
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan musik dewasa ini semakin pesat, hal ini juga

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi

yang semakin maju tersebut digunakan oleh musisi, komponis, dan juga

perusahaan pengembang musik untuk menciptakan instrumen digital.

Instrumen digital merupakan sebuah software komputer yang berisi perintah

dan data komputer yang dapat menghasilkan bunyi yang mirip dengan

instrumen analog1 berikut dengan teknik permainannya, seperti: slur, slide,

harmonic dan pizzicato; instrumen digital juga menghasilkan bunyi

synthesizer, suara alam seperti angin dan air juga bunyi yang tidak umum.

Instrumen digital tidak hanya menghasilkan bunyi yang mirip dengan

instrumen analog, tetapi dapat menghasilkan bunyi yang tidak umum dan unik

seperti efek-efek yang digunakan dalam musik elektronik. Bunyi yang tidak

umum tersebut dapat diperoleh dari eksplorasi dan eksperimentasi bentuk

gelombang suara seperti: segitiga, kotak, sinus dan gigi gergaji. Bunyi yang

tidak umum tersebut juga dapat berasal dari cara bermain instrumen yang

tidak wajar seperti komponis Slamet Abdul Syukur dengan karya “Tetabuhan

Sungut dan Dedicace”, John Cage dengan karya “Prepared Piano” dan Millton

Babbit dengan karya “Philomel”.

Instrumen digital dibuat dari eksplorasi beberapa bentuk gelombang

dengan menggunakan software Studio One 3. Di dalam software Studio One

3 terdapat beberapa instrumen digital yang biasa disebut VST2 dan atau DXi3.

VST dan DXi biasanya memiliki berbagai Patch4 yang beraneka ragam.

1 Instrumen analog adalah instrumen yang dapat diindera
2 Virtual Studio Technology, software yang berisi sampling suara instrumen dan atau efek

seperti amplifier dan efek gitar. Juga dapat digunakan untuk mengolah gelombang suara.
3 Direct X instrumen, software yang dikembangkan oleh Cakewalk yang berfungsi seperti

halnya VST. Tetapi lebih diutamakan untuk bermain musik secara live.
4 Pengaturan dari sebuah VST dan atau DXi yang menghasilkan jenis - jenis suara yang

berbeda.



Penulis akan mencoba untuk membuat Patch orisinil dari beberapa jenis

gelombang yang diberi beberapa komponen tambahan seperti amplitudo5,

periode6, timbre, frekuensi dan beberapa efek suara seperti reverb, delay, pitch

shifter, noise gate, distortion, equalizer, dan compressor sehingga

menghasilkan suara yang diinginkan oleh penulis yang dapat mewakili

karakter suara instrumen melodi, harmoni dan perkusi.

Patch yang dibuat akan diaplikasikan dalam komposisi yang berbentuk

Sonata dan Patch tersebut akan dipadukan dengan duet Gitar Klasik. Karya

serupa pernah muncul dalam acara pencarian bakat di Net TV yang berjudul

“The Remix”. Dalam acara tersebut para kontestan memadukan musik

elektronik yang menggunakan instrumen digital dengan vokal, gitar, bass gitar

dan drum. Patch dibuat untuk dapat dimainkan baik menggunakan komputer

maupun instrumen elektronik, seperti: keyboard dan MIDI controller.

Sonata adalah sebuah bentuk komposisi yang memiliki tiga bagian,

yaitu: Sonata Form, Minuet dan Rondo. Sebuah komposisi yang dapat

menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda dalam tiap bagiannya, salah

satunya karena memiliki tempo yang berbeda, yaitu: cepat, lambat, cepat dan

tanda sukat yang berbeda pula.

Pemilihan pembuatan komposisi untuk duet gitar dilatarbelakangi oleh

mata kuliah mayor gitar yang diambil oleh penulis dalam perkuliahan, serta

minimnya komposisi asli untuk duet gitar yang bisa ditemui.

Dengan bekal ilmu yang didapatkan dalam masa pembelajaran di

Universitas Kristen Satya Wacana, seperti ilmu harmoni, analisis karya, mayor

gitar, aplikasi MIDI dan recording penulis berusaha memadukan instrumen

digital dan analog tersebut menjadi sebuah karya yang baru dan indah yang

berjudul “Sonata Electronica”.

5 Keras lemahnya sebuah bunyi atau biasa disebut dinamika.
6 Panjang pendeknya sebuah gelombang suara



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyelaraskan patch yang sesuai dengan warna suara yang

diinginkan untuk komposisi duet gitar?

2. Bagaimana cara menyusun komposisi "Sonata Electronica" perpaduan

patch dan duet gitar?

3. Bagaimana analisis struktural terhadap komposisi "Sonata Electronica"?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Merumuskan patch yang sesuai dengan warna suara yang diinginkan untuk

komposisi duet gitar.

2. Memahami cara menyusun komposisi "Sonata Electronica" perpaduan

patch dan duet gitar.

3. Memaparkan analisis struktural komposisi "Sonata Electronica".

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis untuk memahami salah satu cara pembuatan patch dalam software

Studio One 3 dan dapat mengaplikasikannya ke dalam sebuah komposisi.

2. Mahasiswa Seni Musik terutama dalam lingkup Program Studi Seni Musik

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana sebagai

tambahan referensi komposisi untuk duet gitar.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka dalam penelitian ini

dibatasi permasalahan pada penyusunan satu buah komposisi sonata yang

diawali dengan eksperimentasi patch.

Penulis akan mengeksplorasi empat bentuk gelombang tersebut dengan

ditambahkan berbagai efek suara sehingga terbentuk empat patch yang

berbeda, diharapkan masing-masing patch menghasilkan bunyi yang dapat

digunakan sebagai melodi, harmoni dan juga perkusi.



Bentuk gelombang tersebut dieksplorasi dalam VSTi7 Mai Tai dan

kumpulan efek suara yang terdapat dalam Studio One 3, namun tidak menutup

kemungkinan software lainnya akan digunakan juga.

Bunyi patch yang dihasilkan akan diaplikasikan dalam sebuah

komposisi berbentuk sonata form, yang akan dipadukan dengan duet gitar.

Patch tersebut dapat dibunyikan dengan bantuan MIDI dalam software Studio

One 3.

F. Metode Penelitian

Ada dua tahapan utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama

adalah melakukan eksperimentasi terhadap bentuk gelombang untuk

menghasilkan patch yang sesuai. Setelah mendapatkan hasil patch yang sesuai

maka dilakukan tahapan dan yang kedua yaitu penyusunan komposisi "Sonata

Electronica" yang mengkolaborasikan patch dengan duet gitar. Sebelum

melakukan dua tahapan utama di atas, terlebih dahulu dilakukan tahap

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Hasil akhir dari tiga

tahapan tersebut akan dipaparkan dalam tahap penulisan laporan akhir.

a. Pengumpulan data

Dalam tahap pengumpulan data dilakukan pencarian dan pengumpulan

referensi tentang gelombang, bunyi instrumen digital yang tidak umum,

sonata, harmoni klasik, komposisi duet gitar, dan komposisi dengan

eksperimen yang sama.

b. Pengolahan data

Dalam tahap pengolahan data dilakukan eksperimen dengan empat bentuk

gelombang untuk menghasilkan patch yang sesuai. Setelah eksperimen

selesai penulis mencari ide musikal untuk komposisi sonata form

berdasarkan patch yang dihasilkan dan duet gitar. Komposisi sonata akan

ditulis dalam software Sibelius yang selanjutnya akan di export dalam

7 VSTi (Virtual Studio Technology Instrument), VST yang berisi sampling suara berbagai
macam instrumen



bentuk file berformat MIDI8. File MIDI akan diolah dalam software Studio

One 3 untuk membunyikan patch yang sudah dibuat.

c. Analisis Data

Dalam tahap analisis data, komposisi yang dihasilkan belum memasuki

tahap akhir. Penulis akan melakukan studi partisipatif untuk mendapatkan

kritik dan saran agar menghasilkan komposisi yang lebih baik, sekaligus

melakukan analisis struktural.

d. Laporan Akhir

Setelah semua proses tahapan penelitian di atas telah dilakukan

maka akan dilakukan tahapan terakhir yaitu penulisan laporan yang

berisi semua kegiatan penulis dalam melakukan eksperimen gelombang

bunyi dan pembuatan komposisi dalam bentuk skripsi. Laporan akhir

tersebut akan ditulis dengan sistematika:

Bab I    Pendahuluan

Bab II   Landasan Teori

Bab III  Analisis Data

Bab IV  Kesimpulan dan Saran

8MIDI, Musical Instrumen Digital Interface merupakan kumpulan perintah komputer yang
berisi kode tentang parameter musik seperti pitch, volume, vibrato dan teknik teknik lain. Hanya



dapat dijalankan oleh komputer atau instrumen musik elektronik seperti keyboard dan synthesizer.


