

sesuai dengan kegiatan perlahan mulai menghilang karena anak disibukkan 

dengan memainkan alat musik pukul yang mengharuskan anak 

berkonsentrasi penuh pada tangan.  

5) Hasil penelitian lainnya menunjukan konsep warna pada pendidikan anak 

musik, yang ditandai dengan anak dapat mengenal nada dengan baik, dan 

mampu memainkan lagu tanpa diiringi oleh notasi musik lagi, sehingga 

anak dapat berkonsentrasi penuh dengan nada dan ritme yang ingin 

dimainkan oleh anak. 

6)  Efektifitas penelitian Design Based Research didapat konsentrasi anak 

dan juga menghasilkan keluaran ilmiah berupa sintaks pendidikan musik 

untuk anak autis, kemudian keluaran praktis juga sosial yang didapat hasil 
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dari perkembangan anak dari segi bermain musik dan melanjutkan 

pendidikan musik berupa pelatihan setelah kegiatan penelitian berkhir. 

7) Penemuan lain yang tidak kalah pentingnya yang didapatkan oleh peneliti 

adalah anak autis menunjukkan sensitivitas musikal yang baik, ditunjukkan 

anak dapat mengimitasi lagu dengan baik hanya dengan melihat dan 

mendengar. penemuan selanjutnya adalah perubahan hormonal sangat 

berpengaruh pada kegiatan anak, walaupun dalam penelitian ini perebuhan 

hormonal hanya ditunjukkan oleh anak autis perempuan saja.  

 

5.2. Implikasi dan Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut: 

1) Kepada guru-guru musik agar lebih memperhatikan anak berkebutuhan khusus, 

karena ada banyak cara untuk menyampaikan pendidikan musik kepada mereka, 

penuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus akan bermusik karena musik juga 

salah satu alternatif meningkatkan kemampuan anak 

2) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan hasil penelitian 

terhadap kreativitas anak, dan memperbaiki poin pemanfaatan media untuk 

kreatifitas anak autis. 
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