
BAB IV 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Marimba adalah alat musik perkusi melodis ( definite ) teknik memainkannya 

dengan cara dipukul yaitu dengan menggunakan stick /mallet. Berbagai 

macam bentuk, bahan, dan cara pembuatannya, mallet berkali-kali mengalami 

perubahan hingga akhirnya mencapai titik maksimal sesuai kebutuhan dan 

fungsinya. Untuk mendapatkan permainan yang lebih berkembang dan 

menghasilkan suara/nada lebih luas serta komplek, maka dalam memainkan 

marimba digunakan teknik empat mallet. Dalam memainkan teknik empat 

mallet banyak hal-hal penting yang harus diperhatikan seperti, bagaimana cara 

memegang/posisi, membuka dan menutup gerakan mallet dan bagaimana cara 

memukul.   

      Sebagai batasan dalam topik ini, maka upaya-upaya pemecahannya 

dengan cara mengambil sikap, yaitu inti dari skripsi mengarah pada penerapan 

teknik empat mallet pada lagu Tambourin Paraprase for Solo Marimba karya 

Keiko Abe. Komposisi musik ini cukup komplek karena menyangkut 

beberapa teknik yang ada dalam permainan marimba seperti, tradisional roll, 

independent roll, dead mallet, shaft mallet, arpegio.Teknik penggunaan mallet 

tersebut dibutuhkan untuk mendukung agar komposisi menjadi lebih hidup 

sesuai impian komposer. Oleh karena itu, agar membuahkan hasil yang 

maksimal yang akan mendasari pemahaman estetika musik khususnya perkusi 
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melodis ( marimba ) perlu adanya ketekunan, keseriusan termasuk dalam 

pemilihan jenis/karakter ( bahan bola dan tangkai mallet ), juga diperlukan 

latihan secara continue tentu saja tidak lepas dari pengawasan seorang guru, 

sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah permainan marimba yang baik 

dan benar. Serta dapat mengetahui segi positif dan negatif pada lagu ini, 

artinya kendala dan hasil telah dibahas juga dalam penerapan di bab 3, tetapi 

setiap kendala yang terjadi pasti dapat terlewati asalkan kita mau bersabar 

dalam memahami teknik demi teknik di dalam lagu ini dan juga ketika ingin 

berlatih diusahakan memiliki tujuan jadi sudah jelas apa yang mau di latih dan 

dipelajari sehingga tidak membuang tenaga dan cenderung akan menjadi lelah 

bahkan bosan. 

B. Saran  

 Teknik permainan musik marimba sudah berkembang pesat, hal itu 

seiring dengan dinamisasi kemajuan masyarakatnya, terutama sesuai dengan 

perkembangan pola pikir manusia pada situasi, kondisi dan lingkungan 

masing-masing. Teknik tersebut menyangkut beberapa hal yaitu penggunaan 

teknik empat mallet baik independent roll, dead mallet dan shaft mallet, 

arpegio. Beberapa teknik tersebut merupakan syarat penting yang harus 

dipahami, dimengerti dan dikuasai bagi para pemain marimba, selain untuk 

mendukung dalam sebuah komposisi juga diharapkan nantinya akan 

menghasilkan sebuah permainan yang profesional. Hal tersebut perlunya 

disadari bagi para pemain marimba untuk terus meningkatkan dalam berlatih 

khususnya penggunaan teknik empat mallet.Terlebih juga bagi Institusi kita 

 
 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



75 
 

agar dapat memeberikan prasarana belajar yang layak, seperti instrumen untuk 

media berlatih sudah tidak layak digunakan dan juga sedikitnya bahan/lagu 

khususnya empat mallet yang bisa dimainkan secara bebas oleh para 

mahasiswa tentu saja sangat mengurangi keaktifan dalam berlatih marimba. 

Oleh karena itu mari kita tetap tekun dan giat dalam berlatih agar nantinya 

dapat menjadi seorang Malletis(sebutan pemain marimba). 
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