
BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penulisan  notasi musik dengan menggunakan notasi balok merupakan suatu hal  baru 

yang belum pernah diajarkan kepada siswa-siswi SMA Kristen 1 Kupang dalam mata pelajaran 

kesenian. strategi yang dilakukan guru dalam  menerapkan metode solfeggio terhadap 

pembelajaran notasi balok yakni, guru membimbing siswa dalam penjelasan teori maupun 

praktek, siswa menyimak secara saksama,  kemudian secara bersama-sama menirukan 

berdasarkan contoh yang diberikan guru. Proses kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai 

siswa memahami dengan baik materi pelajaran yang diterapkan. Adapun proses penerapan 

metode solfeggio dalam pembelajaran notasi balok pada siswa-siswi kelas XI IPS-2 SMA 

Kristen 1 Kupang sebagai berikut:  

1. Guru menjelaskan teori musik dasar tentang notasi balok yang meliputi pengertian notasi 

balok, bagian-bagian notasi balok,  bentuk not, nilai not,  tanda istirahat serta arti dan 

nilai titik not yang berfungsi memperpanjang nada. 

2. Guru membimbing siswa dalam praktek membunyikan bentuk, nilai not serta tanda 

istirahat dari not penuh sampai not seperdelapan serta tanda diam dari not penuh sampai 

not seperdelapan dengan permainan gerak anggota tubuh (tepukkan tangan, hentakan 

kaki, tepukkan paha dan mengetuk pena pada meja). 

3. Guru menjelaskan teori tentang pengertian paranada, garis bantu, tanda birama serta 

tanda kunci yang berfungsi untuk menentukan nama dan letak nada pada paranada. 



4. Guru bersama siswa berpartisipasi aktif dalam membaca tangga nada, membaca not-not 

pada spasi dan garis paranada serta membaca beberapa latihan agu pendek/etude yang 

sederhana dalam notasi balok. 

 

 5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan penulis: 

1. Pembelajaran notasi balok merupakan bagian dari pembelajaran kesenian oleh karena itu 

pembelajaran notasi balok harus diakrabi serta diperkenalkan sehingga dengan 

kemampuan tersebut siswa dapat memperluas wawasan khazanah musik dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat ini.  

2. Metode pembelajaran yang sudah diterapkan dalam proses pembelajaran notasi balok 

sebaiknya dipertahankan dan berusaha untuk menemukan lagi metode-metode 

pembelajaran baru  demi memperkaya metode pembelajaran yang ada. 

3. Memacu tingkat kesadaran siswa/i akan pentingnya pembelajaran notasi balok bagi  masa 

depan mereka nanti.  
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