BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tugas akhir minat pertunjukan musik dilaksanakan sebagai syarat
kelulusan akademis tingkat Strata 1 mahasiswa Prodi Seni Musik. pada
pertunjukan ini, ditampilkan 4 repertoar; Concerto in C Minor karya J.C. Bach,
Rideak Rilea karya N.N., Bunda karya Melly Goeslaw, dan Bunga Terakhir
karya Bebi Romeo.
Concerto in C Minor karya J.C. Bach adalah karya klasik yang
didedikasikan untuk solis viola yang terdiri terdiri dari tiga movement yakni
Allegro Molto Maestoso, Adagio Molto Expressive dan Allegro Molto Energico.
Karya ini memiliki teknik permainan yang cukup sulit pada setiap movement dan
sesuai dengan standar tugas akhir minat pertunjukan Prodi Seni Musik Institut
Seni Indonesia Padangpanjang dan menjadi alasan penyaji untuk membawakan
karya ini pada tugas akhir.
Rideak Rilea karya N.N. adalah sebuah repertoar melayu yang berasal
dari daerah kerinci. Lagu ini bercerita tentang perasaan tidak rela seseorang yang
cintanya dibagi dengan orang lain. Karya ini menuntut penyaji untuk dapat
menginterpretasi kembali makna dari lagu Rideak Rilea yang disajikan dengan
format solis viola, sehingga pengolahan rasa dan emosi sangat dibutuhkan dalam
penyajian repertoar ini. Karya ini dimainkan dengan teknik permainan, ekspresi
dan tempo tertentu untuk menghasilkan karya yang identik dengan grenek

melayu dan pertunjukan karya yang ekspresif tanpa menghilangkan ciri khas
melayu itu sendiri.
Bunda karya Melly Goeslaw adalah repertoar yang didedikasikan untuk
Ibu. Repertoar ini menuntut penyaji untuk mengungkapkan rasa cinta kepada ibu,
sehingga interpretasi penyaji terhadap repertoar ini jauh lebih banyak ditonjolkan
dalam pertunjukannya. Repertoar ini didominasi ekspresi seperti espresso
(mengekspresikan) grazioso (anggun/elegan), untuk itu terapkan teknik
permainan yang dapat menunjang pengungkapan makna dan ekspresi dari
repertoar ini.
Bunga Terakhir karya Bebi Romeo adalah karya yang diciptakan sebagai
ungkapan rasa cinta seseorang untuk kekasihnya. Karya ini diarransemen untuk
solis viola dengan format orkestra. Seperti repertoar sebelumnya, repertoar ini
juga menuntut interpretasi penyaji terhadap karya tersebut, sehingga penyaji
diberi kebebasan dalam mengungkapkan ekspresi sesuai dengan teknik
permainan untuk solis viola.
Setiap repertoar memiliki ciri khas yang berbeda dengan capaian yang
berbeda pula, sehingga membutuhkan teknik khusus dalam pencapaiannya.
Dibutuhkan keahlian secara skill maupun pemahaman akan interpretasi untuk
menghasilkan ekspresi sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran
Pada era digital seperti sekarang ini seharusnya kita sebagai musisi juga
mampu beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi untuk sebuah karya. Dalam
penerapan pertunjukan menggunakan media sosial sebagai platform, pertunjukan
ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi pertunjukan virtual
dimasa mendatang.
Sulitnya mendapatkan ruang latihan selama masa pandemi ini menjadi
kendala dalam proses penggarapan karya ini. penyaji sangat mengharapkan
berbagai bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, khususnya para dosen
pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang
untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan lulusan yang benar-benar terampil
dibidang minatnya masing-masing.
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