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BAB V 
PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang tertera pada 

bagian sebelumnya tentang pembelajaran keterampilan dasar 

interpretasi akot dalam memainkan alat musik piano melalui 

metode Discovery Learning dalam lagu model Waktu Tuhan bagi 

mahasiswa kelompok minat piano Program Studi Pendidikan 

Musik Semester VII UNWIRA Kupang tahun akademik 2020, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pembelajaran 

interpretasi akor dalam memainkan alat musik piano melalui 

metode Discovery Learning dilakukan melalui 4 (empat) tahap, 

yakni 1). Peneliti melakukan perekrutan secara personal dan non 

formal bagi mahasiswa minat piano untuk merekrut mahasiswa 

menjadi subjek penelitian sebanyak 3 orang, 2). Peneliti 

membimbing mahasiswa berlatih teknik – teknik penjarian untuk 

meningkatkan keterampilan mahasiswa, 3). Peneliti memberikan 

etude untuk latihan Latihan progresi akor primer dan sekunder 

dalam posisi dasar, pembalikan pertama dan kedua pada tangga 

nada mayor dan minor secara. 4). Peneliti memberi arahan dan 

pelatihan lagu Bolelebo dengan menerapkan konsep interpretasi 

lalu objek penelitian memainkan lagu bolelebo sesuai dengan 
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interpretasinya. 5). Mengarahkan dan membimbing subjek 

penelitian menerapkan konsep interpretasi untuk memecahkan 

masalah (memainkan lagu model), sampai mahasiswa mampu 

mempresentasikan hasil pembelajaran Interpretasi akor dalam 

memainkan lagu model Waktu Tuhan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

mahasiswa minat keyboard pada Program Studi Pendidikan Musik UNWIRA 

Kupang dengan menerapkan konsep Interpretasi akor dalam lagu model 

Waktu Tuhan. Tujuan penelitian ini juga dibatasi, yakni mahasiswa yang 

menjadi objek dalam penelitian ini diharapkan mampu memainkan atau 

mengiring dengan menerapkan konsep interpretasi. Tahap – tahap 

pembelajaran harmoni manual dalam penelitian ini, mampu meningkatkan 

keterampilan mahasiswa minat piano pada Program Studi Pendidikan Musik 

UNWIRA dalam memainkan lagu model yang merupakan hasil penerapan 

dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam penelitian ini. 

 

B. SARAN 

1. Bagi Program Studi Pendidikan Sendratasik UNWIRA Kupang 

a. Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Seni di Nusa Tenggara 

Timur, kiranya dapat memberikan pembelajaran Intertretasi Akor 

khususnya pada alat musik Piano kepada mahasiswa/i minat piano di 

Program Studi ini sehingga dapat menghasilkan pendidik seni musik 
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yang berkualitas dari segi pengetahuan dan keterampilan musik, 

khususnya pada alat musik Piano. 

2. Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sendratasik 

a. Sebagai Calon Guru Seni khususnya dibidang seni musik, hendaknya 

lebih serius dalam mengasah keterampilannya dan selalu tekun dalam 

berlatih sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuannya dengan 

baik. 

b. Salah satu keterampilan yang dituntut sebagai output dari Program 

Studi Pendidikan Musik yang barkualitas adalah keterampilan dalam 

memainkan alat musik keyboard sehingga mahasiswa dituntut untuk 

tekun belajar dalam meningkatkan keterampilannya. 

c. Keterampilan menerapkan Interpretasi Akor merupakan keterampilan 

pada tingkat menengah keatas, sehingga harus menguasai Teori 

Musik, Ilmu Harmoni dan keterampilan – keterampilan dalam 

memainkan alat musik piano yakni teknik – teknik dasar penjarian, 

seperti : 

- Teknik Penjarian Tangganada  

- Teknik Penjarian Trinada  

- Teknik Penjarian Bisu  

Teknik – teknik penjarian ini harus dikuasai dalam berbagai tangga 

nada. 

d. Penguasaan materi Teori Musik, Ilmu Harmoni, Teknik – Teknik 

Penjarian piano dan Teknik – Teknik Iringan Sederhana seperti yang 
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disebutkan di atas, menjadi syarat utama untuk mempelajari 

Interpretasi Akor. 

e. Sering mendengar musik dan mencari referensi juga cukup penting 

untuk menambah wawasan  dalam menginterpretasi akor dan yang 

harus diingat, referensi menentukan apa yang mau kita buat khususnya 

dalam Interpretasi akor. 
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LAMPIRAN 

 

 

(Teks lagu model) 



164 
 

\ 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 



166 
 

 

 


