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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Sebuah karya sastra yang berisi cerita tentang narasi autobiografi dalam 

karya berjudul biosocial yang menggunakan majas metafora sebagai metode 

transformasi narasi menjadi sebuah lirik dan menyadurkannya dengan teknik 

leitmotif yang disesuaikan dengan alur cerita tiap bagian karya. Lirik yang dibuat 

menggunakan majas metafora sebagai hiasan yang dipersingkat menjadi intisari 

dari setiap paragraf narasi autobiografi dan dimainkan dengan teknik leitmotif 

menyesuaikan gagasan ekstramusikal untuk merepresentasikan karya musik. 

Proses yang dilakukan dalam menggabungkan lirik dan musik dengan 

format combo dan vokal karya biosocial dengan menggunakan teknik leitmotif 

berdasarkan cerita narasi autobiografi berjudul biosocial, antara lain : 

1. Mentransformasi narasi autobiografi setiap paragraf menjadi sebuah lirik 

dengan menggunakan majas metafora, yaitu dengan mengambil intisari dalam 

setiap paragraf narasi autobiografi lalu ditransformasikan menjadi sebuah lirik 

dengan menggunakan majas metafora juga pola rima yang ditentukan lalu 

diaplikasikan dengan unsur musikal yaitu dinamika, ukuran frase, intonasi 

tanpa mengurangi esensi narasi autobiografi. 

2. Mengadaptasi jenis musik pop dan jazz eksperimental secara ritmis,melodis, 

progresi serta struktur untuk penggarapan format combo dan vokal serta 
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menggabungkan ritme dan melodi leitmotif yang sudah ditentukan dengan lirik 

dan disesuaikan dengan alur cerita sebagai gagasan ekstramusikal. 

Penggunaan leitmotif sebagai gambaran penokohan, situasi, latar tidak 

hanya digunakan dengan orkestra atau hanya dengan instrumen, leitmotif juga bisa 

dihadirkan dengan format combo dan dielaborasi dengan vokal menyanyikan lirik 

yang merepresentasikan peristiwa setiap paragraf pada narasi autobiografi yang 

menunjang gagasan ekstramusikal dalam karya musik. Penyesuaian jenis musik 

yang dipilih dalam penggabungan instrumen dan vokal dilakukan agar unsur-

unsur suara manusia dan instrumen combo tetap saling berkaitan dan bisa 

menghadirkan nuansa karya musik dengan situasi narasi. 

Dalam membuat karya musik format combo dan vokal dengan 

mengaplikasikan teknik leitmotif di dalamnya perlu dilakukan tahapan observasi 

dan eksplorasi yang lebih detil agar unsur-unsur bunyi yang digabungkan 

memiliki kesatuan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Pemilihan jenis 

musik, ritme, dan melodi juga harus sesuai dengan kapasitas bunyi dan suara 

manusia dan teknik vokal yang digunakan. 
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