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BAB II 

          LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Komposisi Musik 

Musik memiliki lima unsur yaitu: ritme, melodi, harmoni, ekspresi dan 

bentuk. Pembagian kelima unsur-unsur musik disini sesuai dengan pendapat 

Jamalus
1
 yang menjelaskan bahwa unsur pokok atau unsur dasar musik itu 

pada umumnya dapat ditinjau dari lima macam yaitu: 

1. Unsur ritme meliputi: nilai not, serta rangkaian notasi irama. 

2. Unsur melodi meliputi: nada, tangga nada, interval, rangkaian 

melodi. 

3. Unsur harmoni meliputi: interval, akor dan kadens. 

4. Unsur ekspresi meliputi: tanda tempo, tanda dinamika, tanda-tanda 

ekspresi dan ornamentasi. 

5. Unsur bentuk meliputi: not, motif, frase dan kalimat musik. 

 Pengertian musik sebagai seni dan musik sebagai pengetahuan telah 

banyak diutarakan oleh pakar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

dipaparkan makna kata “musik” sebagai ilmu atau seni tentang menyusun 

nada atau suara dan hubungan tempo dalam rangka menghasilkan suara yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambung.
2
 Nada atau suara disusun sedemikian 

rupa sehingga mengandung irama, melodi serta adanya unsur keharmonisan 

diantara ketiganya, terutama pada saat musik tersebut diwujudkan dengan 

menggunakan alat-alat musik yang dapat mengeluarkan bunyi. 

 Pengertian komposisi musik dapat digunakan dalam 2 pengertian 

yaitu: pertama komposisi adalah menyusun segala komponen musik yang 

bersumber dari sebuah tema musik yang ingin dibangun. Kedua, kata 

komposisi dapat pula diartikan mempelajari kecakapan bagaimana menyusun 

musik. Calon pemusik dapat menempuh pendidikan di sekolah musik untuk 

belajar komposisi musik. 

                                                            
 1AT.Mahmud, Musik 4 (Jakarta:Depdikbud,1981), hal.21. 

 2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1988), hal.602. 
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B. Gagasan dan Kreativitas 

 Penciptaan sebuah karya musik berawal dari lahirnya ide atau gagasan 

yang merupakan rancangan awal yang ada dalam pikiran si pencipta karya. 

Lalu dari ide tersebut penulis mencoba menuangkan ke dalam media musik. 

Seperti yang dikatakan oleh John Cage dalam komposisinya yang berjudul 

Four Minutes Thirty Tree Second, “musik adalah ide”. Jadi bunyi yang kita 

dengar adalah perwujudan dari ide itu sendiri. 

 Kreativitas dalam berkarya sangatlah penting, karena dengan adanya 

kreativitas, seorang komposer dapat melahirkan ide-ide untuk menunjang 

karya tersebut. Kreativitas dalam komposisi musik akan hampa dan kaku 

tanpa diiringi oleh ekspresi yang menunjang pergerakan pola garapan musik 

tersebut. Komposisi musik mencerminkan apa yang ada dalam pikiran 

penciptanya. Pembuatan atau penggarapan sebuah komposisi musik berarti 

memikirkan bahan atau materi dan memikirkan tentang proses bagaimana 

sebuah informasi dari kreator atau seniman komunikatif dengan penonton dan 

masyarakat pada umumnya. 

 Menurut Dick Hartoko: “Dalam penciptaan sebuah karya seni, 

hendaknya seorang seniman harus mempunyai rasa dalam proses pembuatan 

karyanya tersebut, karena di dalam berkarya rasa adalah suatu element 

penunjang dalam mengekspresikan karya.”
3
 Dalam menciptakan suatu karya 

musik, seorang seniman atau musisi harus memiliki kemampuan musikal yang 

baik. Seniman juga harus memiliki potensi diri dari praktek musik dan teori 

musik yang dia miliki. Biasanya seniman musik menuangkan ide untuk 

mencipta dimulai dari penggunaan instrumen yang dekat dengan dirinya atau 

yang sering dimainkan. Piano adalah salah satu instrumen musik yang sering 

digunakan oleh musisi. 

  

                                                            
 3 Dick Hartoko, Manusia dan Seni (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal.68. 
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C. Rencana Komposisi 

 Bangkit Kembali merupakan sebuah judul komposisi yang dijadikan 

penulis untuk memenuhi tugas akhir. Karya ini terinspirasi dari pengalaman 

pribadi penulis yaitu gambaran perjalanan hidup untuk meraih sebuah impian 

dengan banyaknya ujian dan tantangan. Penulis menciptakan sebuah karya 

yang berjudul “Bangkit Kembali”. Kemudian timbul ide penggunaan unsur 

musik yang lebih luas yang bertujuan mencoba menyajikan sesuatu yang baru 

dari musik tersebut. 

 Dasar pembentukan lagu mencakup bagian-bagian lagu yang meliputi 

pengulangan suatu bagian (repetisi), pengulangan dengan bermacam-macam 

perubahan (variasi sekuens), atau penambahan bagian baru yang 

berlainan/berlawanan (kontras), dengan selalu memperhatikan keseimbangan 

antara pengulangannya dan perubahan
4
. Adapun penjelasan tentang bagian-

bagian lagu tersebut adalah: 

1. Intro 

merupakan pengawalan lagu masuk, kebanyakan dari intro berupa 

instrumen yang not-notnya diambil dari bagian lagu tersebut. Kata 

lainnya intro adalah melodi awal sebelum memasuki lagu. 

2. Bait 

 Merupakan awalan dari sebuah lagu, biasanya atau pola nadanya 

hampir sama terkadang diulang-ulang lagi sampai ketahapan bagian 

berikutnya, hanya diganti syairnya saja. 

3. Refren 

 Arti dari refren adalah “Pengulangan”, maksudnya ada bagian lagu 

yang dinyanyikan berulang-ulang. Sebagian besar dari Refren, 

notasi pengulangannya dan syairnya sama, namun tidak menutup 

kemungkinan syairnya sedikit dimodifikasi, namun biasanya tidak 

berbeda jauh dengan  refren yang pertama. 

 

 

                                                            
 4 Jamalus, Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik 

(Jakarta: Depdikbud,1988), hal.35. 



8 
 

4. Interlude 

 Interlude merupakan sisipan musik di tengah lagu. Interlude ini 

adalah bagian yang menyambungkan antara bait dengan refren. 

Pada umumnya tidak terdapat syair dalam interlude ini, karena 

interlude hanya terdiri dari beberapa bar atau pola akor. 

5. Coda 

Coda atau ending merupakan bagian lagu yang paling akhir, 

mengacu pada lagu-lagu yang sudah ada. Pada umumnya lagu akan 

berhenti di bar terakhir. 

 

D. Isi Komposisi 

Komposisi bagian pertama: 

 Komposisi bagian pertama ini menggunakan tanda sukat 4/4 dengan 

tempo sedang (andantino). Penggarapan dalam komposisi ini menceritakan 

suasana kesedihan dimana menggambarkan lika-liku sebuah perjalanan dalam 

meraih impian. Terdapat puisi di dalam komposisinya. 

 Penyusunan komposisi ini memakai beberapa alat musik atau 

instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti keyboard, gitar 

elektrik, bass, drum. Sedangkan suara strings akan dimainkan oleh keyboard. 

Penggunaan instrumen keyboard bertujuan untuk mengangkat suasana sedih 

yang lebih kuat. 

 

Komposisi bagian kedua: 

 Komposisi bagian kedua ini masih menggunakan tanda sukat 4/4 

dengan tempo sedang (andantino). Penulis menggambarkan suasana kesedihan 

yang mendalam karena dalam perjalanan untuk meraih impian disertai dengan 

banyaknya tantangan, kegagalan, keterpurukan, kehilangan, keputusasaan dan 

lain sebagainya. Dalam bagian ini penulis menggunakan instrumen keyboard, 

gitar, drum, bass dengan tujuan mengangkat suasana yang diinginkan. 
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 Bagian ini lebih menekankan pada lirik dan vokal yang dapat 

membangun suasana kesedihan dengan tujuan dapat menyentuh hati setiap 

pendengarnya. 

 

Komposisi bagian ketiga: 

 Komposisi pada bagian ini menggunakan tanda sukat 4/4 dengan 

tempo sedang (andantino). Bagian terakhir ini menggambarkan titik awal 

dimulainya semangat dan rasa untuk bangkit kembali meraih impian sesuai 

dengan judul karya ini. Suasana dalam lagu ini sangat bervariasi, mulai dari 

keterpurukan sampai kebangkitan untuk berani melangkah melalui semua 

rintangan dalam meraih suatu keberhasilan dan impian. 

 Pesan dari komposisi pada bagian terakhir ini dapat menjadi motivasi 

untuk musisi dan pendengar yang pernah ataupun sedang mengalami masa 

sulit dalam hidup. Bagian ini akan menggunakan instrumen keyboard, gitar 

elektrik, bass dan drum. 

 

E. Materi Komposisi 

 Penulis menyajikan suguhan musik yang mengarah pada genre musik 

populer. Penggarapan dan pengembangan melodi menggunakan beberapa 

teknik pengolahan motif diantaranya: repetisi, sekuen, augmentasi, serta 

beberapa pengolahan teknik yang lain. Komposisi yang penulis susun 

menggunakan format vokal dan Combo Band. 

 

F. Deskripsi Sajian Komposisi 

 Proses yang panjang menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam 

menyusun komposisi musik. Dimulai dari konsep gagasan, pemilihan media 

atau instrumen dan pemilihan pemain yang akan digunakan sebagai sarana 

ekspresi penulis. Karya komposisi “Bangkit Kembali” terbagi atas tiga bagian 

dimana semuanya menjadi satu kesatuan dalam jalinan musik. 

 Pada bagian pertama komposisi ini menggunakan birama 4/4 dengan 

tempo sedang diawali dengan permainan semua instrumen sepanjang 8 
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birama. Kemudian disusul dengan bait pertama lagu, refren dan puisi sebelum 

masuk interlude. Bagian kedua komposisi menggunakan birama 4/4 dengan 

tempo sedang diawali dengan keyboard kemudian disusul dengan vokal dan  

semua instrumen di bait kedua lagu. Pada bagian refren pertama di komposisi 

ini instrumen drum tidak bermain. Bagian ketiga komposisi ini  menggunakan 

birama 4/4 dengan tempo sedang diawali dengan intro dari keyboard 

kemudian vokal di bait awal. Instrumen gitar dan bass akan masuk di bagian 

refren. Instrumen drum akan masuk setelah refren pertama. Bagian penutup 

ini diharapkan dapat menjadi cerminan dari sebuah perjalanan dalam meraih 

impian dimana terdapat rintangan, keputusasaan, keterpurukan dan semangat 

untuk bisa bangkit kembali meraih sebuah harapan dan impian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


