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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

jawaban terhadap rumusan masalah yang muncul sebagai berikut :  

1. Penyusunan komposisi musik program “A Day‟s Wait” untuk 

kuartet gesek ini adalah karya  musikalisasi terhadap karya 

sastra, dalam hal ini cerita pendek. Struktur bentuk musik 

diadopsi sebagai dasar dalam menyusun komposisi dengan 

mempertimbangkan kaidah serta karakter musik program yang 

relatif lebih bebas jika dibandingkan dengan komposisi musik 

absolut.  

2. Penggambaran karakter dan suasana musik program “A Day‟s 

Wait” untuk kuartet gesek ini diwakili dengan ide-ide musikal 

atau leitmotif. Melodi-melodi yang dituangkan menjadi leitmotif 

digabungkan dengan harmonisasi, ditambah dengan teknik 

permainan dalam instrumen gesek seperti pizzicato, tremollo, 

staccato, serta penggunaan perubahan nada dasar dan 

perubahan tempo merupakan sarana untuk membangun 

karakter dan suasana. 

3. Analisis struktur bentuk musik komposisi musik program “A 

Day‟s Wait” untuk kuartet gesek ini mengacu pada metode 

analisis struktur musik klasik. Struktur musik yang dianalisis 

dilakukan untuk melihat unsur-unsur musikal seperti motif, 
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frase, kalimat, dan bagian atau seksional dari komposisi 

tersebut. Analisis komposisi ini menitikberatkan pada konsep 

musik program yang lebih bebas dan leluasa. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari kesan formal dan kaku apabila melulu 

mengacu pada kaidah-kaidah musik klasik semata. 

 

B. Saran. 

Dalam menyusun sebuah komposisi, tentu saja banyak hal yang harus 

dipelajari dan dipahami, terutama tentang pengetahuan musik. Seperti 

teori musik, solfeggio, harmoni, ilmu bentuk analisis musik, sejarah musik, 

dan tentu saja berbagai pengetahuan tentang gaya musik. Untuk 

menghasilkan sebuah komposisi yang baik tentu saja dibutuhkan 

ketekunan dan proses waktu yang lama. Selain itu, referensi komposisi 

atau karya musik dalam bentuk audio, video, partitur atau  score sangat 

dibutuhkan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan. 

Dengan terciptanya komposisi dan skripsi ini disadari beberapa hal 

yaitu, bahwa membatasi diri pada suatu hal yang baru dan belum pernah 

dicoba menjadi tantangan yang harus dilaksanakan. Masih banyak karya 

sastra, baik yang ditulis oleh orang lain atau ditulis sendiri yang 

menunggu untuk ditranskripsikankan menjadi karya musikal yang indah. 

Semoga kawan-kawan aktivis musik menjadi semakin memiliki 

ketertarikan dalam menggubah karya sastra menjadi karya musikal yang 

dapat dinikmati oleh masyarakat luas.   

 

 


