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Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi terhadap pembelajaran rekorder sebagai kegiatan

non formal di Sanggar Nafs-i-gira dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembelajaran alat musik rekorder di Sanggar Nafs-i-gira terdiri dari

tahap-tahap ajaran, yaitu pada tahun ajaran I, tahun ajaran II dan tahun

ajaran III.

2. Metode pengajaran yang dilakukan oleh instruktur adalah ceramah

yaitu ketika saat menjelaskan tentang lagu yang akan dimainkan,

demonstrasi yaitu memberikan contoh memainkan lagu dan

drill/latihan yaitu ketika anak belum bisa maka instruktur akan

menyuruh mengulang-ulang bagian yang masih kesulitan.

3. Temuan hasil pengamatan adalah anak-anak kurang memperhatikan

saat instruktur menjelaskan kemudian kurangnya fasilitas seperti kursi

dan stand part sehingga anak-anak harus duduk di lantai saat

pembelajaran sehingga mereka tidak bisa bermain dengan benar

karena harus membungkuk untuk melihat part yang dimainkan

sehingga bentuk anatomi tubuh menjadi tidak benar.

B. Saran

Setelah melakukan observasi, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Instruktur yang memainkan alat musik rekorder:
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a. Lebih memperhatikan, terutama jika memang ada salah satu

anak yang tidak bisa supaya dibimbing lagi agar anak tersebut

bersemangat untuk belajar musik.

b. Untuk partitur lagu supaya diberikan yang sesuai dengan

kemampuan karateristik anak usia SD dan SMP.

2. Kepada Anak-anak di Sanggar Musik Nafs-i-gira

a. Meningkatkan kedisiplinan agar pembelajaran dapat dilakukan

dengan baik.

b. Meningkatkan waktu untuk berlatih secara individu. Bagi yang

belum memiliki instrument pribadi berusaha untuk memiliki

agar dapat berlatih secara individu lebih intensif.

c. Tetap mempertahankan nama baik Sanggar Nafs-i-gira agar

alat musik rekorder ini mendapat apresiasi dari masyarakat

sehingga penghargaan masyarakat terhadap alat musik ini

semakin berkembang.
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