BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa
upaya meningkatkan apresiasi dalam bermusikalisasi puisi “Ibu” karya Jhon Tubani bagi
mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Sendratasik Unwira semester tiga dan lima pada
kegiatan ekstra melalui Metode Drill, mampu mencapai hasil yang baik walaupun belum
maksimal. Upaya peningkatkan apresiasi mahasiswa ini dilaksanakan dalam tiga tahap.
Berikut adalah tiga tahap tersebut:
1) Tahap Awal
Pada tahap awal ini, peneliti melakukan perekrutan mahasiswa minat musikalisasi
puisi. Peneliti merekrut sepuluh orang mahasiswa

yakni lima pria dan lima

wanita. Kesepuluh orang ini dibagi lagi ke dalam tiga kelompok (kelompok
pemusik, kelompok penyanyi dan pembawa puisi). Untuk kelompok pemusik
personilnya berjumlah lima orang, sedangkan untuk kelompok penyanyi
berjumlah lima orang dan pembawa puisi satu orang diambil dari kelompok
penyanyi.
2) Tahap Inti
Pada tahap inti ini, peneliti melakukan pelatihan materi lagu, materi puisi maupun
musik dalam bentuk musikalisasi puisi. Dari 10 orang personil yang direkrut oleh
peneliti berkurang menjadi 9 orang. Faktor yang menyebabkan berkurangnya
anggota tersebut dikarenakan salah satu mahasiswi dari kelompok penyanyi jarang

hadir waktu latihan karena mempunyai kesibukan lain, sehingga salah satu
anggota dari kelompok penyanyi harus dikeluarkan dan berkurang menjadi 9
orang. Sehingga dari 9 orang itu dijadikan anggota tetap.
3) Tahap Akhir
Tahap akhir ini

berlangsung pada tanggal 1 Desember 2016.

Tahap akhir

merupakan tahap penyelesaian, di mana anggota Musikalisasi Puisi telah
menyelesaikan latihan dan akan mementaskan musikalisasi puisi yang selama ini
telah dilatih.

B. Saran
Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah :
1. Dengan hasil penelitian ini diharapkan Prodi Sendratasik Unwira Kupang
mampu menambahkan musikalisasi puisi sebagai salah satu jenis kegiatan
ekstra yang harus dikembangkan, karena musikalisasi puisi juga berkaitan
dengan seni, sehingga dapat berguna bagi mahasiswa maupun lembaga
pendidikan yang ada.
2. Mahasiswa-mahasiswi Sendratasik harus lebih kreatif lagi dalam berkarya
khususnya dalam proses musikalisasi puisi, bila perlu musikalisasi puisi harus
dimasukan dalam mata kuliah tetap di Prodi Sendratasik Unwira.
3. Untuk para mahasiswa-mahasiswi Prodi Sendratasik diharapkan harus lebih
berkomitmen dengan waktu dan harus lebih disiplin dalam menjalankan
latihan sehingga mampu menghasilkan kualitas dalam bermusikalisasi puisi
dengan baik.

4.

Diharapkan bapak ibu dosen memberikan materi puisi kepada mahasiswa –
mahasiswi Sendratasik sehingga ketika turun PPL setiap mahasiswamahasiswi tidak kewalahan dalam memberikan materi baik teori maupun
praktek yang berkaitan dengan puisi.
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