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BAB II 

KAJIAN HISTORIS 

 

A. Periode Barok (1600 - 1750) 

 Istilah Barok digunakan dalam sejarah musik untuk menandai 

kurun waktu antara tahun 1600 hingga 1750. Kata Barok diambil 

dari bahasa Portugis, Barroco yang berarti mutiara yang memiliki 

bentuk tidak beraturan.1  Periode Barok dibedakan dalam tiga 

tahap; Barok Awal sekitar tahun 15801630, Barok Tengah sekitar 

tahun 1630-1680, dan Barok Akhir sekitar tahun 1680-17502. 

 Istilah Barok populer di kalangan seniman baik seniman 

patung, seniman arsitektur, maupun seniman seni lukis dengan ciri 

khas penuh ornamentasi. Dalam bidang musik, istilah Barok 

pertama kali disebut dalam tulisan surat yang dikirimkan sebelum 

pertunjukan perdana opera Hippolyte et Aricie di Paris karya Rameau 

pada bulan Oktober 1733. Kemudian tulisan tersebut dicetak dalam 

surat kabar Mercure de France pada bulan Mei 1734. Surat tersebut 

berisikan kritik dan protes bahwa musik Barok kurang dapat 

dimengerti karena terlalu sering berganti kunci dan tempo terlalu 

cepat.3 

 Abad ke-18 merupakan masa keemasan bagi para pengrajin 

kerajinan rumah tangga seperti perabot keramik maupun organ 

pipa. Hal ini mendorong sebagian besar komponis Barok untuk 

tidak hanya menciptakan karya untuk tujuan bermusik saja tetapi 

                                                             
1 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition, (New York: Bedford /St. 

Martin’s, 2000), 100. 
2 Karl Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal.7. 
3 Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 2, second edition 

(London : Macmillan Publishers Limited, 2001). 
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juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Para komponis 

Barok memandang diri mereka tidak lebih dari seorang pengrajin 

yang hanya berkarya berdasarkan pesanan4. 

 Para pemusik umumnya belajar musik dari orang tua mereka 

(bila orang tuanya adalah seorang pemusik), seperti: Antonio 

Vivaldi, Francois Couperin, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, 

dan Jean-Philippe Rameau. Mereka juga dapat belajar melalui 

pemusik profesional yang dikenal di kota mereka atau melalui 

paduan suara anak di gereja atau di panti asuhan. 

Ada tiga institusi yang merupakan tempat untuk mengembangkan 

karir musik bagi para komponis di jaman: 

1. Gereja. 

Para pemusik di Era Barok bekerja di katedral, biara, dan 

gereja-gereja besar. Ada dua tugas pokok para pemusik gereja, 

yaitu: menggubah karya-karya musik liturgis yang baru dan 

memberikan pelatihan musik bagi anggota paduan suara 

gereja. Para musisi gereja menerima bayaran lebih rendah 

dibanding musisi yang bekerja di istana. Selain menerima jatah 

kayu dan beras dari gereja, para pemusik gereja juga mencari 

tambahan pendapatan dengan mengiringi kebaktian 

pernikahan dan pemakaman untuk menunjang kebutuhan 

hidup mereka.5 

 

 

                                                             
4 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition. (New York: Bedford / St. 

Martin’s, 2000), 107. 
5 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition. (New York: Bedford/St. 

Martin’s, 2000), 107 
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2. Istana. 

Seorang direktur musik istana bertugas merencanakan dan 

menyelenggarakan seluruh kegiatan konser musik di istana. 

Selain itu, mereka juga harus menggubah komposisi musik 

sesuai dengan kebutuhan istana, misalnya dalam opera, musik 

gereja, musik untuk jamuan makan malam, serta komposisi 

musik untuk konser. Direktur musik istana juga 

bertanggungjawab untuk menegakkan kedisiplinan di kalangan 

musisi istana yang menjadi bawahannya, serta mengurus dan 

mengembangkan perpustakaan instrumen maupun repertoir 

musik.6 

3. Gedung opera. 

Selain di gereja dan di istana, ada beberapa komponis Barok 

yang bekerja mencari nafkah dengan menggubah komposisi 

musik untuk gedung opera komersial.7 

 

1. Karakteristik Musik Periode Barok 

  Secara umum gaya musik Barok memiliki karakteristik-

karakteristik yang megah dan bersifat dramatis serta religius, 

misalnya pada opera8, oratorio9, cantata10. Beberapa 

                                                             
6 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition, (New York : Bedford/St. 

Martin’s, 2000), 107. 
7 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition, (New York : Bedford/St. 

Martin’s, 2000), 107. 
8 Drama musik dari istilah Italia drama per la musica, mulai dikenal di Italia sekitar tahun 

1600 (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2003). 
9 Komposisi musik yang lazimnya berupa komposisi vokal dengan syair-syair yang religius. 

(Pono Banoe, Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2003). 
10 Karya musik vokal: lagu untuk dinyanyikan (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2003). 
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karakteristik musikal yang menonjol dari musik Barok adalah 

dinamika, basso continuo, retorika musikal. 

 

a. Dinamika. 

  Para komponis di Barok Akhir, jarang mencantumkan 

tanda dinamika. Apabila para komponis mencantumkan satu 

tanda dinamika yang telah ditentukan pada awal lagu, maka 

dinamika lagu secara umum tidak akan berbeda jauh dari tanda 

dinamika yang telah ditentukan para komponis sebelumnya. 

Bila ada perubahan, para pemain musik hanya melakukan 

perubahan ekspresif dalam dinamika untuk menonjolkan 

aksen-aksen ritmis. Para penyanyi menyanyikan nada-nada 

tinggi dengan dinamika yang lebih keras dari pada nada-nada 

rendah. Para komponis tidak melakukan perubahan dinamika 

yang ekstrim, seperti perubahan secara bertahap dari lembut ke 

keras dan keras ke lembut.11 

 

b. Basso Continuo. 

  Melodi bas yang kokoh dengan melodi suara luar 

teratas yang berhiaskan ornamentasi, merupakan salah satu 

khas musik pada periode Barok. Polaritas antara suara 

terbawah dan teratas ini kemudian melahirkan suatu sistem 

notasi yang dikenal dengan istilah through bass atau basso 

continuo. Dalam sistem notasi semacam ini, komponis hanya 

menuliskan melodi pada suara bas, sementara harmonisasi 

                                                             
11 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition. (New York: Bedford / St. 

Martin’s, 2000), 109 
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pada suara tengah dan atas sepenuhnya diserahkan kepada 

pemain untuk melengkapinya. Basso continuo juga dikenal 

dengan sebutan figured bass (bas kerangka). Melodi bas pada 

musik Barok selain dinyanyikan atau dimainkan oleh suara bas 

atau instrumen-instrumen musik yang beregister rendah seperti 

cello ataupun fagot, dalam prakteknya seringkali dimainkan 

oleh instrumen-instrumen harmonis seperti organ dan 

harpsichord. Basso continuo atau disebut juga continuo, memiliki 

fungsi ganda, yaitu memperjelas harmoni dan membuat tekstur 

musik lebih menyatu.12 

 

c. Retorika Musikal. 

  Retorika13 musikal merupakan salah satu karakteristik 

lain yang ditemukan pada hampir semua musik Barok. Dalam 

menggambarkan suatu "seruan", komponis Barok membuat 

melodi yang melompat ke atas. Untuk suatu "pertanyaan" 

komponis Barok membuat lintasan melodi yang bergerak naik, 

dan untuk menggambarkan suatu "kesedihan", komponis Barok 

membuat pergerakan nada kromatis turun. Tujuan Retorika 

musikal ini digunakan untuk membangkitkan suatu perasaan 

tertentu dihati pendengarnya, misalnya: perasaan cinta, 

perasaan benci, sukacita, dan perasaan takut. Pengetahuan akan 

retorika musikal ini sangat perlu dimiliki oleh para penyanyi 

                                                             
12 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition. (New York: Bedford / St. 

Martin’s, 2000), 112 
13 Seni berpidato yang bombastis (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). 
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karena akan memudahkan penyanyi untuk mengekspresikan 

teks sehingga mampu menyampaikan maknanya. 

 

2. Musik Vokal Periode Barok 

  Ada beberapa macam musik vokal periode Barok yaitu: 

Opera seria14 Itali, Oratorio, Kantata Gereja, Passion15. 

a. Opera Seria Italia. 

  Opera seria atau opera serius merupakan genre utama 

pada opera Barok Italia yang bertema serius serta 

menghilangkan karakter-karakter jenaka dalam alur ceritanya. 

Umumnya, cerita-cerita dalam opera seria ini diambil dari cerita-

cerita sejarah kuno dengan segala macam versinya. Opera 

tersebut dibuat sedemikian rupa dengan tujuan 

membangkitkan emosi para penonton, misalnya: rasa sedih, 

marah, kecewa, gembira, menang, kalah, dsb. Teks yang 

digunakan disebut libretto16  dan untuk penulisnya disebut 

librettist. Secara garis besar, struktur musikal pada opera seria 

meliputi resitatif dan aria untuk sopran, mezzo sopran, 

castrato17, beberapa bagian duet, ansambel vokal yang lebih 

besar; serta bagian sederhana untuk paduan suara. Dalam opera 

                                                             
14 Disebut juga opera serius yang bertema serius serta menghilangkan karakter-karakter 

jenaka dalam alur ceritanya. (Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition, (New York: 
Bedford/St. Martin’s, 2000), 140). 

15 Komposisi musik berkenaan dengan penderitaan dan kematian Yesus, lazim dinyanyikan 

beberapa saat sebelum paskah dalam upacara gereja. (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius (Anggota IKAPI), 2003, 326). 

16 Naskah, buku penerbitan khusus yang berisi teks operas, atau pertunjukan sejenis, dapat 

juga merupakan buku program acara yang berisi sinopsis. (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: 
Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2003). 

17 Kebiri; pengebirian. Penyanyi pria yang dikebiri guna mendapatkan perubahan suara 

wanita yang kuat dalam jangkauan soprano dan alto. (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius (Anggota IKAPI), 2003). 
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seria, suara tenor dan bas tidak terlalu penting peranannnya, 

demikian halnya dengan paduan suara kehadirannya tidak 

sesignifikan seperti dalam oratorio.18 

 

b. Oratorio. 

  Keterlibatan paduan suara dan pengaruh musik vokal 

sekuler yang kuat, merupakan dua faktor penting yang tidak 

dapat dilepaskan dari semua genre musik sakral pada era 

Barok, baik itu dalam oratorio, passion, kantata, motet19 atau 

misa20. Faktor pertama adalah keterlibatan paduan suara. Musik 

paduan suara secara fungsional telah memiliki tempat yang 

khusus dalam semua musik religius pada segala waktu dan 

ritus. Sebagai contoh bila seseorang mengucapkan suatu teks 

religius, maka orang tersebut melakukannya sebagai seorang 

individu, namun sebaliknya bila paduan suara yang 

menyampaikan isi teks religius, maka paduan suara tersebut 

melakukannya atau berbicara mewakili sebuah komunitas atau 

jemaat. Faktor kedua adalah musik sakral Barok yang memiliki 

kecenderungan kuat untuk meminjam materi-materi musikal 

yang berasal dari musik vokal sekuler, seperti dalam opera. 

Dalam era ini teater dan pertunjukan drama musikal sangat 

berkembang dengan pesat, sehingga gereja-gereja cenderung 

                                                             
18 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition. (New York: Bedford/ St. 

Martin’s, 2000), 140. 
19 Komposisi paduan suara gereja dengan syair yang belum tentu dari liturgi. Di jaman 

pertengahan, motet dirancang dengan teknik kontrapung yang syairnya dari lagu gereja, tetapi ada 
juga lagu-lagu sekular (keduniaan), (Pono Bance. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 
(Anggota IKAPI), 2003). 

20 Perayaan ekaristi dalam ritus liturgi Barat dari Gereja Katolik Roma. 
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bertumbuh ke arah teatrikal. Salah satu contohnya, aria-aria 

yang diilhami oleh opera seria Italia dalam misa gereja katolik 

yang menggunakan latar belakang Barok. 

  Oratorio berdiri sebagai tonggak yang penting dalam 

perkembangan musik vokal Barok. Oratorio pertama kali 

muncul di Italia pada awal abad ke 17. Tema dalam oratorio 

menggunakan tema religius yang diambil dari cerita-cerita 

dalam Alkitab Perjanjian Lama atau tentang kehidupan orang- 

orang suci. Oratorio sebagai musikalisasi cerita-cerita Alkitab 

dan ditampilkan dalam ruang-ruang doa. Perbedaan oratorio 

dengan opera ialah oratorio disajikan dalam bentuk konser 

sehingga tidak membutuhkan latar belakang panggung, kostum 

serta aksi panggung seperti dalam pertunjukkan opera. 

Oratorio juga memiliki beberapa karakteristik operatik seperti 

halnya opera, yaitu resitatif dan aria, selain itu juga ada chorus 

yaitu bagian musikal yang dibawakan oleh paduan suara. Peran 

paduan suara dalam oratorio sangat penting, yaitu untuk 

mengomentari kejadian yang sedang berlangsung serta terlibat 

dalam drama. Di Itali oratorio dijadikan hiburan pengganti 

opera dalam masa prapaskah,21 namun tidak dirancang sebagai 

bagian dari tata ibadah gereja. 

 

c. Kantata Gereja. 

  Kantata merupakan salah satu genre musik sakral 

periode Barok penting lainnya. Istilah kantata umumnya 

                                                             
21 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition, (New York: Bedford /St. 

Martin’s 2000), 144. 
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digunakan untuk menyebut sebuah komposisi liturgis untuk 

vokal dan instrumen yang memiliki durasi yang tidak terlalu 

panjang. Pada masa Bach, kantata digubah sebagai bagian dari 

liturgi gereja Lutheran dengan menggunakan nyanyian jemaat 

yang disebut Chorale yang bersifat sederhana namun memiliki 

kualitas yang tinggi. Keterkaitan kantata dengan liturgi gereja 

terlihat jelas melalui syair yang digunakan dalam kantata 

tersebut yang merefleksikan bacaan tematis pada tiap 

minggunya. Dapat disimpulkan bahwa kantata pada dasarnya 

merupakan bentuk musikalisasi khotbah. Pada masa Barok, 

kantata ditampilkan sebelum khotbah disampaikan.22 

 

d. Passion 

  Passion merupakan genre musik vokal sakral khas 

Barok yang menyerupai oratorio namun dengan topik yang 

berbeda. Topik passion yaitu berisi tentang kisah penderitaan 

Kristus di kayu salib dengan referensi utama diambil dari salah 

satu kitab injil. Passion lazimnya dinyanyikan beberapa saat 

sebelum paskah dalam upacara gereja. 

  Periode Barok dianggap berakhir dengan 

meninggalnya Handel tahun 1759. 

 

3. Biografi George Frideric Handel (1685-1759) 

  George Frideric Handel adalah seorang komponis 

kelahiran Halle Jerman pada tanggal 23 Februari 1685 dan 

                                                             
22 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen, Brief Fourth Edition, (New York: Bedford/St. 

Martin’s 2000), 149 
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meninggal di London pada tanggal 14 April 1759. Ayahnya 

bernama George Handel (1622 - 1697) adalah seorang dokter 

militer yang bekerja di Duke of Saxe-Weissenfels dan ibunya 

bernama Dorothea Taust merupakan anak perempuan dari 

seorang pendeta. Ayahnya ingin Handel berprofesi dalam 

bidang hukum dan bukan bidang musik. Hal itu menyebabkan, 

Handel terpaksa belajar musik secara sembunyi-sembunyi pada 

masa kanak-kanaknya. Konon ia memasukan klavikord ke 

dalam loteng agar ia dapat berlatih tanpa gangguan ayahnya23. 

  Di usianya yang ke-17 tahun, Handel masuk University 

of Halle dengan mengambil jurusan hukum. Pada saat itu ia 

juga menjadi pemain organ di Katedral Calvinis di Halle. Di 

usianya yang ke-18 tahun, Handel berhenti belajar hukum dan 

mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemain organ di 

gereja lokal Halle. Berkat bakat musiknya yang sangat 

menonjol, pada usianya yang ke-19 tahun, Handel akhirnya 

diijinkan oleh ayahnya untuk belajar musik. Ia belajar musik 

dengan seorang komponis dan organis lokal yaitu di kota Halle 

itu sendiri, yang bernama Friedrich Wilhelm Zachow (1663-

1712).24 

  Handel pergi ke Hamburg untuk memulai karirnya 

sebagai musisi. Komponis opera yang terkenal di Hamburg 

pada masa itu adalah Reinhard Keiser. Handel berpartisipasi 

dengan Reinhard Keiser sebagai pemain biola dalam salah satu 

                                                             
23 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 1: Musik Awal Sejak Masa Yunani Kuno Sampai Akhir 

Masa Barok: Tahun 0-1760, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal 333-341. 
24 Dr. Rhoderick J.McNeill. Sejarah Musik 1: Musik Awal Sejak Masa Yunani Kuno Sampai Akhir 

Masa Barok : Tahun 0-1760, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal. 333-341. 
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opera milik Keiser, dan terkadang bermain harpsikord. Suatu 

ketika, Keiser yang pada saat itu sudah kehilangan minat akan 

operanya yang berjudul Almira yang pada waktu itu sedang 

dalam proses penulisan, meminta Handel untuk melanjutkan 

menulis Almira sebelum deadline. Peluang untuk menjadi 

komponis pun terbuka baginya. Karya Almira mendapat respon 

dan sukses besar sehingga hal itu membuat Keiser iri padanya. 

Keiser akhirnya mengecap Handel sebagai rival yang berbahaya 

bagi karirnya. 

  Handel mulai membangun tonggak musiknya yang 

pertama di Italia. Ia menguasai cara menggabungkan musik 

Jerman dengan musik Italia, dan pada akhirnya ia juga 

menggabungkan musik Inggris dan musik Perancis. Handel 

menetap di berbagai kota lain seperti Venice, Florence, Roma, 

Naples, dan di sana ia juga menerima penghargaan sebagai 

musisi ternama. Musik yang diciptakan Handel di Italia adalah 

dua oratorio, opera, sekitar 72 kantata sekuler untuk suara solo 

dan continuo, serta karya-karya untuk liturgi Katolik dalam 

bahasa latin, dan musik instrumental. Masa Handel di Italia 

sangat menentukan arah karir dan kelanjutan gaya musiknya. 

Italia adalah sebagai pusat opera, oratorio, kantata, sonata, dan 

konserto pada masa itu. Salah satu karya terakhir Handel di 

Italia adalah opera yang berjudul Agrippina (1709), dan 

diproduksi pada tahun 1710. Opera ini meraih sukses besar di 

Venezia dan merupakan puncak kejayaan Handel. Opera Italia 

pertama yang diciptakan Handel khusus untuk kota London 

berjudul Rinaldo (1711) dan opera ini meraih sukses besar. 
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  Pada tahun 1719, Handel menjadi kepala musik dalam 

perusahaan Royal Academy of Music, yaitu sebuah perusahaan 

opera yang awalnya didirikan oleh sekelompok bangsawan 

yang kaya, yang bertujuan agar setiap segi dari pertunjukan-

pertunjukan opera dapat diurus dengan baik. Hal ini berkaitan 

dengan keuangan untuk mencari para penyanyi dan komponis 

dari Eropa yang berprestasi, untuk menyewa gedung teater, 

dan mendapat langganan/pembeli karcis. Perusahaan opera ini 

mendapat dukungan penuh dari Raja George, sehingga 

perusahaan ini dinamakan Royal Academy of Music. Pada 

tahun 1720-1730 sebagai tahun dimulainya karir Handel sebagai 

musisi ternama. Kurang lebih 15 karya opera buatan Handel 

diproduksi selama tahun-tahun tersebut. Masterpiecenya di 

antaranya Ottone, Radamisto, Giulio Cesare, Rodelinda, Tamerlano, 

Admeto, dan Tolomeo. Di saat yang bersamaan, karyanya yang 

berjudul Asic and Galatea dan Suites pieces de clavencin 

dipublikasikan. Radamisto adalah opera kedua yang 

dipentaskan perusahaan itu dan meraih sukses besar. Kejayaan 

Royal Academy of Music dicapai melalui tiga opera yang 

diciptakan Handel pada tahun 1724-1725, yaitu Tamerlano, 

Rodelinda, dan Giulio Cesare. Pada tahun 1728, Royal Academy of 

Music terpaksa dibubarkan karena bangkrut. Walaupun 

mendapatkan pengalaman pahit dalam Royal Academy of 

Music, Handel tetap berminat pada opera. Sejak hancurnya 

Royal Academy of Music sampai dengan tahun 1737, Handel 

menghasilkan 13 opera baru, termasuk beberapa musik Handel 

yang paling penting, misalnya Orlando dan Alcina. Pada tahun 
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1754-1920-an opera-opera Handel dilupakan sama sekali 

dikarenakan kesuksesannya dalam jenis-jenis musik lain seperti 

oratorio. Namun bagi para musikus sekarang, opera-opera 

Handel dianggap sebagai puncak opera Italia pada akhir masa 

Barok dan musik Handel yang paling penting. 

  Ketika pendapatan Handel dalam opera sedang 

merosot di tahun 1730-an, ia memusatkan perhatiannya pada 

oratorio dan konserto-konserto. Selama Lent (40 hari sebelum 

paskah) pertunjukan-pertunjukan opera dilarang. Jadi mulai 

pada tahun 1733, Handel mementaskan oratorio-oratorio 

selama masa tersebut. Karya-karya ini dibuat berdasarkan 

cerita-cerita Alkitab dari Perjanjian Lama yang sudah dikenal 

oleh masyarakat umum dan selalu menggunakan bahasa 

inggris. Panjangnya oratorio-oratorio ini hampir sama dengan 

opera-operanya, yaitu sekitar dua jam. Peranan musik koor 

dalam oratorio ini jauh lebih besar dari pada yang biasa dalam 

opera-opera Handel. Messiah diciptakan dalam enam minggu 

selama musim panas tahun 1741. Saat ia sedang menciptakan 

koor Haleluja yang begitu terkenal, ia mengatakan bahwa ia 

"melihat Allah bertakhta di surga dan dikelilingi oleh para 

malaikat-Nya". Pertunjukan pertama Messiah pada tanggal 13 

April 1742 merupakan puncak dari kunjungan Handel ke 

Dublin dan dianggap sebagai suatu pertunjukan yang meraih 

sukses besar. 

  Pada abad ke 17, oratorio Messiah pernah menjadi 

kontroversi di Inggris. Messiah sebagai sebuah karya yang 

menggunakan subyek sakral namun berbau teater dianggap 
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tidak sesuai dengan ketentuan etika Protestan di negara itu. Hal 

ini menyebabkan oratorio tidak pernah dikembangkan di 

Inggris. 

  Handel menghasilkan sekitar 30 oratorio dan tidak 

semuanya meraih sukses. Messiah pun tidak dianggap sukses di 

London sampai tahun 1750, namun pada perkembangannya 

Messiah diakui sebagai karya yang sangat agung dan 

dipentaskan setiap tahun, khususnya pada Paskah dan Natal 

sampai sekarang. 

  Selama menulis karya Jephtha (oratorio Handel yang 

terakhir), Handel sedikit demi sedikit mulai kehilangan 

penglihatannya. Ia hidup dalam kebutaan selama 7 tahun. 

Walaupun demikian Handel tetap berkarya dan memainkan 

komposisinya yang lama dengan bantuan temannya J.S. 

Schmidt, yaitu pemuda dari Erlangen (Belanda). J.S. Schmidt 

pindah ke London dan tinggal bersama Handel selama hampir 

50 tahun. 

  Handel tidak pernah menikah, meskipun ada sumber 

yang menyatakan bahwa ia beberapa kali melakukan "affair" 

dengan pemusik wanita. Satu masalah yang lebih kritis adalah 

Handel selalu "meminjam" musik dari sumber-sumber lain. 

Musik dari komponis-komponis lain sering muncul dalam 

karya Handel. Ia mengadaptasi dan menulis kembali apa yang 

ia "pinjam". Kadang-kadang ia membeli buku-buku musik dari 
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luar negeri dan kemudian ia memakai tema-tema dari sumber 

tersebut dalam musiknya25 

  Handel meninggal pada tanggal 14 April 1759 di 

kediamannya di Brook Street, Grosvernor. Ia dimakamkan di 

pemakaman terhormat Westminster Abbey. 

 

B. Periode Klasik (1750 - 1820) 

 Istilah Klasik/Klasisisme sering dipakai untuk musik, namun 

artinya tidak begitu jelas. Semula tidak ada jaman atau gaya 

Klasik/Klasisisme. 

 Menurut pengertian Ensiklopedia Indonesia terbitan Ichtiar 

Baru-Van Hoeve, jilid 3, "Klasik adalah suatu karya yang umumnya 

berupa karya cipta dari jaman lampau yang bernilai seni serta 

ilmiah tinggi, berkadar keindahan, dan tidak akan luntur sepanjang 

masa".26 

 Menurut sejarah, istilah Klasikal merujuk kembali pada seni 

dan kehidupan pada jaman Yunani. Hal ini terlihat dengan 

kembalinya minat akan cerita Yunani dan Roman (seperti dalam 

Renaissance). Abad Pertengahan bermaksud untuk menghidupkan 

kembali semangat Yunani seperti idealisasi alam dengan tujuan 

keindahan dari menggabungkan harmoni, kejelasan, dan kontrol 

dalam ekspresi dan pendekatan intelektual dari pada emosional. 

Jenis- jenis musik yang diciptakan pada jaman Klasik adalah 

                                                             
25 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 1: Musik Awal Sejak Masa Yunani Kuno Sampai Akhir 

Masa Barok: Tahun 0-1760, (Jakarta : Gunung Mulia, 2000). Hal 339. 
26 Karl-Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal 76. 
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sonata27, simfoni, konser solo, chamber musik28, dan opera. Semua 

itu memiliki gerakan lebih dari 2 dan berakar dari musik-musik 

pada jaman Barok. 

1. Opera Klasik 

a. Opera seria 

 Opera seria sangat berkembang di Italia terutama di 

Napoli dan tersebar juga di negara-negara Eropa lainnya. 

Belcanto merupakan tulang punggung teknik vokal Italia. 

Opera seria sempat mengalami pembaharuan. Meskipun 

demikian opera seria tetap dianggap sebagai opera yang dibuat 

khusus untuk menghibur kaum bangsawan dan bukan untuk 

masyarakat umum. Pengarang utama naskah atau yang disebut 

libretto adalah Metastasio. Puncak musikal dari opera seria ini 

adalah Aria. 

Bahan opera seria berisi tentang ajaran moral, seperti tentang 

keadilan, dan kebesaran hati. Selain itu opera seria juga berisi 

tentang asmara, dan tragedi Klasik Yunani, misalnya tentang 

hidup dibawah seorang penjajah, (tragedi Yunani yang ditulis 

dalam sajak, atau dari sejarah). Oleh karena itu pada 

pertengahan abad 18, opera seria dikritik oleh Gluck, karena 

menurut ia kurang wajar, kurang sederhana, dan kurang bebas 

untuk mengungkapkan isi perasaan. Selain itu menurut Gluck, 

                                                             
27 Sebuah karya musik yang diperuntukkan bagi permainan alat musik (Pono Banoe. Kamus 

Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI) 2003, 386). 
28 Musik kamar. Kelompok kecil musik untuk pelayanan ruang terbatas. Dapat berarti 

komposisi musik untuk kelompok kecil (ansambel). (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius (Anggota IKAPI) 2003, 77). 
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Aria da capo dirasa sangat mengganggu perkembangan isi dari 

cerita opera tersebut.29 

 Beberapa yang ditekankan dalam opera pembaharuan 

Gluck yaitu musik harus mengabdi pada syair (harus 

mengekspresikan cerita secara batin maupun secara lahiriah). 

Musik harus melukiskan situasi, yaitu tidak berdiri sendiri 

seperti halnya dalam belcanto. Aria da capo diganti dengan lied, 

karena sebuah nyanyian/lied lebih wajar dari pada sebuah aria 

(yang mudah disalahgunakan oleh solis untuk menonjolkan 

diri dan dibawakan secara patetis). Resitatif yang diiringi secara 

dramatis oleh orkes gesek (hanya dengan iringan cembalo). 

Koor diikutsertakan dalam urutan cerita (seperti dalam drama 

Yunani Klasik), tidak tampil pada saat finale saja. Kelompok 

penari ballet aktif pada bagian koor (sebagai pantomime atau 

sebagai penari), dan overture berfungsi sebagai pengantar pada 

cerita opera dan tidak lagi mandiri sebagai pembukaan netral.30 

 

b. Opera Buffa 

 Opera buffa/opera jenaka juga berasal dari Napoli. 

Opera ini sangat berkembang terutama sejak pertengahan abad 

18 menjadi jenis opera utama pada periode Klasik. Puncak 

opera ini dicapai dalam opera Mozart dengan Donizetti masa 

opera buffa Klasik berakhir 1830. Opera buffa/opera jenaka 

berkembang dari adegan-adegan lucu yang disisipkan dalam 

opera seria abad 17 (terutama di Venesia), begitu juga dengan 

                                                             
29 Karl Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi, 1993), Hal.82 

30 Karl Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi, 1993), Hal.87 
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intermezzo atau adegan-adegan jenaka yang disajikan di antara 

babak- babak dari opera atau teater. Cerita opera buffa ini 

diambil dari kisah kehidupann sehari-hari yang bersifat jenaka, 

menggunakan bahasa sehari- hari dan sentimentil. Jika pada 

opera seria umumnya ditulis untuk 6 pemain dengan suara 

tinggi, opera buffa umumnya ditulis untuk 7 atau 6 pemain 

namun tanpa suara tinggi (suara dengan register suara tidak 

terlalu luas). Ciri khas opera buffa bukan pada resitatif atau aria 

solo, tetapi pada gabungan para solis dalam ansambel berupa 

duet, terzetto31, quartet32, quintet33, sekstet34 pada akhir babak.35 

 

2. Oratorio Klasik 

 Oratorio Klasik merupakan lanjutan dari oratorio Barok 

Italia/sekolah Napoli. 

a. Oratorio Italia 

 Oratorio Napoli adalah karya yang dibuat untuk solis. 

Dalam oratorio ini koor hampir tidak memiliki peranan. 

Syairnya diambil dari Kitab Suci. Sama halnya seperti dalam 

opera, dan disisipi aria da capo sebagai renungan. Oratorio 

dipentaskan selama masa adven yaitu menjelang Natal dan 

                                                             
31 Komposisi musik tiga suara (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 

(Anggota IKAPI) 2003, 411). 
32 Empat sekawan, kelompok ansambel yang terdiri dari empat orang pemain; paduan suara 

empat orang, Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI) 2003, 348). 
33 Lima sekawan, kelompok ansambel yang terdiri dari lima orang pemain. Paduan suara 

dengan lima orang (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI) 2003, 

349). 
34 Kelompok enam pemain, sextet, komposisi musik bagi enam suara (Pono Banoe, Kamus 

Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI) 2003, 376). 
35 Karl-Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal.83 



28 

 

puasa menjelang Paskah. Selama masa-masa ini opera tidak 

diperbolehkan untuk pentas. Selama Pekan Suci yaitu pekan 

terakhir sebelum hari raya paskah dipentaskan oratorio yang 

mengkisahkan sengsara dan wafat Yesus yang juga disebut 

passion.36 

 

b. Oratorio Jerman 

 Oratorio pada pertengahan abad 18 menunjukkan 

adanya suatu perubahan atau jaman baru. Kritik terhadap gaya 

Barok yang kaku, suatu keinginan untuk membuat musik yang 

lebih sederhana, lebih sensitif, dan lebih alamiah adalah 

merupakan ungkapan dari semangat baru. Pada saat 

mengarang libretto, mereka mulai mengesampingkan teks 

Kitab Suci dan makin mengungkapkan gagasan dan perasaan 

mereka sendiri. Generasi penyair baru terpengaruh oleh aliran 

pencerahan (Aufklarung) yang memiliki cara tafsiran baru 

terhadap pokok-pokok iman maupun pandangan baru 

terhadap dunia. Selain berisi tema tentang Natal, Pekan suci 

dan Paskah, juga terdapat tema-tema lain seperti lukisan alam, 

hari kiamat, kisah penciptaan langit dan bumi. Oratorio Jerman 

sebagian menjauh dari tujuan rohani dan menjadi konser 

umum yang dipentaskan di gedung pertunjukkan.37 

 

 

 

                                                             
36 Karl-Edmund Priersj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi,1993).Hal.90. 
37 Karl-Edmun Prier  sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal.90 
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3. Biografi Christoph Willbald Gluck (1717 - 1787) 

 Christoph Willbald Gluck lahir di Erasbach, Jerman 

Selatan pada tanggal 2 Juli 1714 dan meninggal di Vienna pada 

tanggal 15 November 1787. Gluck menempuh pendidikan di 

Seminar Jesuit dari tahun 1726 hingga 1732, sebelum akhirnya 

Gluck pindah ke Prague untuk belajar musik, lalu ke Wina, dan 

akhirnya ke Milan Italia Utara. Gluck menyelesaikan 

pendidikan dibawah bimbingan G.B Sammartini di Milan Italia 

Utara.38 

 Gluck memulai karirnya sebagai komponis opera tahun 

1741 di Milan dengan opera pertamana berjudul Artaserse, yaitu 

sebuah opera seria dengan libretto dari Metastasio. Setelah 

opera Artaserse, Gluck menciptakan tujuh opera seria lagi antara 

tahun 1741-1745 untuk kota-kota Milan, Turino, dan Venezia. 

Opera menjadi jenis musik utama dalam hidup Gluck sampai 

akhir hidupnya. Gluck menghasilkan lebih dari 40 opera 

sebelum tahun 1779. Mulai tahun 1746, pusat karir Gluck 

adalah di Kota Wina, diimana ia menjadi komponis istana 

untuk Maria Theresia seorang Kaisar Austria dari tahun 1740 

hingga 1780. Di kota Wina Gluck menikah dengan Maria Anna 

Bergin yaitu anak keluarga pedagang yang mempunyai 

hubungan bisnis dengan istana kaisar. Masa depan Gluck dari 

segi kemakmuran menjadi terjamin karena ia mendapat jabatan 

tambahan sebagai kepala musik di Istana Pangeran Joseph 

Friedrich Wilhelm (17021787) dan menjabat sebagai kepala 

                                                             
38 Oscar Thompson, The International Cyclopedia of Music and Musicians. Ninth edition. New 

York, 1964. 
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angkatan bersenjata untuk kekaisaran Austria. Sampai pada 

tahun 1761 Gluck mengutamakan penciptaan opera seria 

sebagai puncak karirnya.39 Di Wina Gluck mengenal banyak 

sastrawan dan seniman. Para sastrawan dan seniman di Wina 

tidak puas dengan keadaan kesenian pentas termasuk dalam 

opera. Mereka adalah orang-orang yang menekuni ide-ide 

"pencerahan" yang ingin menggambarkan emosi-emosi di 

pentas dengan lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih dalam. Di 

Wina Gluck mengenal seorang ahli koreografi bernama 

Angiolini yang ingin mendukung ballet "aksi" dan seorang 

penyair bernama Raniero di Calzabigi (1714-1795). Calzabigi 

berpendapat bahwa opera harus berpusat pada suatu ekspresi 

emosi-emosi natural dari konvensi-konvensi yang berlaku 

dalam tradisi opera seria Metastasio. Di Wina, Gluck juga 

mengenal tradisi opera/drama Prancis melalui istana, karena 

opera comique40 dan karya Rameau dalam bahasa Prancis disukai 

oleh Kaisar Maria Theresia.41 

 Gluck menciptakan dua opera reformasi untuk Wina 

yang berdasarkan libretto dari Calzbigi, yaitu Alceste (1767) dan 

Paride ed Elena (1770). Kedua opera tersebut membuat Gluck 

menjadi ikon musisi di Paris. Pada tahun 1787 kesehatan Gluck 

                                                             
39 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 2:  Musik 1760 Sampai Dengan Akhir Abad ke-20. 

Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal 6. 
40 Opera komik, opera ringan dengan adegan-adegan lucu, berkembang di Prancis pada 

abad ke 18 yang banyak menampilkan dialog-dialog percakapan, tidak merupakan dialog dalam 
bentuk nyanyian atau lagu. Istilah opera comique dalam abad ke 19 tidak hanya terbatas pada ringan 

dan lucu, namun diistilahkan bagi semua karya operas yang menampilkan adegan-adegan dialog 
percakapan walaupun tidak menampilkan kelucuan. (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius (Anggota IKAPI), 2003). 
41 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 2: Musik 1760 Sampai Dengan Akhir Abad ke-20. 

Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal. 7. 
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mulai menurun dan tepat pada tanggal 15 November ia 

meninggal setelah meminum segelas anggur. Setelah 

meninggal, nama Gluck pun mulai terkenal. 

 

4. Biografi Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)42 

 Wolfgang Amadeus Mozart adalah seorang komponis 

asal Austria. Ayahnya bernama Leopold Mozart merupakan 

seorang musisi biola yang mempunyai bakat yang luar biasa. 

Mozart lahir di Salzburg Austria pada tanggal 27 Januari 1756 

dan meninggal di Vienna pada tanggal 5 Desember 1791. 

 Mozart merupakan anak ke tujuh dan terakhir dari 

pasangan Leopold dan Maria Anna Pertl, orang St. Gilgen. 

Diantara semua anak Leopold, hanya dua yang selamat yaitu 

Mozart dan Maria Anna (Nannerl). Sejak kecil Mozart dan 

kakaknya sudah menunjukkan bakat dan minat di dunia musik, 

dan hal ini pun tak luput dari pandangan ayah mereka. Ketika 

kakaknya sedang berlatih musik dengan ayahnya, Mozart 

sering menguping dan dari situlah ia belajar musik. Pada usia 3 

tahun, Mozart berhasil mengingat seluruh lagu yang pernah ia 

dengar serta mengerti chords clavier. Setahun kemudian, 

ayahnya mulai mengajarinya lagu-lagu pendek, namun Mozart 

sudah dapat membuat komposisi sendiri. Hal inilah yang 

membuat ia dijuluki sebagai anak jenius. Mozart sangat lancar 

memainkan biola walaupun ia tidak mendapatkan pendidikan 

musik formal. 

                                                             
42 Oscar Thompson. The International Cyclopedia of Music and Musicians. Ninth edition. New 

York, 1964. 



32 

 

 Leopold beserta anak-anaknya pergi mengunjungi 

beberapa tempat, seperti Munich, Ausburg, Heidelberg, 

Cologne dan Brussels. Selepas dari Brussels mereka berkunjung 

ke Paris. Suatu ketika Baron Grimm yaitu orang asli Bavaria, 

menempatkan mereka untuk tampil di acaranya. Wolfgang 

menjadi populer di kalangan wanita bangsawan termasuk 

menjadi favorit Putri Louis XV serta konser keluarga Mozart 

pun berlangsung dimana-mana. Selama di Paris, ia sempat 

menulis komposisi yang terinspirasi oleh musisi-musisi Jerman 

bernama Schobert dan Eckhardt. Setelah dari Paris, keluarga 

Mozart menuju ke London dan tiba pada tanggal 22 April 1764. 

Mereka disambut baik oleh Pangeran George III beserta ratunya 

yaitu Queen Charlotte. 

 Selama 15 bulan Mozart tinggal di Inggris, Mozart 

bertemu dengan tiga tokoh penting, yaitu Manzuoli, Carl 

Friedrich Abel, dan Johann Christian. Mozart mendapatkan 

pelajaran mengenai teknik bernyanyi dari Manzuoli yang 

adalah seorang penyanyi opera. Selain itu, Manzuoli juga 

membantu Mozart dalam penulisan lirik. Carl Friedrich Abel 

adalah seorang komponis dan pemain biola da gamba (sempat 

menjadi murid Bach), dan Johann Christian adalah anak 

termuda dari Sebastian Bach. Abel berpengaruh terhadap awal 

karir Mozart. Hal itu disebabkan karena Mozart melihat alat 

musik clarinet pertama kali dari Abel, yang pada akhirnya 

menjadi alat musik favorit Mozart. Selain itu, ketiga tokoh 

tersebut membawa pengaruh Johann Sebastian Bach semakin 

dalam terhadap karya Mozart. 
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 Mozart menulis simfoni yang pertama pada waktu 

Leopold, ayahnya, jatuh sakit. Tidak ada satu pun anak 

Leopold yang diperbolehkan bermain alat musik karena takut 

mengganggu istirahat Leopold. Pada tanggal 1 Agustus 1765, 

keluarga Mozart pergi dari London menuju Holland, lalu ke 

Versailles, ke Switzerland, dan kemudian menetap di Munich 

kembali. Sebelum akhir November, Mozart dan keluarga sudah 

tiba di Salzburg. Di sana, kemampuan Mozart diuji oleh 

Archbishop yaitu seorang kepala pendeta di Salzburg. Selama 

beberapa bulan ia tidak diperbolehkan bepergian. Ia hanya 

boleh berlatih dan menulis komposisi. 

 Mozart dan kakaknya, pernah tertular penyakit 

campak, sehingga menyebabkan Mozart tidak bisa melihat 

selama 9 hari. Berawal pada bulan September 1767, keluarga 

Mozart pergi ke Vienna untuk menghadiri pertunangan Maria 

Josepha, yang tidak lama kemudian meninggal karena 

menderita sakit campak. Untuk menghindari penyakit tersebut, 

keluarga Mozart pindah ke Olmutz, namun ternyata Mozart 

dan kakaknya sudah tertular. Pada bulan Januari 1768, tepat 

pada usianya yang ke 12, Mozart beserta keluarga kembali ke 

Vienna. Yang Mulia Joseph II meminta Mozart untuk menulis 

sebuah opera pertama kalinya dan menggelarnya di sana. Judul 

opera tersebut La Finta Semplice. Karya opera Mozart yang 

berikutnya adalah Bastien and Bastienne (berbahasa Jerman), 

yang dipertunjukkan di teater Dr. Mesmer. Sepulang dari 

Vienna, Archbishop Salzburg menggelar opera La Finta Semplice 

di kediamannya. Disana Mozart diangkat sebagai Konzermeister 



34 

 

walaupun tidak diberi gaji. Mozart kembali sibuk belajar dan 

menulis komposisi, terutama mass dan symphony. Ayahnya, 

Leopold, akhirnya memutuskan untuk menetap di Italia, 

tempat dimana musik berkembang sangat cepat. 

 Di Italia, Mozart sangat fasih dalam bahasa Itali dan 

mengenal kebudayaannya. Mozart dan ayahnya berkeliling di 

Italia (ibu dan saudara perempuannya, tinggal di Salzburg). 

Mozart dan ayahnya tiba di Verona, kemudian di Naples pada 

tanggal 13 Desember 1769. Pada tanggal 28 Maret 1771, mereka 

kembali ke Salzburg (Mozart berusia 15 tahun). Di Italia Mozart 

menjadi terkenal dan banyak masyarakat berebut ingin bertemu 

dengannya. 

 Tahun 1776 merupakan tahun dimana nama Mozart 

melesat, dengan 3 konser claviernya. Konser tersebut membawa 

imbas pada datangnya tawaran baru dari Burgomaster 

Sigmund Haffner, penduduk Salzburg sendiri. Mozart menulis 

sebuah mars dan serenade untuk pernikahan putri Haffner. 

 Karya Mozart yang lumayan ternama adalah Les Petis 

Riens, sebuah karya Noverre balet. Di kota Mannheim, 

Wolfgang bertemu dengan seorang pelatih yang miskin 

bernama Fridolin Weber yang memiliki empat putri, yaitu 

Josefa, Aloysia, Constanze, dan Sophie. Tiga putri pertama 

merupakan penyanyi yang cukup berbakat. Mozart jatuh cinta 

kepada Aloysia. Mozart terinspirasi oleh suara Aloysia dan 

Josefa, yang memainkan peran Queen of the Night dalam opera 

berjudul Die Zauberflote. Pada akhirnya anak ketiga dari Weber 

bernama Constanze, yang menjadi istri Mozart namun orang 
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tua Mozart tidak menyetujui hubungan mereka. Dari 

pernikahan mereka, Constanze melahirkan 6 kali, namun hanya 

dua anak yang selamat. 

 Tahun 1779 dan tahun 1780, Mozart menghabiskan 

waktunya dengan bermain organ di Salzburg. Posisinya disana 

sebagai pemain organ gereja. Dua tahun tersebut merupakan 

tahun yang kurang sukses bagi Mozart, walau demikian Mozart 

sempat mengarang dua komposisi yang terkenal, yaitu 

Symphony in C Major untuk biola symphony, serta concerto in 

E Flat untuk clavier. 

 Di Vienna, Mozart resmi menjadi freelancer pada 

usianya yang ke 25 tahun. Ia tinggal bersama keluarga Weber 

yang baru saja pindah ke Vienna. 

 Pada tahun 1781, Mozart konser bersama Clementi 

yang diselenggarakan oleh Emperor Joseph II, malam sebelum 

natal. Di sana Mozart bertemu dengan Haydn yang 

menginspirasinya untuk membuat opera berbahasa Jerman, 

yaitu opera Die Entfuhrung aus dem Serail. Emperor Joseph lebih 

menyukai Mozart ketimbang Clementi. Beliau berkomentar 

bahwa karya Clementi memang merupakan sebuah seni, tapi 

karya Mozart merupakan seni sekaligus selera. Clementi 

banyak memuji karya Mozart, namun Mozart tidak terlalu 

memuji karya Clementi, dan hanya berkomentar tentang 

tekniknya saja. Karya operanya yang berjudul Die Entfuhrung 

disambut dengan meriah di Vienna, walaupun Emperor Joseph 

berkomentar bahwa opera tersebut terlalu kompleks untuk 

penduduk Vienna yang sederhana. Dari Vienna, Die Entfuhrung 
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menjalar ke kota-kota lain. Walaupun begitu, Mozart dan 

istrinya mulai merasakan kesulitan ekonomi (Mozart saat itu 

masih seorang freelancer). 

 Di kota Berlin, Raja Frederick William II meminta 

Mozart membuat beberapa komposisi dan membayarnya 

dengan uang yang cukup banyak. Sebelum kembali ke Vienna, 

Mozart menjelaskan kepada istrinya bahwa ia berharap istrinya 

tetap setia kepadanya walaupun mereka tidak punya banyak 

uang. Pada waktu itu Mozart sempat terkena gossip menjalin 

hubungan dengan seorang penyanyi di Vienna. 

 Mozart mengalami kondisi ekonomi yang menurun. Ia 

mempunyai banyak hutang kepada teman setianya yang 

bernama Michael Puchberg. Karena hutangnya sudah terlalu 

besar untuk dibayar, akhirnya Puchberg pun merelakannya. 

Ditengah-tengah kesulitan ekonomi, Mozart masih menulis 

komposisi-komposisi baru. Karya operanya yang berjudul Le 

Nozze di Figaro, dipublikasikan di Vienna tanggal 1 Mei 1786, 

Don Giovanni  di Prague tanggal 29 Oktober 1787, Cosi fan tutte 

juga di Vienna tanggal 26 Januari 1790, La Clemenza di Tito (lagu 

pengangkatan Leopold II sebagai raja) pada tanggal 6 

September 1791 di Prague, dan yang terakhir Die Zauberflote di 

Vienna tanggal 30 September 1791. 

 Mozart mempunyai kebiasaan menulis komposisi 

dengan cepat. Karya operanya yang berjudul Don Giovanni, di 

tulis hanya 2 malam sebelum pertunjukkan. Pada pertunjukkan 

Le Nozze di Figaro dan Don Giovanni, Mozart bertemu dengan 
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Lorenzo da Ponte serta Schikaneder, yang menginspirasi 

karyanya yang berjudul Die Zauberflote. 

 Di tahun terakhirnya, Mozart resmi menjadi Free-

Mason, dan walaupun ia tidak menganut agama katolik, 

Mozart senang menulis musik gereja katolik. Salah satu 

karyanya adalah Die Zauberflote dan the 'Maurer' cantata. Tahun 

1791, kesehatan Mozart mulai menurun. Ia pun pulang kembali 

ke Vienna bersamaan dengan diproduksinya karya Die 

Zauberflote. Setelah lama sakit, Mozart pun meninggal pada 

tanggal 5 Desember 1791. Penyebab sakitnya Mozart diduga 

akibat kelelahan yang menumpuk sejak Mozart masih kecil. 

Semasa kecilnya, Mozart sudah dituntut untuk menulis 

sejumlah karya yang tidak sedikit dalam kondisi moneter yang 

sulit. Terakhir, pernikahannya dengan Constanze pun tidak 

berjalan lancar. 

 Di akhir tahun sebelum Mozart meninggal, ia sempat 

menulis karya the Requiem, yang belum sempat ia selesaikan. 

Sebelumnya ada seorang yang misterius datang kepada Mozart 

untuk memesan Requiem Mass; lagu pengiring upacara 

kematian. Orang itu tidak memberikan spesifikasi untuk siapa 

lagu tersebut ditujukan. Sampai hari terakhirnya, Mozart masih 

memikirkan pengunjung yang misterius itu. Ternyata 

pengunjung yang misterius itu adalah hanya seorang utusan 

dari Sount Franz von Walsegg yang mengetahui bahwa Mozart 

sudah menjelang akhir hayatnya. Pada bulan-bulan terakhir, 

Mozart menghabiskan waktunya menulis the Requiem. Pada 

tanggal 4 Desember, ketika Mozart sedang menulis karyanya, 
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Lacrimosa (satu dari seluruh set The Requiem), separuh dari 

badannya terserang lumpuh. Keluarganya pun mengundang 

seorang pendeta. Sampai akhir nafasnya, Mozart masih 

mencoba menyanyikan the Requiem. Selepas tengah malam, 

Mozart menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah 

kematiannya, tidak ada satupun teman yang mau membantu 

Constanze, kecuali van Swieten. Ia mengusulkan untuk 

mengubur Mozart dengan upacara seminimal dan semurah 

mungkin. 

 

C. Periode Romantik (1800 - 1900) 

 Kata romantik dan romantis diambil dari lingua roman (bahasa 

Latin Yunani) dan dihubungkan dengan bahasa Perancis 'le roman' 

(romance, novel, cerita) - sebuah puisi narasi panjang dalam bahasa 

asli, contoh, Le roman de la rose dan Le roman de Fauvel dari abad 14. 

Istilah 'romantisme' (dalam Bahasa Jerman, Romantik) memasuki 

essai musik tahun 1810 dan dihubungkan pertama kali dengan 

musik Beethoven. Musik Romantisme abad 19 berakar dari Klasik 

abad 18 - Romantisme bukan perpindahan atau pergantian dari 

Klasik namun perpanjangan, perubahan, dan tambahan dari Klasik. 

Pada tahun 1800-1828 merupakan masa jembatan antara Klasik dan 

Romantik. Tokoh-tokoh periode Romantik, antara lain Beethoven, 

Schubert dan Carl Maria von Weber. 

 Di Jerman, Romantik awal diwarnai dengan hal-hal yang 

berbau mistis, hal-hal gaib Abad Pertengahan dan mulai 

mendalami kebijakan Timur. 
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Hal ini dapat dilihat dari sastra karya Wolfgang von Goethe: Faust, 

lukisan karya Fransisco Goya dan William Blake. Dalam karya 

musik Franz Schubert yang berjudul Erlkonig, bercerita tentang 

ayah dan anak yang diganggu oleh roh jahat selama perjalanan di 

hutan gelap hingga sang anak meninggal. Karya Weber, yang 

berjudul Der Freischutz, adegan babak II "Lembah Serigala". Karya 

Berlioz, Symphony Fantastique, gerakan terakhir "Sahabat Nenek-

nenek Sihir". Agama dan politik juga merupakan aspek yang 

melatar belakangi gerakan Romantik. Agama Katolik mengalami 

kebangkitan kembali selama abad ke-19. Musiknya menjadi lebih 

khidmat dan serius. Polifoni imitatif dari masa Palestrina dan 

Cantus Planus Gregoria mulai dipelajari dan ditiru sebagai jenis 

musik gerejawi yang ideal.43 

 Masa peperangan Napoleonik (1795-1815), dan Revolusi 

Industri, menandai gerakan Romantik khususnya adanya tekanan 

terhadap kebebasan dari penindasan. Perkembangan kota-kota 

besar menyebabkan estetika menjadi buruk, hingga menimbulkan 

reaksi para seniman untuk mencari kesenangan di luar kota yang 

jauh dari pengaruh manusia. Karya-karya komponis seperti 

Beethoven (simfoni 6 "Pastoral"), Mendelssohn (Overtura Hebrides 

dan Simfoni Italia), Schumann (Simfoni 3"Rheinische"), serta Berlioz 

dan Liszt menggambarkan suasana tempat-tempat tertentu dalam 

                                                             
43 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 2 : Musik 1760 Sampai Dengan Akhir Abad ke-20, 

Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal 97-98 
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musik mereka. Efek karya-karya ini adalah seperti "Lukisan dalam 

musik".44 

 Gabungan antara semua jenis seni nampak dalam periode 

Romantik, contohnya dalam opera-opera Richard Wagner. Teknik 

permainan yang bersifat virtuosik mendapat penekanan, sehingga 

hanya dapat dimainkan oleh pemusik dengan keterampilan prima. 

Hal ini menjadi penting bagi para komponis Romantik pada masa 

itu. Tiga komponis terkemuka yang terkenal sebagai pemain 

virtuoso pada paroan pertama abad ke-19, yaitu Nicolo Paganini 

(1782-1840), Chopin dan Liszt. Para pemain virtuoso menarik 

banyak penonton mengunjungi ruangan-ruangan konser, sehingga 

banyak gedung konser baru dan besar yang dapat menampung 

lebih dari 2000 penonton didirikan di kota-kota seluruh Eropa Barat 

dan Amerika Serikat.45 

 Pada periode Romantik para komponis menganggap diri 

mereka sangat berbeda dengan komponis periode-periode 

sebelumnya, dimana periode sebelumnya para komponis melayani 

majikannya dengan suatu komoditi yang kemudian menjadi milik 

majikan itu; namun pada periode Romantik mereka menganggap 

diri mereka sebagai para pencipta musik yang berharga dan 

permanen. Para komponis Romantik sering menganggap diri 

mereka sama dengan siapa saja. 

 

 

                                                             
44 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 2 : Musik 1760 Sampai Dengan Akhir Abad ke-20, 

Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal 98 
45 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 2 : Musik 1760 Sampai Dengan Akhir Abad ke-20, 

Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal 98 
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1. Ciri Khas Musik Periode Romantik 

 Karakteristik utama dari musik Romantik adalah 

kebebasan dalam bentuk musik dan ekspresi emosi serta 

imajinasi dari komponis. Hasil karya dari para komponis juga 

menjadi semakin kaya akan variasi mulai dari lagu hingga 

karya pendek untuk piano dan diakhiri dengan ending yang 

sangat spektakuler dan dramatis pada puncaknya. Secara 

teknik, para pemain musik di era ini juga mempunyai level 

sangat tinggi terutama dalam alat musik piano dan biola.46 Hal 

yang mendasari musik Romantik adalah suatu keinginan untuk 

menciptakan musik yang orisinil (asli) dan terbebas dari masa 

lalu, keinginan untuk berkembang dan bereksperimen dalam 

memproduksi harmoni dan warna suara baru. 

a. Harmoni. 

 Harmoni klasik dikembangkan dalam harmoni 

Romantik dengan ditambah nada kromatis/alterasi, dengan 

enharmonik47 sampai batas tonalitas. Hal ini dirintis oleh 

Wagner dan akor tersebut disebut akor Tristan. Akor Tristan 

cukup kompleks karena di dalamnya diungkapkan rasa cinta 

dan derita, kerinduan dan kepenuhan, maut, dan kebebasan. 

Dalam musik Klasik, tinggi kadens berfungsi untuk 

menunjukkan suatu akhir bagian lagu, sedangkan dalam musik 

Romantik terdapat banyak modulasi sementara. Hal ini untuk 

mengungkapkan suatu perubahan suasana secara mendetil. 

                                                             
46 http://zat-adibtif.blogspot.com/2012/02/pengertian-musik-zaman-romantik.html. 

47 Istilah bagi nada yang berbeda namanya tetapi memiliki keselarasan nada yang sama. 

Misal nada Cis dengan nada Des pada alat musik piano dibunyikan pada posisi yang sama (Pono 
Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI) 2003, 133). 
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Dalam perkembangannya lebih lanjut terdapat interval disonan 

yang tidak diselesaikan; ditambah interval berkurang 

(diminished), dan berlebihan (augmented).48 

 

b. Melodi. 

 Dalam musik Romantik (umumnya untuk suara atas) 

melodi menguasai seluruh musik. Melodi dianggap sebagai 

wadah dari ungkapan. Oleh karena itu sebuah motif dapat 

mengungkapkan suatu makna, misalnya dalam simfoni no. 7 

ciptaan Schubert. Interval kecil dari melodi b-ais, c-b, d-cis, g-

fis, mengungkapkan bahaya: didukung juga dengan tremolo 

dari alat gesek.49 

 

c. Ritmik 

 Selama periode Klasik ritmik dikembangkan dan 

ditangani dengan sangat teliti. Hal ini dikarenakan ritmik 

digunakan sebagai sarana ungkapan dalam sebuah lagu. 

Selama periode Romantik ritmik dipakai secara rutin, misalnya 

Schubert menulis bagian finale yang panjang dari awal sampai 

akhir dengan birama 6/8. Adanya kebebasan dalam 

memainkan tempo, artinya tidak terikat dengan angka M.M 

(Metronom Malzel) yang dicantumkan oleh komponis pada 

                                                             
48 Karl-Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal. 
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49 Karl-Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal. 

128 



43 

 

karya musiknya. Kebebasan untuk dirigen dan pembawa musik 

menjadi sangat luas. 50 

 

d. Warna suara. 

 Di era Romantik musik mengalami musik sebagai jiwa 

kosmos dan suara alam. Tidak mengherankan bahwa yang 

diutamakan ialah instrumen alamiah seperti Korno/Waldhorn, 

Flute (konteks gembala), Klarinet. Para komponis Romantik 

senang dengan bunyi-bunyian yang menggelegar/bunyi 

raksasa. Hal ini disebabkan karena mendapat pengaruh dari 

matialisme abad 19, sehingga orkes dan paduan suarapun 

menjadi besar dan bombastis. Alat tiup diutamakan untuk 

menciptakan suasana sakral dan khidmat seperti tuba dan 

trombon.51 

 

2. Biografi Robert Schumann (1810 - 1856) 

 Robert Schumann lahir di Zwickau, Jerman, pada 

tanggal 8 Juni 1810, meninggal di Endenich, dekat Bonn, pada 

tanggal 29 Juli 1856. Tujuan utama Schumann adalah bermusik. 

Sebelumnya Schumann bergelut di bidang seni prosa, puisi, 

serta hukum dan musik, hingga akhirnya ia beralih sepenuhnya 

ke musik. Ibunya bersikeras ingin menjadikannya seorang 

pengacara. Selama beberapa tahun, Schumann mempelajari 

hukum dengan keras walaupun sebenarnya ia tidak suka. 

                                                             
50 Karl-Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal. 
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51 Karl-Edmund Prier sj. Sejarah Musik Jilid 2. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993). Hal. 
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Ayahnya adalah seorang penulis, penerbit, dan pecinta buku. 

Ketika Schumann masih anak-anak, ia menulis tulisan-tulisan 

dramatis. Pada usia yang ke 14, ia sering membaca buku klasik 

Yunani dan puisi-puisi jaman Romantik awal. 

 Schumann mulai belajar piano ketika ia berusia 6 tahun, 

dan hampir langsung belajar menulis lagu. Ia mendapat 

stimulasi kuat dari pertunjukkan Ignaz Moscheles, yang 

membuatnya belajar musik semakin keras. Schumann 

membentuk sebuah orkestra kecil dengan mengumpulkan 8 

temannya. Ia bermain duet piano dengan tetangganya. Mereka 

memainkan sebuah aransemen simfoni oleh Beethoven, Haydn, 

dan Mozart. Musik Schubert juga sangat berpengaruh baginya 

ketika ia menginjak dewasa. Ayahnya sadar akan minat dan 

bakatnya dan sempat ingin mendatangkan Karl Maria von 

Weber untuk menjadi instruktur Schumann namun tidak jadi. 

Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal. Schumann harus 

mengikuti keinginan ibunya yang ingin menjadikan Schumann 

sebagai pengacara. Ibunya menganggap bahwa minatnya 

terhadap musik dan literatur sebagai sifat remaja. Ketika 

Schumann menyelesaikan studinya di Gymnasium, ibunya 

mengirimnya ke Universitas Leipzig untuk mendalami hukum. 

Walaupun Schumann membenci hukum, ia tetap belajar keras 

dan hanya menemukan hiburan di Gewandhaus. Mengikuti 

sebuah teater konser bersama teman- temannya dan belajar 

piano di guru musik terkenal dari Leipzig, yaitu Friedrich 

Wieck. Schumann terbebani dua hal yang berbeda, yaitu 

tugasnya untuk belajar hukum dan minatnya akan musik, 
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sehingga menjadikan ia seorang yang melankolis. Namun 

karena musik dan tur ke Jerman, ia terhindar dari efek buruk 

melankolia. 

 Schumann memutuskan untuk pindah ke Heidelberg 

dan masih meneruskan kuliah hukumnya. Ia semakin sering 

bolos kelas hukum demi untuk belajar musik. Sedikit demi 

sedikit, ia mulai menetapkan keputusannya. Pada tanggal 11 

November 1829, ia menulis surat kepada ibunya. Delapan bulan 

kemudian, Schumann sudah yakin akan keputusannya. 

Friedrich Wieck dari Leipzig juga mengirim surat kepada ibu 

Schumann yang isinya mengungkapkan bahwa Schumann 

memang memiliki bakat disana. Friedrich Wieck berjanji bahwa 

dalam 3 tahun, ia dapat menjadikan Schumann salah satu dari 

pemain piano paling berbakat di masa itu. Akhirnya, Frau 

Schumann (ibunya) dengan terpaksa mengijinkan Schumann 

untuk mendalami musik dan diperbolehkan pulang ke Leipzig 

untuk belajar musik. 

 Schumann membawa sebuah draf dari komposisinya 

yang berjudul Theme and Variations on the Name Abegg untuk 

piano dari Heidelberg. Karya ini ditulis untuk seorang gadis 

yang pernah ia temui. Mereka bertemu di Mannheim dan Gadis 

tersebut bernama Pauline Abegg. Schumann mengubah nama 

karyanya menjadi nada musik A.B.E.G.G dan membuat tema 

dari masing-masing huruf tersebut. Karya ini diikuti dengan 2 

lagi, yaitu Papillon dan Toccata. Minat Schumann bukan pada 

komposisi, tetapi pada piano, seperti yang dikatakan Friedrich 

bahwa Schumann berbakat untuk menjadi seorang virtuoso53. 
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Schumann memutuskan untuk tinggal di kompleks yang sama 

dengan Friedrich Wieck dan bekerja keras belajar piano. 

Studinya dengan Friedrich Wieck masih belum cukup. 

Schumann berupaya agar jari kelingkingnya menjadi lebih 

berguna dengan cara membuatnya kaku sementara jari yang 

lain terus bermain. Hal ini malah menimbulkan paralisis, dan 

dokter tidak dapat berbuat apa-apa. Schumann tidak putus asa. 

Ia berpikir jika tidak dapat menjadi seorang virtuoso52, ia masih 

bisa menjadi penulis musik. Ia kemudian berguru pada 

Heinrich Dorn, seorang ahli teori musik dan mulai belajar 

simfoni dan Paganini Etudes. Sebenarnya Schumann masih 

memiliki keraguan ketika berpindah dari piano ke komponis. Ia 

kadang emosi dan selama beberapa waktu ia mengalami 

depresi. 

 Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Di akhir tahun 

1833, Schumann membuat Neue Zeitschrift fur Musik (New 

Journal of Music), pertama kali terlihat pada tanggal 3 April 

1834. Jurnal ini dibuat dalam rangka mendukung gerakan 

idealisme yang memperjuangkan bahwa karya seni musik juga 

patut untuk dihargai. Pada saat itu Schumann membantu 

mengorganisir komunitas musik yang bernama Davidsbundler. 

Para komunitas Davidsbundler yang telah mengalahkan 

Philistin, berniat untuk mendirikan bendera mereka dengan 

nama "ideals and standards". Organisasi ini tidak berdiri lama. 

Walau demikian, idealismenya terus menyala. Idealisme ini 

                                                             
52 Seorang yang luar biasa keterampilannya dalam bermain musik, (M. Soerarto. Kamus 

Musik). 
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ditulis dalam sebuah majalah dengan editor adalah Schumann 

sendiri. Majalah ini adalah salah satu media massa yang paling 

kuat selama di jaman itu dan paling berpengaruh terhadap 

musik Jerman. Jurnal ini merupakan gambaran seberapa 

pentingnya berjuang demi musik. Berkat majalah ini, komponis 

jenius seperti Chopin dan Brahms dikenal oleh dunia ketika 

mereka masih belum terkenal dan amatir. Pekerjaannya ini 

membantu dirinya dapat meredakan emosinya, meningkatnya 

rasa percaya diri dan kreativitasnya, terutama ketika karyanya 

yang berjudul Etudes symphoniques dan Carnaval untuk piano, 

keluar. 

 Diusianya yang ke 18 tahun, Robert Schumann 

mencintai wanita yang bernama Clara Wieck, anak dari 

gurunya sendiri yaitu Friedrich Wieck. Ketika Schumann 

bertemu dengan Clara pertama kali, Clara berumur 9 tahun. 

Pada waktu itu Schumann belum tertarik dengan Clara, namun 

beberapa tahun kemudian, Schumann mulai mengagumi 

perkembangan Clara sebagai pemain piano. Schumann senang 

mendengar Clara bermain Papillon dan karyanya yang lain. 

Sejak saat itu Schumann mulai tertarik secara personal terhadap 

Clara. Schumann mulai sering bercanda dan bermain 

dengannya. Ia merasa senang ketika melakukan hal-hal ini dan 

sadar bahwa ia merasa sepi ketika Clara tidak ada. Clara sendiri 

ketika beranjak 12 tahun diam-diam mulai mengidolakan 

Schumann. Pada saat Schumann berumur 25 tahun dan Clara 

16 tahun mereka sadar bahwa mereka saling menyukai. 

Friedrich Wieck tidak menyetujui hubungan Clara dengan 



48 

 

Schumann. Ia tidak ingin karir Clara terganggu oleh karena 

hubungannya dengan Schumann. Jika Friedrich harus 

menikahkan Clara, ia tidak ingin menikahkannya dengan 

seorang komponis muda seperti Schumann yang suka cemas 

dan miskin. Friedrich melarang Clara untuk berkomunikasi 

dengan Schumann dan mengirim Clara ke Dresden. Ketika 

Schumann menyusulnya ke Dresden, Clara menyambutnya 

dengan gembira. Tapi ayahnya, Friedrich, mengancam akan 

membunuhnya saat itu juga. Selama 15 bulan keduanya tidak 

dapat saling berkomunikasi, tapi cinta mereka masih belum 

hilang, begitu juga dengan niat mereka untuk menikah ketika 

nanti Clara beranjak dewasa dan dapat menentang keinginan 

ayahnya. Mulai saat itu, Friedrich menggunakan segala cara 

untuk mengakhiri hubungan mereka. Kadang Clara dan 

Schumann bertemu, namun hanya sempat bercakap-cakap 

beberapa kata sebelum kemudian harus berpisah. Hal ini 

berlanjut hingga 4 tahun. Clara terus menjalankan tur 

konsernya yang semakin lama semakin sukses, dan Schumann 

sendiri pergi ke Vienna. Tiba saatnya dimana Schumann pun 

menuntut haknya untuk menikahi Clara melalui jalan 

pengadilan. Setelah sekian bulan proses ini terus 

diperjuangkannya, akhirnya mereka menikah pada tanggal 12 

September 1840. 

 Robert Schumann sempat aktif selama beberapa waktu 

di beberapa area. Ia sempat aktif sebagai komponis, sebagai 

editor Zeitschrift, dan sebagai guru piano dan komposisi dalam 

konservatori yang baru didirikan di Leipzig. Namun sifat 
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melankolis dan paniknya kambuh. Ia merasakan gatal-gatal 

kulit yang penyebabnya belum diketahui. Di tahun 1844, ia 

harus meninggalkan seluruh aktivitasnya kecuali komposisi 

dan dianjurkan untuk ganti suasana. Schumann pergi ke 

Dresden dimana ia hidup dalam suasana yang sepi. Disana ia 

menyelesaikan Symphony in C major, sebuah karya konser piano. 

Tahun 1853, kesehatannya mulai pulih dan Schumann 

menempati posisi sebagai konduktor di Dusseldort meski 

sebenarnya Schumann bukanlah seorang konduktor yang 

handal. Emosi serta kecenderungan untuk khawatir membuat 

Schumann tidak cocok menjadi konduktor. Di tahun 1853, 

Schumann meninggalkan posisi sebagai konduktor, setelah 

seorang anggota komite dari orkestranya menyarankan ia 

untuk fokus dalam menulis komposisi. 

 Robert Schumann mengalami depresi yang cukup 

serius. Ia sering berkata malaikat maut mendatanginya untuk 

mendikte menulis melodi. Temannya, Brahms, menulis surat 

untuk menghiburnya, namun surat tersebut tidak juga dapat 

menghiburnya. Suatu malam ketika hujan dan sedang diadakan 

karnaval di kota, Schumann mencoba bunuh diri dengan 

melompat ke sungai Rhine. Ia berhasil diselamatkan dan 

dibawa pulang. Seminggu kemudian Schumann dibawa ke 

rumah sakit jiwa di Bonn. Ia dirawat disana selama 2 tahun. Ia 

sering berhalusinasi melihat fantasi dan mendengar suara-

suara. 

 Sebelum Schumann meninggal, Clara mengunjunginya. 

Schumann terlihat tua dan kumuh hingga Clara hampir tidak 
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mengenalnya. Tepat pada tanggal 29 Juli 1856, Schumann 

meninggal dipelukan Clara dan ia dikuburkan di pemakaman 

Bonn. 

 Schumann berkonsentrasi pada satu cabang komposisi. 

Sampai tahun 1840, Schumann mempelajari piano. Tahun 

setelah Schumann menikah dengan Clara, Schumann menulis 

lagu. Jumlah lagu yang telah ia tulis ada 140 lagu. Di tahun 

1841, ia berganti ke orkestra, menyelesaikan First Symphony, 

Overture, Scherzo, and Finale dan draf pertama dari Symphony in 

D minor. Setahun kemudian, Schumann pindah ke musik 

chamber: 3 string kuartet; Piano Quintet, dan E-flat major Piano 

Quartet. 

 Schumann paling hebat dalam menciptakan karya 

piano yang dipenuhi dengan bermacam-macam emosi dan 

penuh imajinasi. Setelah piano, karya terbaik kedua Schumann 

adalah lagu. Dalam bidang ini, Schumann merupakan penerus 

Schubert dalam kemampuannya untuk menyampaikan melodi, 

puisi, dan iringan sebagai kesatuan, dalam ekspresi liriknya 

dan respon nya yang sensitif terhadap tiap nuansa dalam lirik 

puisinya.53 

 

3. Biografi Giuseppe Verdi (1813-1901) 

 Giuseppe Verdi adalah seorang komponis penting asal 

Italia tahun 1840-1900. Selama tahun 1842-1893, lebih dari 50 

tahun Verdi mendominasi opera Italia. Gaya, estetika, dan 
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filsafatnya jauh berbeda dari Wagner dan hal ini yang 

mencerminkan perbedaan-perbedaan antara kebudayaan Italia 

dan Jerman. Seperti halnya Wagner, Verdi juga seorang 

komponis yang selalu memiliki inovasi dalam berkarya dan Ia 

selalu memperlihatkan suatu komitmen pada paduan aksi di 

pentas, libretto dan musik. 

 Giuseppe Verdi lahir di Desa Roncole (dekat kota 

Busseto di Italia Utara) pada bulan Oktober tahun 1813 dan 

meninggal di Milan, Italia pada bulan Januari 1901. Ia anak 

pertama dari Carlo (1775-1867) dan Luigia Verdi. Verdi mulai 

belajar musik pada usianya yang ketiga tahun dan ia belajar 

dari seorang pastor dan pemain organ di Roncole. Ia diberi 

sebuah harpsikord kecil yang kemudian alat musik tersebut 

menjadi salah satu miliknya yang paling penting sepanjang 

hidupnya. Pada saat guru musiknya meninggal dunia tahun 

1822, Verdi menggantikannya sebagai pemain organ di 

desanya, hingga ia dikenal sebagai "anak ajaib" di wilayah itu. 

Pada tahun 1824, Verdi dikirim ke Busseto untuk sekolah 

menengah. Di Busseto ia belajar tentang kontrapung dan 

komposisi yang diajarkan oleh pemimpin dari sanggar musik 

kota itu yang juga bertugas sebagai pemain organ di gereja. 

Verdi tinggal di Busseto sampai tahun 1832. 

 Pada bulan Juni tahun 1832, Verdi melamar sebagai 

calon mahasiswa di Konservatori Milano, tetapi ia ditolak 

karena dianggap usianya terlalu tua (biasanya siswa masuk 

pada usia 14 tahun). Bukan hanya itu, Verdi juga belum cukup 

terampil dalam memainkan piano serta kontrapung. Kemudian 
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pada tahun 1835, ia menjadi murid privat Vincenzo Lavigna di 

Milano untuk belajar komposisi. Verdi kembali ke Busseto 

sebagai pemimpin musik di kota. Ia mengajar piano, bernyanyi, 

mengajar teori musik, komposisi serta menjadi dirigent di 

konser-konser. Jabatannya sebagai pemimpin musik di kota 

Busseto berlangsung sampai tahun 1839. Selama ia menjadi 

pemimpin musik, ia menciptakan musik sakral, musik koor, 

dan karya-karya kecil untuk orkes. Pada tahun 1836, ia menikah 

dengan Margherita Barezzi, yaitu anak perempuan dari 

penyokongnya.54 

 Pada bulan Februari 1839, Verdi dan keluarganya 

pindah ke Milano. Pada tahun 1840, kedua anaknya meninggal 

dunia, kemudian disusul kematian istrinya. Pada tahun 1839, ia 

menciptakan opera pertama berjudul Oberto. Opera Oberto 

dipentaskan dengan cukup sukses di Teater La Scala (teater 

opera yang paling terkenal di Italia), sehingga membuat 

direktur teater memesan tiga opera lagi kepada Verdi. Opera 

keduanya yang berjudul Un Giorno Di Regno (Raja untuk Satu 

Hari), merupakan sebuah opera komedi. Opera ini gagal total 

sehingga membuat Verdi merasa bahwa ia sedang dalam masa 

kesuraman yang mendalam dan berniat berhenti sebagai 

komponis. Direktur La Scala mendorong Verdi untuk 

meneruskan karirnya dan memberikan sebuah libretto 

kepadanya untuk disusun ke dalam musik. Berkat opera yang 

dihasilkan oleh Verdi yang berjudul Nabucco (1842), ia kembali 
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meraih sukses besar, bukan saja di Milano melainkan di seluruh 

Eropa.55 

 Pada tahun 1844-1853 Verdi menganggap bahwa 

selama tahun-tahun tersebut adalah masa bekerja keras. Ia 

menciptakan 14 karya opera untuk Milano dan juga untuk 

Roma, Napoli, Venesia, Florenzia, dan Trieste. Satu opera untuk 

London dan satu yang direvisi untuk Paris. Karya yang 

terpenting dalam masa itu adalah Macbeth (1847), Rigoletto 

(1851), dan La Traviata (1853). Verdi menerapkan unsur dagang 

dalam karirnya dan karena kesuksesannya dalam menjual hasil 

karyanya, ia menuntut imbalan yang besar dari Ricordi, yaitu 

penerbit dan agennya. Verdi menjadi kaya dan membeli banyak 

tanah disekitar Busseto. Selain sebagai komponis, Verdi juga 

sebagai petani yang sangat berhasil di Busseto.56 

 Giuseppe Verdi jatuh cinta kepada Giuseppina 

Strepponi. Giuseppina Strepponi adalah seorang penyanyi 

sopran yang pernah ikut bernyanyi dalam pertunjukan Nabucco 

tahun 1842 di Milan. Mereka tinggal bersama (kumpul kebo) 

sebelum akhirnya mereka menikah tahun 1859. Pada waktu 

Verdi dan Giuseppina kembali ke Busseto, hubungan mereka 

menjadi bahan pembicaraan bagi warga di kota itu. Verdi 

menulis surat kepada Barezzi mertuanya, menegaskan bahwa 

orang lain tidak berhak mencampuri urusan pribadinya. Pada 

tahun-tahun berikutnya, Giuseppina diterima oleh Barezzi 
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sama seperti anaknya sendiri. Seluruh kisah itu merupakan 

latar belakang yang menarik pada opera La Traviata, berpusat 

pada tema cinta di luar pernikahan di Paris.57 

 Karya-karya musik Verdi termasuk di dalamnya ada 28 

opera, 3 karya koral musik, 3 karya instrumen dan beberapa 

musik vokal. Sejak tahun 1950, karya opera Verdi mengalami 

kebangkitan yang besar di Amerika Serikat. Dari semua karya 

opera tersebut hanya karya Ottelo dan Falstaff yang dipandang 

sebagai karya yang sukses sampai sebelum tahun 1920. Otello 

sering dianggap sebagai puncak tradisi opera serius di Italia, 

Falstaff sebagai puncak opera komedi. Verdi lebih menyukai 

cerita yang mengandung unsur emosi yang kuat, banyak 

kontras, dan aksi yang cepat (sering dengan unsur kekerasan) 

yang dapat ia gambarkan dalam musik, sehingga langsung 

memikat dan menyentuh perasaan para penontonnya. 

Penyanyi lelaki yang seringkali dipilih Verdi memiliki 

karakteristik baritone yang kuat, lirik tenor dan basso kantate 

(strong bass) sedangkan tipe suara soprano memiliki karakteristik 

suara yang beraneka ragam disesuaikan dengan perannya. 

 Karya La forza del destino diambil berdasarkan karya 

Don Alvaro yang berjudul o La fuerza del sino dan di dalam karya 

ini terkandung beberapa adegan Schiller. Dalam pemilihan 

libretto, Verdi mengenali penulis librettonya. Ia mengecek semua 

kata-kata dari script dengan sangat teliti, kerap kali mengubah 

kata-kata, frase, atau memotong bagian yang tidak sesuai 
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dengan keinginannya. Bagi Verdi pemilihan kata-kata sangat 

penting. 

 

4. Biografi George Bizet (1838 - 1875) 

 George Bizet lahir di Paris pada tanggal 25 Oktober 

1838, dan meninggal di Bougival pada tanggal 3 Juni 1875. Bizet 

lahir dari keluarga pemusik. Ayahnya adalah seorang guru 

menyanyi, bibinya seorang pemain piano menikah dengan 

Francois Delsarte seorang guru vokal. Bizet menunjukkan 

bakatnya ketika berusia 9 tahun, dimana ia didaftarkan ke Paris 

Conservatorie dan menjadi murid paling muda di kelasnya. Ia 

belajar disana selama 9 tahun. Belajar piano dari Marmontel, 

organ dari Benoist, dan komposisi dengan Jacques Halevy. 

Keahliannya terbukti ketika ia memenangkan penghargaan 

untuk piano, fugue, dan organ. Pada tahun 1857, di usianya 

yang ke 19, ia memenangkan Prix de Rome untuk karyanya 

yang berjudul Clovis et Clothilde dan Pric Offenbach untuk opera 

satu-bagian, Docteur Miracle (ditayangkan di Bouffes Parisien 

dalam tahun yang sama). Pada tahun 1860, Bizet berniat 

menjadi komponis opera. Operanya, La Guzla de l'Emir diterima 

oleh Opera Comique. Proyek berikutnya adalah sebuah opera 

dengan setting Oriental, Les Pecheurs de perles (The Pearl Fisher - 

Nelayan Mutiara), yang ditayangkan di Theatre Lyrique 

tanggal 29 September 1863. Pertunjukkan tersebut ternyata 

gagal. 

 Tahun 1864, Bizet menikah dengan Genevive Halevy, 

putri gurunya yaitu Jacques Halevy, dan menjalani hidup 
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sederhana sebagai komponis. Bizet terus menulis opera La jolie 

Fille de Perth (1867) dan Djamileh (1872), namun masih gagal. 

Leon Carvalho, direktur baru dari Theatre du Vaudeville 

merencanakan pertunjukkan L'Arlesienne sebagai inagurasi 

produksinya. Sang direktur mengunjungi Bizet untuk 

menuliskan musiknya. Bizet menerima dan memproduksi 27 

musik, ditayangkan pada tanggal 1 Oktober 1872 untuk yang 

pertama kali. Walaupun operanya tidak begitu sukses, namun 

musik Bizet disukai. Bizet juga membuat suite baru lagi (juga 

berisi 4 lagu) untuk temannya, Ernest Guiraud. 

 Ada dua lagi karya orkestra Bizet yang beruntun: Petite 

suite, pertama kali digelar oleh Colonne Orchestra tahun 1873 

dan Patrie (setahun setelahnya) yang digelar di Pasdeloup 

Orchestra. Walaupun keduanya tidak begitu sukses, mereka 

menghangatkan hati Bizet yang sampai saat itu terus 

mengalami kegagalan. Sementara itu, ia juga sedang 

mengerjakan opera yang dikomisikan oleh opera Comique. Bizet 

memilih Carmen (karya Prosper Merinee), sebagai jalan 

ceritanya dan meminta dua penulis librettis, Henri Meilhac dan 

Ludovic Halevy, untuk menyiapkan bukunya. Carmen digelar 

di Opera Comique tanggal 3 Maret 1875. Opera Carmen 

merupakan karya yang masih diperdebatkan. Dikatakan bahwa 

penonton yang hadir menyaksikan Opera Comique sempat 

terkejut melihatnya. Banyak hal aneh dari opera tersebut, 

seperti musik dan teksnya. Bagi penduduk abad ke 19, 

pemandangan seorang wanita duduk santai sambil merokok 

masih merupakan goncangan, begitu juga dengan ceritanya 
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yang sensual, episodenya yang hampir tak bermoral, dan 

karakter keras dari tokoh utama wanita. Lebih dari itu, 

penonton tidak menyangka akan kematian tokoh utama wanita 

tersebut. Penonton opera Perancis, yang juga tidak menyukai 

opera Wagner, juga tidak suka akan karya tersebut. Mereka 

membenci gaya Wagner: motifnya, tekstur operanya, dan 

simfoni karakternya. Walaupun opera Carmen mengejutkan 

bagi banyak orang dan mengecewakan bagi beberapa, malah 

menjadi legenda dan jauh dari gagal. Setelah adegan pertama, 

penonton mulai antusias. Antusiasme ini berkurang setelah 

adegan kedua dan ketiga selesai, namun banyak kritikus yang 

menganggap karya tersebut bagus. Beberapa teman Bizet, 

termasuk Vincent d'Indy, menganggapnya karya terbaiknya. 

Opera Carmen digelar sebanyak 37 kali. Sebuah fakta yang 

menakjubkan karena opera tersebut dikeluarkan hampir dekat 

dengan akhir musim. Ketika musim baru di Opera Comique 

datang, Carmen masih disimpan dalam inventory yang 

menunjukkan bahwa karya tersebut memang benar-benar 

bagus. Menurut orang, Bizet meninggal karena patah hati. 

Memang benar bahwa ia meninggal 3 bulan setelah 

pertunjukkan premier dari Carmen, namun kesuksesan dan 

kegagalan operanya tidak ada hubungannya dengan 

kematiannya. Selama beberapa tahun sebelumnya, ia telah 

mengidap sakit tenggorokan yang mungkin saja kanker. 

Kondisi penyakit Bizet yang semakin parah menyebabkan sakit 

jantung dan meninggal. 
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 Bizet membantu dalam mengerjakan teater lirik 

Perancis. Sebelumnya, opera Perancis yang sukses dibawa oleh 

Meyerbeer, hanya merupakan pemandangan melodramatic dan 

emotional. Bizet berkontribusi dengan cara memperkaya 

orkestra dan harmoninya, menyatukan tekstur, 

menggabungkan ajaran Wagner dengan gaya ritme miliknya, 

menambahkan sensitivitas terhadap atmosfirnya. Melalui Bizet, 

opera Perancis menjadi kuat dengan drama yang dipenuhi oleh 

perasaan dan konflik. 

 Karya terbaik Bizet memiliki musik yang kaya dan 

lembut, yang menggambarkan latar belakang Oriental (dalam 

Les Pecheurs de perles), latar belakang Spanyol (dalam Carmen), 

latar belakang Provence dalam L'Arlesienne Suite), padahal ia 

belum pernah sekalipun mengunjungi tempat-tempat tersebut. 

Meski Bizet hanya mengetahui sedikit tentang latar belakang 

musik dan budayanya, namun karena keahliannya dalam ritme 

dan musik, serta instingnya yang tidak pernah salah, ia berhasil 

mengubah teks menjadi musik dan dengan musik, ia 

menggambarkan gambaran lokal yang autentik dari tempat-

tempat tersebut.58 

 

5. Biografi Giacomo Puccini (1858-1924) 

 Giacomo Puccini lahir di Lucca pada tanggal 22 

Desember 1858 dan meninggal di Brussels pada tanggal 29 

November 1924. Puccini meninggal karena serangan jantung, 
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sebagai efek buruk dari operasi tenggorokan yang dijalaninya 

untuk mengangkat sel kanker. Puccini lahir dari keluarga 

musisi. Ayahnya, Michele Puccini sebagai organis di Lucca. 

Puccini memulai pendidikannya di Instituto Musicale Pacini di 

kota Lucca tahun 1874, dibimbing oleh Fortunato Magi. 

Seseorang bernama Carlo Angeloni memperkenalkannya pada 

orkestra, terutama milik Verdi. Puccini mendapatkan 

kesuksesan pertamanya di dalam motet berjudul Plaudite Populi 

(1877) yang digelar tanggal 12 Juli 1878. Tahun 1880, bakat 

Puccini diakui dan ia pun dikirim ke Milan untuk belajar, 

kemudian ke Theater of Italy dengan beasiswa dari pamannya, 

Nicolao Ceru. Selama di Milan, Puccini bertemu dengan 

Alfredo Catalani yang memperkenalkannya pada group 

bohemian Itali bernama Scapigliati, yang terdiri dari orang-

orang pintar yaitu Boito, Faccio, dan Marco Praga. Milan 

merupakan tonggak kesuksesan Puccini, diawali dengan 

pertemuan dengan komponis Antonio Bazzini dan kemudian 

komponis opera Ponchielli. Puccini belajar keindahan karya 

Wagner dari seorang sejarawan Amintore Galli. 

 Selama menjadi mahasiswa, Puccini menulis Preludio 

Sinfonico in A Major (1882) disusul dengan Cappriccio Sinfonico, 

yang ditulis untuk gelar diplomanya. Karyanya yang ini 

dipertunjukkan tanggal 14 Juli 1883 oleh konduktor Faccio. 

Karya tersebut sukses besar dan diakui oleh seorang kritikus 

Filippo Filippi, salah seorang penulis lirik dan simfoni German 

Romantik. Cappriccio merupakan karya orkestra yang mirip 

puisi, namun preludio lebih menarik. Preludio mirip sebuah 
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karya berjudul Lohengrin. Karya terbaik Puccini pada tahun 

tersebut berjudul Messa a Quattro: sebuah karya misa dramatis 

yang dikupas dengan pembukaan Gloria dan tema Credo. 

Nuansa sakral muncul dalam Kyrie. Karya tersebut bervariasi 

mulai dari Credo yang dramatis hingga Agnus Dei yang simple 

namun elegan. Puccini menunjukkan style yang modern 

sekaligus tradisional. 

 Opera pertama Puccini berjudul Le Villi diikutkan 

dalam kompetisi tahun 1883; Sonzogno Competition. Karya 

tersebut ditolak oleh juri yang dipimpin oleh Ponchielli dengan 

alasan tidak layak. Alasan sebenarnya adalah karena kualitas 

karya Puccini tidak biasa dan Puccini sendiri merupakan musisi 

berbakat, sehingga sebagai seorang komponis sekaligus 

penerbit, Giulio Ricordi kemungkinan besar akan 

mempublikasikan karya tersebut. Marco Sala kemudian 

berencana untuk menyelenggarakan pertunjukkan privat di 

rumahnya. Boito dan Praga hadir dalam pertunjukkan dan 

mereka menggali dana untuk memproduksi karya tersebut. 

Pada akhirnya, Le Villi ditampilkan di Teater Dal Verme pada 

13 Mei 1884. Le Villi sukses besar dan Ricordi pun akhirnya 

menemukan penerus Verdi. 

 Selama awal karirnya, Puccini selalu dihantui oleh 

kematian ibunya. Hidupnya juga dipersulit dengan 

hubungannya dengan Elvira Bonturi (istri dari pedagang 

Luccan, Gemignani) yang melahirkan anaknya, Antonio di 

tahun 1886. Pada tahun 1904 setelah kematian suami Elvira, 

mereka menikah. Pada awal tahun-tahun sulit inilah Puccini 
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memproduksi karyanya yang berjudul Edgar, sebuah opera 

kolaborasi dengan Fontana yang didasari oleh puisi milik 

Alfred de Musset. Fontana dan Puccini berusaha menulis opera 

yang megah untuk memuaskan Scapigliati. Hal tersebut 

menghasilakan sebuah libretto yang tidak teratur. Sebuah 

gabungan antara rasa penyesalan dan rasa syukur, pahala dan 

dosa (diperankan oleh karakter Fidelia dan Tigrana dengan 

pola Micaela dan Carmen dalam masterpiece milik Bizet). 

Alhasil, keaslian karya tersebut hilang tanpa menciptakan suatu 

yang baru. Puccini hanya asal dalam menggabungkan kata 

demi kata. Puccini banyak belajar dari situ bahwa ia lebih baik 

memilih subjek musiknya sendiri dan mencatat dulu librettonya 

sebelum menciptakan musik. Dengan keluarnya opera Manon 

Lescaut, nama Puccini melejit. Opera disusun dengan bantuan 

beberapa Librettis; Leoncavallo, Praga, Domenico Oliva, 

Giasoca, dan penerbit Giulio Ricordi. Luigi Illica mengambil 

alih proyek dan merevisi tanpa merubah atau mengurangi 

bagian yang telah ditulis. Illica menambahkan beberapa act di 

bagian ketiga, menambahkan lirik, dan menambahkan final. 

Illica mengubah karya Puccini yang tadinya statis menjadi 

sebuah karya hidup dengan rancangan yang detil. 

 Edgar merupakan satu-satunya kegagalan selama karir 

Puccini. Setelah kegagalan tersebut, ia memutuskan untuk 

membuat opera berdasarkan gaya Wagner dan drama in musica 

milik Itali, dengan bagian melodi merupakan bagian utamanya. 

Tema karya operanya dikaitkan dengan tokoh dan cerita dunia 
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nyata dengan emosi dan situasi yang ditemui dikehidupan 

masyarakat. 

 Puccini selalu memfokuskan operanya pada bagian 

pembukaan. Dalam opera Manon Lescautnya, Puccini 

menggambarkan situasi di abad 18. Pembukaannya diawali 

dengan paduan kuartet. Bagian berikutnya merupakan adegan 

yang menggambarkan kombinasi antara kemewahan, dominasi, 

dan korupsi. Dalam adegan penutup, Puccini menegaskan 

temanya dengan setting di tengah-tengah padang pasir 

Lousiana; bahwa cinta merupakan sebuah kutukan yang ia 

gambarkan dalam adegan kematian Mimi, Butterfly, dan 

Angelica. Tema mengalir dan menggabungkan masa yang 

lampau dan yang saat itu. Kombinasi tersebut menciptakan 

sebuah opera yang puitis. 

 Adegan keempat dari Manon Lescaut meliputi akhir dari 

kisah Don Carlos dan Aida, yang membedakan opera Puccini 

dengan opera milik Verdi (yang memang mempunyai tema 

yang sama, yaitu tema kematian). Opera Puccini selalu 

menceritakan akhir sepasang kekasih yang ingin hidup karena 

tidak ada yang pasti dalam kematian. Manon berseru 'aku tidak 

mau mati', sedangkan di karya Verdi dimana karakternya 

selalu berakhir dengan kematian. 

 Puccini memberi perhatian khusus pada bagian 

puisinya. Puccini berniat untuk meninggalkan gaya lama. 

Rahasia dari kerjasama mereka yang sukses terletak dari rasa 

saling menghormati antar anggotanya, dan dengan Giulio 

Ricordi yang bertindak sebagai pengawas group. 
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 Cerita Floria Tosca (ciptaan Victorien Sardou, 1887), 

sampai ke tangan Puccini dua tahun setelah Manon Lescaut. 

Selama enam bulan kontrak Tosca dengan Sardou diberikan ke 

Franchetti, sebelum akhirnya ke Puccini. Cerita Tosca tidak 

berkaitan dengan kehidupan nyata. Peristiwa dan karakter di 

dalam cerita tersebut tidak lahir dari masyarakat, baik kalangan 

atas maupun bawah, namun dari ideologi. Koneksi dengan 

kehidupan nyata diambil dari unsur sejarah dan fiksi dalam 

cerita tersebut. Settingnya diambil di Roma, 17 Juni 1800, tiga 

hari setelah perang Marengo selesai, dimana politik sangat 

berarti untuk seorang penyanyi Floria Tosca dan Mario 

Cavaradossi, seorang revolusioner Prancis. Opera ini terpusat 

pada tokoh bernama Vitello Scarpia (seorang baron dari Sicilia), 

yang tidak ragu-ragu dalam menggunakan kekuasaan 

politiknya untuk kepentingan pribadi. Tosca merupakan salah 

satu karya Puccini yang masih eksis saat ini. Puccini benar-

benar berupaya untuk menggambarkan realita kehidupan dan 

karakter dalam dunia nyata melalui musik dramatis. Arnold 

Schoenberg dan Alban Berg memuji opera tersebut karena 

kombinasikan dengan drama milik Sardou.59 

 

6. Biografi Claude Debussy (1862-1918) 

 Claude Debussy lahir di St. Germain-en-Leye, Prancis 

pada tanggal 22 Agustus 1862 dan meninggal di Paris pada 

tanggal 25 Maret 1918. Ayahnya bernama Manuel Achille 
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Debussy adalah seorang pedagang kecil dan ibunya bernama 

Sophie Manoury Debussy adalah seorang penjahit. Selama 

remaja, ia sering menuliskan namanya dengan 'De Bussy' 

karena ingin dianggap sebagai kaum darah biru. Memang ada 

keluarga bangsawan yang tinggal tidak jauh dari rumahnya 

yang bermarga 'de Bussy', tinggal di kediaman bernama Bussy-

le-Grand dengan kepala keluarga bernama Counts de Bussy, 

namun tidak ada keterkaitan antara keluarga Debussy dengan 

Count de Bussy atau Bussy-Rabutin yang bekerja sebagai 

penulis dan prajurit.60 

 Ayah Debussy sangat menggemari opera dan musik 

opera. Setelah ia mengetahui bakat Debussy, ia mulai 

memberikan dukungan penuh kepada Debussy untuk berkarya 

dalam musik. Debussy menerima pelajaran musik pertama dari 

Cerutti, yaitu guru musik asal Italia dan dibiayai oleh seorang 

pegawai bank yang menyukai bibinya Mme. Roustan. Mereka 

bertindak sebagai orangtua kedua bagi Debussy, namun setelah 

Arosa (pegawai bank) menikahi wanita lain, ia berhenti 

membiayai Debussy. 

 Bakat Debussy dalam musik muncul ketika ia mulai 

belajar piano sekitar tahun 1871. Kemajuannya dalam bermain 

piano sangat pesat sehingga Debussy diterima sebagai siswa 

jurusan piano dan teori musik di Conservatoire Paris tahun 1872. 

Ayahnya berharap agar Debussy menjadi seorang pemain 

piano konser. Guru-guru Debussy di Conservatoire, antara lain 

                                                             
60 Oscar Thompson., The International Cyclopedia of Music and Musicians. Ninth edition. New 

York, 1964. 
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Marmontel (piano), Durand (harmoni), Bazille, Guiraud 

(komposisi) dan secara tidak resmi Cesar Franck. Pada tahun 

1874, Debussy memainkan Konserto Piano dalam F minor, 

karya Chopin dengan orkes Conservatoire. Gurunya berharap 

Debussy memiliki karir sebagai virtuoso piano. Akan tetapi, ia 

tidak mendapat prestasi yang tinggi dalam ujian- ujian piano 

tahun 1878-1879 sehingga harapannya sebagai pemain piano 

tidak menjadi kenyataan. Dari pelajaran harmoni muncul selera 

Debussy pada akord-akord dan progresi-progresi yang 

dianggap tidak sesuai dengan peraturan harmoni tradisional 

masa itu. Debussy mulai mengutamakan komposisi mengingat 

ia tidak meraih nilai tinggi dalam ujian-ujian piano. Tahun 1880 

di bawah bimbingan Guiraud, ia mulai belajar komposisi secara 

serius. Di tahun 1883, ia meraih juara kedua dalam Prix de Rome, 

dan tahun berikutnya mendapat juara satu dengan kantatanya 

berjudul L'enfant prodique. Sesudah ia meraih Prix de Rome tahun 

1884, Debussy tinggal di Roma selama dua tahun sesuai dengan 

persyaratan untuk mendapatkan hadiah itu, supaya ia dapat 

melanjutkan pelajaran dalam bidang komposisi. Ia sebenarnya 

tidak senang tinggal di Roma karena jauh dari kekasihnya yang 

tinggal di Paris. Nama kekasihnya adalah Blanche Vasnier, 

seorang penyanyi amatir. 

 Debussy dipaksa menciptakan beberapa karya untuk 

akademi kesenian di Paris, yaitu suatu persyaratan bagi para 

pemenang Prix de Rome. Debussy tidak senang menciptakan 

musik pesanan orang lain. Ia ingin menciptakan karyanya 

menurut keinginannya sendiri, tanpa adanya paksaan. Sikap ini 
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dipertahankannya selama masa karirnya. Di Roma pada tahun 

1885, Debussy bertemu dengan Liszt. Liszt mengatakan 

padanya bahwa ia harus mendengarkan musik Palestrina dan 

Lassus. Debussy mengikuti usulan Liszt dan memperoleh 

pengalaman musikal yang baru. 

 Di Bayreuth tahun 1888 dan 1889, Debussy menonton 

pementasan opera-opera Wagner. Sejak saat itu ia menjadi 

sangat tertarik akan music  Wagner, khususnya Tristan und 

isolde. Di tahun 1889, pekan internasional diadakan di Paris 

(Menara Eifel yang begitu terkenal didirikan untuk pekan itu) 

dan Debussy sangat tertarik ketika mendengar musik gamelan 

Jawa. Peristiwa ini merupakan salah satu langkah awal tradisi-

tradisi musik lain yang berpengaruh pada para komponis 

penting tradisi musik Eropa Barat. Debussy tidak merasa 

dirinya terikat, baik dengan tradisi musik Prancis maupun 

norma-norma kesusilaan yang ada pada masa itu. Sekitar tahun 

1889, Debussy menjalin hubungan "kumpul kebo" dengan 

Gabrielle Dupont selama sembilan tahun. 

 Debussy menolak mengikuti persyaratan yang 

ditentukan dalam pertunjukkan karya-karya yang 

diciptakannya selama berada di Roma. Seharusnya konser 

musik pemenang Prix de Rome dimulai dengan sebuah overtur, 

namun menurut Debussy tidak perlu memakai pendahuluan 

dengan overtur. Hal ini menyebabkan seluruh konser 

dibatalkan. 

 Awal tahun 1894, Debussy bertunangan dengan 

seorang penyanyi, Therese Roger, namun pertunangan itu batal 
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dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Pada akhir tahun 

itu, karyanya yang berjudul Prelude a l'apres-midi d'un faune 

disajikan untuk pertama kali dan sukses. Hal ini merupakan 

puncak karir Debussy sampai saat itu. Pada tanggal 19 Oktober 

1899, Debussy menikah dengan Rosalie (Lily) Texier, seorang 

peragawati dan bekas teman Dupont. Pada bulan Desember 

tahun yang sama ia menyelesaikan Nocturnes untuk orkes. Hal 

baru dalam karirnya muncul pada tahun 1901, waktu ia 

menjadi kritikus musik majalah La revue blanche. Kemudian 

opera Pelleas et Melisande disambut dengan baik. Melalui opera 

ini nama Debussy menjadi terkenal di seluruh Eropa Barat. 

Hasil kerja Debussy selama tahun 1904-1905 sangat meningkat 

dan luar biasa termasuk penciptaan Fetes Galantes (kumpulan 

kedua), Images (kumpulan pertama), L'isle joyeuse untuk piano 

dan La mer untuk orkes. 

 Pada musim gugur tahun 1903, Debussy bertemu 

dengan Emma Bardac, seorang penyanyi amatir yang 

bersuamikan seorang bankir. Debussy meninggalkan Rosalie, 

istrinya, pada bulan Juni 1904, ia menjalin hubungan kumpul 

kebo dengan Bardac dalam sebuah rumah yang baru dibeli 

Bardac. Debussy menetap di sana sampai ia meninggal. Pada 

bulan Oktober istrinya, Rosalie, mencoba bunuh diri dan akibat 

kehebohan tersebut, beberapa teman Debussy memutuskan 

hubungan dengannya. Setahun kemudian, tanggal 30 Oktober 

1905, baru seminggu sejak pertunjukan pertama La mer, Bardac 

melahirkan seorang putra bernama Claude-Emma (Chou-
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Chou). Debussy dan Bardac menikah pada tanggal 20 Januari 

1908. Debussy berharap mempunyai kehidupan yang makmur. 

 Debussy mengadakan kunjungan terakhir ke luar 

Prancis tahun 1914, ketika ia berkunjung ke London. Rencana 

selanjutnya untuk pergi ke Inggris, Swiss, dan Amerika Serikat 

dibatalkan karena penyakitnya yang makin ganas (kanker 

dubur) dan pecahnya Perang Dunia pertama yang hampir 

menghancurkan Prancis. Pada akhir tahun itu, ia sangat 

menderita sehingga diadakan pembedahan dubur dan usus 

besarnya. 

 Karya terakhirnya Sonata untuk Biola dan Piano (1917). 

Pada bagian piano dimainkan oleh Debussy sendiri saat 

dipentaskan pertama kali bulan Mei 1917. Dari permulaan 

tahun 1918 sampai ia meninggal tanggal 25 Maret, ia 

mengalami kesulitan untuk keluar dari rumahnya. Dalam karya 

Debussy, ada beberapa pengaruh terhadap gaya musiknya. 

Karya awalnya, yaitu musik yang diciptakan Debussy sebelum 

tahun 1890, memperlihatkan pengaruh para komponis Prancis, 

seperti Massenet, 

 Chabier, Faure, dan Franck. Hal ini tampak dalam cara 

pemakaian bentuk siklik Fantasie untuk piano dan orkes serta 

Kuartet Gesek dalam G minor (1893). Musik lain yang 

mempengaruhi Debussy adalah musik harpsikord Couperin, 

dan Rameau serta sonata-sonata Leclair dari masa Barok. Musik 

Rusia, khususnya musik ciptaan Borodin dan Musorgsky, 

merupakan pengaruh lain. Debussy mulai mengenal musik 

Rusia pada saat kunjungannya tahun 1880-1882. Setelah 
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Eksposisi Paris tahun 1889, Debussy tertarik pada musik 

gamelan dan jenis musik lain dari Asia Tenggara. Pengaruh ini 

paling jelas terlihat dalam Pagodes, lagu pertama Estampes untuk 

piano (1903), namun juga terasa dalam keadaan statis yang 

cukup sering muncul dalam musiknya. Pengaruh-pengaruh 

para komponis dari generasi yang sama atau lebih muda dari 

pada Debussy termasuk musik dari temannya, Eric Satie (1866-

1925), Maurice Ravel (1875-1937), khususnya musik yang 

berwarna Spanyol dan Jeux d'eau (1901) yang dianggap Ravel 

sebagai karya piano "impresionis" pertama (Debussy dan Ravel 

bukan teman dekat), dan musik Igor Stravinsky (khususnya 

Petrushka dan Le Sacre du Printemps). Pengaruh musik populer, 

termasuk "ragtime", terlihat dalam beberapa karya piano 

Debussy yang diciptakan sesudah tahun 1907. 

 Dari lima opera yang dimulai oleh Debussy, hanya 

opera Pelleas et Melisande karya Debussy paling penting dan 

paling besar yang diselesaikan. Opera ini diciptakan dalam lima 

babak berdasarkan sebuah sandiwara Maurice Maeterlinck, 

seorang sastrawan simbolik dari Belgia. Pelleas et Melisande 

memperlihatkan kecenderungan Debussy untuk 

mengutamakan teks atas musik sehingga setiap perubahan 

bentuk kata dan nuansa bahasa Prancis dicerminkan dalam 

susunan musiknya. Warna suara orkes yang dipakai sangat 

halus dan musiknya jalan terus-menerus dengan suatu selingan 

musik orkes di antara setiap adegan. 

 Selain melodi-melodi yang berdasarkan tangga nada 

mayor dan minor, ciri khas musik Debussy adalah sering 
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memakai tangga nada modus, tangga nada pentatonic, dan 

tangga nada penuh sebagai dasar melodi-melodinya. Dalam 

harmoni, musik Debussy sering merupakan hasil implikasi 

melodi-melodinya yang bukan mayor atau minor. Debussy 

memakai banyak jenis akor disonan tanpa persiapan atau 

resolusi menurut peraturan harmoni biasa. Dalam musik orkes, 

Debussy memakai suara orkes yang sangat halus yaitu 

berdasarkan suara alat-alat musik tiup kayu, horn, dan alat-alat 

musik tiup logam yang dipakai secara lembut (sering kali 

dengan peredam suara).61 

 

D. Musik Abad ke-20 (1883 - 1914) 

 Modernisme dimulai dari tahun 1883 - 1914. Sebelum kematian 

Wagner, modernisme dipanggil dengan sebutan 'new' (baru), 

'recent' (akhir- akhir ini), dan 'contemporary' (kontemporer). Aliran 

Modern merupakan istilah yang digunakan untuk tradisi komposisi 

selama abad ke 20.62 

 Modernisasi menuntut eksperimen dan penjelajahan sesuatu 

yang baru. Hal ini mendasari penemuan akan alat musik baru, 

mulai dari theremin (1920) sampai ke martenot (1928), synthesizer 

dan komputer, serta pengembangan sistem pitch sebagai pengganti 

tonality. Seperti yang Luigi Russolo tulis, "Kita harus melepaskan diri 

dari lingkaran yang murni musik dan mencari variasi suara musik”. 

Diangkatnya Sprechstimme oleh Schoeberg dalam Pierrot lunaire 

                                                             
61 Dr. Rhoderick J. McNeill. Sejarah Musik 2 : Musik 1760 Sampai Dengan Akhir Abad ke 20, 

(Jakarta: Gunung Mulia, 2000). Hal. 300. 
62 Stanley Sadie., The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 16, second edition 

(London: Macmillan Publishers Limited, 2001). 
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(1912) merupakan contoh awal bahwa teks dan suara tidak lagi 

berjalan bersamaan. Modernisme didasari oleh ambisi akan 

keindahan dan sesuatu yang baru dalam musik. Kritik akan standar 

kebudayaan kontemporer dan penggunaan musik dalam sosial 

serta pendengar yang ingin menikmati musik di rumah merupakan 

sesuatu yang mendorong inovasi di abad ke 20. Banyaknya 

penonton amatir yang pergi ke konser sebelum Perang Dunia I 

merupakan tanda dari musik sebagai sesuatu yang dapat 

menenangkan dan menggembirakan. Populernya opera kelas 3 

(kelas bawah) di Eropa merupakan salah satu tandanya. 

 Pada dasarnya selalu ada garis yang membedakan dengan jelas 

setiap periode, sekalipun mungkin saja terdapat pengaruh era 

sebelumnya. Musik abad 20 merupakan perubahan paling radikal 

dalam sejarah musik. Musik era sebelumnya bukan saja 

ditinggalkan tetapi juga memunculkan sebuah revolusi dan 

keberanian bereksperimen yang tidak pernah dijumpai pada era 

sebelumnya. 

 

1. Karakteristik musik abad 20 

a. Warna Suara. 

 Musik modern sering menggunakan suara-suara yang 

menyerupai atau suara yang menggambarkan sesuatu dan 

suara-suara yang bersifat perkusi. Alat musik dimainkan secara 

lebih eksplosif, memanfaatkan semua potensi secara maksimal. 

Teknik-teknik permainan yang tak lazim atau unik menjadi 
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sesuatu yang normal, misalnya teknik glissando63 yang 

seringkali digunakan secara luas oleh para komponis abad 20. 

Instrumen- instrumen standar dalam musik abad 20 juga 

muncul, seperti xylophone, celesta, dan wood block. Ada 

kalanya para komponis menggunakan alat- alat penghasil suara 

lain seperti mesin ketik, sirine, kaleng, dan sebagainya. 

Penggunaan perkusi merupakan kegilaan para komponis abad 

20, disamping memasukkan sebanyak-banyaknya beragam 

warna suara melalui berbagai media.64 

 

b. Harmoni 

 Abad ke-20 membawa perubahan fundamental dalam 

penggunaan akord. Sejak tahun 1900, akord dibagi ke dalam 

dua tipe yang berlawanan, yaitu konsonan dan disonan. Sebuah 

akord konsonan merupakan akord stabil digunakan sebagai 

sebuah titik awal atau permulaan. Sebuah akord disonan 

merupakan akord tidak stabil. Tegangannnya tergantung 

gerakan akord di depannya atau hasil dari sebuah akord stabil 

(akord konsonan). Secara tradisional, hanya triad yakni sebuah 

akord dengan 3 nada yang bisa menjadi konsonan. Selain triad, 

semuanya adalah disonan. Pada abad 19, para komponis lebih 

banyak menggunakan akord-akord disonan, dan mereka 

memperlakukan akord disonan dengan sangat bebas. Sejak 

                                                             
63 Gelincir. Teknik permainan musik dengan cara menggelincirkan satu nada ke nada lain 

yang berjarak jauh secara berjenjang, baik jenjang diatonic maupun jenjang kromatik. ((Pono Banoe. 
Kamus Musik. Yogyakarta : Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI). 2003). 

64 Edukasi dan Informasi Musik Staccato., Media Profesional Publishing and Public Relation 

Services. 2007. 
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awal abad 20, kebanyakan musik membebaskan perbedaan 

tradisional antara konsonan dan disonan.65 

 

2. Biografi James Roy Horner (1953 - masih berkarya) 

 James Roy Horner adalah seorang komponis Amerika. 

Ia lahir pada tanggal 14 Agustus 1953. Selain sebagai komponis, 

ia juga sebagai konduktor. James Horner merupakan salah satu 

dari komponis musik film paling terkenal. Salah satu karya 

terkenalnya adalah musik film Titanic. Ia adalah putra dari 

Harry Horner, yaitu seorang desiner lokasi pembuatan film. Ia 

menghabiskan masa remajanya di Los Angeles namun kembali 

ke Inggris untuk mendaftar di Royal College of Music di 

London. Ia mendapat pengajaran dari seorang guru komposisi 

bernama Gyorgy Ligeti, seorang komponis avant-garde 

(gabungan pelopor) terkenal yang musiknya dipakai di tahun 

2001: A Space Odyssey. Horner berniat menjadi seorang 

komponis musik klasik. Ia merasa mempunyai kesempatan 

lebih besar di U.S, sehingga ia pindah ke University of Southern 

California dimana ia mendapatkan gelar S1 nya. Horner 

melanjutkan S2 dan S3 nya di UCLA dalam bidang teori musik 

dan komposisi. Ia mendapat tawaran mengajar disana. Horner 

menulis sebuah karya orkestra, Spectral Shimmer. Karya tersebut 

digelar dengan penonton sejumlah 400 orang di Indianapolis 

Symphony Orchestra. Kemudian ia juga menerima tawaran 

untuk menulis musik untuk American Film Institute (Institusi 

                                                             
65 Edukasi dan Informasi Musik Staccato., Media Profesional Publishing and Public Relation 

Services, 2007. 
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Film Amerika). Setelah itu, Horner memutuskan untuk menjadi 

komponis film. Ia bekerja di perusahaan milik Roger Corman 

New World Picture, dimana Horner menjadi lebih handal 

dalam mengkomposisi musik. Karyanya yang terkenal selama 

bekerja untuk Corman adalah Battle Beyond the Stars (1980). 

Pada tahun yang sama, ia mengerjakan filmnya yang pertama 

yaitu berjudul Lady in Red. Setelah itu, ia mulai bekerja untuk 

studio-studio besar. Horner telah menulis komposisi sebanyak 

100 soundtrack dengan bermacam-macam jenis musik, mulai 

dari Russian (Gorky Park), musik dunia (Where the River Runs 

Black) dan pedesaan Amerika (Field of Dreams) sampai ke musik 

medieval (pertengahan) (The Name of the Rose). Ia juga sering 

menulis musik yang bukan tipenya, seperti dalam Civil War epic 

Glory, yang terkenal dengan nuansa kemegahannya. Karya 

lainya yang terkenal adalah dalam film The Rocketeer, Legends of 

the Fall, Clear and Present Danger, The Mask of Zorro, The Perfect 

Storm, dan Enemy at the Gates. Diantara sekian banyak karyanya, 

karya yang paling terkenal dengan musiknya yaitu dalam film 

Titanic (direktur oleh Cameron), yang merupakan musik paling 

banyak terjual dalam sejarah. Horner akhirnya merevisi 

opininya akan Cameron, yang saat itu sedang kagum akan 

karyanya dalam Braveheart dan Apollo 13. Ia juga bersedia untuk 

membaca naskah dan menjumpai sang direktur tersebut. 

Horner memiliki dua orang anak. Anak-anaknya tidak jauh dari 

Los Angeles dan sering diminta autografi.66 

                                                             
66 http://www.allmusic.com/artist/james-horner-mn0000150530 
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E. Musik Dangdut Indonesia 

 Musik dangdut merupakan salah satu jenis musik yang 

berkembang di Negara Indonesia. Musik dangdut dimulai dari 

berkembangnya musik Melayu pada tahun 1940-an. Kata dangdut 

merupakan kata tiruan dari suara permainan tabla (gendang) yang 

khas dan didominasi oleh bunyi dang dan dut. Berbagai unsur 

musik yang mempengaruhi musik dangdut ialah musik dari India, 

terutama pada penggunaan tabla dan juga pengaruh dari musik 

Arab yaitu pada cengkok dan harmonisasinya. Selain itu musik 

barat juga membawa pengaruh yang kuat dengan masuknya 

penggunaan gitar elektrik. Hal ini merupakan akibat dari terjadinya 

perubahan arus politik di Indonesia pada akhir tahun 1960-an. 

Sebagai musik yang populer, musik dangdut sangat terbuka 

dengan pengaruh musik lainnya, yaitu mulai dari musik 

keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan house 

music. Walaupun musik dangdut terbuka terhadap berbagai unsur 

musik lainnya, sebagian besar musik dangdut tetap 

mempertahankan khas musik dangdut itu sendiri. Umumnya 

musik dangdut mempunyai tanda sukat 4/4, jarang sekali 

ditemukan lagu dangdut dengan tanda sukat 3/4, kecuali pada 

lagu yang berjudul Burung Nuri dan Seroja. Musik dangdut tidak 

banyak memiliki improvisasi, baik pada melodi maupun 

harmoninya. Pada umumnya bentuk lagu dangdut memiliki urutan 

Intro - A - B - A - Interlude - Refrain - A - Interlude - Refrain - A. 

Bagian intro dapat berupa iringan vokal tanpa iringan musik atau 

berupa permainan seruling. Musik dangdut merupakan musik yang 

terus berkembang. Awal mulanya irama dangdut identik dengan 
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seni musik kalangan menengah kebawah karena aliran seni musik 

dangdut ini merupakan cerminan dari aspirasi dari kalangan 

masyarakat kelas bawah yang mempunyai ciri khas kelugasan dan 

kesederhanaannya. Awal tahun 1980-an musik dangdut mulai 

berinteraksi dengan aliran seni musik lainnya, yaitu dengan 

masuknya aliran musik pop, rock dan disco atau house music. Musik 

dangdut juga mulai berinteraksi dengan irama musik tradisional 

seperti jaranan, gamelan, jaipongan dan musik tradisional lainnya. 

Di era tahun 2000-an, para musisi dangdut di wilayah Jawa Timur 

di daerah pesisir Pantura mulai mengembangkan musik dangdut 

koplo. Hal ini disebabkan karena munculnya kejenuhan pada 

musik dangdut yang original. Dangdut koplo ini merupakan mutasi 

dari musik dangdut campursari. Masuknya unsur seni musik 

kendang kempul yang merupakan seni musik dari daerah 

Banyuwangi Jawa Timur, membuat irama tradisionalnya semakin 

kental. Berkat kreatifitas para musisi dangdut Jawa Timur, sampai 

saat ini musik dangdut koplo yang sangat identik dengan gaya 

jingkrak pada goyangan penyanyi, banyak digemari oleh semua 

kalangan masyarakat Indonesia.67 

 

1. Biografi Adibal Sahrul (1979 - masih berkarya) 

 Adibal Sahrul lahir di Bali pada tanggal 29 juni 1979. Ia 

menempuh pendidikan sekolah dasar di salah satu SD di 

Kalimantan Selatan, SMP di Bali, dan SMA di Jakarta. Setelah 

                                                             
67

http://forum.vivanews.com/sejarah-dan-budaya/102739-asal-usul-sejarah-musik- 

dangdut.html 
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lulus sekolah ia melanjutkan studinya di salah satu universitas 

swasta di Jakarta, jurusan ekonomi. 

 Adibal Sahrul adalah seorang penyanyi dangdut R&B 

Indonesia. Selain ahli dalam bidang menyanyi, ia juga seorang 

penulis lagu dangdut dan seorang produser. Adibal Sahrul 

yang biasa disapa Adi ini, memulai karirnya sebagai seorang 

penyanyi. Pada tahun 2001, ia membuat album pop solo yang 

berjudul Berlayar Di Awan. Tahun 2002-2006 ia membentuk 

boy band dangdut yang bernama G4UL dimana para 

personilnya terdiri dari 4 orang, yaitu Adibal Sahrul, Syaiful 

Jamil, Eka Sapta, dan Dian. Diantara keempat personil G4UL 

ini, yang masih eksis dalam panggung hiburan Indonesia 

adalah Adibal Sahrul dan Syaiful Jamil. 

 Tahun 2006, Adibal Sahrul sudah tidak aktif lagi dalam 

group G4UL. Ia mulai fokus dalam menulis lagu dan bekerja 

menjadi tim kreatif di beberapa program tv swasta. Selain itu ia 

juga menjadi seorang produser. Adibal Sahrul sangat tertarik 

dengan vokal bercengkok melayu. Ia mempelajari cengkok 

melayu dan mengaplikasikannya dengan dangdut R&B (ciri 

khas musik Adibal Sahrul). 

Dibawah ini adalah karya-karya Adibal Sahrul: 

1. Mari Berdendang, dipopulerkan oleh Erie suzan 

2. Jangan Buang Waktuku, di populerkan oleh Erie Suzan 

3. Muara Kasih Bunda, dipopulerkan oleh Erie Suzan 

4. Aku Tak Tergoda, dipopulerkan oleh Erie Susan feat Adibal 

Sahrul 

5. Karma Cinta, dipopulerkan oleh Erie Suzan 
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6. Pentas Seni, dipopulerkan oleh Camelia Malik 

7. CKD. Dipopulerkan oleh Fitri Carlina 

8. Sabda Cinta, dipopulerkan oleh D'Jingga 

9. Perayu Cinta, dipopulerkan oleh Kristina 

10. Tak Bisa Menunggu, dipopulerkan oleh Erie Suzan 

11. Mana Mana Mana, dipopulerkan oleh Ratna Anjani 

12. Demi Cintaku, dipopulerkan oleh Ratna Anjani 

13. Berlayar Diawan (2001), Album solo Adibal Sahrul 

14. Jalan Datar (2002) , dipopulerkan oleh G4UL 

15. Tak Bosan (2003) , dipopulerkan oleh G4UL 

16. Gila Loe (2004), dipopulerkan oleh G4UL 

 


