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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis schenkerian merupakan analisis yang digunakan dalam konsep musik
tonal. Seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya prinsip dari analisis ini

adalah mencari kedalaman dari sebuah komposisi musik tonal melalui beberapa
tahap. Dalam analisis schenkerian secara garis besar dibagi menjadi empat tahap.
Dari empat tahap tersebut dihasilkan tiga bentuk hasil analisis. Yang pertama
adalah bentuk foreground, kedua bentuk middleground dan yang ketiga adalah
bentuk background. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan :
1. Bentuk foreground komposisi L’Armonia karya Mauro Giuliani adalah
bentuk permukaan yang meliputi analisis harmoni secara vertikal dan
horizontal. Dari hasil analisis secara vertikal dan horizontal, didapatkan
relasi antar tonal. Relasi antar tonal dapat dijabarkan menjadi Arpeggiation
(Arp.), Linear progressions (Prg.) dan Neighbor notes (N). Masing-masing
jumlah dari ketiga aspek tersebut terdapat dalam tabel dibawah ini :
Arpeggiation (Arp.)

Linear progressions (Prg.)

Neighbor notes (N)

20

8

22

2. Bentuk middleground komposisi L’Armonia karya Mauro Giuliani adalah
bentuk elaborasi

harmoni dengan skala yang lebih besar. Penulis

menemukan harmoni dan kontrapung yang saling mendukung serta voice
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exchange. Didalam bentuk ini masih ditemukan relasi antar tonal seperti
dalam bentuk foreground namun sudah direduksi.
Arpeggiation (Arp.)

Linear progressions (Prg.)

Neighbor notes (N)

33

8

22

3. Bentuk background komposisi L’Armonia karya Mauro Giuliani adalah
bentuk kedalaman yang merupakan hasil reduksi dari bentuk-bentuk
sebelumnya. Didalam bentuk ini terdapat interruption yang berfungsi
sebagai penyela dan dikembalikan lagi ke kopfton 3 yang disebabkan oleh
adanya struktur yang diulang. Seperti gambar dibawah ini.

B. Saran
Dalam penelitian ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan penulis. Ada
beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis ketika melakukan penelitian ini. Ada
dua kendala yaitu kendala dalam analisis harmoni yang dapat menimbulkan
berbagai tafsir dan kendala penulisan notasi (Dalam hal ini penulis menggunakan
software Sibelius 5).
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Oleh sebab itu dari kedua kendala diatas maka penulis menyarankan jika
akan melakukan penelitian yang sama maka kuasailah dan pertimbangkan
sematang mungkin dalam menentukan harmoni dan kuasailah software yang akan
digunakan.
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