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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

“Hitam Putih” merupakan komposisi musik program yang bersifat naratif 

dan menggunakan format ansambel musik. Komposisi ini terdiri dari tiga 

movement yang masing-masing menggambarkan tentang karakter sepasang 

kekasih serta perjalanan hubungan mereka. Dengan adanya perbedaan-perbedaan 

yang dialami dua sejoli ini, penulis menggunakan tema “Hitam Putih” sebagai 

personifikasi berdasarkan referns warna kulit dan etnis dalam pandangan umum. 

Saat menyusun komposisi, penulis menjumpai beberapa kendala yang tidak 

terduga. Salah satunya adalah kesulitan dalam  menentukan leitmotif. Dengan 

mencari referensi dari beberapa karya komposisi yang sudah ada, penulis 

mendapatkan sedikit gambaran untuk penyusunan leitmotif serta pengembangan 

ide. Kendala lainnya adalah  membangun suasana yang sesuai dengan alur cerita 

dalam komposisi. Salah satu cara yang penulis tempuh adalah dengan 

mengumpulkan referensi, misalnya menonton film, mencari contoh backsound 

yang menggambarkan suasana tertentu dan lain sebagainya.  

Dalam proses penulisan terdapat berbagai kendala diantaranya pengolahan 

maupun penyusunan kata-kata menjadi bahasa yang ilmiah. Selain itu penulis juga 

memiliki kendala lain adalah pendeskripsian ide musikal dan juga pengumpulan 

referensi-referensi untuk penulisan materi yang dibutuhkan. Dengan adanya 

kendala penulisan yang penulis hadapi, penulis melakukan hal-hal yang dapat 

mencari jalan keluar yaitu, memperbanyak membaca buku-buku ilmiah dan 

mempraktekkan referensi kosakata yang sudah didapat. 

Dalam bab ini, penulis memiliki pengalaman yang sangat berharga yaitu 

jangan malas untuk membaca buku, mencari informasi yang kita inginkan dan 

jangan malu untuk bertanya. Karena dengan kita bertanya akan memiliki referensi 

bahkan informasi baru yang kita butuhkan. 
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B. Saran 

Komposisi ini ditulis untuk memberi pesan kepada semua orang bahwa 

sebesar dan seberat apapun masalah yang dihadapi, kita harus tetap berjuang 

untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dalam melakukan penyusunan komposisi 

programatik ini penulis mengalami banyak kesulitan, terutama dalam melukiskan 

gagasan naratif secara musikal. Kesulitan ini tidak lepas dari kurangnya wawasan 

pengetahuan penulis tentang komposisi musik programatik. Kesulitan lain yang 

penulis hadapi adalah kemampuan deskriptif. Hal ini terutama disebabkan oleh 

kelemahan penulis dalam membaca dan menyerap informasi yang ada. Penulis 

sudah merasa puas dengan apa yang sudah dibuat ini. Meskipun dengan susah 

payah, setiap usaha akan membuahkan hasil yang maksimal. 

Penulis menyarankan kepada para mahasiswa yang tertarik untuk 

menggubah komposisi musik programatik untuk selalu paham apa yang akan 

dibuat. Sebelum membuat suatu karya komposisi programatik, baiknya harus 

mengetahui alur cerita yang diinginkan, pemilihan instrumen yang akan 

dimainkan, memilih instrumen yang cocok untuk menggambarkan leitmotif tokoh 

cerita, pemilihan tonalitas yang sesuai dengan kebutuhan komposisi tersebut 

 

 


