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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Layang-layang merupakan permainan tradisional yang digemari oleh anak-

anak di wilayah nusantara
1
. Layang-layang sudah lama dikenal sebagai permainan 

tradisional anak-anak di seluruh Indonesia. Di kawasan nusantara sendiri layang-

layang tercatat dalam Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) pada abad ke-17 bahwa 

layang-layang pernah popular terbukti dengan adanya suatu festival layang-layang 

yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Layang-layang merupakan jenis 

permainan yang mudah untuk dimainkan baik oleh orang dewasa maupun anak-

anak. Bahan dasar dari layang-layang adalah kertas, potongan bambu kecil, lem 

dan benang 
2
.  

Layang-layang ternyata mengandung nilai-nilai filosofi yang mendalam, 

layang-layang yang akan diterbangkan harus memiliki keseimbangan, jika layang-

layang tidak seimbang maka layang-layang tentu tidak akan bisa diterbangkan. 

Begitupun juga dengan manusia, didalam hidup manusia juga harus seimbang 

dalam menjalin kehidupan didunia dan menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. 

Jika keduanya seimbang, tentu manusia akan selamat di kehidupan nanti. Ekor 

layang-layang memiliki filosofi bagaimana posisi manusia dihadapan Sang 

Pencipta. Jika kita lihat disaat layang-layang kita terbangkan, maka ekor layang-

layang yang dekat dengan badan layang-layang  pasti akan diam atau sedikit 

bergerak sedangkan yang jauh dengan badan layang-layang akan terus bergerak. 

Begitu juga hubungan manusia dengan Sang Pencipta, jika manusia dekat dengan 
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Sang Pencipta, tentu dia tidak akan tersesat, sebaliknya jika manusia jauh dari 

Sang Pencipta, tentu dia akan mudah tersesat. Disaat kita ingin menerbangkan 

layang-layang tentu kita harus menarik ulur layang-layang tersebut supaya bisa 

terbang tinggi. Untuk membuatnya tinggi tentu kita harus mengulurnya, sedangkan 

untuk menstabilkan layang-layang tentu kita harus menariknya. ULUR berarti jika 

kita ingin maju, tentu kita harus menggantungkan harapan kita setinggi mungkin 

dan TARIK berarti kita harus bisa menggapai harapan itu dengan cara kita dan 

berusaha mewujudkannya
3
. Tanpa kita sadari permainan layang-layang telah 

memberi pelajaran kepada kita. Jadi permainan layang-layang hanya sekedar 

permainan belaka melainkan sebuah pelajaran kehidupan bagi kita semua. 

Diketahui juga layang-layang memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing ikan, 

dan menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif 
4
. 

Musik program adalah lawan dari musik absolut, yakni bentuk musik yang 

digunakan untuk menggambarkan cerita, dongeng, lingkungan, pengalaman 

personal, filosofi, dan sebagainya
5
. Salah satu karya musik program yang terkenal 

adalah karya dari Hector Berlioz “Symphonie Fantastique”. Komposisi tersebut 

menceritakan tentang cinta tak berbalas dari seorang penyair sensitif, yang 

melibatkan pembunuhan, eksekusi dan siksaan neraka. Selain Berlioz, Bethoven 

juga membuat musik program yaitu “Pastoral Symphony”. Komposisi tersebut  

menceritakan suasana pedesaan dengan kicauan burung, hujan angin, tarian 

negara, serta sorakan manusia. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun komposisi 

musik program “Bermain Layang-Layang”  dalam bentuk kuartet gesek dan piano. 

Komposisi tersebut menceritakan keadaan saat  penulis  bermain layang-layang. 

Penulis memilih instrumen piano karena instrumen tersebut memiliki wilayah nada 
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yang paling luas di antara instrumen-instrumen musik yang lainnya. Pemilihan 

kuartet gesek dianggap dapat menggambarkan suasana yang diinginkan oleh 

penulis. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi musik program "Bermain Layang-

layang" dalam format kuartet gesek dan piano? 

2. Bagaimana analisis bentuk dan struktur komposisi musik program ”Bermain 

Layang-Layang untuk format kuartet gesek dan piano ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses penyusunan komposisi musik program “Bermain 

Layang-layang” dalam format kuartet gesek dan piano 

2. Mendeskripsikan analisis struktural dari komposisi musik program                                                                                           

“Bermain Layang-layang” untuk  kuartet gesek dan piano. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai sarana untuk berlatih atau belejar membuat komposisi musik program 

ini bermanfaat bagi penulis sebagai latihan untuk mengapresiasi karya musik 

dengan lebih mendalam. 

2. Sebagai sarana untuk melestarikan permainan tradisional layang-layang untuk 

generasi yang akan datang. 

3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan khususnya bagi 

yang mengambil konsentrasi komposisi dalam pelaksanaan tugas akhir.  
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E. Batasan Masalah  

  Komposisi musik program "Bermain layang-layang" di bagi menjadi lima 

bagian (movement), bagian pertama dari komposisi ini  menggambarkan suasana 

bagaimana sulitnya menerbangkan layang-layang ketika tidak ada angin yang 

berhembus. Bagian kedua dari komposisi ini adalah menggambarkan ketika layang-

layang sudah terbang tetapi dengan hembusan angin yang kecil, Bagian ketiga dari 

komposisi ini adalah menggambarkan ketika laying-layang telah terrtiup angin yang 

kencang dan mulai tidak stabil di udara. Bagian keempat menggambarkan ketika 

beradu layang-layang. Bagian kelima adalah ketika layang-layang diturunkan, karena 

hari sudah sore dan hampir malam. 

 

F. Batasan Istilah 

Komposisi musik program ”Bermain layang-layang” merupakan cerita yang 

menggambarkan tentang keadaan dan suasana saat  sedang bermain layang-layang. 

Musik program adalah salah satu jenis komposisi musik yang  dibuat untuk 

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

sajak, dan suasana tertentu. Lukisan, karakter, dan suasana hati juga merupakan 

sebuah obyek yang dijadikan dalam “program” dalam sebuah musik program. 

Kuartet gesek dan piano merupakan  kuartet yang terdiri dari dua biola, satu 

biola alto, satu cello dan satu piano
6
. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

analisis. Proses penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yakni 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. 

Tahap pengumpulan data merupakan pemahaman literatur sehingga segala yang 

diperlukan untuk mendukung pengolahan data dapat berlangsung lancar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan fakta–fakta serta teori–teori 

yang dapat mendukung terbentuknya komposisi musik program bermain layang-

layang. 

Tahap pengolahan data  penulis mencari dan menentukan langkah utama dari 

komposisi musik program “Bermain Layang-Layang” setelah dapat ditentukan 

lima bagian dalam komposisi ini, berdasarkan langkah utama yang sudah 

ditentukan. Langkah selanjutnya adalah mengetahui bentuk musik program, 

mencari melodi untuk tema utama lagu yang akan diaplikasikan dalam komposisi 

tersebut. 

Penyusunan komposisi tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini 

dilakukan dengan cara melatih dan  memainkan komposisi. Hasil evaluasi dan 

saran uji coba itu akan diakomodasi sehingga komposisi akan menjadi lebih baik. 

Tahap terakhir adalah penulisan laporan yang dilakukan setelah komposisi 

selesai. 


