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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

 

Musik adalah ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian.Melalui 

musik kita dapat mengekspresikan perasaan kita, entah itu perasaan sedih atau gembira. 

Ansambel gitar bass elektrik jarang ditemukan namun ansambel gitar bass elektrik 

mengambil peran yang sangat besar dalam neningkatkan keterampilan dalam hal bermusik 

khususnya  ansambel musik. Seperti dalam penelitian upaya meningkatkna keterampilan 

pembelajaran ansambel gitar gass elektrik dengan lagu model Terasering melalaui metode 

drill  pada mahasiswa semester VI program studi pendidikan musik sebagai kegiatan ekstra 

kurikuler yang dilakukan mulai dari tanggal 08 Mei sampai tanggal 15 Mei 2019 mampu 

mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam proses penelitian yang 

dilaksanakan melalui tiga tahap yakni : 

a. Tahap awal 

 Pada tahap ini ada dua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yakni 

melakukan perekrutan mahasiswa minat gitar bass elektrik  yang menjadi objek 

penelitian, dan penentuan jadwal latihan. 

b. Tahap Inti 

 Pada tahap inti terdapat dua kegiatan yakni pemberian materi umum 

teknik bermain ansambel gitar bass elektrik, dan penerapan materi permainan 

Ansambel  gitarbass elektrik  dalam bentuk praktek yang terjadi selama 7 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama peneliti memberikan materi umum teknik 
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permainan ansambel gitar bass elektrik. Pertemuan kedua melakukan teknik 

penjarain dengan meltih tangga nada C mayor dalam gitar bass 

elektrik.,ketigamelatih teknik pop dan slap yang ada dalam partitur etude 

selanjutnya melatih melodi pokok lagu model terasering,keempatmelatih pola 

iringan dan akord secara bergantian oleh ketiga mahasiswa, kelima melatih bass 

pokok pada lagu model oleh ketiga mahasiswa, keenem ketiga mahasiswa secara 

bergantian memainkan melodi pokok,akor dan bas secara bergantian skaligus 

gladi kotor untuk persiapan pementasan.  

c. Tahap Akhir 

       Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah pementasan hasil dari latihan 

permainan ansambel gitar bass elektrikn dengan lagu model Teraseringoleh 

Mahasiswa semester VI Program Studi pendidikan musik Unwira Kupang. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dapat 

mementasakan ansambel gitar bass elektrik dengan cukup baik. 

 

5.2. SARAN 

Saran yang ingin disampaikan peneliti saat ini, yakni:  

 Mahasiswa harus memperbanyak refrensi tentang gitar bass elektrik 

 Mahasiswa harus memperkaya penguasaan teknik permainan gitar bass elektrik 

 Mahasiswa harus biasa lebih kreatif dalam memainkan alat musik khususnya alat 

musik gitar bass elektrik 

 Mahasiswa harus meningkatkan waktu untuk belajar mandiri dalam 

mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. 
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