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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Komposisi “Dolanan” merupakan sebuah karya musik absolut 

berdasarkan lagu dolanan Jawa Tengah untuk piano tunggal. Struktur musik 

komposisi ini disusun terinspirasi oleh lagu daerah berjudul “Gundul-gundul 

Pacul”, “Cublak-cublak Suweng” dan “Suwe Ora Jamu”, berbentuk sonata 

Klasik. Komposisi ini terdiri dari tiga movement yang dibagi berdasarkan 

tema utama yang berbeda-beda, yaitu movement pertama (Gundul-gundul 

Pacul), movement kedua (Cublak-cublak Suweng), dan movement ketiga 

(Suwe Ora Jamu). Setiap movement terdiri dari bentuk lagu yang berbeda-

beda disesuaikan dengan bentuk sonata Klasik. Pengolahan ide musikal juga 

dilakukan dengan menggunakan variasi ritme dan harmoni, sehingga para 

pendengar dapat mengerti dan menikmati komposisi yang telah dibuat. 

Instrumen yang digunakan dalam komposisi ini adalah piano. 

Berdasarkan pertimbangan instrumen piano memiliki jangkauan nada yang 

paling luas sehingga memberikan banyak ruang gerak untuk penulis dalam 

menghasilkan karya. 

Dalam penyusunan komposisi ini, penulis mengacu pada paparan bab-

bab sebelumnya hal ini menjadikan komposisi bisa diselesaikan tepat waktu. 

Komposisi tercipta dengan adanya referensi yang lengap tentang topik 

diatas dan konsistenti pertemuan dengan pembimbing. 

 

B. Saran 

Komposisi ini ditulis sebagai salah satu karya yang mengangkat lagu 

daerah Jawa Tengah. Secara khusus, komposisi ini ditujukan bagi pemain 

piano sebagai bahan pembelajaran. Lagu “Gundul-gundul Pacul”, “Cublak-

cublak Suweng”, dan “Suwe Ora Jamu” dipilih karena lagu tersebut sudah 

akrab ditelinga penulis. Di masa mendatang, pelaku seni, khususnya seni 

musik yang berasal dari daerah yang lainnya diharapkan dapat melestarikan 

lagu daerah lokal dengan mengangkat lagu daerah masing-masing sebagai 
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tema karya komposisinya. Komposisi ini juga terbuka untuk semua 

komposer musik yang ingin melakukan pengembangan dan inovasi lain. 

Pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen musik 

lainnya yang lebih bervariasi, sehingga pencapaian musik sonata Klasik 

seperti ini dapat lebih baik lagi. 

Pada saat membuat karya, disarankan mahasiswa melakukan 

bimbingan secara teratur agar terjadi konsistensi dalam pemikiran. 

Mahasiswa juga diharapkan menguasai bahasa Inggris dengan baik supaya 

memudahkan dalam mencari sumber penulisan karya.  

Saran bagi mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan UKSW, terutama 

yang mengambil konsentrasi Komposisi Musik agar memiliki minat yang 

besar tentang komposisi dan menggali terus potensi musik daerah yang 

berada di daerah masing-masing. Belajar dan berlatih membuat karya, 

berani mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, jangan takut salah, 

karena dari kesalahan-kesalahan yang ada menghasilkan karya komposisi 

yang lebih baik.  


