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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Teknik slide dalam gitar blues adalah teknik bermain gitar yang menggunakan 

alat bantu seperti pipa logam atau kaca yang dimainkan dengan cara digesekkan di 

atas dawai dengan tujuan untuk menghasilkan suara berbeda yang terdengar halus. 

Yang perlu dilakukan saat memainkan teknik slide pada gitar adalah membantu jari 

kelingking yang dipasang slide dengan cara mengatur ketiga jari yang berada di 

dekatnya (jari telunjuk, jari tengah, jari manis). Kesulitan dalam permainan teknik 

slide ini yaitu empat jari yang tidak terpasang slide dan menjadi kaku untuk 

memainkan rhythm atau melodi karena pipa yang dipasang pada jari kelingking atau 

jari manis menghambat pergerakannya. 

  Dalam penerapannya, teknik slide pada lagu Sidewinder karya Eric Sardinas 

membutuhkan beberapa aspek pendukung yaitu dari pengaturan gitar dan kemampuan 

bermain. Hal yang mendukung permainan slide dari segi pengaturan gitar adalah 

dengan mengatur ketinggian jarak dawai dari fretboard dan pemilihan dawai yang 

berukuran besar. Dan hal yang mendukung permainan slide dari segi kemampuan 

bermain adalah perlunya penyesuaian jari dengan cara latihan kombinasi antara jari 

yang memakai slide dengan jari yang tidak menggunakan slide.  
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 Kenyamanan adalah hal yang penting untuk diperhatikan sehingga 

bisa membuat tubuh menjadi rileks atau santai dan menghasilkan permainan 

musik yang optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jarak dawai 

ke fretboard menjadi lebih tinggi dari gitar standard dan menggunakan ukuran 

dawai yang lebih tebal, yaitu ukuran 0.10 sampai dengan ukuran 0.13. karena 

saat memainkan slide menggunakan gitar yang memiliki ukuran dawai tipis 

akan menyebabkan dawai menyentuh fretboard karena tidak  kuat menopang 

slide, sehingga suara yang dihasilkan terdengar seperti bermain dengan tidak 

menggunakan slide.  

 

B. Saran 

 Dalam bermain slide, disarankan untuk tidak mengutamakan 

kecepatan bermain atau speed tetapi maksimalkan permainan dengan latihan 

kombinasi antara jari yang tidak menggunakan slide dengan jari yang 

menggunakan slide. Latihan kombinasi yang dimaksudkan adalah seperti 

latihan fingering secara rutin karena akan membantu saat menerapkan teknik 

slide dalam sebuah repertoar. 
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