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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian mengenai pembelajaran bass elektrik pada 

komunitas Jazz Bojonegoro, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut:  

1. Pada proses belajar mengajar di komunitas jazz bojonegoro khususnya bass 

elektrik, anggota bass elektrik lebih menyukai materi yang berhubungan 

dengan improvisasi. Terlihat dari saat proses belajar mengajar, saat pengajar 

memberikan materi tentang pentatonik minor scale ketertarikan terlihat pada 

anggota tersebut di bandingkan dengan materi sebelumnya.   

2. Pengajar memberikan beberapa metode dalam pembelajaranya. Yaitu : 

pengenalan anatomi bass, bentuk fingering / senam jari, pengenalan notasi 

dan beberapa clef atau kunci, tanda dinamika, materi lagu dan scale. 

 Penulis ber asumsi bahwa proses pembelajaran suatu instrumen 

khususnya bass elektrik haruslah di mulai dari teknik dasar hingga teknik 

profesional agar seorang pemain bass mencapai keberhasilannya dalam bermain 

yang sesungguhnya. 
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B. Saran 

 Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran 

yang dibagi menjadi dua bagian: 

1.  Untuk para pengajar musik terutama pengajar bass elektrik.  

Pada saat pengajar ingin memberikan materi yang tidak berhubungan 

dengan improvisasi sebaiknya pengajar mengemas materi tersebut menjadi lebih 

menarik atau menyusunnya dalam suatu improvisasi yang membuat anggota 

tertarik dalam melakukannya. Selain itu, pengajar bisa memberikan video dari 

pemain bass yang berpengaruh dalam perkembangan bass elektrik. Tujuannya 

supaya anggota menyadari bahwa setiap materi yang diberikan pengajar adalah 

penting. 

2. Untuk Anggota Bass Elektrik 

Dalam sebuah proses pembelajaran sebaiknya anggota mengetahui terlebih 

dahulu minat dan bakatnya untuk menghindari proses pembelajaran yang 

membosankan. Ketika mendapatkan materi yang terkesan membosankan  dari 

pengajar, anggota harus menanyakan penjelasan tentang materi tersebut seperti 

kegunaannya dalam mempelajari bass elektrik dan alasan kenapa menjadi penting 

untuk dipelajari. Selain itu anggota harus mempunyai niat, semangat dan 

kesabaran yang besar dalam proses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. 
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