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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Permainan layang-layang  

Permainan layang-layang adalah permainan yang telah ada sejak dahulu, tidak 

hanya anak-anak, tetapi juga dimainkan oleh orang dewasa. Layang-layang 

terbuat dari kertas yang ringan dan  kerangka layang-layang terbuat dari bilah 

bambu yang sudah diukur sesuai dengan model layang-layang dan ditimbang agar 

sama beratnya, bertujuan agar tetap stabil jika sudah kita mainkan ke udara. Dari 

gambaran yang sederhana ini, ternyata layang-layang mampu menjadi permainan 

yang sangat favorit di masyarakat khususnya di Indonesia.  

Terdapat berbagai tipe layang-layang permainan, yang paling umum adalah 

layang-layang hias dan layang-layang aduan. Terdapat pula layang-layang yang 

diberi sendaringan
1
 yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. 

Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada musim kemarau karena 

biasanya kuatnya angin berhembus pada masa itu. Catatan pertama yang 

menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 

Sebelum Masehi dan penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi 

Tenggara
2
.  

Layang-layang di beberapa daerah Nusantara, dimainkan sebagai bagian dari 

ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang 

paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu dan 

diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di 

Sulawesi. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat di Indonesia ditemukan 

layang-layang yang dipakai sebagai alat bantu memancing, layang-layang ini 

                                                           
1
 Sendaringan adalah alat bunyi-bunyian berupa lengkungan bilah bambu, pada ujungnya 

direntangkan tali suara, biasanya ditaruh pada badan ayang-layang. 
2
 Lusiana Indriasari, Majalah Arkeologi Indonesia, “Sejarah Layang-layang  Indonesia“, Juni 

2011), 10-14 
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terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu, dan dihubungkan dengan 

mata kail. Di Pangandaran dan beberapa tempat lain, layang-layang dipasangi 

jerat untuk menangkap kalong atau kelelawar
3
. 

Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian cuaca telah dikenal 

sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin 

menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan 

bahwa petir membawa muatan listrik. Layang-layang raksasa dari bahan sintetis 

sekarang telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar 

kapal pengangkut
4
. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan 

membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan "menarik" kapal 

sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. 

 

B. Musik Program 

1.   Pengertian Musik Program 

Musik Program adalah seni musik berupa musik instrumental yang membawa 

makna ektramusikal, yaitu beberapa "program" ide sastra, legenda, deskripsi 

pemandangan, atau drama pribadi
5
 .Hakikat dari musik program adalah suatu 

peristiwa, cerita, situasi yang dilukiskan melalui sarana musik sehingga 

terciptalah asosiasi 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. Istilah musik 

program mulai diperkenalkan pada periode romantik, dimulai oleh Hector Berlioz 

sejak tahun 1830 dan Franz Liszt (1811-1860), seorang komponis dan pianis asal 

hungaria juga salah seorang komposer yang turut memperkenalkan istilah musik 

program.  Frans Liszt mendefinisikan musik program sebagai berikut: 

                                                           
3
 Lusiana Indriasari, 16-19 

4
 J. A. Leo Lemay, Benjamin Franklin Writings, ed. (New York: Library of America, 1987) 

,68 
5
 Leon Stein, Structure & Style : The Study and Analysis of Musical Form (USA: Summary. 

Bichard Music, 1979), 171 
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“any preface in intelligible language 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 atention to a poetical idea of the whole or 

to a particular part of it,”
6
. 

 

(pembukaan yang ditambahkan pada suatu karya musik instrumental dengan 

tujuan agar pendengar tidak menciptakan interpretasi yang salah serta agar 

komponis itu sendiri dapat memusatkan perhatiannya pada ide-ide dari 

keseluruhan maupun bagian-bagian kecil dari musik tersebut). 

Istilah musik program digunakan tidak hanya pada musik yang memiliki 

cerita namun juga diaplikasikan pada musik yang diciptakan untuk 

merepresentasikan sebuah karakter seperti Don Juan and Don Quixote oleh 

Strauss atau untuk mendeskripsikan suatu adegan atau fenomena dalam La mer 

oleh Debussy. Kesamaan dari seluruh aplikasi musik program adalah usaha untuk 

merepresentasikan obyek-obyek melalui musik walaupun ada kebingungan dalam 

penggunaan istilah ini dalam pengaplikasiannya pada segala bentuk 

penggambaran musikal, baik itu instrumental, vokal, atau musik insidental yang 

terkait dengan adegan di panggung. Namun pada kenyataannya, musik program 

adalah musik dengan sebuah program. Sesuai dengan ide Liszt, musik program 

adalah musik yang dimengerti melalui adanya sebuah program; musik tersebut 

bergerak dan terbentuk dari subjek yang dideskripsikan oleh musik tersebut. 

   Berdasarkan uraian – uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa musik program 

adalah musik instrumental yang menceritakan sebuah cerita, adegan, suasana, 

perasaan, karakter, atau karya sastra dengan tujuan untuk mengajak pendengar 

ikut berpetualang ke dalam cerita tersebut sehingga pesan dan cerita pada musik 

tersebut dapat tersampaikan dengan baik. 

 

 

                                                           
6
 Frederick Niecks. Programme Music (London: Novella and co. ,1907), 279 
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2. Sejarah Musik Program 

Musik Program sebenarnya telah ada sejak Renaissance, hanya istilah musik 

program sendiri baru muncul ketika banyak komposer mulai menggunakan 

konsep musik program. 

Era Renaissance hingga Barok, musik program dibuat berdasarkan inspirasi 

gambar atau lukisan. Periode Barok, Antonio Vivaldi membuat sebuah karya 

musik program berjudul “The Four Season” dengan bagian-bagian puitis yang 

menceritakan tentang periode cuaca yaitu, musim semi, musim panas, musim 

gugur, dan musim dingin. Masing-masing bagian musim yang ditulis mengacu 

pada emosi untuk menggambarkan setiap musim. Periode klasik, musik program 

belum sering disusun, mungkin karena belum banyak komposer yang mengenal 

jenis seni musik yang bersifat naratif tersebut. Sedangkan pada periode Romantik, 

musik program sangat berkembang dengan pesat karena emosi lebih ditonjolkan 

pada periode ini . Musik program seperti dapat membuat  pendengar  masuk 

dalam sebuah pengalaman khusus selain duduk di depan para musisi. Hal itu 

berkaitan dengan gagasan murni dari Geramtkunstwerk, yaitu seni 

menggabungkan opera, desain panggung, koreografi, puisi dan lain-lain, untuk 

menghasilkan suatu pengalaman artistik yang total.
7
 “Symphonie fantastique” 

merupakan musik program karya Hector Berlioz. “Symphonie fantastique”  

adalah narasi musik dari kisah cinta  emosional dan hiperbola yang ia tulis 

sendiri. Komposer Perancis lainnya adalah Camille Saint-Saëns menulis banyak 

karya karya pendek dari program musik yang ia sebut “Poems Tone”. Karyanya 

yang paling terkenal adalah “La Danse Macabre” atau “Tarian Kematian” yang 

didalamnya terdapat bunyi nyata lonceng pada jam tengah malam, maut sebagai 

pemain biola, bunyi – bunyi tulang yang ditirukan oleh xylophone serta bunyi 

kokok ayam yang dimainkan oleh oboe pada akhir komposisi musik programnya. 

                                                           
7
 Josep. Kerman, G. Tomlinson, dan V. Kerman. LISTEN (New York: Beford/ St. Martin’s, 

2002), 274. 



10 
 

Komposer Paulus Dukas juga merupakan komposer yang membuat karya musik 

program paling dikenal karena nada puitisnya yang berjudul “The Sorcerer's 

Apprentice”, berdasarkan cerita dari Johann Wolfgang von Goethe. 

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. 

”Leitmotif is a musical motive associated with some person, thing, idea, or symbol 

on the drama.”
8
 

(Leitmotif adalah sebuah motif musik yang berhubungan dengan beberapa orang, 

benda, idea atau simbol pada drama) 

Leitmotif pertama kali dipakai oleh Weber (1786-1826), suatu teknik 

komposisi berupa tema khusus yang memiliki hubungan dengan suatu peran dalam 

sebuah opera. Tema tersebut diubah sesuai dengan perasaan atau karakter dalam 

peran tersebut. Teknik leitmotif tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh 

Wagner dalam opera-operanya untuk mempersatukan idiom musiknya dan 

menghubungkannya dengan aksi di pentas. Pemeran-pemeran utama mendapat 

motif-motif sendiri yang kemudian diubah dan dikembangkan melalui transformasi 

tematis untuk menggambarkan perkembangan sifat mereka selama cerita opera itu. 

Leitmotif dipakai untuk menggambarkan lambang-lambang utama dalam sebuah 

cerita. Misalnya motif pedang Siegfried, atau tombak Wotan. Musik Wagner 

kemudian menjadi acuan pengaturan standar banyak komponis seperti Bruckner, 

Alban Berg, Schoenberg, Gustav Mahler dan Richard Strauss. Musik Wagner 

mendapatkan suatu tempat utama dalam sejarah musik Romantik, bahkan opera 

Wagner menjadi acuan awal perkembangan musik film, dengan tema yang besar 

yang terdiri dari leitmotif-leitmotif pendek. Karya operanya yang terkenal berjudul 

Tristan und Insolde
9
. 

                                                           
8
 Josep. Kerman, G. Tomlinson, dan V. Kerman, 276 

9
 Rhoderick J. Mcneill. Sejarah Musik 2 (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2000), 165 
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Akhir periode Romantik sekitar 1854-1857, Franz Liszt menciptakan karya 

simfoni yang bersifat programatik yang disebut ”Symphonic Poem”, diambil 

berdasarkan kata-kata dari puisi. Symphonic 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 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
10

. 

Sebagian besar musik pada periode Romantik berbentuk programatik, baik 

musik vokal, musik instrumental, maupun opera. Cerita, mitos, puisi, dan 

pengalaman hidup seseorang menjadi sumber inspirasi atau program yang 

kemudian diekspresikan menjadi sebuah karya musik yang agung. Perkembangan 

musik program tidak hanya berhenti pada periode ini. Selanjutnya pada 

perkembangan musik abad 20, musik program menjadi sangat menarik dan 

’program’ itu sendiri tetap bertahan sebagai ide dalam musik simfoni. Komponis 

musik program yang sangat terkenal di abad 20 antara lain Claude Debussy (Three 

Nocturnes), Arnold Schoenberg (Pierot Lunaire), dan Igor Stravinsky (The Rite of 

Spring) 
11

. 

 

2. Struktur dan bentuk musik program 

Pada musik program, bentuk dan isi dipengaruhi oleh beberapa asosiasi 

musikal diluar program yang sudah ada. tipe seperti ini dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

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

Hector Berlioz, Don Quixote- Strauss. 

                                                           
10 Josep. Kerman, 286. 
11

 Rhoderick J. Mc Neil, 165. 



12 
 

b. Descriptive atau representational, bentuk musik program untuk 

menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang dan waktu (representasional) 

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
12

. 

 

C. Kuartet Gesek 

1. Pengertian kuartet gesek 

Kuartet gesek merupakan bentuk musik ansambel yang terdiri dari  dua biola, 

satu biola alto, dan satu cello. Dalam praktiknya istilah kuartet gesek termasuk 

dalam bentuk musik kamar
13

. 

 

2.   Sejarah kuartet gesek 

Musik instrumental berkembang pertama kali pada tahun 1450-1600 sebagai 

salah satu jenis musik yang indepanden dari musik vocal. Selama periode 

renaisans, alat-alat musik sering digunakan dalam sajian musik vokal, untuk 

lapangan terbuka agar suaranya menggema, serta untuk bagian suara yang tidak 

dinyanyikan
14

.   

Di Inggris selama masa pemerintahan Ratu Elisabeth I (1558-1603) dan James 

I (Raja Inggris dari tahun 1603-1625) musik menjadi sangat popular di kalangan 

orang terpelajar meskipun belum ada konser-konser. Rumah tangga atau keluarga 

kaya biasanya memiliki satu set “viol-viol” dalam berbagai ukuran, dan sebuah 

                                                           
12

 Leon Steien, 137 
13

 Josep Kerman, Gary Tomlinson. LISTEN. (New York: Bedford ST.Martin’s. 2002),  202 
14

 Rhoderick J. Mc Neil, 144 
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harpsichord kecil. Sejak itu ansambel gesek (khususnya ansambel viol) mulai 

muncul dan berkebang 
15

. 

Musik instrumen khususnya ansambel gesek mulai berkembang pada 

pertengahan barok (1660-1700). Perkembangan ini ditandai dengan mulai 

munculnya sonata gerejawi dan sonata kamar. Instrumen yang sering digunakan 

adalah dua instumen biola dan satu continuo, yang biasa disebut trio sonata 
16

. 

Pada akhir abad 18 peran trio sonata yang melibatkan continuo menjadi 

kurang penting. Masuk ke periode klasik peran sonata trio digantikan dengan 

kuartet gesek yang terdiri dari dua biola, satu biola alto dan satu cello. Kuartet 

gesek pertama kali diperkenalkan di Jerman, Austria dan Bohemia. Tokoh-tokoh 

yang memprakarsai kuartet gesek adalah Asplmayr, Ordonez, F.X Richter dan 

Josep Haydn. Biasanya kuartet gesek hanyalah sebagai divertimento, yaitu 

pertunjukan yang hanya bersifat menghibur, yang di desain untuk musik solo 

pada umumnya. Tidak sampai sekitar tahun 1710, kuartet gesek menjadi genre 

musik kamar yang lebih serius dalam sistem penulisan, gaya dan karakter 
17

. 

Komponis yang paling terkenal dan paling berpengaruh adalah Joseph Haydn 

(1732-1809), Haydn mulai menciptakan kuartet-kuartet gesek pada tahun (1768-

1722) dan menggunakan beberapa istilah dalam judul kuartet-kuartetnya seperti 

divertimento dan sonata. Sedikit demi sedikit perbedaan arti diantara istilah-

istilah tersebut menjadi lebih jelas sehingga musik yang sifatnya hiburan diberi 

nama lama, dan yang lebih serius diberi nama baru. 

Pada 1768, Haydn menciptakan enam kuartet Op 9. Haydn sendiri menggarap 

Op 9 sebagai karya pertama dalam kuartet-kuartetnya yang resmi. Kuartet Haydn 

yang paling terkenal adalah Op 26 no 3, karya ini adalah rangkaian variasi pada 

sebuah melodi agung  yang diciptakan untuk ulang tahun kaisar Austria pada 

                                                           
15

 Rhoderick J. Mc Neil, 161 
16

 Rhoderick J. Mc Neil, 222 
17

 Stanley Sadie, The Groove Dictionary of Music an Musician. Vol 24 (New York: 

Macmillan Publisher Limited, 2002) 585 
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tahun 1797, sampai saat ini kuartet Haydn masih sangat berpengaruh dan menjadi 

bagian utama dalam repertoar kuartet gesek masa kini
18

. 

Pada masa setelah Haydn, Ludwig van Bethoven menjadi salah satu komposer 

yang paling berperan dalam perkembangan musik instrument klasik, khususnya 

kuartet gesek. Bethoven menciptakan 16 karya yang sebagian besar dikenal kaya 

akan elemen-elemen musical seperti; register paling rendah sampai register paling 

tinggi, sinkopasi yang tajam, aksen yang baik dan nada disonan. Bethoven 

membuat tuntutan baru dalam bermusik yang berbeda dengan form klasikk pada 

umumnya 
19

. 

Pada periode romantik, nama Niccolo Paggini (1782-1840) merupakan salah 

satu pemain virtuoso yang terkenal dengan teknik permainan yang berbeda pada 

jamanya. Paggini adalah satu-satunya solois dan composer yang menemukan 

teknik permainan yang bervariasi dan brillian. Beberapa teknik yang dipakai  

dalam permainanya adalah harmonic, pizzicato, menggesek biola dengan bow 

yang dibalik (col legno), double dan triple stop, yaitu dalam setiap gesekan 

terdapat dua atau tiga nada yang berbunyi secara bersama
20

.

                                                           
18

 Stanley Sadie, 588 
19

 Rhoderick J. Mc Neil, 215 
20

 Milton. Cross, Encyclopedia of The Great Composers and Their Music. New Relased 

Edition Vol.II (New York: Double & company Inc.1962), 567-569 
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3.  Instrumen Dalam Kuartet Gesek Dan Piano 

a. Biola 

Biola memiliki register yang tinggi sehingga dalam kuartet gesek, untuk nada-

nada suara yang tinggi dan lincah biasanya dimainkan oleh biola. Biola lebih 

banyak memainkan melodi-melodi yang lincah, kuat dan brilian dan memiliki 

register suara yang luas, sehingga bisa memainkan berbagai karakter dan suasana 

21
.  

The violin is the instrument that is capable of the greaestvanety of expression. 

Like the human voice it may echo every emotion 
22

. 

 

Pada umumnya biola memiliki karakter suara yang lembut dan ekspresif. 

Teknik-teknik dalam permainan biola sangat kaya dalam menggambarkan 

berbagai suasana, karakter, dan emosi. 

 

The violin is capable expressing every emotion, from the deepest pathos to the 

wildest gayety of the ut most frenzy. Its use as a solo instrument is widespread, 

and it play the most important part in orchestra. It lends it self to the expression 

of the every shade of felling, and while many instrument have only one or two 

distinctive tone-colors, the violin possesses themall 
23

. 

 

Permainan kuartet gesek lazim terdapat dua biola yang dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu biola 1 dan biola 2. Biola satu memainkan nada-nada register atas 

(sopran), sedangkan biola 2 memainkan nada-nada register tengah (alto), biola 1 

tidak selalu memainkan melodi utama di dalam kuartet gesek. Biola 1, biola 2, 

biola alto dan cello dapat memainkan melodi utama atau solo, sesuai dengan 

komposisi yang ditulis. 

 

 

 

                                                           
21

 Roy Bennet, Instrument of the Orchestra (Australia: Cambridge University Pers, 1982), 10 
22

 Athur Elson. The Book of Musical Knowledge. Vol II (New York: Halcyon House 1942),  

398  
23

 Athur Elson, 403 



16 
 

b.  Biola Alto 

Viola atau biola alto memiliki ukuran yang lebih besar dari pada biola, dan 

memiliki karakter suara yang lebih rendah dan gelap. Nada-nada tinggi biola alto 

memiliki karakter suara yang tebal, kuat tetapi tenggelam. Sedangkan nada-nada 

tengahya berkesan hangat dan gelap. Sampai jaman Mozart, biola alto banyak 

memainkan melodi nada-nada tengah. Sampai abad 19, para composer mulai 

menggunakan biola alto untuk memperkaya bagian lagu dengan memainkan 

melodi-melodi dan ritme yang lincah 
24

. Biola Alto memainkan bagian ke tiga 

dalam kuartet gesek (tenor) hal ini bukan berarti bahwa biola alto hanya 

memainkan nada-nada rendah, biasanya juga memainkan nada-nada tinggi atau 

melodi utama. 

 

c. Cello 

Cello merupakan instrumen yang memiliki struktur bentuk yang paling besar 

diantara biola dan biola alto, sehingga cello pada umumnya memainkan melodi-

melodi bass 
25

. 

   Owing to the length an comparative thinness of its string, the cello has as 

much variety expressin as the violin; bit its utterance is of a deeper and more 

masculine sort 
26

. 

 

 

d. Piano 

Piano menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan alat musik berdawai 

baja,  yang dibunyikan dengan memukulkan palu-paluan pada dawai tersebut, dan 

dimainkan oleh jari-jemari tangan dengan menekan tutsnya 
27

. Pemain piano 

disebut pianis, pada saat awal-awal diciptakan, suara piano tidak sekeras piano 

abad XX-an, seperti piano yang dibuat oleh Bartolomeo Cristofori (1655 - 1731). 

Meskipun siapa penemu pertama piano, yang awalnya dijuluki gravecembalo col 

                                                           
24

 Athur Elson, 404 

              
25

 Athur Elson, 405  
26

 Athur Elson, 407 
27

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi keempat (Jakarta: penerbit PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008) 
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piano e forte (harpsichord dengan papan tuts lembut dan bersuara keras), masih 

menjadi perdebatan, banyak orang mengakui, Bartolomeo Cristofori sebagai 

penciptanya. Piano juga bukan alat musik pertama yang menggunakan papan tuts 

dan bekerja dengan dipukul. Alat musik berprinsip kerja mirip piano telah ada 

sejak 1440. Piano memiliki range nada paling luas yaitu A0 - C8
28

. 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Schejtman, Rod. Music Fundamentals. The Piano Encyclopedia. (New York: Halcyon 

House, 2008), 40-42 

 


