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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Komposisi musik “Lima Etude untuk Mengoptimalkan Jari ke-5 

berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah untuk Piano” memiliki tujuan untuk 

memperkuat jari ke-5 tangan kiri dan kanan serta membuat jari-jari yang lain 

lebih lincah. Penulis menuangkan ide karya komposisi dengan motif-motif lagu 

daerah Jawa Tengah untuk melestarikan budaya Indonesia dan 

mengembangkan lagu-lagu daerah menjadi bentuk etude atau sebuah latihan 

untuk piano.  

Etude No.1 berdasarkan lagu “Gundul-gundul Pacul” diciptakan untuk 

tingkat lanjut dan memiliki tempo allegretto. Karya ini banyak menggunakan 

teknik-teknik untuk mengoptimalkan jari ke-5 tangan kanan dan tangan kiri. 

Notasi yang digunakan adalah notasi berdekatan naik dan turun. 

Etude No. 2 berdasarkan lagu “Gambang Suling” memiliki karakter 

megah atau maestoso. Karya ini diciptakan untuk tingkat menengah. Karya ini 

menggunakan teknik pedal untuk mendukung suasana megah.  

Etude No. 3 berdasarkan lagu “Cublak-cublak Suweng” diciptakan untuk 

anak-anak, karya ini berguna untuk mengenalkan teknik kontrapung kepada 

anak-anak dan mengoptimalkan jari ke-5.  

Etude No. 4 berdasarkan lagu “Suwe Ora Jamu” diciptakan untuk tingkat 

lanjut. Karya ini memiliki tempo allegretto. Karya ini banyak menggunakan 

teknik arpeggio naik dan turun untuk tangan kanan dan tangan kiri. 

Etude No. 5 berdasarkan lagu “Lir Ilir” merupakan karya terakhir yang 

memiliki tingkat kesulitan tinggi. Karya ini memiliki banyak modulasi dan 

perubahan tempo. Karya ini diciptakan untuk tingkat lanjut. 

 

B. Saran 

Bagi mahasiswa Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni 

untuk selalu mengapresiasi lagu-lagu daerah Indonesia dalam ide komposisi 
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baru maupun penyajian. Ide musikal itu dapat diciptakan dari mengembangkan 

lagu-lagu daerah menjadi motif bentuk komposisi dalam berbagai formasi 

instrumen. 

Bagi Program Studi Seni Musik, penulis berharap ada motivasi 

penggalian inspirasi budaya Indonesia. Seperti konser yang beride musik-

musik budaya Indonesia untuk menggali inspirasi mahasiswa dan seminar 

pengembangan musik daerah. Hal-hal tersebut sangat berguna bagi mahasiswa 

dalam mengembangkan karya budaya Indonesia dan melestarikan lagu-lagu 

daerahnya masing-masing. 

Bagi masyarakat sekitar, penulis berharap masyarakat tetap setia 

melestarikan dan mengapresiasi lagu-lagu daerah Indonesia. 

 


