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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari analisis interaksi yang terjadi antara kontrabas dan piano pada lagu 

“Cute” yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. “Cute” merupakan karya Neal Hefti untuk album Count Basie 

Orchestra yang berjudul “Basie Plays Hefti”. Selain itu akar dari 

interpretasi-interpretasi lain dari lagu ini juga dapat kita temukan pada 

album Neal Hefti sendiri yang berjudul “Jazz Pops”. Di dalam dua 

rekaman tersebut lagu ini dimainkan dalam ensambel berbentuk big 

band atau orchestra. Lagu “Cute” memiliki bentuk lagu 2 bagian yang 

terdiri dari bagian A dan A‟. Struktur asli dari lagu ini bergantung pada 

musical question dan musical answer atau tanya jawab musikal, 

dimana hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya ruang kosong dari 

melodi tema yang menyisakan ruang echo. Struktur ini memiliki 

peranan besar sebagai pemandu dari interaksi-interaksi yang terjadi 

dalam menampilkan lagu ini. Hal ini pula yang membuat penulis 

memilih lagu ini sebagai materi analisa dari karya tulis ini. 

2. Dalam menginterpretasi dan menjadikan lagu ini sebagai materi 

penelitian, penulis menyederhanakan instrumentasi kedalam ensambel  
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duo piano dan kontrabas. Permainan dilakukan dalam pendekatan 

spontanitas, dimana tidak ada aransemen yang dilakukan sebelum 

materi direkam. Pendekatan ini menghasilkan 4 Chorus lagu “Cute”  

dimana Chorus pertama dan terakhir merupakan tema dan Chorus ke 2 

dan ke 3 merupakan ruang improvisasi. Dalam permainan spontan ini 

kemudian terjadi interaksi-interaksi antara pemain. Dapat kita dengar 

penggunaan teknik-teknik berimprovisasi untuk menciptakan pola-pola 

call and response dalam berinteraksi. Seperti teknik sekuens, repetisi, 

diminusi, trading dan pedal point. Namun sebagian besar dari 

penggunaan unsur-unsur tersebut terjadi secara spontan yang dipicu 

oleh tekstur musikal yang terjadi sebelumnya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa selain penguasaan form, teori dan teknis, 

pemahaman dan kepekaan terhadap tekstur musikal juga menjadi kunci 

utama yang menjadi unsur yang sangat penting bagi musisi untuk 

mampu menjawab, membentuk, dan menginterpretasi ulang sebuah 

kalimat musikal dan melangsungkan sebuah pertunjukan yang 

interaktif dan menarik.  

B. SARAN 

Penulis memiliki beberapa saran untuk institusi, khususnya jurusan musik 

minat utama pop-jazz FSP ISI Yogyakarta dan masyarakat pada 

umumnya, yaitu: 
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1. Memberikan pengenalan yang lebih intensif, bahan referensi yang 

lebih banyak dan wawasan terhadap interaksi musikal kepada 

mahasiswa pop-jazz sehingga terbentuk sebuah kesadaran akan 

pentingnya interaksi-interaksi musikal di dalam permainan ensambel 

pada umumnya dan solo pada khususnya. 

2. Perlu diberikan materi khusus dasar-dasar berinteraksi secara musikal 

dalam kelas ensambel pop-jazz. 
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