
                               BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran dalam upaya peningkatkan 

keterampilan bermain gitar dengan petikan arpeggio dalam model lagu Ambilkan 

Bulan Bu pada mahasiswi semester IV Program Studi Pendidikan Musik UNWIRA 

Kupang minat gitar melalui metode drill telah ditempuh melalui beberapa tahap yaitu 

perekrutan, penentuan jadwal latihan, pemaparan materi dan latihan hingga 

pementasan hasil dalam memainkan lagu Ambilkan Bulan Bu dengan petikan 

arpeggio, dilanjutkan dengan tahap inti yaitu latihan masing-masing kelompok sesuai 

perannya yang ada pada aransement dan latihan akord lagu dengan menggunakan 

teknik arpeggio  serta tahap akhir pementasan. Secara keseluruhan penelitian ini 

melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap awal persiapan diawali dengan menjelaskan pengertian metode drill dan 

pengertian teknik arpeggio kepada mahasiswi penelitian dan menjelaskan 

tentang lagu “Ambilkan Bulan Bu” yang yang akan dimainkan. 

2. Tahap inti mengenai proses latihan yang dilakukan oleh mahasiswi penelitian 

dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keenam, semua proses 

latihan dilaksanakan dengan cara berulang-ulang dengan menekankan pada 

teknik arpeggio saat bermain dari awal sampai akhir lagu. 



3. Tahap akhir mengenai presentase akhir yang dilakukan dalam pertemuan 

ketujuh . presentase akhir dilakukan didalam ruangan kampus Pendidikan 

Musik UNWIRA Kupang. 

 Dalam penelitian ini, selama proses latihan berlangsung, peneliti 

mengamati setiap perkembangan mahasiswi penelitian. Keseriusan dalam 

proses latihan menjadi kunci agar lagu yang dilatih dapat diingat dengan baik 

selama proses latihan, peneliti menemukan pentingnya metode drill sebab 

metode ini sangat tepat untuk dipakai  karena dilakukan secara berulang-ulang 

dan membutuhkan kerja sama serta kekompakan sehingga dapat mengetahui 

perkembangan mahasiswi penelitian dalam memainkan lagu.  

B. Saran 

Setelah melakukan serangkaian latihan pada setiap pertemuan, saran yang inggin 

disampaikan peneliti yaitu : 

1. Semoga dengan tulisan penulis ini dapat memberikan nilai tambah dalam 

pembelajaran seni musik di Universitas katolik widya mandira kupang.  

2. Untuk peserta mahasiswi penelitian agar terus mengembangkan minat mereka 

bukan hanya dalam pemainan gitar menggunakan teknik arpeggio saja akan tetapi 

dalam kegiatan bermusik lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


