
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengembangan diri musik di SMPN 3 Golewa merupakan

salah satu kegiatan untuk membentuk kepribadian peserta didik terutama dalam

mengembangkan minat dan bakatnya. Melalui kegiatan ini, seluruh aktifitas yang

berhubungan dengan kreatifitas siswa dilatih, diasah dan ditempah menjadi

sesuatu yang berguna bagi dirinya juga bagi orang lain dikemudian hari. Proses

latihan membaca notasi musik dalam bentuk solmisasi dilakukan oleh peneliti

pada bulan November 2015 dengan menggunakan metode solfegio. Solfegio

adalah melakukan latihan kemampuan pendengaran atau ketajaman pendengaran

musik.

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

membaca solmisasi pada siswa siswi minat paduan suara di SMPN 3 Golewa

meliputi :

1. Memperkenalkan notasi kepada siswa dengan menjelaskan tentang

nilai-nilai not,

2. memainkan keyboard nada-nada setiap interval untuk membedakan

tinggi rendah nada dan siswa-siswi mendengar dengan saksama

3. siswa-siswi menyanyikan nada-nada yang didengar

4. Pembina dan peneliti menyanyi bersama sama dengan siswa-siswi

5. Pembina dan peneliti memberikan latihan tambahan kepada siswa-

siswi yang mengalami kesulitan



6. Latihan dilakukan secara berulang-ulang  sampai pada akhirnya

semua siswa-siswi menguasai materi latihan dengan baik.

7. Menugaskan siswa-siswi untuk latihan mandiri di rumah

Setiap akan mengadakan latihan peneliti menyiapkan alat peraga yang

sesuai seperti partitur, keyboard ataupun alat lainnya yang sesuai dengan materi

latihan. Penggunaan keyboard sangatlah menunjang keberhasilan dalam

meningkatkan kemampuan membaca solmisasi dengan metode solfegio selain itu

ketekunan dari para siswa dalam berlatih sangat diperlukan serta kesabaran

pembina dalam melatih dan membimbing siswa-siswi. Membimbing siswa yang

mengalami kesulitan merupakan tanggung jawab besar bagi seorang guru sebagai

pengajar, pendidik dan pembimbing. Keberhasilan siswa siswi dalam latihan

membaca solmisasi juga merupakan keberhasilan guru yang selalu mendampingi.

Tidak ada yang tidak bisa bagi orang yang selalu berusaha dan berjuang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti

yakni sebagai berikut :

a. Setiap proses pembelajaran seorang guru perlu menyiapkan alat peraga

untuk memperlancar proses latihan dan guru harus menguasai materi

latihan tersebut.

b. Siswa harus memiliki kemauan yang tinggi  serta selalu berusaha untuk

menjadi lebih baik dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

c. Setiap waktu latihan guru atau Pembina harus selalu mendampingi atau

setiap ada latihan bernyanyi kehadiran Pembina sangat diharapkan



d. Latihan harus dilakukan secara rutin dan berulang- ulang

e. Menyediakan ruangan khusus untuk ruang musik, agar para siswa-siswi

dapat berlatih musik dengan leluasa serta alat musik yang ada tetap berada

di ruangan itu sehingga tidak mudah rusak selain itu ketika sedang

berlatih tidak mengganggu kegiatan yang lainnya.
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