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BAB IV 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Setelah melakukan beberapa tahapan penelitian, maka proses penyusunan 

skripsi ini sampai kepada bagian penutup untuk menyimpulkan dan memberikan 

saran atas segala tulisan yang telah dikoreksikan. Pada bagian kesimpulan ini 

penulis akan mencoba menjawab beberapa rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya.  

 Komposisi “The Disciple of God” merupakan bentuk musikalisasi 

terhadap cerita historis yang diambil dari Alkitab. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1.Mempelajari kisah yang diangkat. Kisah yang diangkat dikaji terlebih dahulu 

   bagaimana latar belakangnya, kemudian mempelajari karakter dari tokoh dalam  

   kisah yang diangkat. 

2.Menentukan tonalitas  yang digunakan (D mayor). 

3.Menuangkan ide-ide musikal (leitmotif) untuk menggambarkan setiap tokoh    

   yang ada. 

4.Menyusun komposisi “The Disciple of God”. Proses penyusunan ini dilakukan 

   dengan menggambarkan situasi dalam kisah yang diangkat.  

5.Setelah komposisi ini tersusun, maka dilakukan analisis untuk memberikan  

   koreksi atas bagian-bagian yang perlu mendapatkan perbaikan. 

 Penggambaran suasana dalam komposisi “The Disciple of God” untuk 

ansambel gitar dituangkan dalam ide-ide musikal (leitmotif). Melodi-melodi yang 

dituangkan menjadi leitmotif kemudian diharmonisasi sesuai alur melodinya. Di 

dalam komposisi inipun terjadi beberapa perubahan tanda tempo sebagai sarana 

untuk membangun suasana. Penggunaan teknik seperti arpeggio, staccato, 

pizzicato pun merupakan sarana untuk memberikan penekanan dan aksen pada 

bagian-bagian yang dianggap perlu. 
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 Analisis struktural pada komposisi musik program “The Disciple of God” 

mengacu pada analisis struktural klasik. Analisis struktural ini dilakukan untuk 

menganalisis unsur-unsur musikal seperti motif, frase, kalimat, bagian atau 

seksional dari komposisi tersebut. Analisis struktural dari komposisi “The 

Disciple of God” ini lebih menitikberatkan pada konsep musik program yang 

lebih bebas dan leluasa. Mengingat akan hal ini maka analisis dilakukan untuk 

memberikan penjelasan atas apa yang digambarkan melalui unsur-unsur musik 

yang membentuk komposisi “The Disciple of God” ini, maka disimpulkan bahwa 

komposisi musik ini memiliki struktur bebas atau free form yang terdiri dari tiga 

bagian.. 

 Komposisi musik program “The Disciple of God” yang bercerita tentang 

Simon Petrus, memiliki kesamaan dalam kehidupan Ayah penulis. Komposisi ini 

dibuat agar masyarakat dapat memahami tentang perjalanan kehidupan Ayah 

penulis lewat kehidupan perjalanan Simon Petrus. 

B.   Saran 

  Dalam menyusun sebuah komposisi, terdapat banyak hal yang harus 

dipelajari dan dipahami secara mendalam. Mengingat komposisi yang disusun ini 

adalah komposisi musik program, maka selain penting untuk memperkaya 

kapasitas pengetahuan musik, perlu juga mengetahui bagaimana memberikan 

filosofi atas setiap unsur musik yang terbentuk.  Tentu tidak akan tersampaikan 

secara sempurna apa pesan yang ingin disampaikan, namun yang menjadi 

tanggungjawab penulis adalah subjektifitas yang telah tertuang. 

  Setelah melalui berbagai proses, maka penulis menyadari bahwa 

pengetahuan musik yang selama ini penulis pelajari dalam proses perkuliahan 

sangat mendukung dan bermanfaat bagi penulisan komposisi ini. Penguasaan teori 

musik, solfeggio, harmoni, ilmu komposisi, ilmu bentuk dan analisis, sejarah 

musik, sangatlah penting untuk penyusunan sebuah komposisi musik. Sebuah 

komposisi yang tersaji secara sempurna tentu bukanlah hal yang mudah, di 

dalamnya sangat diperlukan ketekunan dan proses yang panjang. Selain itu, 
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refrensi musik dalam bentuk audio, video, partitur, sangat penting untuk 

memperkaya wawasan dan pengetahuan musik.  

  Setelah melalui berbagai proses dan tahapan dalam penciptaan komposisi 

dan penulisan skripsi ini, penulis menemukan banyak hal baru, yang sedianya 

tidak didapatkan dalam pendidikan formal selama kuliah. Dengan mengetahui hal 

ini maka penulis mendorong teman-teman yang berkecimpung dalam dunia musik 

untuk tidak segan-segan menjelajahi hal-hal yang baru. Banyak hal, cerita, bahkan 

mungkin kisah hidup yang dapat diangkat dan digubah menjadi komposisi musik, 

mengingat komposisi yang disusun ini adalah sebuah musik program. Sesuatu 

yang sulit apabila sudah berhasil dilalui maka akan terasa mudah. Kesulitan-

kesulitan yang menghadang pada akhirnya itulah yang membuat kita untuk belajar 

dan dapat memperkaya kita sendiri. 

  

 


