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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran EKSTRAKURIKULER musik ansambel 

campuran pada siswa/siswi minat musik SMA N 2 Kupang meliputi: Tahap 

perekrutan dan tahap pelaksanaan yang terdiri dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan ke empat. 

Tahap perekrutan: Pada tahap ini peneliti bekerja sama dengan guru 

mata pelajaran Seni Budaya menjaring siswa-siswi agar terlibat bermain 

musik ansambel. Berdasarkan pengalaman berkenaan dengan keaktifan siswa 

dan kegiatan musik di sekolah maka guru mata pelajaran seni budaya 

mengarahkan peneliti menjaring siswa kelas XI IPA 4 untuk menjadi anggota 

kelompok musik ansambel dalam penelitian ini. Proses penjaringan tidak 

melalui tes keterampilan bermain alat musik melainkan dengan cara 

menanyakan kemampuan anak dalam memainkan alat musik sesuai dengan 

kebutuhan dalam permainan ansambel yakni rekorder, pianika, gitar, marakas, 

kastanyet dan bongo. Selain itu kelompok yang dibutuhkan ini juga 

diharuskan memiliki waktu  sore hari untuk belajar musik ansambel.  Dari 

proses penjaringan ini akhirnya diperoleh 13 anak yang terdiri dari 3 laki-laki 

dan 10 perempuan.  
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Tahap pelaksanaan: pada tahap pelaksanaan terdiri dari pertemuan 

pertama, ke dua, ke tiga, ke empat yang menjelaskan tentang proses latihan 

meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain ansambel campuran pada 

siswa minat musik SMA Negeri 2 Kupang. Metode yang digunakan adalah 

metode latihan keterampilan (Drill) serta gabungan antara metode ceramah, 

metode demonstrasi, metode latihan kelompok, dan metode pemberian 

tugas. 

Dari data hasil akhir yang telah diperoleh pada pertemuan ke empat, 

dapat dilihat bahwa semua siswa/i benar-benar menguasai permainan lagu 

baik bidikan nada, maupun tempo permainan dan kekompakannya dengan 

sesama teman, sebanyak 3 siswa dengan kriteria baik dan 10 siswa dengan 

kriteria sangat baik. Hasil penilaian diakhir pertemuan ke empat ini 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil penilaian diakhir 

pertemuan ketiga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan 

bahwa meningkatnya keterampilan siswa dalam bermain  musik ansambel 

campuran sebagai kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Kupang. 

Faktor yang mendukung dalam pembelajaran ekstrakulikler musik 

ansambel campuran pada siswa/siswi minat musik SMA Negeri 2 Kupang 

adalah: persiapan siswa/siwi membawa alat musik dalam pembelajaran 

musik ansambel campuran, peneliti menguasai materi pembelajaran musik 

ansambel campuran dan menggunakan metode yang tepat, lingkungan 

keluarga, lingkungan kelompok yang harmonis dan baik, serta sarana dan 
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prasarana yang mendukung dalam pembelajaran EKSTRAKURIKULER 

musik ansambel campuran pada siswa/siswi minat musik SMA Negeri 2 

Kupang. 

Faktor yang menghambat dalam pembelajaran EKSTRAKURIKULER 

musik ansambel campuran pada siswa/siswi minat musik SMA N 2 Kupang 

adalah: beberapa siswa merasa kesulitan dalam teknik memainkan alat-alat 

musik ansambel campuran serta kurangnya tenaga pendidik pada mata 

pelajaran Seni Budaya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran peneliti sebagai brikut: 

1. Dalam pembelajaran seni budaya (materi ansambel musik campuran), 

siswa/siswi lebih meningkatkan kreatifitas bermain alat musik dengan 

latihan yang teratur baik individual maupun kelompok. 

2. Dalam pembelajaran seni budaya, menggunakan metode yang tepat 

sehingga siswa/siswi dapat memahami materi pembelajaran yang diajarkan 

peneliti. 

3. Dalam pembelajaran EKSTRAKURIKULER musik ansambel pada siswa 

siswi minat musik SMA N 2 Kupang, alokasi waktu yang digunakan yaitu 

2x60 menit digunakan sebaik-baiknya, mulai dari tahap perekrutan dan 

tahap pelaksanaan. 
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