BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Kegiatan

ketrampilan

bermain

alat

musik

sesungguhnya

merupakan hal yang memiliki peranan yang sangat penting dalam
kegiatan ekstrakurikuler minat musik di sekolah. Alat musik keyboard
menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dimin ati oleh peserta
didik di SMP Negeri 5 Kota Kupang.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru.
Yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah ketrampilan dasar
peserta didik dalam memainkan keyboard pada kegiatan ekstrakuriku ler.
Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap awal, tahap inti,
dan tahap akhir.
Pada tahap awal, peneliti mulai mengajarkan tentang sejarah
musik keyboard berdasarkan etimologis (asal katanya) serta melatih
peserta didik memainkan akord dan melodi lagu mengheningkan cipta
dengan baik dan benar.
Pada tahap inti, peneliti melatih peserta didik untuk memainkan
lagu mengheningkan cipta. Tahap ini, peserta didik masing -masing
memainkan peranannya yakni pria memainkan akord lagu dan wanita
memainkan melodi lagu.
Pada tahap akhir, peserta didik telah mampu memainkan lagu
mengheningkan

cipta

dengan

baik

dan

benar.

Dengan

adanya

peningkatan ketrampilan dasar memainkan alat musik keyboard pada
setiap tahap dapat disimpulkan bahwa, dengan menerapkan metode

meniru dan drill, peserta didik telah mampu menguasai teknik dasar dan
bisa memainkan lagu mengheningkan cipta dengan baik benar.

5.2. Saran
Dengan

melewati

beberapa

tahapan

proses

yang

dilakukan

peneliti pada proses latihan kegiatan ekstrakurik uler pada peserta didik
di SMP Negeri 5 Kota Kupang, maka ada beberapa saran yang diberikan
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi sekolah
Sebagai salah satu cabang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, alat
musik keyboard harus lebih diperhatikan.
2. Bagi guru mata pelajaran
Waktu latihan yang diberikan kepada peserta didik dalam melatih
memainkan alat musik keyboard lebih banyak.
3. Bagi peserta didik
Dalam proses latihan alat musik keyboard, peserta didik agar lebih
serius dan rajin dalam berlatih.

4.

Bagi peneliti selanjutnya
Bagi

peneliti

ketrampilan

yang

hendak

memainkan

alat

meneliti
musik

tentang
kayboard

peningkatan
agar

dapat

memberikan pelatihan yang lebih baik agar permainan keyboard
sebgai kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Kota Kupang
lebih baik lagi.
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