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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Banyak pemerhati musik yang mengikuti dan memperhatikan perjalanan musik 

celtic Irlandia. Musik ini banyak mengalami perkembangan dan inovasi di 

dalamnya. Penyampaian musik ini bisa melalui media yang bermacam-macam. 

Pada periode tradisional masyarakat sudah sangat inovatif dalam bermusik. Tetapi 

dengan berjalannya waktu perkembangan dan eksplorasi dalam bermusik terus 

terjadi. Dalam lagu greensleeves yang dibuat dalam gaya musik celtic Irlandia ini 

menjadi sangat terkenal dan fenomenal diantar negara-negara yang lainnya. 

Dikarenakan karena adanya ciri khas dari gaya bermusik dalam melodi dan ritmik 

yang berbagai macam variasi yang dibuatnya. Di jaman sekarang musisi Irlandia 

lebih bebas untuk bereksperimen. Banyak kelompok musisi muda baru yang 

mengambil latar belakang dari tradisi musik celtic. Diantaranya yaitu dengan 

menggabungkan beberapa gaya musik dari daerah lain yang masih berhubungan 

dengan tradisi celtic. Seperti halnya pada salah satu lagu greensleeves. Lagu folk 

tersebut merupakan salah satu lagu yang fenomenal dan banyak dalam berbagai 

macam versi. Keistimewaan pada lagu greensleeves ini adalah menjadikan nuansa 

yang menjadi lebih indah dan sangat mudah sekali untuk diimiajinasikan.Dan 

keistimewaan yang utama adalah ada pada melodi, ritme, dan alat musik Irlandia 

dalam berbagai macam variasi permainannya. 
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B. Saran 

Untuk melestarikan kebudayaan suatu daerah atau negara tidak ada salahnya 

jika kita ikut mengetahui atau lebih baiknya mempelajari budaya bangsa. Musik 

celtic Irlandia adalah sabuah musik tradisional yang patut untuk dilestarikan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan adanya upaya-upaya pengenalan ke seluruh 

lapisan masyarakat, melalui pengenalan suatu lagu rakyat disetiap daerah bukan 

hanya pada lagu tetapi juga pada gaya dan alat musik yang digunakannya. Dan 

tidak ada salahnya untuk tetap melestarikan lagu-lagu yang telah lama berdiri 

sehingga lagu tersebut akan tetap ada dan dapat menambah wawasan kepada 

masyarakat manapun dan saling melstarikan antar budaya sesama. Musik celtic 

Irlandia adalah salah satu aset budaya bangsa melalui seminar tentang sejarah 

perkembangan musik tradisinya. 
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