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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 “Warna, Cerita, dan Kursi Tua” merupakan sebuah komposisi musik 

program yang diciptakan untuk format ansambel musik. Kata ‘warna’ 

menggambarkan suasana yang dirasakan, kata ‘cerita’ menggambarkan 

pengalaman pribadi penulis ketika menjadi seorang siswa sekolah dasar, dan 

kata ‘kursi tua’ menggambarkan waktu yang sudah berlalu. 

Komposisi ini menceritakan tentang suasana-suasana yang dirasakan 

oleh seorang anak ketika tengah menjalani kegiatan sekolahnya dalam satu hari. 

Komposisi ini dibagi menjadi 3 babak, yang masing-masing menggambarkan 

suasana yang berbeda-beda. Babak 1 menggambarkan perjuangan tokoh anak 

yang malas bangun pagi dan perjuangannya menuju ke sekolah. Babak 2 

menggambarkan suasana yang dirasakan oleh tokoh anak ketika sedang 

bermain bersama dengan teman-temannya dan ketika mengikuti sebuah 

pelajaran. Babak 3 menggambarkan suasana yang dirasakan oleh tokoh anak 

ketika sekolah telah selesai dan menempuh perjalanan pulang ke rumahnya.  

Komposisi “Warna, Cerita, dan Kursi Tua” memiliki bentuk dan 

struktur yang bebas serta berlanjut terus dan mengalami perkembangan 

(through-composed). Komposisi ini juga dibentuk secara naratif karena penulis 

menceritakan ide musikal dari komposisi ini secara kronologis. Di setiap babak, 

penulis menggunakan leitmotif-leitmotif untuk menggambarkan suasana atau 

tokoh yang dikehendaki. Karakter suasana yang ingin disampaikan adalah 

senang, khawatir, bingung, malas, dan lega. Suasana senang menjadi suasana 

utama dalam komposisi ini. 

Instrumen musik yang digunakan pada komposisi ini adalah biola, biola 

alto, cello, flute, clarinet in Bb, tambourine dan triangle. Pemilihan instrumen 

tersebut untuk mendapatkan karakter suara yang diinginkan dalam komposisi 

ini. 
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B. Saran 

Saran yang penulis berikan ditujukan kepada mahasiswa program studi 

Seni Musik UKSW, terkhusus kepada mahasiswa yang mengambil konsentrasi 

komposisi musik. Ide musikal dapat diambil dari mana saja, baik pengalaman 

pribadi ataupun dari permasalahan yang bisa dilihat di sekeliling kita. Maka 

dari itu, mahasiswa harus berani menentukan ide musikal karena dari yang 

paling sederhana pun bisa menjadi sebuah karya komposisi yang menarik. 

Selain itu, mahasiswa sebaiknya memperbanyak referensi musikal karena dapat 

membantu memberikan ide-ide dalam proses pembuatan dan pengolahan karya 

komposisi. Terakhir, mahasiswa sebaiknya percaya diri dan berani berekspresi 

dengan karya komposisi yang telah dibuat. 


