
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Komposisi “Nuansa Pagi yang Cerah” untuk Trio jazz terdiri dari tiga 

movement yang menggambarkan tentang pengalaman penulis bersama keluarga di 

pagi hari. Movement pertama yang berjudul “Membuka Mata Menyongsong Pagi” 

menceritakan tentang saat penulis bangun tidur hingga beranjak keluar kamar 

untuk memulai aktivitasnya. Movement kedua berjudul “Kehangatan Pagi Hari 

Bersama Keluarga tercinta” menceritakan tentang saat berkumpulnya penulis 

bersama keluarga di meja makan dan membahas aktivitas yang akan dikerjakan 

sepanjang hari. Movement ketiga berjudul “Matahari pagi menyambut” 

menceritakan tentang bagaimana penulis bersama keluarga mulai meninggalkan 

rumah untuk beraktivitas dan disambut oleh matahari yang bersinar cerah.  

Setiap movement dalam komposisi berbentuk free form dan dikomposisi 

secara deskriptif, maka diberikan leitmotif  untuk menggambarkan pesan atau 

cerita yang terkandung dalam komposisi ini, supaya para pendengar dapat 

menangkap gambaran cerita yang ingin disampaikan. 

Komposisi “Nuansa Pagi yang Cerah” untuk Trio jazz ini dikomposisi untuk 

tiga instrumen kombo band yaitu gitar, bas, dan drum. Pemilihan ketiga karakter 

instrumen ini secara keseluruhan menggambarkan tentang karakter yang ada dalam 

cerita dan membawakan suasana dalam cerita yang ingin disampaikan. 

Dengan adanya komposisi “Nuansa pagi yang cerah” diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang benar kepada masyarakat sekitar tentang musik jazz. 

pandangan masyarakat terhadap musik jazz yang dianggap sulit akan menjadi 

mudah dan menyenangkan dengan adanya progresi akord, interpretasi dan ide 

cerita yang sederhana.  

 



B. Saran  

Komposisi ini ditulis untuk berbagi cerita dan pengalaman penulis bersama 

keluarga saat menikmati kebersamaan di pagi hari. Dengan adanya komposisi ini 

mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita 

memiliki keluarga yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam penyusunan komposisi banyak hal yang harus dipelajari untuk 

memperkaya kapasitas pengetahuan musik, antara lain seperti teori musik, 

solffegio, harmoni, ilmu bentuk analisis, sejarah musik dan teknik permainan 

musik. Selain hal tersebut juga dibutuhkan ketekunan dan refrensi komposisi 

seperti video, partitur, audio dan lain-lain. 

Sebagai seorang komposer hendaknya mempelajari dan mendengar berbagai 

jenis dan gaya musik tanpa membeda-bedakannya. Jenis dan gaya musik yang yang 

didengar akan memberi pengaruh kuat terhadap kompoisi yang dibuat. Oleh karena 

itu kita tidak perlu membatasi diri terhadap berbagai jenis dan gaya musik, karena 

semakin banyak kita mempelajari berbagai jenis dan gaya musik akan memperkaya 

pengalaman musikal dalam membentuk karakter serta kedewasaan dalam 

menggubah komposisi musik. Pengalaman musikal tersebut akan membentuk 

karakter dan jati diri yang khas dari apa yang dihasilkan dalam proses bermusik 

kita. 

        

 

 

 

 


