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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penulisan pada bab-bab sebelum ini, diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut.  

Dari beberapa tipe-tipe akor substitusi, Tal cenderung menggunakan chord 

enrinchment, add root movement, dan common tone substitution pada objek 

material karya tulis ini. Begitupula dengan  tipe voicing yang digunakan ialah 

semua jenis voicing yang mencakup rooted voicing dan rootless voicing, yang 

didalamnya terdapat three note rootless voicing dan four note rootless voicing tipe 

A dan B. 

Adapun proses pembentukan akor subsitusi dan voicing, Tal Farlow 

menerapkan akor substitusi yang terbentuk dari melodi ataupun salah satu nada 

pada akor. Cukup dengan satu atau dua nada, akor substitusi dapat terbentuk. Akor 

substitusi juga dapat terbentuk dari bagian kosong antara satu akor dan akor lainnya. 

Fungsi dari adanya akor substitusi tidak terlepas dari voicing. Sama halnya dengan 

akor substitusi, voicing juga terbentuk dari salah satu nada suatu akor dan berfokus 

pada tema melodi lagu sebagai tumpuan dasar. Dan pada lagu Misty, Tal cenderung 

menempatkan tema melodi pada nada tertinggi di susunan akor (voicing) agar 

mendapatkan bayangan hamoni yang akan  disusun. 
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Salah satu kesimpulan yang penulis dapatkan pada penelitian ini ialah bahwa 

pemilihan akor substitusi dan  voicing  sangat penting. Terutama pada saat bermain 

solo atau tanpa adanya iringan. Selain mampu merubah karakter, Akor substitusi 

dan voicing juga berperan untuk menentukan apakah akor tersebut berfungsi 

sebagai tema pokok lagu atau sebagai iringan.  Dan pada kesimpulan terakhir yang 

penulis dapat ialah bahwa akor substitusi dan voicing saling berkaitan satu sama 

lain. Untuk menentukan akor substitusi yang akan digunakan, perlu adanya 

pengetahuan mengenai sususan akor atau voicing  terlebih dahulu, begitu pula 

sebaliknya bahwa untuk membuat susunan akor, perlu juga adanya bayangan akor 

yang akan digantikan.
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B. Saran   

Berangkat dari pemikiran di atas penulis menyarankan kepada rekan-rekan 

musisi yang ingin atau sedang memperdalam pengetahuannya tentang akor 

substitusi dan voicing, sekiranya tertarik dengan penulisan ini disarankan agar 

memahami dan mempraktekkan materi yang tercantum pada pembahasan Bab III. 

Skripsi ini hanyalah salah satu dari  berbagai cara untuk belajar memahami 

penerapan voicing, namun hal yang terpenting disarankan agar sering melatihnya 

dalam berbagai kunci agar terbiasa dalam menerapkannya. Di samping itu, dengan 

mendengarkan musik jazz ataupun solo gitar jazz, membaca berbagai referensi 

tentang jazz, penguasaan tentang akor, dan voicing juga dapat menambah wawasan 

bermusik dan perbendarahan lagu-lagu jazz. Setelah memahami materi dan dapat 

menerapkan akor substitusi dan voicing dengan baik, ada baiknya untuk mencoba 

menerapkannya ke lagu-lagu jazz lainnya.  
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Diskografi 

Komposer: Errol Garner 

Lagu: “Misty” 

Album: Jazz Masters, Volume Two 

Gitaris: Tal Farlow 
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