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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1     Simpulan 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian, temuan dan pembahasan, maka 

diperoleh simpulan bahwa diterapkannya multimedia yang di dalamnya 

terdapat media grafis, video, aplikasi berbasis android pada pelatihan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di SMPN 10 Bandung terbukti dapat 

meningkatkan kualitas kemampuan tone production pada vokal saat 

menyanyikan lagu Indonesia Raya.  

Dalam proses yang dilakukan untuk melatih kemampuan vokal paduan 

suara diperlukan identifikasi yang mendalam sebelum melakukan tindakan 

penyelesaian permasalahan. Proses yang dilakukan dalam rangkaian 

penelitian ini bertujuan untuk mengamati perkembangan kemampuan vokal 

anggota paduan suara secara individual terutama untuk mengamati kualitas  

kemampuan tone production pada vokal saat menyanyikan lagu Indonesia 

Raya. Proses dan hasil yang di jelaskan pada bagian temuan dan pembahasan 

berjalan sesuai dengan desain penelitian yang di buat. Lalu peningkatan yang 

di tunjukkan oleh setiap partisipan juga menjadi fokus dari hasil yang ingin 

di capai di akhir penelitian.  

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada akhir rangkaian proses siklus II, 

menunjukkan dengan jelas bahwa media pelatihan yang cocok untuk 

meningkatkan kualitas kemampuan tone production pada vokal adalah 

multimedia interaktif. Karena dengan menerapkan media multimedia 

interaktif dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan tempat 

latihan, sehingga dapat di gunakan dimana pun dan kapan pun serta untuk 

seluruh anggota paduan suara dan non paduan suara. Akan tetapi, untuk 

melatih kemampuan vokal secara individu maupun kelompok tentu tetap 

harus dengan proses mengidentifikasi permasalahan yang di miliki oleh tiap-

tiap individu. Dan penerapan multimedia ini sudah berhasil untuk 
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meningkatkan persoalan kemampuan vokal yang di miliki kelompok paduan 

suara dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 10 Bandung. 

5.2     Implikasi dan Rekomendasi 

Tindakan dalam penelitian ini berimplikasi adanya perubahan kemampuan 

vokal dalam paduan suara . Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu 

masalah-masalah yang di hadapi anggota paduan suara agar dapat di tangani 

dengan baik. Khusus untuk masalah yang di temukan dalam grup paduan 

suara di SMPN 10 Bandung adalah kualitas tone production , cara 

menanganinya dengan menggunakan multimedia sementara dalam masalah 

yang sama tidak selalu dapat di atasi dengan tindakan yang sama karena di 

tempat lain tergantung pada situasi dan kondisi di setiap kelompok paduan 

suara. Oleh karena itu setiap penanganan perlu memperhatikan berbagai sudut 

pandang yang beragam dan solusi yang beragam pula. 

Peneliti membuat rekomendasi kepada seluruh pihak yang tergabung 

dalam proses pendidikan secara formal untuk melatihkan lagu Indonesia Raya 

kepada seluruh peserta didik yang masih menempuh pendidikan secara 

formal, karena penguasaan lagu Indonesia Raya merupakan hal wajib yang 

harus diperoleh sejak masih kecil untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan 

patriotisme. Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat mempermudah 

pihak mana pun untuk melatih kan lagu Indonesia Raya dengan permasalahan 

vokal yang serupa.
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