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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan majemuk yang memiliki 

berbagai macam suku, ras, dan etnis. Keanekaragaman tersebut menyebabkan 

Indonesia kaya akan kebudayaan yang diwariskan oleh para nenek moyang 

terdahulu. Contoh kebudayaan yaitu bahasa daerah, adat-istiadat, dan berbagai 

macam kesenian daerah, salah satunya tembang dolanan.1 

Tembang dolanan diartikan sebagai sebuah puisi yang bersifat oral, 

nyanyian, untuk dibacakan, dialami, dan dihayati bersama-sama.2 Tembang 

dolanan pernah sangat dekat dalam kehidupan masyarakat dan mencerminkan 

kearifan lokal masyarakat, namun kenyataan ini tidak dilanjutkan oleh 

generasi penerusnya 3  Tembang dolanan meliputi berbagai macam lagu 

bermain anak-anak yang digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi dan 

sosialisasi anak-anak dengan lingkungannya. Contohnya adalah “Gundul-

Gundul Pacul”, “Cublak-Cublak Suweng”, dan “Suwe Ora Jamu”. Melalui 

tembang dolanan itu, anak-anak dapat bergembira, bermain dan bersenang-

senang dalam mengisi waktu luang. Tembang dolanan juga mengandung 

pesan moral dan budi pekerti yang disampaikan dalam bahasa yang sederhana 

sehingga mudah dihafal dan dicerna oleh anak-anak. 

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya arus globalisasi, 

tembang dolanan sudah mulai kehilangan eksistensinya. Hal ini dibuktikan 

dengan munculnya berbagai macam teknologi seperti televisi, telepon 

genggam, internet, dan lain-lain. Kemunculan alat-alat tersebut telah menarik 

																																																													
       1 Lagu yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain. 
       2 Hastomo, “Krisis Lelagon Dolanan” Dalam Joglo Semar, 16 Febuari 2012. 
http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/krisis-lelagon-dolanan-67487.html diakses tanggal 20 
November 2014 jam 14.29. 
       3 Siti Fatmawati Utami, Pengembangan Media Audio Visual untuk Menunjang Pembelajaran 
Membaca indah Tembang Dolanan pada Siswa Kelas II SD (Skripsi Sarjana Pendidikan: 
Universitas Negeri Semarang), 9. Karya Siti Fatmawati Utami ini memberikan kontribusi untuk 
melanjutkan tradisi bertutur melalui tembang dolanan dengan mengembangkan media audio 
visual. 
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perhatian anak-anak sehingga mulai terpupuk sifat individualisme. Seiring 

perjalanan waktu, lagu dolanan anak yang berasal dari negeri sendiri mulai 

tersingkir dari preferensi auditif mereka. 

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun 

komposisi untuk piano berdasarkan lagu dolanan Jawa Tengah yaitu 

“Gundul-gundul Pacul”, “Cublak-cublak Suweng”, dan “Suwe Ora Jamu”. 

Penulis secara sadar ingin melakukan peleburan antara budaya Indonesia 

dengan budaya Barat. Peleburan tersebut dilakukan dengan menyusun 

komposisi dalam bentuk sonata berdasarkan tema tembang dolanan Jawa 

Tengah yaitu “Gundul-Gundul Pacul”, “Cublak-cublak Suweng”, dan “Suwe 

Ora Jamu”. Penulis ingin melestarikan tembang dolanan ke dalam bentuk 

komposisi musik yang serius, sehingga budaya yang telah diwariskan oleh 

nenek moyang dapat tetap terjaga. 

Sonata adalah karya untuk instrumen yang terdiri dari tiga atau empat 

movement berturut-turut dalam karakter yang berbeda beda.4 Sonata di zaman 

Klasik, merupakan karya untuk satu atau dua instrumen, untuk piano, biola, 

cello dan instrumen lainnya.  

Struktur musik yang digunakan adalah sonata form, karena bentuknya 

yang baku dan formal dalam kaidah musik serius. Istilah sonata sendiri adalah 

karya untuk instrumen yang terdiri dari tiga atau empat movement berturut-

turut dalam karakter yang berbeda beda.5 Sonata di zaman Klasik, merupakan 

karya untuk satu atau dua instrumen, untuk piano, biola, cello dan instrumen 

lainnya. Gaya musik yang akan diacu untuk penulisan komposisi musik yaitu 

sonata form pada zaman Klasik yang digubah oleh Mozart, karena 

karakteristik musiknya lincah, ceria, dan kekanak-kanakan. Selain itu, penulis 

juga ingin lebih mengembangkan teknik permainan instrumen dengan 

pemanfaatkan kelincahan nada dan pengembangan elemen musikal yang ada.  
 

 
																																																													
       4 James Webster, “Sonata”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second 
Edition. Stanley Sadie ed. (London: Macmillan Publishers Limited 2001,2002), XXIII, 677. 
       5 James Webster, 677. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi “Dolanan”?  

2. Bagaimana analisis struktural komposisi “Dolanan”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Memaparkan proses penyusunan komposisi “Dolanan”. 

2. Memaparkan analisis struktural komposisi “Dolanan”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu: 

1. Bagi penulis sebagai penerapan pengetahuan yang sudah didapatkan 

selama studi dan sebagai motivasi hidup penulis. 

2. Bagi mahasiswa di bidang komposisi musik, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai bahan referensi menciptakan karya musik dan tambahan referensi 

pengetahuan di bidang musik. 

3. Bagi masyarakat agar dapat mengapresiasi karya sonata yang 

bersumberkan budaya lokal. 

 

E. Batasan Masalah 

Karya tulis ini hanya dibatasi pada penyusunan dan analisis struktur 

dari komposisi “Dolanan”. Komposisi ini berbentuk sonata Klasik untuk 

piano tunggal. 

 

F. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir adalah metode 

pendekatan musikologis. Pendekatan musikologis adalah dengan cara 

mendeskripsikan fakta tentang bentuk, struktur, harmoni, dan hal lain yang 
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berhubungan dengan analisis. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui 

bentuk, ritme, dinamika, dan variasi komposisi.  

Sistematika penulisan terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, 

analisis data, dan penulisan laporan. Pengumpulkan data dilakukan dengan 

mengumpulkan fakta juga teori yang berkaitan dengan bentuk dan struktur 

sonata klasik, perkembangan musik daerah Jawa Tengah, dan mencari melodi 

tembang dolanan “Gundul-gundul Pacul”, “Cublak-cublak Suweng”, dan 

“Suwe Ora Jamu” dari berbagai sumber. 

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data, penulis mencari melodi lagu 

dolanan yang telah dipilih dan memainkannya di piano supaya penulis 

mengetahui harmoni yang ada dalam lagu dolanan tersebut. Kemudian melodi 

tersebut ditulis menggunakan program sibelius. 6  Proses ini dimulai dari 

movement pertama kemudian dilanjutkan movement kedua dan ketiga. 

Proses analisis data dilakukan setelah penyusunan komposisi ini selesai. 

Melodi utama komposisi piano ini mengadopsi tema utama “Gundul-gundul 

Pacul” pada movement pertama, “Cublak-cublak Suweng” pada movement 

kedua, dan “Suwe Ora Jamu” pada movement ketiga. Analisa bagian-bagian 

karya dan konsultasi kepada dosen dilakukan setelah penyusunan karya ini. 

Penulis melakukan revisi karya yang diperlukan sesuai saran pembimbing 

dan pemain, setelah karya komposisi ini melewati proses latihan. Revisi 

dilakukan kembali untuk menghasilkan komposisi yang final. 

Tahap terakhir adalah penulisan seluruh proses penelitian hingga 

menghasilkan sebuah karya tugas akhir, yakni “Dolanan”. 

																																																													
       6 Sibelius adalah software komputer yang digunakan untul menulis, memainkan, dan mencetak 
karya musik dalam bentuk not balok. 


