
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang tertera pada bagian sebelumnya 

tentang upaya memperkenalkan teknik petikan apoyando dan teknik petikan tirando dalam 

permainan gitar klasik bagi mahasiswa semester I sendratasik unwira Kupang dengan 

menggunakan metode drill maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: proses 

memperkenalkan teknik petikan apoyando dan teknik petikan tirando dalam permainan gitar 

di laksanakan dalam tiga tahap yakni:  

(1). Tahap awal  

Pada tahap ini, peneliti merekrut anggota minat gitar dari mahasiswa 

semester I sendratasik Unwira kupang. Peneliti merekrut anggota penelitian 

berjumlah enam orang mahasiswa yang terdiri dari, lima laki-laki dan satu cewe. 

Kemudian dibagi lagi menjadi tiga orang mempraktekan teknik petikan 

appoyando membunyikan melodi lagu sayang go binek dan tiga orang lagi 

mempraktekan teknik petikan tirando yang mana teknik ini membunyikan akor 

pengiring lagu sayang go binek. 

 (2). Pada tahap inti. 

Peneliti menjelaskan bagaimana teknik bermain gitar dengan baik kepada 

anngota minat gitar yang dimulai dari posisi duduk saat bermain gitar, penjarian 

agar melenturkan jari-jari tangan kanan dan kiri lewat melatihan tangga nada D 

mayor, kemudian peneliti menjelaskan pengertian dan praktek dari teknik petikan 

apoyando mempraktekan melodi lagu sayang go binek dan teknik petikan tirando 



mempraktekan akor pengiring teknik appoyando kepada mahasiswa sebagai 

anggota penelitian yang menjadi subjek dari penelitian. Kemudian menerapkan 

teknik petikan appoyando dan teknik petikan tirando untuk mewujudkan lagu 

sayang go binek yang sudah diarransemen oleh peneliti. 

 (3). Pada tahap akhir,  

mahasiswa menampikan hasil dari latihan teknik petikan appoyando dan 

petikan tirando mewujudkan lagu sayang go binek yang telah diaransemen 

peneliti lewat pementasan dan dikumentasikan. 

B.  Saran 

Setelah melalui berbagai tahapan proses dalam penelitian ini, penulis memiliki 

beberapa saran yang kiranya dapat membangun. 

1. Bagi universitas unwira Kota kupang  

Sebagai lembaga yang menjujung tinggi nilai akademik kiranya dapat 

memberikan penunjang yang layak dan memadai bagi mahasiswa demi tercapainya 

keberhasilan universitas. Oleh karena itu diharapkan agar universitas dapat 

memfasilitasi penyediaan penunjang sarana dan prasarana dalam mendukung proses 

pembelajaran musik mahasiswa dalam hal ini alat musik gitar masiswa jurusan 

sendratasik. 

2. Bagi mahasiswa semester I sendratasik unwira kupang. 

Agar selalu mengasah kemampuan dalam bidang musik, apabila minat musik 

mahasiswa terhalang oleh kurangnya sarana dan prasarana yang cukup memadai 

minat musik mahasiswa pasti akan pudar dan para anggota minat gitar hendaknya 

disiplin waktu, kerja sama, rela berkorban dan kehadiran dalam menjalankan latihan. 



3. Bagi masyarakat NTT.  

Agar masyarakat NTT semakin mengenal dan menghargai bidang seni 

khususnya seni musik karena selain menjadi media hiburan, bidang seni juga bisa 

menjadi salah satu mata pencaharian dan juga suatu aset pendapatan sehingga 

menjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat.  
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