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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Musik klasik dan jazz merupakan dua genre musik dengan latar belakang

yang berbeda. Namun keduanya sama-sama memiliki peranan yang penting

dalam sejarah perkembangan musik dunia. Pola dan aturan-aturan baku serta

penggunaan harmoni yang terdapat pada musik klasik mulanya memang

sengaja diciptakan sesuai dengan tingkat kelaziman komposisi pada tradisi

klasik. Oleh karena itulah penggunaan interval-interval tertentu sangat

dihindari dalam genre musik klasik. Berbeda halnya dengan musik jazz yang

menganut prinsip demokrasi. Musik jazz cenderung bersifat lebih bebas, hal

tersebut memberikan keleluasan kepada setiap individu untuk mengutarakan

pendapat pribadinya. Hal ini direalisasikan ke dalam bentuk improvisasi yang

menjadi salah satu ciri khas utama dari musik jazz.

Penyusunan komposisi musik Sonata Jazz dalam penelitian ini merupakan

suatu bentuk karya eksperimentasi, dimana terjadi penggabungan antara

musik klasik dan musik jazz. Dalam hal ini, struktur musik klasik diadopsi

sebagai dasar dalam menyusun komposisi dengan mempertimbangkan kaidah

serta karakter sonata. Struktur baku sonata memang tidak direalisasikan secara

utuh dalam komposisi ini. Akan tetapi tempo cepat-lambat-cepat yang biasanya

menjadi salah satu bagian dari rangkaian sonata tetap digunakan. Sementara

itu, musik jazz digunakan sebagai rasa atau unsur yang menonjol dalam

penggarapan komposisi ini.

Penuangan ide-ide musikal dalam penyusunan komposisi ini tentu saja

menonjolkan idiom-idiom musik jazz sebagai sarana utama. Gaya musik jazz

yang diterapkan dalam komposisi ini antara lain swing, blues, jazz rock, latin dan
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ska. Dalam proses penggarapan komposisi sonata jazz ini tidak menekankan

ungkapan emosional serta ekspresi musikal yang membutuhkan intensitas

tinggi. Selain itu, pola ritme sinkopasi, harmoni atau akord yang diperluas

dengan akord 7, 9, hingga 13 banyak digunakan dalam komposisi ini. Teknik

permainan saksofon, gitar elektrik, keyboard, bas elektrik, dan drum yang

digunakan menuntut kemahiran pemain untuk tingkat menengah ke atas.

Analisis struktur musik dan harmoni komposisi musik sonata jazz dalam

bentuk sextet ini mengacu pada prinsip analisis struktur musik klasik. Struktur

musik yang dianalisis dilakukan untuk melihat unsur-unsur musikal seperti

figur, motif, frase, dan bagian atau seksional dari komposisi ini. Analisis harmoni

mengacu pada konsep progresi harmoni pada tradisi musik klasik, meskipun

tidak menutup kemungkinan adanya progresi dalam gaya musik jazz yang

lebih bebas dan leluasa.

B. Saran

Komposisi ini digubah sebagai suatu bentuk rekapitulasi dari pembelajaran

yang melebur bersama kreativitas ide-ide musikal yang di dapat baik dalam

proses perkuliahan maupun dalam proses bersosialisasi bersama rekan-rekan

pekerja seni khususnya yang berkecimpung dalam seni musik. Dalam

menyusun sebuah komposisi musik, tentu saja banyak hal yang harus dipelajari

dan dipahami secara mendalam, terutama tentang pengetahuan musik.

Referensi karya musik dalam bentuk audio, video, partitur atau score juga

sangat dibutuhkan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam

bermusik.

Setelah melalui berbagai proses yang panjang, penulis menyadari bahwa

pengetahuan musik serta gaya musik yang kita dengar dan pelajari secara
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mendalam memberi pengaruh yang kuat terhadap komposisi musik yang kita

hasilkan. Dengan mengetahui hal tersebut penulis mendorong rekan-rekan

yang berkecimpung dalam kegiatan bermusik untuk terus berkarya dan jangan

pernah membatasi diri dengan jenis musik tertentu dalam berkarya. Dengan

demikian akan semakin luas wawasan dan pengetahuan yang kita serap, yang

nantinya akan sangat membantu dan memudahkan kita dalam proses berkarya.


