
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan penelitian dan penyusunan tugas akhir 

skripsi ini sampai kepada bagian penutup untuk menyimpulkan dan memberikan 

saran atas segala tulisan yang telah ditorehkan. Pada bagian ini penulis mencoba 

menjawab beberapa rumusan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya. 

Pada proses penyusunan komposisi ini dimulai dengan mengumpulkan ide – 

ide musikal seperti motif, frase, sukat dan tonalitas yang akan digunakan dalam 

tiap – tiap bagian dari masing – masing karya musik Electronic Tones ini, lalu 

penulis mulai menentukan VSTi yang akan dipakai pada setiap karya musik 

Electronic Tones 1 – 3, untuk langkah berikutnya penulis mulai dengan 

menuangkan ide – ide tersebut dalam format MIDI yang ditulis pada DAW dengan 

menggunakan piano roll, untuk proses yang terakhir penulis melakukan proses 

mixing untuk menyeimbangkan level pada tiap – tiap suara yang dihasilkan oleh 

dari VSTi yang telah dipilih, pada proses ini juga penulis menambahkan VST efek 

untuk memberi karakter pada tiap – tiap suara yang dikeluarkan oleh VSTi dan 

pada langkah terakhir penulis melakukan konversi dari data – data audio yang 

dihasilkan oleh proses mixing menjadi satu file audio, pada proses mastering ini 

juga berguna untuk mengangkat level dari data audio yang dihasilkan pada proses 

mixing sehingga terdengar lebih keras dan terkesan lebih padat. 

Pada tiap – tiap komposisi musik Electronic Tones ini mempunyai struktur 

yang berbeda – beda, pada komposisi Electronic Tones 1 mempunyai struktur 

musik dengan bentuk secara keseluruhan adalah A-A’-B-C-C’-D dan dimainkan 

dalam tonalitas D mayor lalu dimodulasi ke B minor, hal yang berbeda ada pada 

komposisi Electronic Tones 2 yang mempunyai struktur musik dengan bentuk A-

B-A’ yang dimainkan dalam tonalitas C minor lalu dimodulasi ke C# minor, dan 

pada kompsosisi musik Electronic Tones 3 mempunyai struktur musik dengan 



bentuk A-B-C-D-A’ dimainkan pada tonalitas C minor lalu dimodulasi ke C# 

minor. 

B. Saran 

Dalam menyusun sebuah komposisi, tentu banyak hal yang harus dipelajari 

dan dipahami secara lebih mendalam. Mengingat karya yang ditulis adalah karya 

musik elektronik untuk resital drum yang mungkin sampai pada saat ini masih 

jarang dijumpai, kurangnya sumber dan terbatasnya ilmu musik modern yang 

didapat saat duduk dibangku perkuliahan juga menjadi hal penghalang dalam 

penyusunan karya musik ini, namun di lain hal ilmu – ilmu dari musik klasik yang 

didapat penulis saat kuliah juga sangat membantu dalam penyusunan struktur 

musik di tugas akhir skripsi ini. 

Saran untuk dosen – dosen dari fakultas seni pertunjukan (FSP) di 

universitas kristen satya wacana adalah lebih memacu mahasiswa – mahasiswa 

mereka untuk tampil dan berani unjuk gigi di belantika musik indonesia agar ilmu 

yang mereka dapatkan saat kuliah bisa lebih berguna untuk masyarakat luas, dan 

lebih berani untuk memberi ruang eksplorasi yang lebih luas pada mahasiswa agar 

melahirkan musisi – musisi yang siap terjun kedunia profesional yang modern dan 

menerapkan apa yang mereka dapatkan pada kelas perkuliahan kedalam karya – 

karya musik yang bisa sebagai sarana hiburan ataupun edukasi untuk masyarakat 

luas. 

 


