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BAB IV PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Kesimpulan dalam penulisan ini adalah tangga nada pelog dan blues dapat 

dikombinasikan dalam musik blues yang penerapan kombinasinya menggunakan 

gitar elektrik sangat bisa dilakukan, namun masih sangat terdengar asing karena 

sesuatu yang menggabungkan 2 (dua) hal yang berbeda pasti ada sesuatu rasa yang 

aneh namun menjadi hal yang sangat menarik dan berbeda. Mengkombinasikan 

tangga nada pelog dan blues diperlukan pemisahan permainan tangga nada untuk 

memperjelas nuansa dari kedua tangga nada tersebut, karena tidak dapat dipungkiri 

bahwa kedua tangga nada tersebut memiliki ciri yang berbeda dan ciri dari dua tangga 

nada tersebut sudah sangat melekat di telinga manusia khususnya pada musisi dan 

dikhususkan lagi oleh para gitaris, maka pemisahan dalam memainkan kedua tangga 

nada sangat disarankan oleh penulis namun hal tersebut bukan ilmu pasti yang harus 

dilakukan, mungkin dengan metode lain kombinasi pelog dan blues pada instrumen 

gitar elektrik dapat lebih menarik dan berkualitas yang diolah oleh pelaku seni atau 

musisi lainnya. Yang harus diperrhatikan lagi adalah tentang pola ritme untuk 

mengiring ke dua tangga nada tersebut, sebenarnya tidak ada masalah untuk 

menerapakan modus pelog kedalam gaya musik blues, namun penulis lebih memilih 

untuk membedakan gaya musik atau pola ritme untuk mempertajam nuansa pada 

kedua tangga nada tersebut.  
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Untuk menyimpulkan rumasan masalah kedua yaitu apakah kombinasi tangga 

nada blues dan pelog dalam musik blues ini dapat menarik perhatian masyarakat 

khususnya gitaris-gitaris di Yogyakarta tentunya sangat bisa, karena untuk 

mendapatkan apresiasi tidak hanya dilihat dari wujud karyanya saja namun terdapat 

hal-hal lain yang dapat mempengaruhi ketertarikan audiens atau penonton, yaitu dari 

aspek pembawaan lagu, pembawaan lagu meliputi ekspresi, kostum, tata panggung, 

permainan sound pada gitar, permainan tehnik gitar, dan konsep panggung saat 

membawakan lagu kombinasi tangga nada pelog dan blues tersebut yang diberi judul 

Fusion of Soul. Kebersamaan dan ikatan yang erat pada pemain masik juga tidak 

luput dari perhatian penulis dalam membawakan lagu, adanya ikatan atau sering 

disebut kemistri ini sangat penting bagi musisi saat proses latian dan pementasan, 

karena suasana yang nyaman disuatu group musik akan menghasilkan kenyamanan 

dalam bemusik. 

B.  Saran 

 Menciptakan suatu karya adalah suatu tuntutan pekerja seni, jangan takut 

untuk melakukan hal yang berbeda karena seni khususnya seni musik memiliki sifat 

yang universal. Tidak ada batasan dalam membuat suatu karya, cari ide dan tuangkan 

ide tersebut ke dalam karya dan karya tersebut adalah hasil intelektual luar biasa yang 

kita ciptakan. Carilah ide sebanyak-banyaknya lalu kembangkan ide-ide tersebuat, 

lakukan tindakan atas ide-ide tersebut kemudian tunjukan hasil ide tersebut kepada 

semua orang dan mintalah kritik dan saran kepada orang yang kita tunjukan kaya dari 
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ide-ide kita tersebut. Kreativitas, penemuan, imajinasi, dan sifat yang radikal maupun 

konservatif menjadi intrumen penting untuk menghasilkan suatu karya. Penulis yang 

juga sebagai pembuat lagu dan penampil disini sangat mengerti bahwa penulis masih 

banyak kekuranga baik dari penciptaan, penulisan, maupun penyajian, maka penulis 

sangat membutuhkan saran dan masukan dari pembaca tulisan ini untuk lebih 

memperkuat dan menambah kemampuan intelektual dan musikalitasnya. Jangan 

pernah meninggalkan kebudayaan sendiri karena kebudayaan adalah identitas pada 

setiapa manusia, dan jangan takut untuk belajar dan mencari tahu kebudayaan orang 

lain untuk menambah wawasan dan untuk menumbuhkan rasa toleransi kepada 

kebudayaan orang lain.  

Manusia tidak ada yang diciptakan sempurna begitu juga penulis yang sangat 

jauh dari kata sempurna, namun yang menjadi pegangan penulis adalah manusia 

diciptakan dengan kemampuannya untuk berfikir, dan berfikir untuk melakukan yang 

terbaik adalah pegangan utama bagi penulis, namun kembali lagi bahwa manusia 

tidak ada yang diciptakan sempurna, banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh 

penulis, mohon saran, masukan, bimbingan dari pembaca. 
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