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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

 Setelah dilakukan penelitian mengenai penerapan improvisasi lagu Moment’s 

Notice karya john Coltrane dengan penggabungan chordal dan modus ionian, maka 

dapat diisimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Peran ionian dan chordal sangat penting bagi musisi jazz yang sedang dalam 

masa pembelajaran, ibaratkan sebuah tongkat bagi seorang Tunanetra. 

Semua musisi jazz akan mengalami jam session. Saat jam session sedang 

berlangsung, seorang musisi jazz amatir dapat menggunakan ionian sebagai 

alternatf untuk menghadapi situasi saat jam session.  

Walaupun sederhana namun ini adalah cara lazim yang dapat digunakan 

ketika berimprovisasi dengan menggunakan modulasi. Ionian yang begitu 

sederhana bisa terdengar lebih kaya ketika dimainkan dengan modulasi. 

Keterampilan menyusun nada sangat dibutuhkan untuk membuat suatu 

improvisasi yang baik. 

b. Penerapan improvisasi dengan menggabungkan modus ionian dan chordal 

pada lagu ini adalah mencari tonal dalam lagu tersebut. Maka tonal dalam 

lagu tersebut pempunyai peran yang sangat penting. 
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A. Saran 

Berdasarkan uraian hasil analisis penerapan kombinasi penggabungan 

ionian dan chordal, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya 

untuk dapat menemukan penerapan-penerapan baru. Contohnya, di 

pembahasan ini menggabungkan ionian dan chordal. Mungkin peneliti 

selanjutnya bisa menggabungkan antara chordal dengan modus lain. Karena 

kreativitas tidak ada batasnya, selalu ada hal baru untuk berimprovisasi. 

ketika sudah menguasai metode ini, jangan berhenti di sini. Pemain harus 

mengembangkan keterampilan masing-masing. 
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