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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ratu Ester merupakan sebuah kisah heroik seorang wanita yang dicatat 

dalam alkitab.1 Kitab Ester mencatat garis besar perjalanan seorang wanita 

Yahudi keturunan Ibrani bernama Hadasa atau kita kenal dengan nama Ester. 

Ia dipilih menjadi salah satu calon ratu menggantikan Wasti. Ester pun terpilih 

menjadi seorang ratu baru. Pada suatu hari, muncullah Haman bin Hamadeta. 

Ia berikhtiar untuk menghabisi seluruh bangsa Yahudi. Ketika saatnya tiba, 

Haman mendapat kesempatan dan alasan untuk menghabisi seluruh bangsa 

Yahudi. Namun, rekayasa kejahatannya berhasil digagalkan oleh ratu Ester 

yang adalah keturunan Yahudi. Keadaan berbalik, bangsa Yahudi yang 

seharusnya dibinasakan, justru memperoleh kebebasan dan kemenangan besar 

berkat Ester. 

Berdasarkan latar belakang cerita Ester diatas, maka akan disusun komposisi 

berjudul “Ester”. Secara studi pustaka ditemukan beberapa karya berjudul 

“Ester” di Youtube. Komposisi “Ester” tersebut disajikan dalam karya film, 

oratorio “Ester” karya Handel, kartun, dan opera. Dari penelusuran tersebut, 

tidak ditemukan komposisi “Ester” dengan format yang direncanakan. Untuk 

itu, komposisi “Ester” dalam musik program merupakan karya asli. 

Musik program adalah jenis seni musik yang mencoba untuk membuat 

sebuah narasi musikal. Salah satu karya musik program yang terkenal adalah 

karya dari Antonio Vivaldi berjudul “Four Season” yang menggambarkan 

empat musim yang ada di tempat Vivaldi tinggal, yaitu benua Eropa. “An 

Alpine Symphony” merupakan karya Richard Strauss yang menceritakan 

perjalanan pendakian gunung Alpine dari senja hingga kemalam berikutnya. 

                                                             
1Alkitab merupakan Kitab Suci Agama Kristen 
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Komposisi yang diangkat merupakan musik program2. Maka, bentuk yang 

digunakan adalah free form.3 Komposisi yang akan disusun dalam penelitian 

ini dibuat untuk musik kamar yang menggunakan beberapa instrumen yaitu 

flute, percussion, guitar, soprano, violin, viola, dan cello. Pemilihan instrumen 

ini berdasarkan karakter dan register suara masing-masing instrumen yang 

mewakili karakter dan suasana dalam kisah tersebut. Penulis berharap dapat 

mengolah ide musikal dengan lebih leluasa pada penulisan komposisi ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi “Ester” untuk musik kamar? 

2. Bagaimana melukiskan karakter dan suasana dari kisah yang diangkat 

untuk instrumentasi musik kamar? 

3. Bagaimana analisis struktural dari komposisi “Ester”?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan proses penyusunan komposisi “Ester” untuk musik 

kamar. 

2. Mendiskripsikan bagaimana melukiskan karakter dan suasana dari kisah 

yang diangkat untuk instrumentasi musik kamar. 

3. Mendiskripsikan analisis struktural dari komposisi “Ester”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai latihan untuk mengapresiasi 

karya musik dengan lebih mendalam. Penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan khususnya bagi 

yang mengambil konsentrasi komposisi dalam pelaksanaan tugas akhir. Bagi 

                                                             
2 Musik program adalah musik yang mengusung sebuah kisah kemudian dilukiskan melalui 

permainan musik (Sejarah Musik jilid II, Karl Edmund Prier sj,  189). 
3 Free form berbentuk bebas, tidak terikat oleh suatu aturan dan bentuk yang baku.  
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masyarakat umum dan penikmat musik kiranya karya ini dapat menjadi hal baru 

dalam memahami isi sebuah cerita pendek dan menambah referensi lagu baru. 

 

E. Batasan Masalah 

Menghindari perluasan masalah maka kisah tentang “Ester” ini dibagi 

menjadi tiga babak. Babak pertama menggambarkan Ester yang dibawa ke 

istana dan akhirnya terpilih menjadi ratu. Babak kedua menceritakan tentang 

munculnya Haman dan ikhtiar jahatnya untuk membunuh bangsa Yahudi. 

Babak ketiga merupakan klimaks dari musik program “Ester” yang 

menceritakan keberanian Ester menghadap raja dan mengadukan kejahatan 

Haman. Bagian ini diakhiri dengan perayaan yang disebut Purim. 

Musik kamar yang terdiri atas 1 flute, 1 percussion, 1 guitar, 1 soprano, 2 

violin, 1 viola, dan 1 cello diharapkan dapat melukiskan setiap karakter dan 

suasana dalam kisah yang diangkat. 

 

F. Batasan Istilah 

Ester seorang yatim piatu yang diasuh oleh Mordekhai bin Yair orang 

Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu menjadi orang buangan dari bangsa 

Babilonia. raja Ahasyweros, raja Persia yang saat itu mencari ratu. Ester bawa 

ke istana dan terpilih menjadi ratu. Pada saat ia menjadi ratu justru ia dapat 

menyelamatkan bangsanya dari bencana besar. 

Musik program adalah salah satu jenis komposisi musik yang  dibuat untuk 

menggambarkan perihal bukan musik misalnya cerita, puisi, sajak, dan suasana 

tertentu.4 Lukisan, karakter, dan suasana hati juga merupakan sebuah objek 

untuk dijadikan “program” dalam sebuah musik program. 

Kitab Ester merupakan salah satu kitab dalam perjanjian lama yang 

seluruhnya mencatat tentang kehidupan Ester. Berbeda dengan yang lain, tidak 

satupun nama Tuhan atau Allah disebut dalam kitab ini. Kitab yang 

menceritakan pernikahan pahlawan wanita Yahudi dan Raja yang bukan 

                                                             
4 Muhammad Syafiq. Ensiklopedia Musik Klasik (Yogyakarta: Mitra Gama Widya,2003), 

150. 
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Yahudi. Kemudian masalah datang dari orang-orang anti-Yahudi dan terjadi 

pembelaan diri dari kaum Yahudi  melalui permintaan Ester.5 

Musik Kamar adalah jenis musik yang muncul pada periode (1600-1750). 

Nama ini dikaitkan dengan sebuah ruangan khusus yang tidak terlalu luas, 

tempat musik ini didendangkan. Namun sejak 1750 musik kamar ini menjadi 

dipentaskan pada orang banyak. Maka karya musik instrumental yang dikarang 

oleh sejumlah pemain solo disebut musik kamar, sedangkan disebut musik 

orkestra bila tiap suara atau bagian dimainkan oleh sekelompok pemain musik 

(beberapa pemain biola bersama-sama). Musiknya merupakan perpaduan bunyi 

alat-alat musik gesek dan tiup dalam kuartet atau kuintet. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni hasil 

penelitian berupa analisis data dan stuktur komposisi dipaparkan secara tertulis. 

Sistematika penelitian terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan 

analisis data. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta dan teori yang 

dapat mendukung musik program. 

Pembuatan komposisi ini yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan 

data. Pengolahan data yang pertama kali dilakukan adalah menyusun narasi 

dan komposisi yang dibagi menjadi beberapa  bagian sesuai dengan alur cerita. 

Langkah selanjutnya adalah memahami bentuk musik program, kemudian 

mencari melodi untuk leitmotif 6 yang menggambarkan masing-masing tokoh 

yakni, Ester, Mordekai, Hegai, Raja, dan Haman. 

Penyusunan komposisi yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. 

Proses analisis data dilakukan dengan cara melatih dan memainkan komposisi 

dengan musisi lain. Evaluasi karya komposisi ini dilakukan secara studi 

                                                             
5William Standford dan David Allan, Old Testament Survey (Michigan: Wm. B. Eerdmans 

Publishing, 1996),  624. 
6 Dalam Kamus Musik yang disusun oleh M. Soeharto, leitmotif didefinisikan sebagai “motif 

dasar, yang selalu dipegang dalam penggarapan watak maupun ide dari sebuah komposisi.” (M. 

Soeharto, 1992:71) 
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partisipatif, sehingga akan mendapat komposisi yang final. Seluruh proses 

penelitian ini akan berlangsung sepuluh bulan setelah proposal ini disetujui. 


