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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penulis melihat bahwa varian budaya di Indonesia sangatlah kaya dan 

perlu dilestarikan sebagai warisan bangsa, karena alasan inilah penulis 

memutuskan untuk mengangkat budaya daerah Talaud sebagai tempat 

kelahiran penulis sebagai rujukan pembuatan karya skripsi ini. Dalam 

pembuatan karya komposisi ini, penulis hanya mengambil unsur cerita 

Puangkatoan sebagai bahan ekstra musikal, serta potongan lagu Wuundaleng 

dan nyanyian Bawondang sebagai bahan musikalnya. Setelah itu penulis 

menggunakan sistem harmoni modal dalam menginterpretasikan suasana dan 

latar setiap tokoh dalam cerita. 

Cerita rakyat Puangkatoan menjadi pilihan penulis sebagai bahan ekstra 

musikal dalam karya ini karena selain merupakan cerita yang sudah cukup 

dikenal oleh penulis, juga informasi detil mengenai cerita cenderung lebih 

mudah diperoleh. Komposisi musik program dalam format chamber orchestra 

sendiri menjadi pilihan penulis untuk lebih leluasa mengungkapkan alur cerita 

dalam struktur yang cenderung bebas dan dalam cakupan instrumen yang 

memenuhi kebutuhan. 

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis dalam pembuatan 

karya komposisi ini. Penulis tidak menyertakan cukup banyak unsur musikal 

daerah Talaud dalam komposisi ini karena musik daerah Talaud sendiri sudah 

terpengaruh dan mengalami penyesuaian dengan musik modern sehingga 

cenderung memiliki kemiripan. Karena hal ini, penulis memutuskan untuk 

mengeksplorasi harmoni modal sebagai pelengkap. 

Namun demikian, penulis juga mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman baru dalam proses penyusunan komposisi ini, yaitu mengenal dan 

mengaplikasikan musik daerah Talaud dalam konteks musik modern serta 

mengenai harmoni modal yang memiliki nuansa berbeda dari harmonisasi 

tonal pada umumnya dalam hal progresi akor dan penempatan akor dominant. 



28 
 

B. Saran 

 Bagi rekan-rekan yang hendak mengambil peminatan komposisi musik, 

sangat dianjurkan untuk mengangkat serta mengembangkan musik-musik 

daerah di Indonesia. Mengangkat budaya daerah non musikal juga bisa 

menjadi pilihan bagi rekan-rekan dalam mencari inspirasi musik. 

 Diharapkan juga bagi rekan-rekan agar dapat memahami dan menguasai 

bahan ekstra musikal dengan teliti, agar penggambaran dalam karya 

komposisi dapat diungkapkan dengan jelas. 
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