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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kisah Lengkap Ester 

Mordekhai bin Yair adalah seorang Yahudi yang tinggal di kompleks istana 

Susa. Mordekhai mempunyai sepupu, dialah Hadassah, atau dikenal sebagai 

Ester. Setelah orang tuanya meninggal, Mordekhai telah mengadopsi dia. Gadis 

itu cantik parasnya dan elok perawakannya.1 

Suatu ketika, raja Ahasyweros memberi perintah keseluruh daerahnya untuk 

membawa banyak gadis-gadis cantik ke kompleks istana Susa dan diberikan 

kepada Hegai, pengawas dari para wanita. Ester salah satu diantaranya. Hegai 

menyayangi Ester dan memperlakukannya secara khusus dengan memberikan 

semua yang terbaik di balai perempuan. Mordekhai melarang Ester untuk tidak 

memberitahu siapapun tentang dirinya. 

Setiap gadis mendapat giliran untuk datang kepada raja Ahasyweros setelah 

ia menyelesaikan dua belas bulan yang ditentukan untuk menjalani perawatan-

perawatan kecantikan. Ketika tiba waktunya masing-masing gadis untuk 

bertemu raja, ia diberi apa pun yang dia inginkan untuk bertemu raja. Dia akan 

pergi ke tempat raja di malam hari dan di pagi hari dia tidak pernah lagi 

kembali ke raja kecuali raja menyukainya. 

Ketika giliran Ester untuk bertemu raja, ia tidak meminta apapun selain 

yang dianjurkan oleh Hegai. Raja jatuh cinta kepada Ester melebihi gadis-gadis 

lain. Raja memilih Ester menjadi ratu dan merayakan dengan perjamuan 

bersama semua pembesar dan pekerja–pekerjanya. 

Beberapa waktu kemudian, raja Ahasyweros mengangkat Haman putra 

Hamedata orang Agag, dan menjadikannya pejabat tertinggi di pemerintah. 

Semua pelayan raja di Gerbang raja harus menghormatinya dengan 

membungkuk dan berlutut di depan Haman. Semua membungkuk pada Haman 

kecuali Mordekhai. Lalu, para pelayan memberitahu Haman tentang apa yang 

                                                             
1 Eugene H. Peterson, The Message: The Bible in Contemporary Language(Colorado 

Springs:Nav Press, 2002 
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Mordekhai lakukan, sebab Mordekhai telah memberitahu mereka bahwa ia 

seorang Yahudi. Ketika Haman melihat sendiri bahwa Mordekhai tidak sujud 

dan berlutut di depannya, maka marahlah ia. Mengetahui bahwa Mordekhai 

adalah seorang Yahudi, maka ia mencari cara untuk menghilangkan bukan 

hanya Mordekhai tetapi semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasyweros. 

Pada bulan pertama, bulan Nisan, tahun kedua belas Ahasyweos, Haman 

menentukan hari dan bulan yang tepat untuk melaksanakan ikhtiar jahatnya 

tersebut. Ia membuang pur, yakni undi, dan yang muncul adalah hari tiga belas 

bulan yang kedua belas, yakni bulan Adar. 

Haman menghadap raja Ahasyweros dan mengadukan mengenai kebiasaan 

sebuah bangsa yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan tata cara kerajaan. 

Haman menyampaikan niatnya untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi. 

Kemudian, raja memberikan kekuasaan penuh kepada Haman untuk 

melaksanakan rencana jahatnya. 

Perintah ditulis dan dikirim seperti yang Haman inginkan dan ditujukan 

kepada penulis-penulis raja, gubernur setiap provinsi, dan pejabat dalam 

bahasa masing-masing daerah atas nama raja Ahasyweros serta disegel dengan 

cincin meterai raja. Perintah untuk membantaian, membunuh, dan 

menghilangkan semua Yahudi baik anak-anak, orang tua, wanita dan bayi-pada 

hari ke tiga belas bulan yang kedua belas, bulan Adar, dan untuk menjarah 

barang-barang mereka. 

Maka meratap dan menangislah seluruh bangsa Yahudi. Mordekhai 

mengoyakkan jubahnya dan mengenakan kain kabung. Para pelayan Ester 

memberitahukan perihal Mordekhai itu kepada Ester. Maka Ester menyuruh 

Mordekhai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan. 

Ester memerintahkan kepada pelayan-pelayannya dan seluruh orang Yahudi 

untuk berpuasa demi Ester.  

Tiga hari kemudian Ester mengenakan jubah kerajaan dan mengambil posisi 

di pelataran dalam istana di depan ruang takhta raja. Raja duduk di 

singgasananya menghadap pintu masuk. Ketika ia melihat ratu Ester berdiri di 

pelataran, ia senang melihat dia. Maka, raja mengulurkan tongkat emas di 
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tangannya. Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja bertanya 

kepada Ester alasannya menghadap raja. Maka Ester mengungkapkan 

permohonannya untuk mengundang raja dan Haman dalam makan malam yang 

ia adakan. 

Raja dan Haman datang di perjamuan makan malam yang telah Ester 

siapkan. Saat mereka minum anggur, raja bertanya tentang keinginan Ester. 

Namun, Ester menahan permintaannya dan meminta raja untuk datang bersama 

Haman kembali pada malam selanjutnya serta berjanji akan mengatakan 

keinginannya. Haman meninggalkan istana pada hari yang bahagia itu, ia 

berseri-seri.  

Pada malam kedua, sementara mereka minum anggur raja kembali bertanya 

tentang apa yang menjadi keinginan Ester. Kemudian Ester mengadukan 

keberadaan bangsanya yang sudah dijual dan akan dihancurkan oleh Haman. 

Amarah raja Ahasyweros meledak. Haman merasakan kengerian didepan raja 

dan ratu. Raja, mengamuk, meninggalkan meja dan langsung keluar ke taman 

istana. Haman memohon kepada ratu Ester untuk mengampuninya. Kemudian 

raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan dan melihat Haman 

menyembah-nyembah di tempat Ester berbaring. Maka, mengamuklah raja. 

Raja memerintahankan untuk menggantung Haman di tiang gantungan yang 

telah ia dibangun untuk Mordekhai.  

Raja Ahasyweros memberi ratu Ester harta Haman. Kemudian, Mordekai 

datang dihadapan raja karena Ester menjelaskan hubungan mereka. Ester 

memohon kepada raja melawan kejahatan Haman dan mencabut perintah 

pembinasaan. Raja mengulurkan tongkat emasnya ke Ester. Dia bangkit dan 

berdiri di hadapan raja. Raja memberikan kekuasaan penuh kepada Ester untuk 

menuliskan keputusan atas nama orang Yahudi dan disahkan cincin meterai 

raja. "(perintah yang  tertulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin 

meterai itu tidak bisa ditarik kembali). Perintah perlawanan terhadap pembenci 

orang Yahudi ditulis dan dikirim ke seluruh provinsi kerajaan Ahasyweros 

dengan pesuruh tercepat kerajaan. 
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Pada bulan Adar berkumpullah semua orang Yahudi dikotanya masing–

masing untuk melakukan perlawanan secara bersama–sama. Seluruh penguasa 

daerah turut menyokong orang Yahudi karena ketakutan akan Mordekhai telah 

melanda mereka. Orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya.  

Mordekhai menuliskan semuanya ini dan mengirimkan tembusannya kepada 

semua orang Yahudi di provinsi semua Raja Ahasyweros. Ia menyerukan 

perayaan tahunan pada hari-hari keempat belas dan kelima belas dari Adar 

sebagai kesempatan ketika orang-orang Yahudi yang luput dari musuh-musuh 

mereka. Bulan kesedihan mereka berubah menjadi sukacita, dukacita dijungkir 

balikkan menjadi kegembiraan yang penuh tawa. Orang-orang Yahudi 

berpesta, saling mengantar makanan dan memberikan hadiah kepada orang 

miskin. Dan apa mereka lakukan kemudian menjadi tradisi Purim. 

 

B. Musik Program 

Musik Program adalah musik dengan program. Program yang dimaksud 

adalah sesuatu yang berasal dari konsep ekstramusikal berupa cerita, karakter, 

ide sastra atau deskriptif pemandangan. Musik program termasuk jenis musik 

naratif atau deskriptif karena musik program merupakan usaha untuk 

menghadirkan kembali makna ektramusikal tanpa dinyanyikan dengan kata-

kata.2 

Musik program dikenalkan oleh Franz Liszt, seorang komposer asal 

Hungaria.  Frans Liszt mendefinisikan musik program sebagai berikut: 

“any preface added to a piece of instrumental music by means of which the 

composer intends to guard the listener against a wrong poetical interpretation 

and to direct his attention to a poetical idea of the whole or to a particular part 

of it,”3 

                                                             
2 Stanley saide, The New Groove Dictionary of Music and Musicians. Vol 17 (New York : 

Macmillan Publisher Limited, 2002), 396. 
3Leon Stein, Structure & Style: The Study and Analysis of Musical Form (USA: Summy-

Bichard Music, 1979), 171. 
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(Pembukaan yang ditambahkan pada suatu karya musik instrumental untuk 

membawa emosi dan imajinasi pendengar kedalam konteks yang ingin 

digambarkan oleh komposer). 

Liszt tidak menganggap musik menjadi media yang dapat mendeskripsikan 

suatu obyek secara langsung, namun ia menganggap bahwa musik dapat 

menuntun pendengar untuk berada dalam suatu pemikiran yang sejalan dengan 

karakter obyek yang diangkat dalam musik. Artinya bahwa dengan 

memberikan gagasan tentang karakteristik emosional suatu hal, maka musik 

dapat merepresentasikan hal itu secara tidak langsung. “Hakikat dari musik 

program adalah suatu peristiwa, cerita, situasi yang dilukiskan melalui sarana 

musik sehingga terciptalah gabungan kepada peristiwa yang diangkat saat 

musik dibunyikan. Artinya, musik kini tidak lagi mengikuti aturan bentuk yang 

baku (misalnya Sonata) tetapi terikat pada urutan cerita atau kisah yang 

diangkat.”4 

Musik Program termasuk dalam bentuk musik terbuka atau open form. 

Tidak ada struktur baku yang mengikat dalam penulisan komposisi jenis ini 

karena bagian-bagian dari komposisi berdasarkan suatu program yang 

diangkat. Musik terbuka dapat berisikan satu atau lebih subdivisi yang 

menggunakan sebuah fixed pattern. Berbeda dengan bentuk musik tertutup atau 

closed form. Penyusunan musik tertutup terikat pada struktur yang baku, bukan 

terbangun dari latar belakang ide cerita cerita tertentu. Lebih spesifik lagi, 

musik program termasuk musik bebas atau free form dengan judul komposisi 

yang variatif, menyesuaikan ide program yang diangkat. Musik program 

memiliki bentuk dan struktur cerita yang dapat dikategorikan sebagai berikut 5: 

1. Narative, berdasarkan urutan kejadian, contoh; Symphonie Fantastique- 

Hector Berlioz, Don Quixote- Strauss. 

2. Descriptive atau representational, bentuk musik program untuk 

menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang dan waktu (representasional) 

                                                             
4 Karl- Edmun Prier SJ, Sejarah Musik jilid II (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1993), 189. 
5Leon Stein, Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Form (New 

Jersey: Summy-Birchard Music, 1979), 171. 
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contoh; The Fountains of Rome-Respighi, Pictures at an Exhibition-

Moussorgsky. 

3. Appelative, terdiri dari sebuah karakter yang dinyatakan langsung pada 

judul, contoh; Carnaval; Toch, Pinocchio Overture- Schumann 

4. Ideational, berusaha untuk mengekspresikan beberapa konsep filosofi dan 

psikologi, contoh; 1st movement of Faust Symphony-Liszt, Thus Spake 

Zarathustra-Strauss.6 

Usaha untuk merepresentasikan suatu ide program ke dalam sebuah 

komposisi instrumental berupa musik program umumnya menggunakan 

leitmotif. Leitmotif berasal dari bahasa Jerman, yakni Leitmotiv yang berarti 

tema. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai leading motif.7 Leitmotif 

didefinisikan sebagai sebuah ide musikal yang merepresentasikan kepribadian, 

suasana, atau suatu ide dalam sebuah karya dramatik.8 Leitmotif memampukan 

musik untuk menyamai kemampuan deskriptif dari sebuah bahasa. Penggunaan 

leitmotif membantu penggambaran narasi dari musik untuk mendapatkan 

pemahaman yang menyeluruh. Tema yang terkait dengan sebuah karakter, 

keadaan, atau ide, dan dimana tema tersebut berkembang secara tidak disadari 

dengan tujuan untuk memperlihatkan hasil dari ide narasi.9 Leitmotif pada 

akhirnya merupakan sebuah tema yang mengijinkan adanya representasi dalam 

musik tanpa adanya imitasi. Dengan menggunakan leitmotif, khususnya Liszt 

dan Richard Strauss, dapat menghubungkan suatu tema yang spesifik dengan 

suatu makna yang pasti. Liszt juga mampu mencapai idealismenya melalui 

penggunaan leitmotif, suatu idealisme bahwa musik tidak dapat dipahami, 

bahkan sebagai musik itu sendiri, jika konsep tertulis yang ada tidak 

ditanamkan dan muncul dalam benak pendengar. Tujuannya adalah untuk 

merepresentasikan atau sebagai simbol dari seseorang, obyek, tempat, ide, 

                                                             
6 Leon Stein, hal 173. 
7 Stanley saide, The New Groove Dictionary of Music and Musicians. Vol 17 (New York : 

Macmillan Publisher Limited, 2002), 527. 
8 Julie C. Dunbar, Women, Music, Culture: An Introduction (New York: Routledge, 2011), 

237. 
9Stanley saide, The New Groove Dictionary of Music and Musicians. Vol 17 (New York : 

Macmillan Publisher Limited, 2002), 527. 
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suatu pemahaman, kekuatan supernatural, atau berbagai macam komponen 

yang terdapat dalam sebuah karya drama. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

penggunaan leitmotif dalam karya instrumental menjadi elemen yang dapat 

memberi petunjuk bagi pendengar terhadap munculnya berbagai karakter atau 

identitas yang dipresentasikan dalam ide musikal, sesuai dengan alur program. 

Teknik pembuatan leitmotif yang digunakan oleh Wagner dalam berbagai 

komposisi musik programnya secara kuat menghubungkan timbre dan karakter, 

objek, konsep atau emosi, untuk mengakomodasi pengembangan narasi dan 

karakter dari program.10 Salah satu teknik penggunaan leitmotif yakni dengan 

menempatkan suatu motif ide musikal tertentu pada suatu satu atau beberapa 

instrumen untuk menggambarkan tokoh ataupun suasana tertentu, salah satu 

contohnya yakni penggunaan flute untuk merepresentasikan karakter burung. 

Dalam perkembangannya, leitmotif tidak hanya sekedar sebagai elemen dari 

struktur musikal, tetapi juga digunakan sebagai suara-suara efek tertentu untuk 

menambah kesan dramatis dalam suatu karya. 

 

C. Musik Kamar 

Istilah musik kamar saat ini pada umumnya menunjukan karya musik untuk 

ensembel instrumen kecil, dengan satu pemain pada tiap instrumen, dan 

dimaksudkan untuk pertunjukan baik pribadi, di lingkungan sekitar dengan 

atau tanpa penonton, umum atau dalam gedung pertunjukan yang kecil dan 

jumlah penonton yang terbatas.11 Mengarah pada formasi penyaji musik serta 

tempat pertunjukan diselenggarakan. Istilah tersebut memiliki beberapa 

pemahaman yang dipengaruhi pula oleh perkembangan penyajian musik dari 

jaman ke jaman.12 Pada pertengahan abad 16 hingga abad 17, istilah ‘musica 

da camera’ (bahasa Italia) dan ‘kammermusik’ (bahasa Jerman) dinyatakan 

sebagai  musik ansambel yang dipertunjukkan untuk tontonan pribadi atau 

                                                             
10 Barry Millington, The New Grove Guide to Wagner and His Operas (New York: Oxford 

University Press, 2006), 153. 
11 Stanley saide, The New Groove Dictionary of Music and Musicians. Vol 14 (New York : 

Macmillan Publisher Limited, 2002),434. 
12New Groove, 434-435. 
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kerabat dekat. Umumnya berupa vokal dan beberapa alat musik, dapat 

dimainkan di istana atau rumah para bangsawan dan orang kaya dengan jumlah 

penonton yang sedikit sehingga atmosfer pertunjukan lebih bersifat hangat dan 

kekeluargaan. Selama awal abad 18 istilah ‘musica da camera’ mengarah 

kepada musik vokal dan instrumental yang gaya komposisi dan fungsinya 

berbeda dari komposisi musik untuk gereja dan teater. Pada perkembangannya 

istilah ini menjadi semakin dihubungkan dengan musik instrumental seperti 

sonata, trio, dan kuartet yang bertujuan sebagai pertunjukan di lingkungan 

istana atau wilayah dalam negeri. Pada akhir abad 19 istilah musik kamar 

secara jelas mengarah kepada ansambel musik instrumental dengan sedikit 

pemain, dipertunjukkan di tempat pribadi maupun publik. Hingga pada awal 

abad 20, istilah ini secara spesifik diasosiasikan dengan kuartet, kuintet, dan 

piano trio dari Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, dan para penerusnya. 

Pada zaman musik kontemporer saat ini, musik kamar lebih dipahami sebagai 

suatu karya dengan ciri disajikan oleh lebih dari satu penyaji, tetapi hanya 

terdiri dari seorang pemain setiap part, dan seringkali disajikan tanpa 

konduktor.13 Berdasarkan perkembangan pemahaman mengenai musik kamar 

tersebut, dapat dipahami secara umum penggunaan istilah musik kamar 

mengarah pada komposisi musik yang ditulis untuk  sekelompok kecil 

instrumen musik, dengan seorang pemain pada tiap bagian. Musik kamar 

disajikan baik untuk kalangan tertentu, ataupun masyarakat umum, di ruang 

pertunjukan yang kecil, dengan jumlah penonton terbatas. 

 Komposisi instrumen dalam format musik kamar lebih fleksibel, bisa 

terdiri dari beberapa instrumen yang berasal dari satu keluarga (yang paling 

sering adalah dari keluarga gesek). Namun, dapat juga tersusun atas beberapa 

instrumen dari keluarga yang berbeda dalam kombinasi yang bervariasi. 

  

D. Tangga Nada Minor Harmonis 

                                                             
13 Mark A. Radice, Chamber Music: An Essential History (U.S. America: The University of 

Michigan Press, 2012), 1. 
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 Tangga nada Harmonis merupakan salah satu variasi dari tangga nada minor 

natural. Not ke tujuh dari interval minor natural naik menjadi interval mayor 

tujuh sehingga menghasilkan interval minor tiga diantara not keenam dan 

ketujuh. Interval augmented second karena naiknya interval 7 memberi kesan 

eksotis. Oleh karena itu, suara tangga nada minor harmonis sering disebut 

seperti tangga nada Timur Tengah. 14 Interval jarak laras setengah, augmented 

second serta penggunaan kromatis yang sering menjadi karakter dari tangga 

nada ini.  

 Ali Naqi Vaziri, seorang musisi yang menghabiskan beberapa tahun untuk 

mengejar studi musik di Perancis, mengusulkan 24 quarter-tone  sebagai dasar 

dari musik Persia. Teorinya tidak berdasarkan sejarah dan penelitian, namun 

ketertarikannya membuat sistem tuning yang harmonisasinya cocok dengan 

musik. Kini, musisi Iran (Persia) mempercayai bahwa musik Persia ditemukan 

pada tangga nada 24 quarter-tone. Fakta bahwa ada interval yang mendekati 24 

quarter-tone yang digunakan.15 

 

E. Rencana Komposisi 

Komposisi ini disusun berdasarkan pada alur cerita yang diangkat dan 

menceritakan gambaran menyeluruh secara singkat dan cepat. Sebagaimana 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kisah “Ester” dibagi menjadi tiga 

babak.  

Babak pertama pada komposisi ini akan menceritakan tentang Ester 

diangkat menjadi ratu.  Babak kedua menceritakan ikhtiar Haman untuk 

pembunuhan massal Bangsa Yahudi. Babak ketiga merupakan puncak 

sekaligus penutup dari komposisi musik program ini. Ester mengadukan 

rencana Haman kepada Raja dan Ester menang. Raja berkenan kepada Ester 

sehingga Ester dapat mengelamatkan bangsanya. 

 

                                                             
14 Wayne Riker, Complete Blues Gitar Method. (USA: Alfred Music Publishing), 110. 
15 Stanley saide, The New Groove Dictionary of Music and Musicians. Vol 17 (New York : 

Macmillan Publisher Limited, 2002),531. 

 


