
BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan komposisi ini merupakan upaya penulis dalam menunjukkan

berapa  pentingnya  musik  dalam  media  visual.  Salah  satu  alasan  penulis

memilih  video game karena mengajak penggunanya untuk berinteraksi  dan

bereaksi tidak hanya dengan media visual tetapi juga audio. Aspek audiitif

dalam media  membuka peluang bagi komposer yang memiliki  ketertarikan

dengan  video game  dalam berlatih mencari  cara untk menggambarkan atau

mengekspresikan jalan cerita secara musikal.

Tujuan  penelitan  terjawab  melalui  komposisi  yang  memiliki  struktur

sebagai berikut:

Level  I:  “Bar”  telah  dicapai  dengan  terciptanya  komposisi  berjudul

Kembara  Bhatin yang menggunakan irama swing,  tanda sukat  yang sering

berganti,  serta  interval diminished untuk  mendapatkan  suasana  kebathinan

yang gundah dan gelisah.

Level II: “Mysterious Figure” telah dicapai dengan terciptanya komposisi

berjudul  Mysterious Figure yang menggunakan akor  augmented  dan  add9,

serta pemilihan instrumen untuk menggambarkan suasana kebingungan dalam

menghadapi sosok peri yang misterius. 

Level III: “Woods” telah dicapai dengan terciptanya komposisi Find Your

Way yang menggunakan perubahan tanda sukat dan tempo untuk menciptakan

suasana mencekam pada saat tokoh protagonist berjalan melintasi hutan. 

Level  IV:  “Broken  Clock  Tower” telah  dicapai  dengan  terciptanya

komposisi berjudul Broken Clock Tower yang menggunakan perubahan tanda

sukat; instrumen perkusif untuk menggambarkan suasana menara jam; serta

penggunaan  tanda  sukat  ganjil  untuk  menggambarkan  tantangan  dari  bos



terakhir.  Tantangan  dapat  dimenangkan  dengan  mengoreksi  distorsi  waktu

yang telah dicapai di akhir komposisi dengan mengembalikan tanda sukat ke

4/4.

Penulis  merasa  cukup  puas  dalam memenuhi  tujuan  penelitan,  namun

tetap  merasa  perlu  memperbaiki  beberapa  hal,  yakni  dalam  penulisan

repertoar  masih  terdapat  hal  yang  kurang  jelas  bagi  penyaji,  pemilihan

instrumen serta teknik komposisi yang dapat dijelajahi lebih luas.

Penulis mengalami beberapa tantangan dalam menyusun komposisi ini.

Tantangan pertama yaitu memilih instrumen yang tepat serta penggunaan akor

dan teknik kompisisi yang ingin digunakan karena keterbatasan penulis dalam

teknik  komposisi.  Tantangan  kedua  yaitu  mencari  pemain  yang  bersedia

memainkan  komposisi  penulis.  Tantangan  ketiga  membagi  waktu  dalam

melatih serta menambah kekurangan komposisi.

Penulis  juga  mendapatkan  pengalaman  musikal  baru,  yaitu  mencari

elemen-elemen komposisi yang sesuai untuk menggambarkan suasana dalam

sebuah  karya  dengan  membaca  buku-buku  komposisi  serta  mendengarkan

karya-karya musik yang memiliki fungsi sebagai penggambar suasana.

B. SARAN

Saran untuk para dosen Progdi Seni Musik UKSW yakni agar lebih sering

berkomunikasi  pada  mahasiswa, agar  terjadi  percakapan  tentang  ide-ide

musikal pada setiap mahasiswa.

Saran untuk para mahasiswa Progdi Seni Musik UKSW yakni agar sering

mendengar komposisi dalam bidang yang ia gemari, agar muncul ide-ide dan

inspirasi  dalam  membuat  karya,  namun  tetap  tidak  lupa  dalam  melatih

instrumen utama karena ide dapat juga muncul pada saat kita membunyikan

alat instrumen utama kita. 

Saran  untuk komponis  yang ingin  menggubah  komposisi  musik  untuk

video game yakni untuk terus berinovasi dalam pemilihan unsur-unsur musik



seperti pemilihan alat instrumen atau alat penghasil suara, penggunaan tanda

sukat, tonalitas,  serta teknik permainan dalam membunyikan alat instrumen

agar terciptanya komposisi musik latar untuk video game yang unik. 


