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BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan bahwa proses pembelajaran

pengekspresian musikalisasi puisi pada mahasiswa semester IV

pendidikan musik menggunakan metode discovery learning telah

ditempuh melalui perkenalan mahasiswa pendidikan musik, dilanjutkan

dengan tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal, tahap inti, dan

tahap akhir dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pada tahapan awal pembelajaran menjelaskan tentang

musikalisasi puisi secara umum, peneliti menjelaskan beberapa

hal yang menyangkut teori mengenai musik dan puisi kepada

objek penelian guna mempermudah objek dalam memahami apa

yang diberikan peneliti dalam hal memahami musikalisasi puisi

.

2. Pada tahap inti ini peneliti memfokuskan objek untuk berlatih

instrument serta pengabungan antara musik dan puisi.

3. Pada tahap akhir atau pertemuan , peneliti memberi kesempatan

pada objek peneltian untuk memainkan hasil latihan meraka

selama dari hari pertama sampai hari terakhir tanpa ada

kesulitan yang dialami.
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Dalam penelitian ini, semuanya tidak terlepas dari adanya factor

pendukung dan factor penghambat baik yang ditemukan peneliti maupun

objek tetapi semuanya dapat diatasi dengan baik oleh peneliti.

Selama proses latihan berlangsung, peneliti mengamati perkembangan

objek, Selama proses latihan, peneliti menemukan perkembangan yang pesat

dan kemajuan objek untuk memahami teori dan saran yang diberikan oleh

peneliti selama proses latihan samapai proses akhir.

B. Saran

Setelah melakukan proses penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti

adalah :

- Bagi program studi sendratasik untuk lebih memperhatikan

mahasiswa/i yang  minat seni musik khususnya bagi mahasiswa/i

yang menaruh minat pada instrumen musikalisasi puisi,

memngingat kurangnya peminat dalam musikalisasi puisi.

- Bagi mahasiswa agar lebih mendalami seni musikalisasi puisi

karena musikalisasi puisi merupakan pengajaran yang akan

dibawakan di sekolah-sekolah nantinya.
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