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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

Pada bab V peneliti akan memaparkan simpulan yang telah diperoleh dari hasil 

temuan dan pembahasan mengenai distribusi angklung dan penataan artistik yang 

dilakukan oleh pelatih pada Kelompok Angklung Bambu Bumi Siliwangi untuk 

mengikuti lomba Musik Angklung Pa Daeng ke 12 (LMAP-XII). Pembahasan di dalam 

bab ini akan dimulai dari kesimpulan, rekomendasi yang ditujukan untuk beberapa pihak 

yang bersangkutan dengan penelitian ini serta Implikasi berdasarkan hasil pembahasan. 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian data, temuan dan pembahasan sebelumnya mengacu pada 

teori yang diuraikan di bab dua, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian angklung 

yang dilakukan oleh pelatih Kelompok Angklung Bambu Bumi Siliwangi dengan 

menggunakan metode Trial And Error pada kedua karya yang akan dibawakan saat lomba 

yaitu Gold And Silver dan Suite From Mulan terdapat kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan pada penggunaan metode Trail and Error yaitu pelatih dapat dengan leluasa 

mengatur ketebalan bunyi pada setiap nada yang dimainkan dan pemerataan angklung 

pada setiap pemain dapat diatur berdasarkan ketentuan pelatih, sedangkan kekurangan 

pada penggunaan metode ini yaitu dalam prosesnya cenderung memakan waktu yang 

lama dan akan menghambat olah teknik permainan angklung pada nada-nada atau 

ornamen-ornamen yang menurut pelatih penting untuk dilatih secara terus menerus dan 

memerlukan pengabaan khusus oleh konduktor pada saat pertunjukan, jika teknik yang 

dimainkan terhambat, waktu latihan menjadi lebih lama untuk mencapai hasil yang 

maksimal.  Selain penyesuaian teknik-teknik, terdapat pencapaian akustik yang dilakukan 

oleh pelatih Bambu Bumi Siliwangi yang diperoleh melalui penataan formasi berdasarkan 

kebutuhan kontrol bunyi antara pemain dengan konduktor dan konektifitas antar pemain. 

Distribusi angklung erat kaitannya dengan penataan artistik untuk memperoleh estetika 

yang menjadi kriteria penilaian untuk sebuah ajang perlombaan. 
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1.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1.2.1 Implikasi Teoritis 

1) Pendistribusian angklung merupakan bagian terpenting dalam sebuah pelatihan 

kelompok angklung. Dalam permainan sebuah karya lagu menggunakan alat musik 

angklung sangat memerlukan distribusi angklung yang baik.  yang diperoleh dari 

pendistribusian angklung yang baik akan berpengaruh terhadap bunyi yang 

dihasilkan. 

2) Metode distribusi angklung merupakan penentu teknik, dan bunyi yang dihasilkan. 

Terdapat beberapa metode distribusi angklung yang telah digunakan oleh beberapa 

pelatih angklung dengan kelebihan dan kekurangan dalam setiap metode distribusi 

angklung. Maka dari itu, tentukan metode distribusi angklung dengan menyesuaikan 

pada karya yang akan dibawakan dan dirasa paling efektif. 

3) Aspek akustik dapat diraih dengan penataan posisi atau formasi pemain. Bunyi yang 

teratur tidak hanya mengacu pada permainan angklung dengan teknik yang baik, 

tetapi tata letak formasi yang diatur sedemikian rupa dapat mempengaruhi bunyi 

sesuai aransemen. 

4) Pendistribusian angklung dan penataan artistik saling mendukung dalam menciptakan 

estetika musik yang diharapkan.  

1.2.2 Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan penambah pengetahuan dan 

wawasan umumnya bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa musik. Bahwa 

dalam melakukan pendistribusian angklung terdapat sebuah strategi dan penataan artistik 

yang difokuskan pada posisi berdiri untuk sebuah lomba musik angklung. Penulis 

berharap, dapat lebih banyak menarik minat mahasiswa dalam melakukan analisis serupa 

sebagai penerapaan hasil belajar alat musik angklung. Dan juga diharapkan dapat berguna 

bagi lembaga pendidikan sebagai referensi ilmu pendidikan musik khususnya musik 

angklung. 
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1.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparlan diatas, 

peneliti juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan rekomendasi dalam bentuk 

saran. Saran diberikan karena peneliti merasa masih banyak kekurangan pada karya tulis 

ini. Saran ini ditujukkan khususnya untuk: 

1) Seorang Pelatih Grup Angklung, bahwa dalam melatih sebuah grup angklung 

diperlukan berbagai bekal yang banyak, agar diharapkan dapat mengelola grup 

angklung secara maksimal, terlebih jika ditujukan untuk sebuah perlombaan, 

pemilihan metode pendistribusian angklung menjadi hal penting dalam permainan 

ansambel angklung. 

2) Seorang yang ingin belajar Alat musik angklung, dalam bermain alat musik angklung 

sebaiknya menggunakan teknik-teknik dasar bermain angklung, maka dari itu teknik-

teknik dasar tersebut mesti dipelajari agar menghasilkan bunyi yang stabil dan teratur. 

3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait kegiatan 

pelatihan kelompok angklung khususnya penataan formasi tata letak pada kelompok 

angklung, atau fokus penelitian yang berbeda yang dirasa masih kurang dibahas 

secara mendalam. 
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