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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 “Sonata Jazz Reggae” merupakan komposisi yang mengusung genre jazz 

dan reggae dengan struktur sonata. Stuktur sonata dimaksudkan sebagai kerangka 

utama dalam keseluruhan komposisi ini, namun pergerakan melodi dan harmoni 

tidak mengacu pada musik klasik. Strukstur baku sonata memang tidak 

direalisasikan secara utuh pada komposisi ini. Akan tetapi tempo cepat lambat 

cepat yang menjadi salah satu karakter dari sonata tetap digunakan. 

 Dalam penuangan ide musikal dalam penyusunan komposisi ini tentu saja 

menonjolkan gaya musik jazz swing dan reggae. Dalam proses pengerjaan 

komposisi ini tidak menekankan ungkapan emosional serta ekspresi musikal 

yang membutuhkan intensitas tinggi. Selain itu, pola ritme sinkopasi serta 

harmoni akor yang diperluas dengan akor 7, 9, hingga 11 banyak digunakan 

dalam komposisi ini. Komposisi ini akan disajikan dalam format combo band 

yang terdiri dari intrumen trumpet, trombon, saksofon alto dan tenor, gitar 

elektrik, vibrafon, keyboard, bas elektrik, dan drum. 

 Komposisi “Sonata Jazz Reggae” terdiri dari tiga movement. Movement 

pertama dan movement kedua menggunakan bentuk (A, B, A’). Komposisi ini 

dimulai dengan introduksi, bagian A yang terdiri dari tema 1 dan 2, bagian B 

yang merupakan improvisasi yang bertujuan untuk lebih menonjolkan karakter 

musik jazz, bagian A’ yang merupakan bagian pengulangan dari bagian A. 

 Yang membedakan movement pertama dan movement ke dua adalah genre 

yang dibawakan. Movement pertama mengusun genre jazz, sedangkan movement 

kedua mengusung genre reggae. Movement pertama memiliki tempo yang lebih 

cepat disbanding dengan movement kedua. Pada movement pertama terdapat 

modulasi pada tema 2 dan bagian b, sedangkan pada movement ke dua tidak 

terdapat modulasi melainkan hanya progresi akor yang berbeda. 
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 Movement ketiga merupakan penggabungan genre jazz dan reggae. 

Komposisi ini menggunakan bentuk rondo (A, B, A, C, A’). Bagian A masih 

meonjolkan genre jazz dengan maksud agar pendengar masih dapat menikmati 

nuansa jazz setelah mendengarkan movement kedua. Pada bagian B mulai 

terdapat penggabungan antara genre jazz dan reggae. 

  

B. Saran 

        Dalam menyusun sebuah komposisi musik, banyak hal yang perlu di 

pelajari secara mendalam terutama pengetahuan tentang musik. Memperbanyak 

referensi baik audio, video, maupun tertulis dapat membantu proses penuangan 

ide-ide musikal. Sehingga nada-nada yang dihasilkan lebih berfariasi dalam 

membentuk melodi maupun harmoni. 

 Tidak ada batasan dalam menyusun sebuah komposisi musik. Ada banyak 

kebebasan untuk menuangkan segala ide yang dimiliki. Banyak sekali genre 

musik yang dapat memberikan inspirasi dalam menyusun sebuah komposisi 

musik. Kita bebas bereksplorasi menggabungkan beberapa genre musik sehingga 

tercipta sebuah karya komposisi yang indah. 


