
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Musik Program dan Free Form 

1. Pengertian Musik Program 

Istilah musik program mulai diperkenalkan pada periode romantis oleh 

Hector Berlioz. Hector Berlioz lahir pada tahun 1803 dan wafat pada tahun 

1869. Hector merupakan komponis Perancis dari zaman Romantik. Karyanya 

yang terkenal adalah Symphonie Fantastique dan pertama kali ditampilkan 

pada tahun 1830. Karya tersebut mengisahkan tentang seorang seniman yang 

berbakat yang meracuni dirinya sendiri karena cinta yang tidak 

berpengharapan. Itulah awal terbentuknya istilah musik program.  hakekat dari 

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

sarana musik sehingga terciptalah asosiasi kepada peristiwa yang diangkat saat 

musik dibunyikan1. Artinya musik kini tidak lagi mengikuti aturan bentuk 

yang baku tetapi terikat pada urutan cerita yang sama. 

Musik program menurut Frans List “any preface in intelligible language 

added to a piece of instrumental music by mean of which the composer intend 

to guard the listener against a wrong poetical interpretation and to direct his 

attention to apoetical idea of the whole or to a particular part of it”2 (seperti 

pembukaan yang ditambahkan pada suatu karya musik instrumental dengan 

tujuan agar pendengar tidak menciptakan intrepetasi yang salah serta agar 

komponis itu sendiri dapat memusatkan perhatian ide-ide dari keseluruhan 

maupun bagian-bagian kecil dari musik tersebut.). List tidak menggangap 

bahwa musik merupakan media yang dapat mendeskripsikan suatu obyek 

secara langsung, namun ia menganggap bahwa musik dapat menuntun 

                                                           
1Rhoderick J. McNeill, Sejarah Musik 2,  (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hlm. 116 

 2 Leon Stein, structure & style, The study and Analyisis of Musical Form (USA: 

Summy-Bichard Musik, 1979), hlm.171. 



pendengar untuk berada dalam suatu pemikiran yang sejalan dengan karakter 

obyek yang diangkat, artinya bahwa dengan memberikan gagasan tentang 

karakteristik emosional suatu hal, maka musik dapat mempresentasikan hal 

tersebut secara langsung. 

Musik program termasuk dalam kategori free form atau kompoisi musik 

dalam bentuk bebas. Tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku , karena 

bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau puisi. 

Motif-motif melodi dalam musik program diciptakan berdasarkan imajinasi 

komponis untuk mewakili dan menggambarkan suatu tokoh tertentu, suasana 

ataupun karakter. Musik program memiliki perbedaan dengan musik absolut 

hal ini dapat dilihat dari cara atau usaha dalam mengilustrasikan suatu objek. 

Musik absolut merupakan musik murni yang tidak berhubungan dengan ide 

dari luar, seperti ide kesusatraan atau sikap emosi yang subyektif dari 

komponis sendiri3.  

2. Sejarah dan Konsep Musik program 

Liszt menciptakan istilah ‘musik program’, ia sadar bahwa ia belum 

menciptakan sesuatu yang sebenarnya ingin ia deskripsikan. Simfoni-somfoni 

dari Berlioz pada dasarnya berkonsep naratif; bagitu halnya dengan 

Concertstück untuk piano dan orkestra dari Weber, sebuah karya deskriptif 

dalam satu bagian yang berkelanjutan (terdiri dari beberapa seksi dengan 

tempo yang berbeda-beda) yang merupakan salah satu contoh dari symphonic 

poem. Salah satu kendala dalam penelusuran sejarah musik program adalah 

sulitnya mendefinisikan diskusi di atas: apakah semua jenis musik 

representasional dikategorikan sebagai musik program; apakah ‘imitasi’ 

terhitung sebagai salah satu jenis representasi; dan apakah penciptaan karakter 

yang ekspresif sudah cukup untuk memenuhi kriteria ‘program’ sesuai dengan 

pemikiran Liszt. 
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Terdapat banyak cara untuk menelusuri sejarah, tergantung dari 

bagaimana cara menjawab pertanyaan yang mendasari filosofi terkait. 

Contohnya komponis French Harpsichord pada abad ke-17 dan 18 biasa 

memberi judul pada karya-karya pendek mereka. Menyikapi hal ini, menurut 

sebagian penulis keberadaan judul sudah cukup untuk mengkategorikan 

musik-musik tersebut dibawah kategori ‘musik program’. Akan tetapi menurut 

sebagian lainnya, cara tersebut akan berakibat pada kebingungan karena 

melihat dari adanya judul, suatu karya yang mengungkapkan perasaan tidak 

dibedakan dari karya lain yang memberi kesan pada subyek atau karya yang 

benar-benar mendeskripsikan subyeknya. Seorang kritikus dari karya 

Couperin akan mengkomentari relasi antara karya organ-nya dengan ‘subyek’ 

dalam realita sebagai suatu bentuk ekspresi dan bukan salah satu representasi. 

Garis batas antara ekspresi dan representasi seringkali tidak jelas, dan 

seringkali tidak dapat menjelaskan pada sisi manakah letak karya dari Rameau 

atau Couperin. 

imitasi tidak dianggap sebagai salah satu kriteria dari musik program, 

dapat disimpulkan bahwa sejarah dari genre ini memiliki durasi yang singkat 

dari yang sebenarnya terlihat. Jika demikian maka sejarah musik program tidak 

akan mencakup contoh-contoh karya pada abad pertengahan. Sebagai contoh, 

chanson Janequin yang terkenal La bataille or La guerre (dipublikasikan pada 

tahun 1529 dan mengacu pada Perang Mariagnano pada tahun 1515) tidak 

dianggap sebagai musik program yang sesungguhnya walaupun karya ini 

mengimitasi suara-suara yang terdapat dalam sebuah perang, akan tetapi tidak 

terdapat urutan narasi dalam suara-suara tersebut, dan tidak ada usaha untuk 

menempatkan struktur musik dibawah perubahan tema dalam subyek non-

musikal. 

Terdapat sedikit kasus serupa dalam suita-suita dimana judul-judul dari 

setiap karya membentuk urutan narasi. Sebagai contoh,The Battle dari Byrd, 

15 suita piano yang  berjudul ‘The Marche to the Fight’, ‘The Retraite’ and 



‘The Burying of the Dead’, ini memiliki programa, akan tetapi programanya 

berfungsi sebagai perekat dari bagian-bagian musik yang berbeda dan 

berfungsi untuk menjelaskan karakter-karakternya yang ekspresif. Jika dilihat 

lebih lanjut, karya-karya tersebut hanya sedikit mendeskripsikan adegan-

adegan yang dimaksud. 

Kasus rumit lainnya muncul saat seorang komponis mengatakan bahwa ia 

terinspirasi oleh beberapa sumber literatur dan artistik. Terdapat contoh 

komponis Renaissance dan Baroque yang menulis karya setelah terinspirasi 

oleh lukisan. Sebagai contoh, Biber menulis 15 karya misteri untuk biola dan 

organ yang terinspirasi dari ukiran timah dari tema dalam Alkitab. 

Penggabungan antara seni representasional (seperti contohnya ukiran) dan 

musik, merupakan fitur yang familiar dari musik-musik sesudahnya. Pictures 

at an Exhibition dari Musorgsky merupakan contoh Romantic dari jenis 

musikal yang sama. Di sini terdapat polesan terhadap representasi dari 

penghubung yang terdapat dari sebagian karya-karya. Hal ini mengindikasikan 

hadirnya ‘narator’ dalam musik, semacam pemantul dalam pemikiran Henry 

James, yang merupakan subyek di sepanjang narasi. Menggunakan  alat 

tersebut, karya Musorgsky menjadi contoh yang hampir mendekati arti 

sebenarnya dari musik program, seperti pada symponic poem Liszt. Contoh 

yang lebih menakjubkan lagi dari penggabungan seni representasional dan 

musik adalah kuartet dari Janáček yang ditulis setelah membaca novela 

Tolstoy yang berjudul The Kreutzer Sonata, yang juga terinspirasi oleh sonata 

biola dari Beethoven. Fakta bahwa kuartet Janáček sangat terinspirasi dari 

karya Tolstoy tidak mengkategorikannya ke dalam narasi programatik dari 

urutan kejadian dalam karya Tolstoy.  Seperti halnya cerita dari Tolstoy yang 

menjadi suatu ‘representasi’ dari sonata Beethoven. Inspirasi, bahkan ketika 

menjadi acuan secara sadar, tidak dapat membuat sebuah musik menjadi musik 

program. 



Musik program muncul pada tahun 1700, ketika Juhann Kuhnau 

menerbitkan 6 sonata Alkitabnya. Masing-masing karya memiliki 

pendahuluan yang berupa sinopsis dari cerita di balik musik yang disajikan. 

Dalam  setiap karya itu dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat jelas, yang 

juga sejalan dengan kejadian-kejadian dalam narasi cerita. Metode 

penggunaan ini dapat dibilang naif bila dibanding dengan symphonic poem dari 

Liszt dan Strauss, akan tetapi tidak dapat diragukan lagi bahwa musik menjadi 

bagian penting dari narasi tersebut ataupun juga keinginan komponis untuk 

membuat narasi signifikan dalam pemahaman musik. Contoh sesudahnya yang 

mirip dengan musik narasi adalah konserto Vivaldi yaitu “Four Seasons’’, 

yang didahului oleh ‘programa’ pendek sepanjang satu paragraf, dan 

Apothéoses dari Couperin, dengan representasi yang lebih luas dari Lully dan 

Corelli yang mendaki untuk mencari tempat untuk beristirahat sesampainya di 

Parnassus; setiap bagian mengacu pada episode yang terpisah dalam 

perjalanan mereka. Karya-karya yang serupa juga ditulis oleh Telemann dan 

komponis-komponis bergaya Perancis lainnya. 

Perkembangan dari musik program dipengaruhi oleh ballet de cour dari 

Perancis yang menyertakan gambar dalam penyajiannya yang serius dan 

dramatis. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa musik program pada 

pertengahan abad ke-18 telah terpisah dari segala bentuk tarian. Satu contoh 

penting adalah karya orkestra dari Ignazio Raimondi yang berjudul Les 

aventures de Télémaque dans l'isle de Calypso yang dibuat berdasarkan puisi 

dari Fénélon. Karya yang dipublikasikan pada tahun 1777 ini merupakan suatu 

usaha untuk membuat perbedaan antara naratif dengan non naratif dengan cara 

merepresentasikan beberapa karakter-karakter yang berbeda. Sebagai contoh, 

Calypso direpresentasikan oleh permainan flute, dan Telemachus oleh solo 

biola. 

Di masa Beethoven, bahkan bentuk musik yang paling abstrak dan klasik 

sekalipun telah memiliki kapasitas untuk makna programatik. The Pastoral 



Symphony merupakan salah satu contoh karya yang berusaha untuk lepas dari 

aturan-aturan yang tertera pada era Klasik terkait dengan ide representasi 

gambar. Sonata ‘Lebewohl’ op.81a adalah contoh lainnya. Kedua contoh 

tersebut memiliki kesamaan dengan karya-karya sebelumnya pada abad ke-18 

yang merupakan penggambaran dari alam dan juga pada Capriccio Bach yang 

menceritakan tentang perpisahannya dengan saudara lelakinya. 

Karya ‘Four Seasons’ dari Vivaldi dan simfoni-simfoni Dittersdorf yang 

berdasarkan Metamorphoses dari Ovid, karya-karya tersebut 

mengkombinasikan penggambaran naratif dan musik yang cukup rapat. 

Karena hal ini, pendengar Beethoven menduga bahwa paham struktur ‘musik 

murni’ hanyalah ilusi belaka, dan keagungan simfoni Beethoven khususnya 

dalam kesempurnaan strukturnya. Karya-karya ini tidak hanya memiliki 

makna musikal akan tetapi lebih dari pada itu terciptanya simfoni tersebut 

merupakan ungkapan suatu ide puitis. Paham ini dapat lebih jelas terlihat dari 

sonata Beethoven op.31 no.2 yang dipengaruhi oleh The Tempest karya 

Shakespeare. Schering (1936) berusaha menjelaskan karya Beethoven sebagai 

suatu refleksi programatik dari tema-tema Shakespeare dan Goethe. 

Pemikiran-pemikiran yang telah dijabarkan di atas yang juga meliputi 

simfoni-simfoni dari Haydn dan Mozart (Momigny, seorang pencetus teori 

dari Perancis bahkan menciptakan teks verbal untuk kuartet Mozart sebagai 

bentuk interpretasi dari karya tersebut) membuktikan bahwa langkah terbesar 

dalam musik program yang sebenarnya dalam era Romantik bukanlah 

dicetuskan oleh Beethoven akan tetapi oleh Berlioz. Ia merupakan komponis 

yang untuk pertama kalinya memperkenalkan representasi musik, perbedaan 

yang penting dalam segala penggambaran akan obyek-obyek di dunia dalam 

bentuk narasi, dan perbedaan antara subyek dan obyek. Penggunaan viola 

dalam simfoninya yang berjudul Harold en Italie dan eksplorasinya akan nada-

nada memampukan Berlioz untuk menciptakan perbedaan yang drastis antara 

pemeran protagonis –emosi, penderitaan, dan kesukacitaan pemeran utama 



dari narasi– dan keadaan-keadaan di sekelilingnya. Berlioz juga 

memperkenalkan suatu media yang disebut idee fixe, Ide fixe digunakan dalam 

karya berkenaan dengan tema atau isi dari sebuah lagu. Sebagai perpindahan 

dari sebuah lagu ke sebuah lagu lainya4.  

Ini merupakan suatu langkah yang penting menuju paham leitmotif dari 

Wagner, dimana leitmotif membantu representasi narasi dari musik untuk 

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Leitmotif merupakan sebuah 

tema yang diasosiasikan dengan sebuah karakter, keadaan, atau ide, dan 

dimana tema tersebut berkembang secara tidak disadari dengan tujuan untuk 

memperlihatkan hasil dari ide narasi. Leitmotif pada akhirnya merupakan 

sebuah tema yang mengijinkan adanya representasi dalam musik tanpa adanya 

imitasi. Dengan menggunakan leimotif, komponis-komponis era berikutnya, 

khususnya Liszt dan Richard Strauss, dapat mengasosiasikan suatu tema yang 

spesifik dengan suatu makna yang pasti. Media-media representasional tentu 

tetap ada, dan oleh Strauss, media imitasi menjadi sesuatu yang baru yang 

belum pernah ditemui sebelumnya. Akan tetapi dari semua yang telah 

dijabarkan, leitmotif memampukan musik untuk menyamai kemampuan 

deskriptif dari sebuah bahasa. 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. 

3. Struktur dan bentuk musik program:  

a. Narative, berdasarkan urutan kejadian, contoh; symphonie Fantastique 

Hector Berlioz, Don Quixote- Strauss. 

b. Descriptive atau representational, bentuk musik program untuk 

menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang dan waktu (representasional) 
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contoh; The Fountains of Rome-Respighi, Pictures at an Exhibition-

Moussorgsky. 

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

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

d. Ideational, berusaha untuk mengekspresikan beberapa konsep filosofi 

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

Zarathustra-Strauss.5 

Musik program pada umumnya tidak terikat oleh aturan bentuk yang baku 

seperti Sonata, Fuga, atau komposisi baku lainnya. Bentuk yang dihasilkan 

akan menyesuikan alur cerita yang diangkat. Secara umum semua struktur 

dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu closed form dan open form6. Closed 

form adalah kateori yang mengikuti pola yang sudah pasti atau baku sedangkan 

Open Form kebalikannya. Karya yang dikategorikan sebagai open form dapat 

berisikan satu atau lebih subdivisi yang menggunakan sebuah fixed pattern7. 

B. Sejarah dan Bentuk Jazz 

1. Sejarah dan Perkembangan 

Jazz disebut sebagai musik fundamental dalam hidup manusia dan cara 

mengevaluasi nilai-nilai tradisionalnya. Tradisi jazz berkembang dari gaya 

hidup masyarakat kulit hitam di Amerika yang tertindas. Awalnya, pengaruh 

dari tribal drums dan musik gospel, blues serta field hollers (teriakan 

peladang). Proses kelahirannya telah memperlihatkan bahwa musik jazz sangat 

berhubungan dengan pertahanan hidup dan ekspresi kehidupan manusia.Yang 

menarik adalah bahwa asal kata “jazz” berasal dari sebuah istilah vulgar yang 

digunakan untuk aksi seksual. Sebagian irama dalam musik jazz pernah 
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2015 pukul 8.13 WIB. 
7http://dictionary.onmusic.org/search?utf8=%E2%9C%93&term_search%5Bquery%5D
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diasosiasikan dengan rumah-rumah bordil dan perempuan-perempuan dengan 

reputasi yang kurang baik. Dalam perjalanannya kemudian, jazz akhirnya 

menjadi bentuk seni musik, baik dalam komposisi tertentu maupun 

improvisasi, yang merefleksikan melodi-melodi secara spontan. Musisi jazz 

biasanya mengekspresikan perasaannya yang tak mudah dijelaskan, karena 

musik ini harus dirasakan dalam hati. Jazz melewati sejarah musik yang cukup 

panjang berawal dari New Orleans, jazz telah berubah menjadi sebuah industri 

musik yang mapan dan memiliki penggemar yang fanatik.8  

a. Ragtime 

Ragtime berasal dari Sedalia, Missouri muncul dan berkembang 

sebelum masa awal munculnya Jazz. Puncak kepopuleran ragtime dimulai 

pada tahun 1885-1917, dan dapat dikatakan sebagai musik asli Amerika. 

Ragtime merupakan gaya permainan solo piano yang menunjukan 

pemisahan dari dua tangan di piano, tangan kiri memainkan bass dan akor 

sedangkan tangan kanan memainkan melodi. Ragtime belum termasuk 

jazz karena belum adanya improvisasi tetapi banyak menggunakan 

improvisasi. 

Musisi ragtime yang terkenal antara lain Scott Joplin dengan karyanya 

Maple Leaf Rag yang dipublikasikan pada tahun 1899 dan telah terjual 

jutaan kopi. Musisi ragtime lainya adalah Joshua Rifkin yang merekam 

kembali karya Scott Joplin (1902), James P. Johnson, Joseph Lamb, Max 

Morath, Burt Bales, Aan Charters, Jim Europe, Sue keller dan The New 

Orleans Ragtime Orchestra.9 

b. Blues 
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Blues merupakan musik rakyat kulit hitam yang bercerita tentang 

keluh-kesah, kesendirian, penderitaan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat Afro-Amerika pada masa perbudakan. Blues merupakan 

ungkapan perasaan dari kaum budak Afro-Amerika. liriknya yang 

melankolis biasanya menjelaskan emosi blues itu sendiri. walaupun 

kemuraman dan kekesalan sering kali menjadi ide utama dari blues, tidak 

jarang lirik dari lagu-lagu nya juga menyampaikan tentang sesuatu yang 

lucu,olok-olok, harapan, dan ketabahan. Blues awal merupakan hasil 

dari budak-budakyang menyanyikan lagu-lagu yang sangat sedih tentang 

penderitaan mereka secara unison. Progresi harmoninya berbeda dengan 

harmoni Eropa Barat. Setelah Perang Saudara, blues memakai bentuk 

musik khusus—AAB (2-part form).  

Blues memakai akor-akor dan harmoni Eropa. Harmoni-harmoni ini 

mendukung melodi vokal dan menjadi baku. Salah satu ciri blues yang 

terkenal adalah blue notes dan twelve-bar blues atau blues dua belas bar 

yang merupakan suatu rangkaian progresi akor yang dimainkan sepanjang 

dua belas birama, umumnya dimainkan berulang-ulang untuk mengiringi 

tema utama atau improvisasi.  

Musisi blues yang terkenal antara lain Count Bessie, Bessie lahir di 

Tennessee, rekaman pertamanya yang berjudul “Downhearted 

Blues” dibuat pada tahun 1923. Dikenal sebagai penyanyi blues terbaik di 

era 1920-an, Bessie selalu mengolah kembali setiap lagu yang dinyanyikan 

dengan warna suaranya yang khas dan memberi perasaan terhadap lirik 

yang dinyanyikan. Bessie Smith telah merekam 160 lagu. Pada era masa 

kini musisi yang terkenal adalah B.B King. Dan masih banyak lagi musisi 

blues lainnya seperti adalah Ray Charles, Mamie Smith, Ma Rainey, 

Sippie Wallace, Louis Armstrong, dan lain-lain. 

c. New Orleans Jazz dan Gaya Chicago 



New Orleans banyak dikenal sebagai tempat kelahiran musik jazz, 

New Orleans adalah kota yang tetap menjaga kebiasaan dan tradisinya 

tetap hidup, kota yang toleran tehadap semua ras dan merupakan 

lingkungan yang ramah bagi perkembangan musik jazz. New Orleans 

adalah tempat dimana musik Eropa dan musik Arfika berbaur. Salah satu 

daerah yang memberi kontribusi penting dalam perkembangan musik jazz 

awal di New Orleans adalah Storyville. 

New Orleans memiliki berbagai kelompok musik jazz yang terdiri dari 

enam sampai delapan pemain, biasanya menggunakan tiga instrumen 

melodi seperti, terompet, klarinet, dan terombon. Sedangkan piano, 

banjo, double bass, dan drum sebagai instrumen pengiring. Gaya bermain 

bervariasi sesuai dengan tugasnya, baik berupa musik untuk parade, 

pemakaman, atau tarian. Joe “King” Oliver adalah tokoh penting dari gaya 

New Orleans awal. Oliver berhasil menjangkau nada yang luas dalam 

permainan terompetnya dan merupakan pembimbing dan guru dari Louis 

Armstrong 

Kemudian pada tahun 1916 jazz menyebar ke Chicago dan kemudian 

muncul gaya Chicago, lalu ke New York pada tahun 1917. Tahun 1920an 

yang dikenal sebagai the “Roaring Twenties” merupakan masa kejayaan 

gaya Chicago dan kota itu sendiri. Banyak klub malam yang menawarkan 

berbagai kesempatan kerja bagi para pemusik. Pada masa itu, rekaman 

dilakukan di Kota New York City dan di pinggiran Chicago. 

Gaya New Orleans dan Chicago memiliki kesamaan dalam hal 

isntrumen yang digunakan. Namun gaya Chicago menambahkan saksofon 

dan gitar sebagai pengganti dari banjo. Tanda sukat juga berubah dari 4/4 

menjadi 2/4. Gaya bermainnya lebih bersemangat dan lebih menonjolkan 

solo individual, hal ini disebabkan oleh pengaruh Louis Armstrong yang 

dikenal sebagai pemain terompet dan salah satu penyanyi jazz terbaik. 



Beberapa musisi gaya New Orleans dan Chicago antara lain Henry 

Allen, Louis Armstrong, Danny Barker, Sidney Bechet, Johnny Dodds, 

King Oliver, George Lewis, Jelly Roll Morton, Paul Barbarin, Barney 

Bigard, Baby Dodds, Pops Foster, Edmond Hall, Bunk Johnson, Freddie 

Keppard Olympia Brass Band, Kid Ory, Johnny St. Cyr, Omer Simeon, 

Kid Thomas, dan lain-lain.10 

d. Swing 

Swing merujuk kepada band tarian yang beranggotakan banyak 

pemain musik yang memainkan aransemen tertulis. Swing tidak selalu 

“swing” namun melibatkan pemain jazz melakukan interpretasi jazz 

terhadap balada yang indah. Suatu balada adalah lagu yang sederhana, 

biasanya bersifat romantis, dan menggunakan melodi yang sama di tiap 

baitnya. 

Swing muncul dengan pembaharuan yaitu menghilangkan penggunaan 

alat musik gesek yang tengah populer saat itu (di luar musik jazz), Band-

band swing mengutamakan alat musik tiup dan improvisasi melodi. Band-

band swing terdiri dari empat seksi yaitu seksi saksofon, seksi terompet, 

seksi trombon, sedangkan gitar, piano, bas, dan drum menjadi seksi 

pengiring. 

Suatu format dan aturan baru muncul dalam proses pembuatan 

aransemen musik swing. Para aranjer menuliskan setiap nada atau not 

untuk dimainkan seperti yang tertulis. Biasanya partitur tersebut terdiri 

dari jumlah birama yang ditentukan untuk improvisasi solo dan notasi 

musik untuk warna suara dan efek yang diinginkon oleh aranjer. Pada 

intinya para musisi swing selalu menggunakan partitur dan memainkan 

nya seperti yang tertulis. Salah satu aranjer yang diakui sebagai pembuat 
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pola bagi aransemen musik swing adalah Fletcher Henderson. Henderson 

merupakan seorang pianis dan aranjer yang menulis sebagian besar dari 

aransemen yang digunakan oleh kelompok orkestra Benny Goodman. 

Komposisi musik band swing biasanya disusun secara homofoni, 

dimana dua atau lebih alat musik memainkan melodi yang mirip. 

Penggunaan sukat 4/4 kembali digunakan dan akor blok yaitu akor dengan 

banyak not yang bergerak secara paralel. 

New York dan Kansas merupakan daerah geografis yang penting bagi 

perkembangan yang mengarah kepada gaya jazz swing. Hal ini disebabkan 

karena kondisi politik pada saat itu yang mendorong atmosfer klub malam. 

Akibatnya, kesempatan kerja bagi musisi jazz meningkat. 

Swing sempat kesulitan memperoleh penggemar karena swing 

dianggap menciptakan terlalu banyak improvisasi, tempo yang cepat, 

melodi yang terlalu sederhana, dan lirik yang terdengar asing. Namun 

dalam perkembangannya swing menjadi musik paling populer hingga 

akhir 1940-an di Amerika Serikat. 

Popularitas swing mulai menurun selama Perang Dunia II karena pada 

saat itu para musisi swing mengikuti wajib militer sehingga tidak ada karya 

yang dihasilkan, direkam, dan dipublikasikan. Big band swing hanya 

mampu mendapatkan pekerjaan“one-night stand” dan akibatnya 

menderita kerugian finansial. Era swing merepresentasikan puncak dari 

popularitas jazz. Beberapa musisi swing terkenal antara lain Count Basie, 

Duke Ellington, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Fletcher Henderson, 

Don Redman, Art Tatum, Frank Sinatra, Billie Holiday, dan lain-lain.11 

e. Bebop  
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Bebop adalah salah satu aliran musik jazz yang mempunyai 

karakteristik unik berupa tempo yang sangat cepat dengan mengutamakan 

improvisasi pada struktur harmoni. Musik bebop dikembangkan di 

pertengahan 1940an dan mulai dimainkan musisi terkenal dalam 2 tahun 

pertama. Pada era tahun 1940an, para penggemar jazz mulai meninggalkan 

musik swing tahun 30an. Para musisi papan atas seperti Dizzy Gillespie, 

Bud Powell, Charlie Parker, dan Thelonious Monk yang sangat terinspirasi 

dari generasi sebelumnya seperti Art Tatum, Ear hines, dan Coleman 

Hawkins, Bebop menggambarkan perubahan drastis dari musik jazz era 

swing dengan karakter yang sudah dijelaskan diatas, tempo cepat, frase 

yang asimetrik, melodi yang penuh dengan intrik, dan ritme yang benar-

benar diubah secara drastis. Bebop sering tampak sebagai musik yang 

tegang dan sering terputus dan terbagi. Tapi bagi hampir semua pemusik 

jazz dan juga peminat jazz di seluruh dunia, era musik bebop diakui 

sebagai revolusi musik jazz yang baik. 

Kebebasan yang ditawarkan musik bebop dalam struktur musiknya 

benar-benar menentang kaedah musik swing yang lebih ke arah aransemen 

musik untuk orchestra big band. Dalam musik bebop, banyak sekali 

ditemukan improvisasi. Bahkan ketika para musisi jazz sudah terbawa 

musik mereka, jazz bebop akan memberikan improvisasi yang bersifat 

spontan. Perbedaan paling besar dari musik bebop bila dibandingkan 

dengan musik swing yaitu.Penambahan melodi yang dimainkan secara 

komplek.. 

Pada kebanyakan permainan jazz bebop, ada beberapa instrument 

yang lazim digunakan. Instrumen-instrumen tersebut antara lain 

saxophone, terompet, drum, bass, dan juga piano. Format awal dari jazz 

bebop ini dipopulerkan pleh duet Charlie Parker dan Dizzy Gillespie pada 

tahun 1940an  



Musik Bebop paling baik dimainkan dalam format kecil seperti kuartet 

atau kuintet terbukti ideal dengan alasan ekonomis dan artistik. Musik ini 

berkembang di lingkungan klab-klab jazz perkotaan, dimana penonton 

lebih memilih datang untuk mendengarkan permainan solo ketimbang 

untuk berdansa diiringi lagu favorit mereka. Secara singkat, musisi bebop 

menjadikan jazz suatu bentuk seni yang tidak hanya ditujukan untuk rasa, 

namun juga kecerdasan intelektual. 

Bintang- bintang bermunculan di era bebop, diantara mereka adalah 

Clifford Brown, Freddie Hubbard dan Miles Davis, Dexter Gordon, Art 

Pepper, Johnny Griffin, Pepper Adams,Sonny Stitt danJ ohnColtrane, serta 

J.J.Johnson. 

Di era 1950-an dan 1960-an, bebop mengalami beberapa mutasi: hard-

bop, West Coast, cool-jazz dan soul jazz diantaranya. Format small-group 

dari bebop, yaitu satu hingga tiga horns, piano, bass dan drums, tetap 

menjadi standard kombo instrumentasi jazz sampai hari ini.12 

f. Cool Jazz 

Cool jazz merupakan gabungan dari berbagai gaya yang dibawa oleh 

musisi jazz kulit putih yang berbaur dengan musisi bebop kulit hitam. Cool 

jazz menghindari tempo agresif dan merupakan abstraksi dari gaya bebop. 

Virtuositas mengalah kepada warna suara alat musik dan gaya melodis 

yang terkendali, para pemain lebih “sabar” dan tidak emosional yang 

bertolak belakang dengan semangat bebop sehingga disebut “cool.” Band 

cool bermain dalam cara yang lebih ”hangat”. Cool jazz 

menghadirkan French horn dan cello yang sebelumnya tidak pernah 

digunakan untuk musik jazz menjadi instrumen yang penting. Beberapa 
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pendengar merasa bahwa pemusik cool membosankan atau “dingin”. 

Lainnya mengakui aspirasi kreatif dari pemain cool. 

Warna suara cool dapat digambarkan sebagai warna pastel yang 

lembut, menggunakan register rendah dari intrumen sehingga 

menghasilkan warna suara yang “santai”. Band-band cool tidak membatasi 

diri dengan sukat. Bahkan tidak jarang komposisinya menggunakan sukat 

yang berbeda- beda dalam sebuah komposisi. Cool sering 

mengadopsi bentuk-bentuk klasik seperti rondo dan fuga sehigga sering 

dianggap sebagai musik aliran ketiga20. 

Miles Davis merupakan tokoh yang terkenal di era cool. Davis adalah 

komposer dan pemain terompet yang mengembangkan teknik improvisasi 

dengan menggunakan modus ketimbang perubahan akor standar. Jarang 

menggunakan vibrasi dan memainkan nada-nada yang lurus menjadikan 

Miles Davis sebagai personifikasi dari sikap cool. 

Selanjutnya, cool jazz juga dikenal sebagai West Coast Jazz21. Gaya 

ini memakai warna suara yang ringan, menggunakan lebih sedikit 

improvisasi dengan melodi tertulis sehingga lebih teratur. Aliran cool jazz 

sangat mempengaruhi perkembangan aliran jazz lainnya misalnya 

bossanova dan free jazz. 

Beberapa musisi cool jazz yang terkenal antara lain John Lewis, Art 

Pepper, Bud Shank, Gerry Mulligan, Gil Evans, Paul Desmond, Russ 

Freeman, Chico Hamilton, Percy Heath, Lee Konitz, dan lain-lain.13 

g. Fusion Jazz 

Fusion Jazz adalah aliran musik yang menggabungkan jazz dengan 

elemen dari berbagai aliran musik seperti funk, rock, R&B, ska, 

elektronik, dan world musik. Namun, tak jarang elemen pop, klasik, 
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dan lagu-lagu rakyat ikut mempengaruhi. Bahkan, sesekali unsur musik 

metal, reggae, country, dan hip hop juga dicampur dengan jazz. 

  Fusion jazz menyebabkan banyak perubahan pada seksi pengiring. 

Fusion menggunakan alat-alat musik elektronik baru, bas elektrik 

digunakan sebagai pengganti double bass. Keyboard dan gitar 

memaikan akor-akor, sedangkan drum memainkan peran yang lebih 

menonjol. Sukat dan aksen yang merupakan perluasanpola-pola rock 

menghasilkan kerumitan ritmis. Fusion menekankan gaya permainan 

virtuois, melodi yang tidak rata, serta peningkatan level volume. 

   Pemain gitar akustik John Mclaughlin adalah salah satu tokoh yang 

terkenal. John sering menggunakan teknologi gitar synthesizer baru serta 

mengembangkan teknik permainan gitar tingkat tinggi. 

    Chick Corea adalah seorang pemain piano yang sering 

mempertunjukkan kemampuan virtuositas yang sangat baik dalam teknik 

maupun karya ansambel. Musiknya mengalir mulus di antara jazz 

bertempo cepat, rock yang rumit, serta gaya rock komersial. Corea 

membentuk sebuah grup Return to Forever, yang merupakan salah satu 

kelompok fusion paling terkenal pada 1970an dan 1980an. 

Awal 1970-an fusion jazz mengalami perkembangan pesat. Jenis 

fusion yang populer saat itu adalah gabungan antara jazz dan rock atau 

yang lebih dikenal sebagai jazz/rock fusion. 

oleh para pemain dan kelompok generasi baru yang memakai gaya dan 

warna suara yang sering ditemukan dalam musik pop tahun 1980an. 

Pemain saksofon David Sanborn dianggap oleh banyak orang sebagai 

pencetus warna dan suara baru dalam jazz. Ia memakai pengaruh blues 

serta rhythm-and-blues yang kuat dan mengakibatkan meningkatnya 

popularitas jazz pada masanya.22 



Beberapa musisi Fusion Jazz lain yang terkenal adalah Stanley Clarke, 

Miles davis, Al di Meola, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Pat Metheny, 

Quincy Jones, Lee Ritenour, John Scofield, dan lain-lain.14 

2. Bentuk tentang Tangga Nada dan Harmoni  Jazz 

Dalam musik jazz banyak tangga nada jazz adalah tangga nada yang 

diambil dari musik klasik Eropa Barat, termasuk diatonis, diminished dan 

modus  ascending minor melodi. Semua tangga nada ini biasanya digunakan 

oleh  komposer abad akhir kesembilan belas dan komposer abad kedua puluh 

awal seperti Rimsky-Korsakov, Debussy, Ravel dan Stravinsky, seringkali 

dengan cara-cara ini digunakan untuk latihan jazz. Beberapa tangga nada jazz, 

seperti  irama bebop, menambahkan tambahan kromatik sebagai passing not 

untuk menuju tangga nada diatonis. 

Harmoni jazz adalah teori dan praktek bagaimana akord yang dapat 

digunakan dalam musik jazz. Jazz memiliki kemiripan tertentu terhadap tradisi 

harmoni Barat, seperti banyak progresi akord, dan penggabungan tangga nada 

mayor dan minor sebagai dasar untuk menyusun akord, tetapi berangkat secara 

signifikan. Dalam jazz  akord sering disusun secara vertikal di mayor atau 

minor tiga, juga musik jazz cenderung mendukung progresi harmoni tertentu 

dan meliputi penambahan tensi, interval seperti nada ke sembilan, nada ke 

sebelas ,dan nada ke tigabelas untuk akordnya. Selain itu, sisi unik untuk gaya 

yang digunakan sebagai dasar dari banyak unsur harmonik ditemukan dalam 

jazz . Harmoni jazz adalah penting untuk penggunaan akord ketujuh sebagai 

unit dasar harmoni lebih sering daripada triad seperti dalam musik klasik.15 

C. Trio Jazz 
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Trio merupakan gubahan lagu (musik) untuk tiga suara atau tiga alat musik, 

Pada abad ke-17 dan seterusnya, istilah trio digunakan untuk penamaan bentuk 

kedua dalam komposisi musik tarian yang berbentuk minuet pada jaman Barok dan 

Klasik, karena pada awalnya bagian tersebut seringkali dimainkan oleh tiga 

instrumen saja. Pada abad ke-18, istilah trio diaplikasikan pada komposisi 

instrumental untuk tiga suara, tanpa iringan, dengan gaya yang pakem. Banyak 

karya komposisi trio masuk dalam ranah musik akademis, digunakan oleh para 

pengajar untuk mendemonstrasikan aturan dalam membuat komposisi dan 

kontrapung.16 

Jazz merupakan aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal 

abad ke-20 dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Musik jazz banyak 

menggunakan gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Elemen penting dalam 

jazz adalah blue notes, improvisasi, poliritme, sinkopasi, dan shuffle not. . Istilah 

trio dalam musik jazz memiliki arti komposisi yang dimainkan oleh tiga isntrumen, 

tidak mengacu pada bentuk komposisinya melainkan pada jumlah pemainnya. 

Beberapa musisi jazz yang sering menampilkan karyanya dalam bentuk trio antara 

lain Tohpati (Tohpati bertiga-Gitar, bas elektrik, dan drum), John McLaughin 

(John McLaughlin Trio-gitar elektrik, bas elektrik, dan tabla), Chick Corea (Chick 

CoreaTrio-piano, double bass, dan drum), Pat Metheny (Pat Metheny Trio-

gitar elektrik, bas elektrik, dan drum), dan Dennis Chamber(Niacin-piano, bas 

elektrik, dan drum). 
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