BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, media

flashcard yang menginspirasi penulis dikembangkan untuk mempelajari karya
piano untuk pemula dewasa kedalam bentuk halaman web berbasis multimedia
interaktif yang didesain memiliki tiga tahapan pembelajaran yaitu listening
(mendengarkan karya musik), segmental practice (berlatih perbagian), dan
connect the segment (menggabungkan setiap bagian). Dengan materi Sonatina in
G Major, yang sering digunakan dalam mata kuliah teknik bermain piano di
Departemen Pendidikan Seni Musik UPI. Media ini cukup efektif untuk
mempelajari karya musik piano bagi pemula dewasa, namun media ini memiliki
keterbatasan khususnya ketergantungan koneksi internet.
5.2

Implikasi
Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan

musik maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang
pendidikan musik dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan
hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :
Jika dilihat dari hasil pengembangan media ini, masih ada beberapa fitur
yang belum bisa dikembangkan secara maksimal, hal ini dikarenakan masih
terbatasnya kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan sebuah
produk media pembelajaran menggunakan PowerPoint yang diubah kedalam
bentuk web. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian lanjutan mengenai hal
ini, agar media ini dapat bermanfaat di dunia pendidikan musik.
5.3

Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini saran untuk beberapa pihak

yang telah disebutkan pada bab satu:
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5.3.1

Bagi Pengajar Musik
Bagi pengajar musik, media ini dapat digunakan untuk mengajar karya

musik piano Sonatina in G Major Anh.5 Mov.1 untuk pemula dewasa dengan
syarat yang telah dicantumkan pada sampel penelitian. Media ini dapat membantu
proses mengajar secara daring dengan menggunakan fitur share screen pada
aplikasi video conferences.
5.3.2

Bagi Mahasiswa Musik
Mahasiswa musik yang mengalami kesulitan dalam mempelajari karya

Sonatina in G Major Anh.5 Mov.1 dapat menggunakan media yang dikembangkan
ini, agar dapat mencapai tujuan belajar dengan lebih efektif dan efisien.
5.3.3

Bagi Institusi
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan

media pembelajaran dalam mempelajari karya musik piano di institusi. Serta
Institusi dapat mengembangkan dan menyempurnakan media ini agar dapat
digunakan untuk mempelajari karya musik piano.
5.3.4

Bagi Peneliti Selanjutnya
Media ini dapat dikembangkan dan disempurnakan terutama dalam fitur-

fitur yang masih kurang optimal, serta penggunaan web hosting yang masih tidak
berbayar, mengakibatkan beberapa kendala dalam penggunaan media ini. Peneliti
juga berharap media ini dapat dikembangkan sehingga dapat diakses secara luring
melalui pengunduhan dalam laman web.
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