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   BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Bawi Kameloh merupakan karya komposisi musik program dalam format 

ansambel musik etnis Dayak Ngaju dan musik Barat. Karya ini menceritakan 

lika-liku perjalanan dan perjuangan hidup penulis dari sebelum mengenal 

musik barat, terobsesi, belajar instrumen piano, melanjutkan studi perguruan 

tinggi seni musik, hingga penulis dapat melaksanakan tugas akhir.  

Karya ini terbagi menjadi tiga movement, yaitu “Tampara tuntang 

kecangkalkuh”, “The Wanderer”, dan “ Limbah ujan mandang tinai”. Desain 

penelitian yang dipakai yaitu autoetnografi. Komposisi ini menggunakan 

format musik program dengan pendekatan naratif deskriptif dan unsur ekstra 

musikal untuk menggambarkan dan menceritakan emosi, suasana, tempat, 

maupun kejadian. Selain itu, penulis juga menggunakan leitmotif untuk 

melambangkan atau menggambarkan profil seseorang yang ada di dalam 

komposisi ini. Penggunaan alat musik musik Barat tetap memunculkan 

karakteristik musik Dayak Ngaju dalam komposisi ini, dan penulis juga 

mempertahankan adanya pemakaian instrumen tradisi Dayak Ngaju.  

Salah satu ide penyusunan komposisi ini adalah penggunaan 

ekstramusikal dalam komposisi ini meliputi penggambaran suasana hutan, 

masa kecil penulis, profil orang tua, dan pergaulan penulis selama proses 

perjalanan perkuliahan. 

 

B. Saran 

Bagi Program Studi Seni Musik dengan adanya karya komposisi yang 

melibatkan kesenian musik etnis di Indonesia ini, kiranya dapat dijadikan 

penerapan dalam visi misi Program Studi Seni Musik pada pembuatan 

komposisi tugas akhir mahasiswa. 
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Bagi mahasiswa Program Studi Seni Musik yang mengambil konsentrasi 

komposisi musik, diharapkan melalui karya komposisi ini menjadi inspirasi 

dalam pembuatan karya komposisi musik. Banyak alat musik dan idiom seni 

musik nusantara yang dapat dijadikan ide komposisi musikal untuk membuat 

karya komposisi musik. Karya komposisi tersebut bisa disajikan dalam 

berbagai format instrumen musik, seperti kolaborasi ansambel musik etnis dan 

musik Barat bahkan dalam pembuatan orkes sekalipun. Melalui karya 

penulisan ini juga, diharapkan bisa menambah referensi tentang kesenian musik 

etnis khususnya Dayak Ngaju. 

Bagi pecinta dan penikmat musik, dengan adanya karya komposisi musik 

etnis nusantara ini, dapat mengangkat dan melestarikan kesenian tradisional 

Indonesia. Melalui karya komposisi musik etnis Dayak Ngaju ini, diharapkan 

dapat membantu audience mengapresiasi pengetahuan tentang ciri khas dan 

keunikan alat musik maupun idiom musik etnis Dayak Ngaju. 


