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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian dan eksperimen yang telah dilakukan dalam 

menyusun komposisi dengan judul “Bermain layang-layang” komposisi musik 

program untuk kuartet gesek dan piano “ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Proses penyusunan komposisi “Bermain layang-layang” sebagai  komposisi 

untuk kuartet gesek dan piano yaitu dengan menggabungkan musik program 

dengan struktur freeform. Dalam menyusun komposisi ini penulis  

mempertahankan sebagian idiom dari musik klasik dengan menggunakan 

modulasi lebih dari satu tonalitas, serta memperhatikan peran dari susunan 

instrumen yang terdapat dalam komposisi ini. Analisis struktur musik dan 

harmoni dalam komposisi “Bermain Layang-Layang” dilandasi prinsip ilmu 

bentuk analisis dan harmoni musik klasik.  

Bentuk dan struktur yang digunakan dalam komposisi ini adalah bentuk 

freeform yang terbagi dalam lima bagian. Bagian pertama komposisi ini berjudul 

“Menanti Angin” yang menggambarkan suasana saat layang-layang belum dapat 

terbang. Bagian kedua berjudul “Terbanglah layang-layangku”yang 

menggambarkan ketika layang-layang sudah dapat terbang, tetapi tidak stabil 

karena angin yang berhembus sangat kecil. Bagian ketiga berjudul “Terusik” yang 

menggambarkan ketika layang-layang sudah terbang dan bergoyang karena 

tertiup angin. Bagian keempat berjudul “Pertarungan” yang menggambarkan 

ketika layang-layang beradu, dan memenangkan pertandingan. Bagian kelima 

berjudul “Pulanglah” yang menggambarkan ketika layang-layang diturunkan, 

karena hari sudah hampir gelap.  
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Komposisi “Bermain layang-layang” untuk kuartet gesek dan piano disusun  

berdasarkan pengalaman nyata saat penulis sedang bermain layang-layang. 

Komposisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penulis dalam memasukkan 

elemen-elemen musik seperti tempo, melodi, dinamika dan tangga nada yang 

digunakan agar dapat menggambarkan suasana “ Bermain layang-layang”  sesuai 

dengan kejadian yang sesungguhnya. 

 

B. Saran 

Banyak hal yang perlu dipelajari dalam menyusun sebuah komposisi, yaitu 

pengetahuan musik secara umum seperti teori, ilmu bentuk analisis, sejarah, serta 

karakteristik setiap instrumen yang akan digunakan. Selain hal tersebut, harus 

memahami teknik permainan dari berbagai instrumen musik, teknik orkestrasi, 

teknik permainan masing-masing instrumen dan refrensi dari berbagai aliran 

musik. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam menghasilkan sebuah komposisi 

musik yang baik. Oleh karena itu hendaknya kita tidak menutup diri dan tidak 

membatasi diri  untuk terus belajar terhadap sesuatu yang berkaitan dengan musik 

dan dari berbagai repertoar supaya menambah pengalaman dan perbendaharaan 

musikalitas kita, dan terlebih agar dapat membantu kita terciptanya sebuah ide-ide 

kreatif dalam komposisi baru.  


