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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa tahap latihan teknik block chord sangat berpengaruh besar

terhadap kekuatan jari-jari tangan dan suara dawai yang dihasilkan. Oleh karena

itu teknik penjarian harus diajarkan terlebih dahulu kepada pelajar pemula supaya

hasil yang didapatkan pada saat belajar gitar lebih maksimal. Pada contoh latihan

yang dipraktikkan oleh Samuel dan Reinhard dapat diambil data dan disimpulkan

bahwa:

1. Materi latihan teknik block chord dalam bentuk akord jazz yang diajarkan

kepada Reinhard dan Samuel dapat dipahami dengan baik. Walaupun dalam

proses pemahaman materi yang disampaikan Reinhard dan samuel memiliki

kendala masing-masing dalam pemahaman materi tersebut.

2. Proses latihan teknik penjarian tangan kiri yang dilakukan dari tahap yang

sederhana hingga selanjutnya memerlukan porsi latihan yang sama dalam

pembentukan jari-jari tangan. Hasil yang didapatkan Reinhard dan Samuel adalah

bisa memainkan teknik block chord dengan baik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti secara kualitatif dapat

dinyatakan bahwa Samuel dan Reinhard sangat tertarik, senang dan antusias

dalam mengikuti metode pembelajaran teknik block chord pada gitar elektrik.

Metode yang telah dipelajari berhasil dikuasai dan dikembangkan dengan baik.
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B. Saran

Beberapa hal yang dapat penulis sarankan dari hasil penelitian ini agar

dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Pada saat awal belajar gitar elektrik banyak metode pembelajaran yang

bisa digunakan untuk menguatkan jari-jari tangan kiri, bilamana jari-jari kuat

maka pada saat mengeblok akord bisa menghasilkan bunyi yang baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih perlu diperbaiki. Diharapkan untuk peneliti

selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan melengkapi data

kualitatif dengan menggunakan test kekuatan jari tangan pada pemula pelajar gitar

elektrik agar data lebih akurat.
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