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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Komposisi “Suara Yang Terdiam” memiliki dua masalah yang ingin di pecahkan, 

pertama  mencari bahan ekstramusikal, kedua perwujudan elemen musik. Komposisi 

ini terdiri dari 3 movement yang disusun berdasarkan urutan kematian para tokoh. 

Setiap movement dalam komposisi ini terdiri dari 5 bagian yang berkaitan dengan 

proses depresi mereka. Bagian-bagian tersebut adalah, penyebab depresi, awal depresi, 

karir, puncak depresi dan kematian. Untuk mengenalkan tiap karakter, dibutuhkan satu  

bagian introduksi pada bagian awal tiap movement. 

Perwujudan elemen pada bagian pertama adalah pengolahan motif lagu yang 

terkenal dari tiap tokoh tersebut. Pada bagian kedua yakni penyebab depresi,  movement 

pertama adalah modifikasi dari lagu yang erat kaitannya dengan pernikahan (Salut 

d’Amour), sementara movement kedua dan ketiga menggunakan word painting. Pada 

bagian ketiga menggambarkan tahap awal depresi, ide pengolahan musik pada 

movement pertama dan kedua adalah dengan menggunakan pergerakan akor yang tidak 

menentu sedangkan pada movement ketiga diigambarkan dengan progresi akor yang 

bergerak dengan stabil. Pada bagian keempat, berisi aransemen ulang dari karya para 

vokalis yang ada pada puncak karir mereka. Bagian kelima menggambarkan depresi 

tahap akhir serta momen menjelang kematian dengan menggunakan word painting, 

tempo yang diperlambat dan modulasi. Bagian terakhir lagu yaitu kematian, movement 

pertama dan ketiga menggunakan onomatopoeia yang menirukan suara shotgun dan 

tali, sedangkan pada movement kedua mengguanakan pergerakan notasi pada modus 

Locrian sehingga menimbulkan efek suasana yang gelap. 
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B. Saran 

Kesulitan yang paling terasa selama menulis komposisi ini adalah 

menginterpretasikan kondisi mental para tokoh, suasana ruangan, dan kejadian yang 

sedang berlangsung saat itu, dimana ketika memilih akor, melodi atau not, penulis 

harus memastikan agar semua unsur musikal tersebut mendekati suasana yang telah 

berlangsung meskipun tidak pernah mengalami peristiwa yang serupa.  

Saran yang penulis berikan ditujukan pada para mahasiswa Progdi Seni Musik 

UKSW, khususnya yang mengambil konsentrasi komposisi musik. Sebelum 

menuangkan ide musikal dalam bentuk notasi, mengimajinasikan bentuk, suara dan 

suasana yang dihasilkan didalam pikiran sangat disarankan agar musik yang dihasilkan 

lebih berkarakter dan memiliki ciri khas sendiri. Selain itu memperbanyak referensi 

musikal dari era dan genre manapun juga sangat membantu dalam proses pembentukan 

karakter secara musikal bagi para mahasiswa. Terakhir, kepercayaan diri untuk 

berekspresi dan menyajikan karya musik yang menggambarkan karakter personal 

setiap pribadi mahasiswa adalah hal yang harus di perjuangkan dalam proses kuliah 

maupun kehidupan bermusik sehari-hari. Untuk pembaca secara umum, penulis 

berharap agar masyarakat khususnya lingkungan prodi Seni Musik agar lebih peduli 

terhadap kesehatan mental baik orang-orang terdekat maupun tidak. Karena kepedulian 

anda bisa jadi dapat menyelamatkan nyawa seseorang tanpa anda sadari. 

 




