
39 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Komposisi musik “Aku dan Cerita Senja” merupakan karya yang 

berdasar pada kisah perjalanan penulis dalam berkuliah dan bermusik. Penulis 

menuangkan ide karya komposisi dengan melodi yang apik untuk 

memperkuat isi dari cerita penulis. Dalam karya ini penulis banyak 

menggunakan variasi ritmis dalam setiap bagian lagu, contohnya seperti 

triplet dan seperenambelasan untuk menampilkan kesan lincah.   

Karya bagian pertama berjudul “Tentangku” ini menggambarkan 

karakter penulis yang sedang menyambut hari barunya berkuliah dengan riang 

dan aktif. Karya ini dimainkan dengan tempo Allegro, sukat 6/8 dengan 

tonalitas C mayor lalu modulasi ke G mayor.  

Karya kedua berjudul “ Aku, Kampus dan Keluarga” ini menceritakan 

kegiatan penulis di perkuliahan serta keluarga. Pada bagian kedua ini juga 

muncul masalah yang datang dari dalam diri penulis sendiri maupun 

lingkungan sekitar.  

Penyusunan komposisi ini mengangkat kisah dari penulis sendiri karena 

penulis ingin sedikit berbagi cerita tentang bagaimana berproses dalam 

bermusik. Penyusunan Komposisi ini membutuhkan waktu kurang lebih 8 

bulan. Penyusunan komposisi yang lama tersebut karena penulis sendiri 

kurang menguasai instrumen string dan penguasaan teknik komposisi yang 

masih minim menjadi kendala penting bagi penulis dalam menyelesaikan dan 

menuntaskannya.  

Dalam menyusun komposisi ini penulis menjumpai pengalaman 

musikal baru, yaitu tentang bagaimana membuat sebuah motif yang 

menggambarkan sebuah objek/suasana yang menginformasikannya ke dalam 

sebuah komposisi musik yang disusun dalam format string quartet. 
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B. Saran 

Proses penyusunan komposisi memerlukan ketekunan yang kuat, 

pengetahuan teknik komposisi yang memadai. Oleh sebab itu, penulis perlu 

mengetahui target agar komposisi yang disusun tidak terbengkalai, 

memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan teknik komposisi yang 

terus berkembang. 

Pembagian waktu juga sangat penting untuk mahasiswa yang akan 

mengambil tugas akhir komposisi musik. Alangkah lebih baik jika sudah 

mempersiapkan konsep komposisi sejak dini, sehingga dalam proses 

penyusunannya nanti hasilnya lebih matang.  

Perbanyak melakukan analisis komposisi, mendengarkan atau menonton 

pertunjukan musik terutama musik program. Hal ini dilakukan untuk 

menambah wawasan serta membantu dalam mendapatkan ide-ide musikal 

dalam penyusunan elemen musik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


