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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, 

komposisi musik program untuk ansambel musik, terdiri dari tiga movement 

dan disusun berdasarkan cerita Alkitab, kitab Wahyu 6-16. Movement pertama 

(tujuh meterai), movement kedua (tujuh sangkakala), dan movement ketiga 

(tujuh cawan). Setiap movement terdiri dari tujuh tema musikal yang berbeda-

beda disesuaikan berdasarkan dengan cerita kitab Wahyu 6-16. Pengolahan 

ide musikal juga dilakukan dengan menggunakan leitmotif dan tone painting, 

sehingga para pendengar dapat mengerti alur dan gambaran cerita yang ingin 

disampaikan dengan baik. 

     Instrumen yang digunakan dalam komposisi ini adalah fluit, trumpet, 

perkusi (snare drum, floor drum, bass drum, cymbal), piano, biola, biola alto, 

dan cello. Berdasarkan pertimbangan karakter suara yang dihasilkan 

instrumen-insttrumen tersebut digunakan untuk mendeskripsikan simbol 

dalam cerita “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, dengan 

pengolahan leitmotif dan tone painting.  

 

B. Saran 

     Komposisi ini ditulis sebagai salah satu karya yang mengangkat cerita 

berdasarkan Alkitab. Secara khusus, komposisi ini ditujukan bagi seluruh 

manusia sebagai peringatan akan adanya akhir zaman. Kitab Wahyu dipilih 

karena kitab ini jarang dibahas secara detail, sebagai pengetahuan dalam 

meningkatkan kerohanian manusia. Di masa mendatang, pelaku seni, 

khususnya seni musik yang telah menjadi pengikut Kristus diharapkan dapat 

melanjutkan pengabaran Injil dengan mengangkat cerita Alkitab lainnya 

sebagai tema karya komposisinya. Komposisi ini juga terbuka untuk semua 

komposer musik yang ingin melakukan  pengembangan dan inovasi lain. 

Pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen orkestra 
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yang lebih besar, sehingga pencapaian nuansa dan suasana terdengar lebih 

baik. 

     Saran bagi para dosen Fakultas Seni Pertunjukan UKSW agar mendorong 

dan memotivasi mahasiswa untuk terus berkarya. Khususnya, mahasiswa yang 

mengambil konsentrasi Komposisi Musik. Komposisi atau aransemen yang 

telah dibuat, dapat dipublikasikan dengan menyajikan karya-karya tersebut di 

dalam dan di luar fakultas, seperti pelayanan di gereja, instansi pemerintahan, 

swasta dan acara-acara lainnya.  

     Saran bagi mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan UKSW, terutama yang 

mengambil konsentrasi Komposisi Musik agar memiliki minat yang besar 

tentang komposisi. Gali terus potensi yang Tuhan sudah titipkan, jangan takut 

mencoba membuat terobosan-terobosan baru. Belajar dan berlatih membuat 

karya, berani mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, jangan takut salah, 

karena dari kesalahan-kesalahan yang ada menghasilkan karya komposisi atau 

aransemen yang lebih baik. 


