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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang tela dilakukan dalam penyusunan karya 

komposisi berjudul “Lahirnya Gatotkaca” Komposisi Fantasia Untuk Gitar 

Tunggal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

Proses penyusunan karya komposisi “Lahirnya Gatotkaca” Komposisi 

Fantasia Untuk Gitar Tunggal menggunakan harmonisasi modern musik barat  

dengan struktur bebas dan harmonisasi yang tidak terikat oleh aturan-aturan 

seperti karya-karya musik tonal lainnya. Komposisi ini selain menggunakan  

tangga nada diatonis juga menggunakan tangga nada pelog. Analisis struktur 

dalam komposisi “Lahirnya Gatotkaca” Komposisi Fantasia Untuk Gitar Tunggal 

dilandasi prinsip ilmu bentuk analisis dan harmoni musik modern. 

Dalam komposisi “Lahirnya Gatotkaca” Komposisi Fantasia Untuk Gitar 

Tunggal dibagi menjadi tiga bagian atau movement. Movement  pertama 

komposisi ini berjudul “Kelahiran” yang menggambarkan proses kelahiran 

Tetuka putra dari Bima. Movement kedua berjudul “Perjuangan Untuk Hidup” 

yang mendeskripsikan pertarungan Arjuna dengan Karna dan proses pemotongan 

tali pusar Tetuka. Movement ketiga berjudul “Kematian dan Kelahiran” yang 

menggambarkan kematian Tetuka oleh naga Percona dan kelahiran kembali 

Tetuka setelah mendapat bantuan dari dewa dan dewi khayangan dan berubah 

nama menjadi Gatotkaca. 

 

B. Saran 

Dalam proses pembuatan karya komposisi banyak hal yang perlu 

dipersiapkan antara lain pengetahuan musik secara umum seperti ilmu harmoni, 

ilmu bentuk dan analisis,dan sejarah musik. Selain itu pengetahuan tentang 

karakteristik instrumen yang akan digunakan dalam proses penyusunan komposisi 
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juga perlu diperhatikan mengingat kemungkinan penggunaan teknik yang bisa 

digunakan dalam instrumen tersebut untuk menunjang penyampaian interpretasi 

dari komponis ke dalam bentuk lagu. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk 

menghasilkan sebuah karya komposisi musik yang baik. 

 Oleh karena itu hendaknya kita lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu dalam 

bidang musik yang digunakan  agar dapat menyusun komposisi dengan baik. 

Selain hal tersebut kita harus banyak belajar dari berbagai repertoar musik yang 

sudah ada untuk menambah refrensi. Hal tersebut dilakukan agar kreativitas kita 

semakin berkembang dan dapat memunculkan ide-ide baru dalam penyusunan 

karya komposisi yang akan dibuat. Sebagai generasi muda kita hendaknya 

mendukung pelestarian budaya dengan cara menghargai karya-karya yang 

mengangkat tema tentang budaya Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


