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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai 

“Upaya memperkenalkan cara memainkan harmonika chord dengan 

model lagu “Tinggal Kenangan” melalui metode meniru dan drill bagi 

mahasiswa/i  minat musik Program Studi Pendidikan Musik semester 

VI Universitas Katolik Widya Mandira Kupang”,maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam proses penelitian berlangsung, banyak faktor 

yang menghambat proses penelitian baik dari faktor internal dan 

eksternal. 

B. Saran 

Saran yang ingin disampaikan peneliti, setelah melewati tahap 

penelitian, yakni: 

1. Bagi Program Studi Pendidikan Musik 

Sebagai suatu Lembaga Pendidikan yang menjunjung  tinggi 

Seni, perlu memberikan pembelajaran yang terkait teknik dasar 

dan meteri seputar alat musik mulut harmonika chord bagi 

mahasiswa/i minat musik program studi pendidikan musik. 

Sehingga dapat menghasilkan pendidikan seni musik 

khususnya alat musik mulut harmonika chord yang terampil, 

berkualitas dan berpengetahuan. 
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2. Bagi Mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Musik 

Sebagai calon guru seni budaya terutama seni musik, maka 

hendaknya menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam  

bermain instrument musik yang lain juga seperti alat musik 

mulut harmonika chord selain, gitar, rekoder, pianika dan 

keyboard. Sehingga dapat mengajarkan atau mengaplikasikan 

kepada siswa/i yang belum mengetahui atau memahami dengan 

baik dan benar. 

 

3. Bagi Penulis 

Dengan adanya penerapkan teknik dasar dan memainkan etude 

lagu yang berjudul “Tinggal Kenangan” dari grub band Gabby 

kepada mahasiswa, akan menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti dalam upaya memperkenalkan cara memainkan  

harmonika chord. 
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 Tujuan Pembelajaran: 

 http://biosaefful.blogspot.com/2013/05/definisi-manfaat-dan-tujuan-

pembelajaran.html 

 Metode Drill menurut para ahli. 

https://meenta.net/metode-drill/ 
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 Sejarah musik harmonika chord. 

https://www.kaskus.co.id/thread/51a7f6821bcb178f08000000/sejarah-alat-

musik-harmonika/ 

 

 bagian-bagian harmonika chord. 

http://harmonicalovers.blogspot.com/2013/04/bagian-bagian-

harmonika_1.html 

 

 


