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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa tahapan penelitian dan penyusunan tugas

akhir skripsi ini sampai kepada bagian penutup untuk menyimpulkan dan

memberikan saran atas segala tulisan yang telah ditorehkan. Pada bagian ini

penulis mencoba menjawab beberapa rumusan masalah yang telah di

rumuskan sebelumnya.

Proses penyusunan komposisi ini dimulai dengan pembuatan patch

menggunakan VSTi Mai Tai dalam software Studio One 3. Pembuatan patch

dimulai dengan pengambilan sample suara dari keempat buah bentuk

gelombang, yaitu: sinus, segitiga, gigi gergaji dan persegi. Kemudian

keempat buah sample suara tersebut diolah dengan penambahan berbagai

jenis VST effect dan pengaturan masing-masing parameter dari VST effect

yang digunakan sehingga menghasilkan empatbuah patch yang diberi nama

Melosine menghasilkan karakter suara seperti vibraphone, Melangel dan

Harmooth menghasilkan karakter suara seperti instrumen gesek dan Perquare

menghasilkan karakter suara seperti bass drum. Suara yang dihasilkan oleh

patch dibuat sedikit mirip dengan instrumen analog dan penambahkan VSTi

bertujuan agar patch lebih selaras dengan duet gitar. Langkah selanjutnya ada

pengumpulan ide-ide musikal seperti motif, frase, sukat, tonalitas dan

pemilihan patch yang akan digunakan dalam tiap-tiap movement dari

komposisi “Sonata Electronica”. Penulis menuangkan ide-ide tersebut

kedalam software Sibelius yang kemudian di export ke dalam bentuk file

MIDI dan diedit dengan menggunakan software Studio One 3. Langkah

berikutnya adalah mixing yang berguna untuk menyeimbangkan level setiap

patch dan mengkonversi data-data audio yang dihasilkan dari proses mixing

menjadi satu file audio atau biasa disebut dengan proses mixing down.

Langkah terakhir adalah proses mastering yang berguna untuk mengangkat
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level dari data audio yang dihasilkan pada proses mixing sehingga terdengar

lebih keras.

Komposisi “Sonata Electronica” terdiri dari tiga movement. Movement

pertama adalah Sonata Electronica Allegro, memiliki struktur Sonata Form

yang didalamnya terdapat bagian Eksposisi, Development dan Rekapitulasi.

Sonata Electronica Allegro menggunakan sukat 4/4 dan tonalitas D minor lalu

modulasi ke F mayor, D mayor dan kembali ke D minor. Movement kedua

adalah Sonata Electronica Largo memiliki struktur Ternary Form yang

didalamnya terdapat bagian A - B - A'. Sonata Electronica Largo

menggunakan sukat 6/8 dan tonalitas C Mayor lalu modulasi ke A minor dan

kembali ke C mayor. Movement ketiga adalah Sonata Electronica Allegretto

memiliki struktur Sonata Form yang didalamnya terdapat bagian Eksposisi,

Development dan Rekapitulasi. Sonata Electronica Allegretto menggunakan

sukat 4/4 dan tonalitas A minor lalu modulasi ke D minor, A mayor, F minor

dan kembali ke A minor.

B. Saran

Dalam menyusun sebuah komposisi banyak hal yang harus dipelajari

dan dipahami secara mendalam. Ilmu-ilmu musik klasik yang didapat penulis

saat duduk dibangku perkuliahan sudah sangat membantu dalam penyusunan

struktur dan analisis komposisi “Sonata Electronica”. Mengingat komposisi

tersebut memadukan duet gitar dan patch, kurangnya sumber dan terbatasnya

ilmu tentang musik modern dan sound engineering menjadi hal penghalang

dalam penyusunan komposisi tersebut.

Diharapkan fakultas dan universitas bekerjasama untuk menambah

fasilitas dan referensi yang dapat menunjang proses kreatif tersebut. Dosen-

dosen memberi dorongan dan bimbingan kepada mahasiswa untuk berani

membuat karya-karya baru dan menampilkannya ke masyarakat luas.


