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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Komposisi “WIDODO”, Sebuah Komposisi Musik Program untuk 

Kuartet Gitar ini terdiri dari tiga movement yang menggambarkan tentang cerita 

kehidupan sosok Ayah. Movement pertama yang berjudul “Kepribadian” 

menceritakan tentang sifat, karakter dan kepribadian Ayah penulis. Movement 

kedua berjudul “Keluarga” menceritakan tentang waktu dimana Ayah bertemu 

dengan Ibu, jatuh cinta, menikah, liku-liku masalah kehidupan dan mempunyai 

dua orang anak. Movement ketiga berjudul “Penderitaan” menceritakan tentang 

bagaimana Ayah penulis terserang penyakit kanker. Rasa khawatir, takut, cemas 

dan putus asa dialami oleh seluruh anggota keluarga. Usaha semaksimal mungkin 

sudah diupayakan untuk kesembuhan Ayah, hingga pada akhirnya seluruh 

anggota keluarga pasrah mengikhlaskan kepergian sang Ayah menghadap Yang 

Mahakuasa. 

Komposisi ini diciptakan untuk empat instrumen gitar yaitu gitar 1, gitar 2, 

gitar 3 dan gitar 4. Pemilihan instrumen ini secara keseluruhan menggambarkan 

tentang  karakter dan sosok ayah yang ada di karya komposisi dan dijalin dengan 

suasana atau peristiwa yang mengiringi dalam kisah yang dideskripsikan secara 

musikal. 

Setiap movement dalam komposisi berbentuk free form (bebas) dan digubah 

secara deskriptif musikal, maka leitmotif  sebagai unsur motif atau tema 

digunakan sebagai penggambaran karakter, pesan atau cerita yang terkandung 

dalam komposisi ini, agar para pendengar dapat menangkap gambaran karakter 

serta cerita yang ingin disampaikan. 

Melalui komposisi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada 

pendengar dan masyarakat luas tentang apa yang dimaksud dengan komposisi 

musik program. 
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B. Saran  

Komposisi ini ditulis sebagai sebuah sarana untuk berbagi cerita yang 

diambil dari kisah sang Ayah penulis selama hidup. Komposisi ini juga dapat 

digunakan sebagai sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan dan untuk 

memampukan kita semakin menyadari bahwa kehidupan di dunia adalah 

sebagian dari kuasa Tuhan. 

Dalam penyusunan komposisi banyak hal yang berhubungan dengan 

pengetahuan musik yang perlu dipelajari untuk memperkaya kapasitas 

ketrampilan, antara lain teori musik, solffegio, harmoni, ilmu bentuk analisis, 

sejarah musik dan teknik permainan musik. Selain hal tersebut juga dibutuhkan 

ketekunan dan refrensi komposisi serta literatur, video, partitur, audio agar dapat 

membangkitkan inspirasi atau ide musikal. 


