
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan latihan teknik permainan paerkusi 

barang bekas pada mahasiswa kelompok minat perkusi program studi sendratasik dengan 

menggunakan penelitian ekploratif telah dilaksanakan melalui perekrutan mahasiswa 

minat perkusi semester IV dan dilanjutkan dengan kegiatan tahap awal, tahap inti dan 

tahap akhir yang meliputi orientasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing dan latihan 

mandiri. 

 Dalam penelitian ini, semuanya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung 

dan penghambat baik yang ditemukan peneliti maupun mahasiswa pengiring selama 

latihan berlangsung tetapi peneliti juga menemukan cara-cara yang digunakan untuk 

mengatasi masalah yang ada, yang selama ini peneliti anggap cukup berhasil mengatasi 

permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa kelompok minat 

perkusi diantaranya memperoleh wawasan, kreatifitas serta keterampilan memainkan alat 

musik perkusi Barang bekas, yang mana menjadi suatu nilai tambah untuk tujuan 

pengayaan warna musik ansambel dalam kegiatan perkuliahan. Wawasan musik, 

kreatifitas, serta keterampilan menjadi poin – poin mutlak yang mesti dimiliki mahasiswa 

calon guru. 



 Peneliti memiliki perasaan yang baik ketika mampu membagi pengetahuan dan 

keterampilan kepada mahasiswa semester IV kelompok minat perkusi dan mendapat 

respon yang baik pula dari mahasiswa selaku subyek dalam penelitian ini. 

 

5.2 SARAN 

Setelahmelalui berbagai tahapan proses dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa 

saran yang kiranya dapat membangun ; 

1. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sebagai lembaga yang 

menjunjung tinggi nilai akademik, kiranya dapat memberikan penunjang yang 

layak dan memadai bagi mahasiswa demi tercapainya keberhasilan akademik. Oleh 

karena itu diharapkan agar Universitas dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang dalam mendukung proses pembelajaran keterampilan pilihan 

perkusi. 

2.  Untuk mahasiswa kelompok minat musik perkusi agar terus  mengasah 

keterampilan bermain perkusi barang bekas maupun alat  

musik perkusi  lainnya guna memperoleh keterampilan bermain yang lebih baik 

dari sebelumnya. 
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