
BAB V  

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitin dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa Peningkatan Teknik Vokal Frasering Dalam Bernyanyi Unisono dengan 

lagu model Mengheningkan Cipta kepada Siswa-siswi SMP Negeri Satu Atap 

Unina Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan 

mulai pada tanggal 27 April sampai 05 Mei 2021 dimana ke enak siswa mampu 

mencapai hasil yang baik walaupun belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dalam 

proses penelitian yang dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu : 

1. Tahap Awal  

Pada tahap awal, merupakan pertemuan pertama dimana peneliti 

bertemu dengan Kepala Sekolah untuk meminta ijin melaksanaka  

penelitian dan bertemu dengan guru Seni Budaya guna mendapatkan 

rekomendasi untuk siswa-siswi yang akan menjadi subyek penelitian. 

Peneliti berhasil mendapatkan rekomendasi siwa-siswi kela VIIIA 

berjumlahkan 6 orang yang akan bersama peneliti melaksanakan proses 

pembelajaran yakni : 

 

 



No. Nama 

1. Fridolonus Amtahan ( Ido ) 

2. Fransiska Febrianti Balok ( Riska ) 

3. Maria Selfarici Humoen ( Rici ) 

4. Maria Kampi Deli Tkafun ( Kampi ) 

5. Fransiskus Muinnesu ( Fence ) 

6. Elisabeth Silvatreli Humoen ( Elsa ) 

 

2. Tahap Inti 

Pada tahap inti ini merupakan pertemuan 1-5 Di antaranya : 

 Pertemuan pertama memberikan penjelasan tentang materi teknik 

frasering yag baik dan benar dalam bernyanyi. 

 Pertemuan ke dua latihan pernapasan dan juga melatih teknik 

artikulasi serta membaca kalimat lagu Mengheningkan Cipta. 

  Pertemuan ke tiga membaca kalimat lagu dan juga menyanyikan 

frase-frase dalam lagu. 

 Pertemuan ke empat melatih teknik vokal dengan menyanyikan 

etude dan juga menyanyikan setiap frase dalam lagu sampai 

tuntas. 



 Pertemuan ke lima proses pemantapan dengan menyanyikan 

semua frase secara utuh dengan memperhatikan teknik artikulasi 

dan pernapasn yang baik dan benar.  

3. Tahap Akhir 

Ditahap ini merupakan pertemuan ke enam siswa-siswi menampilkan 

nyaniyan dengan frase yang baik dan benar meskipun bukan frase utuh 

melainkan semi frase. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

peneliti menemukan berbagai macam kesulitan yang dialami oleh siswa-

siswi. Kesulitan tersebut mencakup berbagai hal yang telah dijelaskan 

peneliti saat proses latihan. Dalam mengatasi masalah ini peneliti 

memberikan contoh kepada siswa-siswi. Pada akhirnya siswa-siswi 

mampu bernyanyi dengan baik meskipun hasilnya belum sempurna.  

B. Saran 

Saran yang ingin disampaikan penelti saat ini yaitu : 

1. Bagi siswa/I SMP Negeri Satu Atap Unina  

Harus selalu punya keinginan untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan yang sudah ada dalam diri sehingga apa yang sudah tertanam 

dapat berkembang dengan cepat, serta selalu semangat, memiliki 

kemampuan yang kuat dalam diri dan disiplin dalam menjalankan latihan-

latihan sehingga siswa/I mampu bernyanyi lagu apa saja dengan teknik 

phrasring yang baik dan benar. 

 



2. Bagi Guru Seni Budaya SMP Negeri Satu Atap Unina  

Guru harus lebih mahir dari siswa/I sehingga siswa/I mendapat lebih 

banyak ilmu dari guru, serta harus selalu melihat bakat dan kemampuan 

siswa/I sehingga guru mampu membantu mengembangkan kemamuan 

siswa/i.       
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