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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sonata muncul sebagai bentuk musik instrumental pada abad ke-17. 

Kata Sonata berasal dari bahasa Italia “Sonare” yang berarti berbunyi. Sonata 

adalah salah satu bentuk musik instrumental yang pada umumnya memiliki 

tiga atau empat movement1. Pada periode Barok sonata merupakan sebuah 

karya musik untuk beberapa instrumen atau satu instrumen saja. Komposisi 

sonata terdiri dari, movement  pertama bertempo cepat dan berbentuk sonata 

form2, movement kedua bertempo lambat berbentuk ternary, dan movement 

ketiga bertempo cepat dan pada umumnya berbentuk rondo3. 

Berdasarkan uraian di atas dipilihlah bentuk sonata dalam penyusunan 

musik program “Kehilangan Ayah”. Sonata yang memiliki tiga movement 

cepat-lambat-cepat mampu mewakili tiga fase penting dalam cerita yang 

disusun penulis. Fase pertama adalah suasana kebersamaan keluarga yang 

dapat disusun kedalam movement pertama sonata dengan tempo cepat. Fase 

kedua suasana sedih dan duka disusun pada movement kedua yang bertempo 

lambat. Fase terakhir menggambarkan ketegaran keluarga sepeninggal ayah 

dapat disusun pada movement ketiga. Menyusun sebuah musik program dalam 

bentuk sonata merupakan sebuah tantangan bagi penulis karena musik 

program yang pada umumnya berbentuk bebas disusun dalam sebuah karya 

musik yang memiliki bentuk baku. 

  

 

 

 

                                                
1 Movement adalah sebuah bagian dari karya musik besar yang dapat berdiri sendiri, The 

Fact on File Dictionary of Music.,Ammer, Christine. Hal.251 
2 Komposisi instrumental yang terdiri dari 3 bagian yaitu eksposisi, development dan 

rekapitulasi, The Fact on File Dictionary of Music.,Ammer, Christine. Hal.388 
3 rondo adalah komposisi musik yang memiliki pola A-B-A-C-A, The Fact on File 

Dictionary of Music.,Ammer, Christine. Hal.354 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk dan struktur “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi 

musik program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata? 

2. Bagaimana cara menyusun “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi musik 

program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata ? 

3. Bagaimana cara menyusun sebuah ide musikal komposisi berdasarkan 

pengalaman penulis? 

4. Bagaimana analisis “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi musik program 

untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat 

akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Musik di Program Studi Seni 

Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas Kristen Satya Wacana. Di 

samping tujuan umum tersebut terdapat tujuan khusus sebagai berikut : 

1. Membuat bentuk dan struktur “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi 

musik program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata. 

2. Mengalami cara penyusunan “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi 

musik program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata. 

3. Mengalami cara menyusun sebuah ide musikal berdasar pengalaman 

penulis. 

4. Memahami dan mengalami analisis “Kehilangan Ayah” Sebuah 

Komposisi musik program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Terciptanya komposisi “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi musik 

program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata ini, diharapkan bermanfaat 

bagi mahasiswa mayor gitar sebagai bahan pembelajaran baru dan menambah 

wawasan terhadap komposisi Sonata. Selain itu, penulis akan mendapatkan 

pengalaman menyusun sebuah komposisi sonata. 
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E. Batasan Masalah 

Menghindari perluasan pembahasan, penelitian ini  dibatasi pada hal 

penyusunan komposisi “Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi musik program 

untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata yang terinspirasi dari pengalaman 

penulis yang kehilangan seorang ayah. 

 

F. Batasan Istilah 

“Kehilangan Ayah” Sebuah Komposisi musik program untuk Kuartet 

Gitar dalam bentuk Sonata merupakan judul komposisi sonata  yang disusun 

penulis. Sonata merupakan bentuk komposisi musik instrumental yang pada 

umunya terdiri dari tiga sampai empat movement. Kuartet gitar merupakan 

salah satu format musik ansamble yang terdiri dari empat instrumen gitar, 

yaitu gitar 1, gitar 2, gitar 3 dan gitar 4. 

 

G. Metode Penelitian 

Penyusunan komposisi menggunakan pendekatan tekstual sehingga 

dilakukan studi pustaka dengan pendekatan musikologis. Ada tiga tahapan 

yang akan dilakukan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan analisis 

data. 

Pengumpulan data, pertama-tama yang perlu diketahui penulis dalam 

menyusun sebuah sonata adalah mengetahui struktur dan bentuk sonata.  

Perencanaan/persiapan, meliputi pengumpulan referensi baik itu repertoar-

repertoar musik yang relevan dan merumuskan bagian-bagian dari komposisi 

yang akan dibuat. Pembelajaran teknik menyusun sebuah komposisi untuk 

kuartet gitar, dilakukan observasi/pemantauan.   

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah menentukan ide 

musikal yang selaras dengan cerita yang akan diusung serta mengetahui 

kelemahan dan kelebihan instrumen gitar. Perbaikan komposisi berdasarkan 

evaluasi setiap menguji komposisi tersebut. Konsultasi secara rutin untuk 

mengetahui dan memperbaiki  kesalahan dalam penulisan repertoar. 
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 Analisis data dilanjutkan dengan uji coba/praktik terhadap komposisi 

yang telah dibuat. Setelah dilakukan uji coba/praktik secara berulang-ulang 

hingga terciptalah komposisi yang diharapkan. Komposisi ini ditulis dalam 

lembar musik (paranada) yang menggunakan format kuartet gitar. Selanjutnya 

analisis data akan dilakukan dalam tindakan pertunjukan yang menyajikan 

hasil komposisi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


