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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Semua bentuk aransemen yang Daeng lakukan pada lagu Gold and Silver 

sebenarnya merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari musik orkestra 

menjadi musik untuk angklung. ketebalan suara, bagan musik dan teknik 

komposisi yang dimasukan merupakan bentuk sederhana yang dapat 

dimainkan oleh angklung 

Namun, dengan kesederhanaan tersebut, suara angklung malah lebih 

terdengar jelas antara suara melodi utama, suara ke dua dan hiasan bunyi 

lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa aransemen angklung sebaiknya 

menggunakan aransemen yang sederhana saja melihat suara yang dihasilkan 

oleh angklung sudah sangat rumit. Jika alat musik barat secara personal 

memiliki suara yang sangat sederhana, maka tidak aneh bila diberi pola 

aransemen rumit suaranya akan tetap terdengar jelas. Akan tetapi bila suara 

angklung yang sudah rumit, akan bijaksana menggunakan aransemen yang 

lebih sederhana agar hasil suara yang didengar penonton lebih terdengar jelas. 

 

B. SARAN 

Setelah melakukan penelitian, peneliti merasakan banyak kendala yang 

dirasakan. Mulai dari waktu yang terbatas, tenaga yang terbatas dan cabang 

ilmu yang dikuasai sangat terbatas. Maka peneliti memiliki saran bagi peneliti 

lainnya yang akan meneliti aransemen Daeng lebih lanjut.  

Saran yang pertama adalah, tentu menganalisis lebih banyak lagu 

aransemen Daeng Soetigna agar lebih mengetahui bagaimana Daeng 

menyisiasati persoalan aransemen lagu orkestra menjadi arasemen untuk 

angklung. 

Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut 

tentang eksperimen seberapa rumit angklung dapat memainkan suatu 

komposisi musik. Dengan mengetahui tingkat kerumitan yang dapat 
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dimainkan oleh angklung, maka diharapkan komposisi dan aransemen 

angklung dapat berkembang ke arah yang lebih baik. 

Peneliti juga menyarankan kepada seluruh pelatih angklung untuk juga 

memperdalam analisis musik barat. Tanpa disadari, bila pelatih memahami 

dengan jelas musik barat yang akan dibawakan oleh kelompok angklung 

tertentu pelatih akan mampu membuat interpretasi tersendiri dengan lebih 

baik. Dengan memahami lebih lanjut tentang bagaimana memperlakukan 

musik barat, maka lagu tersebut akan lebih baik hasilnya baik dari suara 

ataupun maksud nada yang akan dimainkan. 

 

 


