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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Komposisi “Kehilangan Ayah” Sebuah komposisi musik 

program untuk Kuartet Gitar dalam  bentuk Sonata terdiri dari tiga 

movement yang  menggambarkan pengalaman keluarga penulis ketika 

menghadapi sebuah masalah dalam keluarga. Movement pertama 

menggambarkan suasana keluarga yang bahagia. Movement kedua 

memberikan gambaran suasana kesedihan yang dialami keluarga ketika 

mengetahui bahwa sang Ayah menderita sakit hingga akhirnya meninggal, 

movement ini juga digambarkan adanya harapan, dan dukungan semangat 

yang  dilakukan kerabat dan teman-teman demi memberikan semangat 

kepada keluarga. Movement terakhir menggambarkan suasana damai dan 

ketenangan hati setelah kepergian Ayah. 

Setiap movement dalam sonata ini dikomposisi  secara 

deskriptif, maka untuk menyampaikan pesan atau cerita yang terkandung 

dalam komposisi ini diberikan leitmotif supaya para pendengar dapat 

menangkap gambaran cerita yang ingin disampaikan dengan baik. 

Analisis struktur musik dan harmoni komposisi musik dalam 

bentuk kuartet  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 

harmonipada tradisi musik klasik, meskipun tidak menutup kemungkinan 

adanya progresi yang lebih bebas dan leluasa. 

 

B. Saran 

Komposisi ini ditulis sebagai media untuk berbagi kisah dan 

pengalaman hidup keluarga penulis ketika mengalami suatu masalah yaitu 

kesedihan ketika harus kehilangan seorang Ayah. Diharapkan bagi teman-
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teman yang masih memiliki keluarga yang utuh untuk lebih memberikan 

perhatian, pikiran dan tenaganya untuk keluarga sehingga mengurangi 

penyesalan ketika suatu saat harus kehilangan salah satu anggota keluarga.  

Saran bagi dosen-dosen Fakultas Seni Pertunjukan UKSW agar 

dapat  memotivasi mahasiswa dalam berkarya, memberikan pelayanan dan 

pengajaran yang optimal dan menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa. 

Saran bagi teman-teman mahasiswa terutama mahasiswa dengan 

konsentrasi Komposisi Musik agar giat belajar membuat komposisi atau 

aransemen untuk mengasah kreativitas dan belajar menerapkan ilmu yang 

sudah didapatkan dalam proses perkuliahan. Pengetahuan musik serta gaya 

musik yang kita dengar dan pelajari memberi pengaruh yang kuat terhadap 

komposisi musik yang akan dihasilkan.Dengan mengetahui hal tersebut 

penulis mendorong teman-teman  yang berkecimpung dalam kegiatan 

bermusik untuk terus berkarya dan jangan pernah membatasi diri dengan 

jenis musik apapun. Dengan demikian akan semakin luas wawasan dan 

pengetahuan yang kita serap, yang nantinya akan sangat membantu dan 

memudahkan kita dalam proses berkarya. Komposisi yang dibuat tidak 

harus rumit, idenya bisa diperoleh dari mana saja, bahkan dalam 

penggarapan  sonata yang berbentuk musik absolut ini ide musikalnya  

diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 


