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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik sebagai hasil karya manusia dalam bentuk bunyi memiliki fungsi

untuk menghibur atau untuk memenuhi kepuasan batin. Ketika berbicara

tentang komposisi musik pastinya di benak kita akan muncul pemikiraan yang

terkait dengan urusan menciptakan lagu. Adanya ide-ide kreatif yang

mendukung proses terciptanya sebuah karya musik tentunya membuat karya

itu lebih mudah dipahami dan dinikmati. Bagi sebagian orang, musik seringkali

digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, baik untuk menyampaikan

pesan atau perasaan maupun mengisahkan pengalaman yang berkesan.

Berbagai ekspresi, kisah, bahkan pengalaman hidup seseorang dapat

diungkapkan melalui musik.

Pada masa kini, perkembangan musik sebagai hiburan berkembang sangat

luas. Perkembangan teknologi di masa kini sangat berpengaruh terhadap

perkembangan musik sebagai hiburan. Banyak bermunculan progam acara

musik, sehingga musik menjadi suatu hiburan yang banyak dikonsumsi oleh

publik. Berbeda dengan jaman abad pertengahan, pada saat ini kita tidak perlu

datang ke gedung-gedung konser untuk dapat menikmati musik, tetapi melalui

media-media elektronik kita dapat menikmati musik.

Saat ini industri musik hiburan semakin berkembang, kondisi ini

mendorong munculnya kelompok-kelompok musik atau band. Sebagian besar

kelompok-kelompok musik tersebut membawakan musik dengan genre yang

sedang digemari di pasaran, seperti pop, rock, atau dangdut. Sementara untuk

kelompok-kelompok yang mengusung musik jazz dan musik klasik masih
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relatif sedikit, jika pun ada kelompok musik yang muncul pada saat ini tidak

membawakan genre musik jazz yang murni.1

Dari uraian di atas, muncul keinginan untuk menciptakan komposisi musik

jazz dengan mengadopsi struktur musik klasik yaitu struktur sonata. Musik

jazz dan klasik memang memiliki latar belakang yang sangat jauh berbeda.

Akan tetapi, di awal perkembangannya kedua genre ini memiliki kesamaan,

yaitu dalam hal penggunaan instrumen akustik. Kesamaan instrumentasi,

kekayaaan harmoni dan pola ritme jazz, serta kebesaran nama sonata sebagai

salah satu bentuk komposisi klasik, mendorong penulis untuk

menggabunggkan keduanya dalam sebuah komposisi yang dapat didefinisikan

sebagai Sonata Jazz, dimana kata �sonata hanya mengacu kepada struktur lagu

saja, sedangkan teknik yang akan digunakan dalam penyusunan komposisi

adalah teknik komposisi jazz.

Komposisi disusun dalam format sextet. Komposisi ini dibuat untuk enam

instrumen, yaitu saksofon alto dan tenor, gitar elektrik, keyboard, bas elektrik,

dan drum. Instrumen saksofon dipilih karena penulis merasa karakter suara

saksofon diharapkan mampu memberikan daya tarik tersendiri dalam karya ini.

Instrumen saksofon dapat menghasilkan karakter suara yang lembut dan keras,

tidak hanya itu saksofon juga dapat dimainkan dengan teknik growl sehingga

menghasilakan karakter suara yang serak. Hal tersebut dirasa dapat mewakili

isi dari keseluruhan komposisi sonata jazz khususnya pada second movement

yang dikemas dalam gaya musik blues.

Dengan terciptanya komposisi ini penulis berharap dapat semakin

mempopulerkan dan memberikan warna baru untuk musik jazz dan sonata,

1 Musik Jazz Indonesia Masih Sebatas “Menghibur”, http://www.antaranews.com/hiburan.



3

serta memberikan pengetahuan baru tentang instrumen saksofon kepada

masyarakat luas.

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 Sonata Jazz?

2. Bagaimana analisis struktur musik dan harmoni dalam komposisi Sonata Jazz?

C. Tujuan Penelitian

Hingga saat ini musik klasik masih memegang peranan penting dalam

proses pembelajaran musik, sedangkan musik jazz juga memiliki pengaruh

yang kuat bagi perkembangan musik. Namun, di sisi lain musik klasik dan jazz

masih kurang populer jika dibandingkan dengan musik pop, dangdut dan

berbagai macam genre musik lainnya yang saat ini sering muncul dalam

industri musik hiburan. Uraian di atas menggugah keinginan penulis untuk

menggabungkan musik klasik dan jazz dalam sebuah komposisi musik.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disusun tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses penuangan ide-ide musikalitas dan teknik

kompositoris yang diterapkan dalam komposisi Sonata Jazz.

2. Mengetahui bagaimana analisis struktur musik dan harmoni dalam

komposisi Sonata Jazz.
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D. Manfaat Penelitian

Terciptanya komposisi Sonata Jazz ini diharapkan mampu memberikan

manfaat bagi mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya

Wacana, serta memberi inspirasi khususnya mahasiswa mayor saksofon, gitar ,

piano dan drum sebagai bahan pembelajaran yang baru dan menambah

wawasan terhadap komposisi sonata dan jazz. Manfaat bagi penulis secara

khusus yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses

perkuliahan dalam penyusunan komposisi ini.

Bagi masyarakat umum dan penikmat musik, komposisi Sonata Jazz

diharapkan dapat menjadi sebuah media untuk menumbuhkan apresiasi

terhadap musik jazz dalam bentuk instrumental serta menjembatani

pemahaman terhadap struktur komposisi musik klasik.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi

pada hal penyusunan sebuah komposisi Sonata Jazz untuk format sextet.

Komposisi Sonata Jazz terdiri dari tiga bagian, dengan menggunakan instrumen

saksofon alto, saksofon tenor, gitar elektrik, keyboard, bas elektrik dan drum

dengan teknik komposisi dan harmonisasi jazz. Pembuatan komposisi ini

didasari dengan bentuk eksperimentasi yang berupa pembuatan komposisi

musik jazz yang akan diaplikasikan dalam struktur sonata. Stuktur sonata

dimaksudkan sebagai kerangka utama dalam keseluruhan komposisi ini,

namun pergerakan melodi dan harmoni lebih ditekankan pada idiom-idiom

dan teknik komposisi jazz. Batasan masalah tersebut dibuat dengan tujuan agar

permasalahan tidak keluar dari topik penelitian.
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F. Batasan Istilah

Sonata Jazz merupakan judul komposisi sonata yang disusun oleh penulis.

Kata sonata berasal dari bahasa Italia sonare dalam bahasa Inggris to sound yang

berarti membunyikan.2 Sonata merupakan salah satu bentuk komposisi musik

instrumental yang biasanya terdiri dari tiga sampai empat movement,3 namun

dapat juga terdiri dari satu sampai lima movement.4

Jazz merupakan suatu genre musik yang lahir di Amerika Serikat pada

tahun 1868,5 yang lahir dari nyanyian yang dilagukan oleh para budak belian.

Mereka yang dipekerjakan secara paksa di perkebunan dilarang berbicara satu

sama lain, baik saat bekerja maupun istirahat, Akan tetapi mereka

diperbolehkan bernyanyi atau berpantun. Oleh karena itu sebagai sarana

komunikasi, mereka bernyanyi silih berganti sementara yang lainnya

mengiringi dengan bertepuk tangan atau memukul-mukul kayu maupun

benda-benda lain. Akhirnya melodi yang mereka nyanyikan tersebut

melahirkan musik �blues yang berasal dari kata blue yang berarti sedih.

Komposisi diartikan sebagai sebuah karya musik, suara atau melodi utama

akan diikuti oleh suara-suara atau melodi lainnya yang dikoordinasikan atau

dirangkai berdasarkan suara atau melodi utama yang disebut cantus firmus.6

Pada penelitian ini kata komposisi sonata dimaknai sebagai sebuah komposisi

sonata untuk format sextet.

2 Sadie, Stanley. The New Groove Dictionary second edition vol. 23. 2001. 671.
3 Movement: sebuah bagian dari karya musik besar seperti simfoni atau konserto, yang dapat

berdiri sendiri. Penggunaan istilahmovement selanjutnya akan tetap ditulis apa adanya.
4 Leon Stein, Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Forms (New Jersey:Summy-

Birchard Music, 1979).
5 Samboedi. 1989. Jazz sejarah dan tokoh-tokohnya. Jakarta: Dahara Prize, halaman 17
6 Lagu atau melodi utama dalam sebuah komposisi
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Istilah Sextet berarti kelompok yang terdiri dari enam anggota. Dalam istilah

musik, khususnya ansambel musik, sextet berarti komposisi yang digubah

untuk enam pemain musik atau untuk enam instrumen atau penyanyi. Format

sextet yang dimaksud dalam komposisi ini mengacu pada jumlah instrumen,

dengan kata lain komposisi ini akan dimainkan dengan enam instrumen, yaitu

saksofon alto, saksofon tenor, keyboard, gitar elektrik, bas elektrik, dan drum.

Saksofon adalah intrumen yang tergolong dalam keluarga woodwind7 dan

menggunakan single-reed. Saksofon ditemukan di Belgia oleh Adolphe Sax pada

awal tahun 1840. Ada beberapa jenis saksofon yang kita ketahui hingga saat ini,

yaitu sopranino, soprano, alto, tenor, bariton dan bas.

Pada masa kini saksofon umumnya dihubungkan dengan musik jazz dan big

band, tapi awalnya saksofon digunakan dalam marching band. Beberapa nama

pemain saksofon jazz yang terkenal dari awal perkembangan musik jazz hingga

saat ini adalah Coleman Hawkins, John Coltrane, Kenny G, dan Dave Koz.8

G. 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.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa referensi

komposisi musik, baik sumber primer maupun sekunder, melalui referensi

7 Sebutan untuk intrumen tiup yang tergolong dalam keluarga tiup kayu.
8 Angelina Tandy: Saxophone. http://angelinatandy.blogspot.com/2013/03/11.saxophone.html
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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 ini merupakan proses penciptaaan 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 terjadi 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.


