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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nada 

atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, 

dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat 

menghasilkan bunyi). Musik juga merupakan hasil karya manusia melalui 

imajinasi kreatif yang diwujudkan dalam bentuk bunyi yang memiliki 

berbagai macam fungsi. Fungsi musik diantaranya adalah sebagai pujian, 

sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, perasaan atau menceritakan 

sebuah kisah, dan sebagai hiburan.1 

  Ketika kita berbicara mengenai musik yang terlintas di dalam benak 

kita adalah tentang komposisi atau lagu, musisi, dan komponis. Bagaimana 

seseorang mampu menciptakan suatu karya musik yang indah. Proses 

penciptaan suatu karya musik itu sendiri bukanlah proses yang mudah. 

Seorang komposer dituntut untuk dapat menuangkan ide-ide kreatif ke dalam 

bentuk notasi sehingga terbentuk suatu harmonisasi nada yang indah untuk di 

dengar. 

  Kerja keras seorang komposer dalam menciptakan karya musik yang 

indah mendukung munculnya berbagai macam genre musik. Seperti yang kita 

ketahui ada genre musik klasik, pop, reggae, hip-hop, rock, jazz, country, 

gospel dan lain-lain. Industri musik baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri turut mengalami perkembangan. Banyak kita jumpai kelompok-

kelompok musik yang mengusung berbagai macam genre musik. 

  Perkembangan industri musik khususnya di Indonesia turut didukung 

oleh media tertulis, audio, dan video. Banyak acara-acara di televisi maupun 

radio yang mengusung tema musik. Bahkan banyak pula beredar majalah atau 

tabloit yang membahas mengenai musik. Musik sudah bukan menjadi hal 

yang asing dikalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia bisa 
																																																													
1 http://kbbi.web.id diakses pada tanggal 15 Desember 2015 
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dengan bebas mengakses dan menikmati musik menurut selera mereka. 

Masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai pendengar dan penikmat musik, 

tetapi mereka juga mampu menghasilkan karya musik dengan mengusung 

genre tertentu. Berbagai macam genre musik yang digemari dikalangan 

masyarakat Indonesia diantaranya seperti rock, pop, reggae, dangdut, jazz, 

melayu. 

  Masyarakat di Indonesia memang sudah tidak asing lagi dengan musik 

kalsik, jazz, dan regge. Bukan tidak memiliki penggemar atau peminatnya, 

pemain dan peminat musik klasik serta kelompok musik yang mengusung 

genre jazz dan reggae pun masih jarang dijumpai. Kita dapat menjumpai 

kelompok-kelompok musik yang mengusung genre jazz dan reggae masih 

dalam komunitas-komunitas kecil, bukan dalam skala besar dan masih 

terkotak-kotakkan. 

  Berbeda dengan sekarang, musik jazz dan reggae kian mengena di hati 

masyarakat Indonesia. Banyak musisi-musisi berbakat yang mulai muncul 

membawakan karya musik mereka dengan mengusung genre jazz dan reggae, 

diantaranya Jack Lesmana, Indra Lesmana, Ireng Maulana, Tonny Q, Ras 

Muhamad, Steven Jam. Bahkan event berskala internasional pun sudah 

beberapa kali diselenggarakan, seperti Java Jazz, Ngayogjazz , Ubud Village 

Jazz, Jazz Goes to campus dll. Perkembangan musik jazz dan reggae di 

Indonesia sangat dipenggaruhi oleh komunitas-komunitas yang dengan setia 

memperkenalkan genre musik yang mereka usung dalam komunitas musik 

mereka. 

  Melihat fenomena tersebut, muncul keinginan dari penulis untuk 

membuat sebuah karya komposisi musik dari penggabungan genre jazz dan 

reggae dengan mengadopsi struktur musik klasik yaitu struktur sonata. 

Seperti yang kita ketahui genre jazz reggae masih jarang dijumpai. Jazz dan 

reggae masih berdiri sendiri-sendiri sebagai satu kesatuan genre musik. 

  Penulis tertarik untuk menggabungkan genre jazz dan reggae 

dikarenakan ada beberapa hal yang sama dari dua genre tersebut, yaitu dari 

segi sejarah yang sama-sama berawal dari Afrika, bentuk musik meliputi 
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sinkopasi pada drum serta aksen pada ketukan lemah, dan mengusung tema 

kebebasan. Sementara struktur sonata adalah struktur musik klasik yang 

mempunyai bentuk baku dan berjenis musik absolut. Dalam komposisi ini 

sonata hanya mengacu kepada struktur lagu saja, sedangkan teknik yang akan 

digunakan dalam penyusunan komposisi adalah teknik komposisi jazz. 

Komposisi ini disusun dalam format combo band dengan melibatkan 

sembilan instrumen, yaitu trumpet, trombon, saksofon alto dan tenor, gitar 

elektrik, vibrafon, keyboard, bas elektrik, dan drum. 

  Dengan terciptanya komposisi ini, penulis berharap dapat semakin 

mempopulerkan dan memberi warna baru untuk musik jazz, reggae, dan 

struktur sonata. Penulis juga berharap karya komposisi ini dapat memberikan 

pengetahuan baru tentang instrumen tiup logam kepada masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penuangan ide-ide musikalitas dan teknik kompositoris 

yang diterapkan dalam komposisi jazz reggae dengan struktur sonata 

dalam format combo band ? 

2. Bagaimana analisis struktur musik dan harmoni dalam komposisi jazz 

reggae dengan struktur sonata dalam format combo band ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disusun tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses penuangan ide-ide musikalitas dan teknik 

kompositoris yang diterapkan dalam komposisi jazz reggae dengan 

struktur sonata dalam format combo band. 

2. Memaparkan analisis struktur musik dan harmoni dalam komposisi jazz 

reggae dengan struktur sonata dalam format combo band. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Terciptanya komposisi jazz reggae dengan struktur sonata dalam 

format combo band ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan warna baru serta 

menambah wawasan mengenai komposisi sonata, jazz, dan reggae. 

 2. Peneliti dapat memberikan informasi yang berguna mengenai penggunaan 

struktur sonata dalam menyusun komposisi jazz reggae. 

 

E. Batasan Masalah 

  Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penelitian ini  dibatasi 

pada hal penyusunan sebuah komposisi jazz reggae dengan struktur sonata 

dalam format combo band. Komposisi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu 

Movement pertama menggunakan sonata form (A, B, A’), movement kedua 

menggunakan ternary (A, B, A’), dan movement ketiga menggunakan bentuk 

rondo (A, B, A’, C, A’). Komposisi ini akan disajikan dengan menggunakan 

instrumen trumpet, trombon, saksofon alto dan tenor, gitar elektrik, vibrafon, 

keyboard, bas elektrik, dan drum. Pembuatan komposisi ini didasari dengan 

bentuk eksperimentasi yang berupa pembuatan komposisi musik jazz reggae 

yang mengaplikasikan struktur sonata form. Stuktur tersebut dimaksudkan 

sebagai kerangka utama dalam keseluruhan komposisi ini, namun pergerakan 

melodi dan harmoni lebih ditekankan pada idiom-idiom dan teknik komposisi 

jazz dan reggae. Batasan masalah tersebut dibuat dengan tujuan agar 

permasalahan tidak keluar dari topik penelitian. 

 

F. Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kajian 

musikologis. Metode penelitian analisis deskriptif adalah metode penelitian 

yang menjawab berbagai fakta mengenai bentuk lagu, bentuk iringan, 

harmonisasi, dinamika, ritme, struktur, pesan, dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan proses pembuatan sebuah komposisi. Sistematika 

penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. 
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  Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa referensi 

komposisi musik, baik sumber primer maupun sekunder, melalui referensi 

pustaka maupun informasi yang diperoleh di internet. Selain mengumpulkan 

beberapa referensi penulis juga mengetahui dan memahami bentuk dan 

struktur dari komposisi sonata serta mempelajari harmonisasi jazz untuk 

membantu memperoleh gambaran awal bagaimana penyusunan komposisi 

musik yang baik. 

  Langkah berikutnya adalah pengolahan data yang akan dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu komputer yang menggunakan perangkat 

lunak Sibelius. Proses selanjutnya adalah penciptaan melodi utama dan 

harmonisasi yang sesuai dengan struktur komposisi yang telah dipilih. Melodi 

utama dan harmonisasi yang telah ditentukan pada tema utama akan 

dikembangkan dalam ketiga movement, sehingga akan tercipta pergerakan 

melodi, ritme dan harmoni yang sangat luas. 

  Komposisi yang sudah jadi selanjutnya akan dilatih dan selama proses 

latihan akan dilakukan evaluasi sampai akhirnya diperoleh sebuah komposisi 

yang baik. Proses terakhir adalah penulisan analisis komposisi baik dari segi 

struktur, bentuk, teknik komposisi dan harmonisasi yang kemudian akan 

dipaparkan secara deskriptif. 

    

   

   

   


