BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang realitas pembelajaran seni musik

secara online pada masa pandemi di SMP Negeri 3 Lembang yang dikemukakan
pada bab sebelumnya dengan fokus penelitian antara lain : 1) Bagaimana
gambaran pelaksanaan pembelajaran seni musik secara daring di SMP Negeri 3
Lembang; 2) Bagaimana permasalahan yang muncul dalam pembelajaran seni
musik di SMP Negeri 3 Lembang; 3) Bagaimana upaya yang telah dilakukan
untuk mengatasi permasalahan pembelajaran seni musik di SMP Negeri 3
Lembang. Pada pembelajaran musik secara online di sekolah tersebut, sekolah
menggunakan aplikasi Portal Eduku sebagai aplikasi utama untuk menunjang
pembelajaran musik secara online. Materi yang disampaikan oleh guru dapat
berupa modul pdf atau video pembelajaran yang diambil dari youtube.
Pada proses pembelajaran musik secara online di sekolah tersebut terdapat
masalah yang perlu di benahi. Masalah utama adalah sistem pembelajaran online
yang dilaksanakan. Portal Eduku merupakan aplikasi yang paling efektif
dibanding dengan aplikasi lainnya walaupun sering mengalami error, sehingga
siswa terkadang kesulitan untuk bergabung melaksanakan pembelajaran musik
daring. Selain itu, kebutuhan penunjang pembelajaran online seperti smartphone,
kuota internet, dan signal juga menjadi masalah untuk beberapa siswa di SMP
Negeri 3 Lembang. Selain itu, media pembelajaran musik juga perlu diperhatikan.
Pada pelaksanaan pembelajaran musik secara daring, siswa tidak dapat
melaksanakan praktik memainkan alat musik karena tidak memiliki alat musik di
rumah. Maka guru perlu membuat media pembelajaran yang dapat memenuhi
kebutuhan siswa dalam pembelajaran praktik musik.
Pada pembelajaran seni musik di SMP Negeri 3 Lembang, kebutuhan
pembelajaran keterampilan belum lah tercapai dengan baik karena guru masih
kurang memanfaatkan media digital yang ada. Tujuan dari pembelajaran seni
musik untuk menjadikan siswa yang kreatif belum tercapai karena pembelajaran
masih terfokus pada guru saja. Namun, dengan banyaknya permasalahan yang ada,
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guru sudah berupaya untuk membuat media pembelajaran yang terbaik untuk
siswa agar mudah dipahami. Sekolah juga berupaya untuk menyediakan fasilitas
seperti tablet dan Wi-Fi untuk membantu siswa yang tidak memiliki smartphone
dan kuota internet.
5.2 Implikasi
Melalui penelitian tentang realitas pembelajaran musik secara online di SMP
Negeri 3 Lembang, diharapkan dapat memberi implikasi baik sekolah maupun
guru. Berbagai manfaat yang didapat oleh sekolah yaitu mengetahui apa saja hal
yang harus dibenahi mengenai sistem pembelajaran online yang dilakukan di
sekolah tersebut, sehingga sekolah dapat membuat sistem pembelajaran online
yang lebih baik lagi. Adapun implikasi terhadap guru yaitu guru dapat
mengevaluasi media pembelajaran yang selama ini dibuat, mengetahui apa saja
kebutuhan siswa pada pembelajaran musik yang dilaksanakan secara online,
sehingga guru dapat membuat materi dengan menggunakan media pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
5.3 Rekomendasi
Berdasarkan hasil kesimpulan tentang realitas pembelajaran musik secara
online di SMP Negeri 3 Lembang, maka peneliti memberikan rekomendasi
sebagai berikut:
1.

Sekolah
Pihak sekolah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran

online. Maka dari itu, peneliti berharap sekolah dapat memberikan sistem
pembelajaran terbaik dan terus berupaya untuk memfasilitasi siswa yang tidak
memiliki kebutuhan penunjang dalam pembelajaran online yang sedang
dilaksanakan.
2.

Guru
Pihak guru juga berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran musik

secara online. Peneliti berharap guru dapat terus memotivasi siswa agar tetap
bersemangat untuk mengikuti pembelajaran musik secara online. Selain itu,
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peneliti juga berharap agar guru dapat membuat media pembelajaran yang dapat
memenuhi kebutuhan pembelajaran praktik musik untuk siswa.
3.

Siswa
Pada saat pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa siswa yang jarang

mengisi daftar kehadiran dan juga telat untuk mengumpulkan tugas. Peneliti
berharap siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran musik secara daring
dengan baik dan tetap memperhatikan materi yang diberikan oleh guru.
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