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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kronologis 

Terinspirasi oleh pengalaman penulis dalam menghadapi situasi saat 

kehilangan ayah dalam keluarga. Keluarga penulis terdiri dari ayah, ibu, dan 

empat orang anak. Bulan Mei 2011 adalah saat dimana ayah lebuih banyak 

menghabiskan waktu dirumah bersama dengan keluarga karena sebelumnya 

selama kurang lebih 9 tahun bekerja di luar kota. Rasa kebersamaan di dalam 

keluarga akhirnya dirasakan kembali oleh setiap anggota keluarga. Saling 

berbagi dan menasihati adalah situasi yang sangat jarang dijumpai selama 

bertahun-tahun, namun suasana kebersamaan itu tidak berlangsung lama. 

Satu bulan berlalu, bulan Juni 2011 ayah mendadak mengalami sakit 

pada bagian dada hingga harus dirawat di rumah sakit. Satu minggu berada di 

rumah sakit kondisi kesehatan jantung ayah mengalami kemajuan yang cukup 

baik hingga akhirnya pada hari terakhir sudah diperbolehkan pulang. 

Pemeriksaan pada hari terakhir oleh dokter menunjukan kemajuan yang 

sangat baik, namun setelah pemeriksaan selesai dilakukan secara mendadak 

jantung ayah berhenti berdetak dan membuat ibu yang pada saat itu seorang 

diri berada di rumah sakit kebingungan, kecewa dan sangat terpukul dengan 

kondisi tersebut dimana saat itu dokter telah menyatakan bahwa kondisi ayah 

sudah sangat baik. Situasi ini membuat seluruh anggota keluarga merasa 

terpukul, sedih dan mengalami perasaan duka mendalam yang tak pernah 

terpikirkan akan terjadi secepat itu. Sebuah pengalaman di dalam sebuah 

keluarga yang tidak akan pernah terlupakan bagi setiap anggota keluarga. 

Sebagai wujud hormat, cinta dan terimakasih kepada ayah, maka 

melalui sebuah karya musik, penulis ingin mempersembahkan tugas akhir ini 

untuk almarhum ayah dan keluarga, dengan menggambarkan kejadian 

tersebut ke dalam sebuah musik program. 
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B. Musik Program 

Musik program adalah istilah untuk musik instrumental yang 

berhubungan dengan cerita, puisi, atau sumber lainnya. Musik program 

diilhami oleh cerita, dan cerita itu menjadi sebuah ”program”. Istilah musik 

program diperkenalkan oleh Franz Liszt (1811-1860), seorang komponis dan 

pianis asal Hungaria. Franz Liszt mendefinisikan sebuah musik program 

sebagai pengantar yang ditambahkan kepada sebuah bagian dari musik 

instrumental yang dimaksudkan oleh komposer untuk menjaga pendengar 

dari intepretasi puitis yang salah dan mengarah perhatian pendengar pada ide 

puitis seluruh bagian yang utuh4. Liszt tidak menggunakan musik secara 

langsung sebagai alat untuk menggambarkan objek, tetapi lebih kepada tujuan 

bahwa musik dapat membawa pendengar ke dalam suatu pola pikir yang 

sama sebagaimana objek itu sendiri, seperti halnya ketika mereka melihat 

objek itu secara langsung. Maksudnya adalah dengan memunculkan sisi 

emosional dari objek, sehingga musik secara tidak langsung dapat mewakili 

objek tersebut.5 

Pada periode Romantik bentuk baru dalam musik pada jaman ini 

mulai muncul, yakni lied/lieder yang merupakan lagu-lagu pendek untuk 

vokal dengan iringan piano dalam gerakan singkat yang menyampaikan 

sebuah cerita. Musik program berkembang dengan alami dalam bentuk opera 

overtures, yaitu musik instrumental sebagai pembuka sebelum bagian utama 

opera dimulai. Komponis yang paling mendominasi dalam musik opera 

Romantik adalah Richard Wagner, khususnya opera Jerman. Sekitar tahun 

1841 gaya baru muncul dalam opera Wagner yang berjudul Derfliegende 

Hollander, Tannhauser, dan Lohengrin, yaitu penggunaan ”guiding motive” 

atau leitmotif. 

Di akhir periode Romantik sekitar tahun 1854-1857, Franz Liszt 

menciptakan karya simfoni yang bersifat programatik yang disebut 

”symphonic poem”, diambil berdasarkan kata-kata dari puisi. Symphonic 
                                                

4 Frederick Niecks, Programme Music (London: Novella and Co., 1907), hlm. 279 
5Stanley Sadie. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 20 (New 

York: Macmillan Publisher Limited, 2002), 396. 
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poem hanya ditulis dalam satu gerakan atau movement untuk orkestra, dan 

berdasarkan sebuah program. Karya tersebut diantaranya adalah Orpheus, 

Hamlet, Prometheus, dan Les Preludes, diambil dari puisi romantik Perancis 

karya Alphonse de Lamartine. Sekitar tahun 1869, komponis asal Rusia 

bernama Tchaikovsky menulis komposisi musik program dalam bentuk 

Overture-Fantasy yang diberi judul Romeo and Juliet dalam satu movement 

berbentuk free form, yang mengadopsi gaya sonata dan rondo. 

Musik program yang dibalut dalam bentuk sonata juga ditemukan 

pada jaman-jaman tersebut. Sonata musik program karya Johan Kuhnau yang 

berjudul “Sonata No.1 Biblical Stories” untuk harpsichord yang bercerita 

tentang perlawanan Daud melawan Goliat. “Moonlight Sonata” karya 

Beethoven ini juga merupakan sebuah musik program. Berdasarkan refrensi 

tersebut penulis menyusun komposisi “Kehilangan Ayah” Sebuah komposisi 

musik program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata sebagai topik dalam 

tugas akhir ini. 

 

C. Sonata 

Sonata (berasal dari Bahasa Italia Suonare yang berarti 

bersuara/berbunyi)6, istilah yang digunakan untuk menunjukan sebuah hasil 

karya musik instrumental yang biasanya terdiri dari tiga atau empat 

movement. Pada periode Barok, sonata dikenal sebagai bentuk musik yang 

disusun untuk format solo ataupun ansambel kecil. Pada periode Klasik dan 

Romantik istilah sonata lebih mengacu pada sebuah komposisi untuk solo 

atau dua instrumen saja. Pada abad ke-17 sonata muncul sebagai bentuk 

komposisi musik yang penting. 

Komposisi sonata biasanya terdiri dari tiga atau empat movement. 

Movement pertama bertempo cepat, hampir selalu berbentuk sonata form atau 

disebut juga sonata allegro form, movement kedua bertempo lambat, 

movement ketiga berbentuk minuet, dan movement keempat biasanya 

                                                
6 Sadie, Stanley. The New Groove Dictionary second edition  vol. 23. 2001. hlm  671 
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berbentuk rondo. Jika dalam  komposisi sonata hanya terdapat tiga movement 

maka minuet akan dihilangkan. 

Movement pertama Sonata Form, bentuk ini adalah movement tunggal 

dan bukan merupakan bentuk sonata secara utuh. Sonata form  juga sering 

digunakan sebagai salah satu movement pada piano trio dan kuartet, symphoni 

dan sebagainya, atau sebagai movement tunggal pada overture7. Sonata form 

jarang digunakan pada bentuk musik fantasia, concerto dan musik vocal, 

tetapi bisa mempengaruhi bentuk dari karya semacam itu. Sonata form disebut 

sonata allegro form namun istilah yang lazim digunakan sekarang adalah 

sonata form. 

Sonata form terdiri dari tiga seksi/bagian. Bagian pertama disebut 

Eksposisi [A], bagian kedua development [B] dan bagian ketiga disebut 

rekapitulasi [C]. Bagian eksposisi berisi tema utama dalam tonika, transisi  

penghubung ke subtema, tonalitasnya dalam dominant atau relative 

minor/mayornya. Bagian development yaitu pengembangan dari tema yang 

diperpendek (motif), sering juga dikombinasikan dengan modulasi cepat 

berdasarkan sekuen (Mozart,”Jupiter” Symphony, birama 133,177). 

Kombinasi tema dengan teknik kontrapung (Mozart, Symphony in G 

major,550, birama 115). Kombinasi kontrapung dari tema yang terpisah 

(Beethoven, Eroica, birama 220/:cf 45). Bagian Rekapitulasi adalah 

pengulangan bagian eksposisi namun transisi tonalitas pada subtema tetap 

dalam tonika dan diakhiri dengan coda8. 

Movement kedua bertempo lambat memberikan kesan yang berbeda 

dari movement pertama. Movement kedua biasanya berbentuk A-B-A’ dan 

movement ketiga bertempo cepat berbentuk rondo A-B-A-C-A. 

 

 

 

                                                
7 Overture adalah komposisi instrumental yang digunakan sebagai bagian introduksi 

dalam sebuah  opera, oratorio, balet, atau drama, atau sebagai komposisi konser dalam satu 
movement yang berkaitan dengan program konser. 

8 Coda adalah bagian penutup dari komposisi musik 
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D. Kuartet Gitar 

Kuartet adalah sebuah ansamble yang tersusun dari empat instrumen 

atau suara9. Kuartet gitar berarti sebuah ansamble yang tersusun dari empat 

gitar, setiap gitar memiliki bagian tersendiri. Pada umumnya gitar 1 

memainkan nada atas, sedangkan gitar 2 dan 3 memainkan nada tengah, dan 

gitar 4 memainkan nada bawah (bass). Namun dapat juga permainan gitar 1, 

gitar 2, gitar 3, dan gitar 4 memainkan melodi utama atau solo secara 

bergantian. 

Salah satu kelompok ansambel kuartet gitar yang terkenal pada masa 

sekarang adalah Barrios Guitar Quartet. Terdiri dari Antje Asendrof, Ulf 

Borcherding, Stefan Hladek, dan Martin Wentzel. Ada juga Los Angles 

Guitar Quartet dan tentunya masih banyak lagi kelompok ansambel gitar 

kuartet. 

 

E. Rencana Penyusunan Komposisi 

Komposisi musik program ini diberi judul “Kehilangan Ayah” Sebuah 

komposisi musik program untuk Kuartet Gitar dalam bentuk Sonata yang di 

dalamnya terdapat tiga movement). Movement pertama bertempo cepat, kedua 

bertempo lambat dan movement ketiga bertempo cepat dengan struktur sonata 

form (cepat)–A B A’ (lambat)–rondo (cepat).  

Kuartet gitar dipilih karena gitar adalah instrumen yang dekat dengan 

penulis, dan format ini sederhana dan menarik. Gitar adalah alat musik 

dengan enam senar dengan register suara yang luas, dari nada rendah (E2) 

sampai nada yang tinggi (B5), selain itu dalam permainan gitar banyak sekali 

teknik yang dapat digunakan, antara lain harmonic, pizzicato, tremolo, 

tambora dan lain-lain, sehingga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi 

komposisi ini dengan baik. Format kuartet gitar ini, terdapat 4 (empat) gitar 

yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu gitar 1, gitar 2, gitar 3, dan gitar 4.  

Pada umumnya gitar 1 memainkan nada atas, sedangkan gitar 2 dan 3 

memainkan nada  tengah, dan gitar 4 memainkan nada  bawah (bass). Dalam 
                                                

9 The Fact on File Dictionary of Music.,Ammer,Christine Hal.330 
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kuartet gitar, permainan gitar 1, gitar 2, gitar 3, dan gitar 4 dapat memainkan 

melodi utama atau solo secara bergantian, sesuai dengan komposisi yang akan 

ditulis. 

Ide musikal dari komposisi “Sonata A Mayor Untuk Kuartet Gitar” ini 

berdasarkan dari keinginan penyampaian pengalaman. Ide cerita di bagi 

dalam tiga movement sebagai berikut: 

1. Movement pertama 

Berbentuk sonata form dengan tempo cepat, menggambarkan 

karakteristik masing-masing anggota keluarga dan suasana keluarga yang 

utuh penuh kehangatan dan menyenangkan namun penulis kurang dapat 

memberikan banyak waktunya bagi keluarga dan lebih mementingkan 

kepentingan pribadi daripada keluarga. 

2. Movement kedua 

Berpola A-B-A’ dengan tempo lambat , menggambarkan saat-saat 

dimana sang ayah mengalami sakit hingga dibawa ke dalam rumah sakit 

dan akhirnya pergi untuk selamanya. Pada bagian ini menggambarkan 

kesedihan, kekecewaan dan penyesalan ,kehilangan yang mendalam 

karena harus ditinggal oleh seorang ayah yang sangat berperan besar bagi 

keluarga terutama kehidupan penulis. Adanya dukungan dari keluarga dan 

teman yang memberikan semangat dan penghiburan dalam suasanya duka 

tersebut. 

3. Movement ketiga  

Berbentuk rondo dengan pola A-B-A-C-A bertempo cepat. 

Menggambarkan suasana tegar dan mulai bangkit dari rasa kehilangan 

yang mendalam. Suasana keluarga yang mulai bisa menerima kenyataan. 

Bahwa semua yang telah terjadi pasti baik adanya dan sosok seorang ayah 

tidak akan pernah hilang  dan akan tetap menjadi satu  dalam keluarga. 


