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BAB VI. KESIMPULAN   

Terbagi menjadi 6 kelas praktek instrument trompet di Prodi Musik, Fakultas Seni 

Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini 

adalah mahasiswa yang instrument mayornya trompet. Dalam praktek di dalam kelas masih 

ada mahasiswa belum mengetahui secara detail macam-macam teknik dasar, bahkan ada 

mahasiswa yang mengetahuinya hanya dua atau tigas jenis teknik dasar. Sehingga masih ada 

mahasiswa yang belum tepat dalam memainkan instrument trompet yang benar, bahkan ada 

juga mahasiswa yang sudah mengetahui teknik dasar yang tepat, tapi dalam meniup trompet 

juga masih salah, contohnya posisi ambasir dan posisi niup, jika salah memainkannya bisa 

berakibat fatal dan menciderain para mahasiswa.  

Di dalam proses implementasi teknik dasar bermain trompet, penulis mencoba 

memfokuskan mahasiswa agar bisa lebih tepat dan tidak sembarangan dalam meniup trompet 

dengan menerapkan teknik dasar yang benar, sehingga mahasiswa mencoba lagi menerapkan 

dengan benar, dan hasilnya maksimal dalam bermain trompet, baik dalam kualitas suara, 

begitu juga dalam memainkan etude, lagu sesuai level kelasnya, dapat lebih simple 

memainkannya.   

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi teknik dasar intrumen trompet 

dalam proses pembelajaran kelas praktek, dapat menghasilkan kualitas permaian trompet 

yang baik dan juga kualitas tone colour yang sempurna. Dengan cara diawali dan wajib 

diterapkan teknik dasar dalam bermain instrument trompet. 

Implementasi teknik dasar instrument trompet wajib menjadi pegangan setiap 

mahasiswa dalam memainkan instrument. Setiap bagian teknik dasar mempunyai fungsi 

dalam memainkan instrument trompet, membantu dalam kualitas karakter suara (tone colour), 

kualitas dalam memainkan etude, lagu dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran para 

pengajar wajib menekankan impementasi Teknik dasar, agar target setiap materi mata kuliah 
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instrument trompet dapat terpenuhi dengan sempurna, sehingga hasil nilai yang diharapkan 

meenjadi yang terbaik.   
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