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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Warna, Cerita, dan Kursi Tua 

“Warna, Cerita, dan Kursi Tua” merupakan judul komposisi penulis 

yang terdiri dari kata “warna”, “cerita”, dan “kursi tua”. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masing-masing memiliki arti sebagai berikut. 

Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh 

benda-benda yang dikenainya. Cerita adalah tuturan yang membentangkan 

bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan sebagainya). Kata 

“Kursi Tua” terdiri dari kata ‘kursi’ dan ‘tua’. Kursi merupakan tempat duduk 

yang berkaki dan bersandar. Tua dapat diartikan sebagai sudah lama; sudah 

termasuk dalam waktu yang lampau. Dengan demikian, makna dari kata “kursi 

tua” adalah tempat duduk bersandar dan berkaki yang sudah lama. 

Ide musikal yang digunakan melingkupi masa kecil penulis ketika 

berada di sekolah dasar. Maka dari itu, judul tersebut dijadikan sebagai sebuah 

analogi akan pengalaman pribadi. Kata-kata yang digunakan dalam judul 

tersebut digunakan sebagai sebuah simbol yang merepresentasikan suatu hal. 

Kata “warna” dapat melambangkan suasana yang dirasakan penulis ketika 

menjadi seorang siswa sekolah dasar. Kata “cerita” dapat menggambarkan 

pengalaman pribadi penulis ketika masih bersekolah di sekolah dasar. Kata 

“kursi tua” dapat diartikan sebagai waktu, dalam arti pengalaman tersebut 

sudah terjadi beberapa tahun silam. 

 

B. Musik Program 

Musik program adalah musik yang bersifat naratif atau deskriptif; istilah 

ini sering digunakan dalam semua musik yang berupaya untuk 

merepresentasikan konsep musikal tambahan tanpa menggunakan kata-kata.1 

Musik program dapat dikategorikan sebagai musik bebas atau free form, karena 

                                                           
       1 Roger Scruton, “Programme Music” dalam The New Grove Dictionary of Music and Musician, 

Stanley Sadie, ed., Edisi ke-2 Jilid 19 (London: McMilan Publisher Ltd, 2001), 396. 
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judul yang digunakan bersifat bebas dan tidak terikat dengan tipe karakter yang 

dapat ditemukan di musik absolut. Dalam musik program, bentuk dan ide 

musikal dipengaruhi oleh sebuah asosiasi atau program musikal tambahan. 

Musik program sendiri memiliki empat jenis: 

1. Narrative adalah jenis musik program yang berdasarkan rangkaian atau 

urutan kejadian. Salah satu contoh karya yang merepresentasikan jenis ini 

adalah “Symphonie Fantastique” ciptaan Hector Berlioz dan “Don 

Quixote” ciptaan Richard Strauss. 

2. Descriptive atau Representational adalah jenis musik program lainnya yang 

mewakili suatu kejadian di lingkup ruang, waktu, ataupun suasana. Karya 

yang mewakili jenis ini adalah “The Fountain of Rome” ciptaan Respighi 

dan “Pictures at an Exhibition” ciptaan Moussorgsky. 

3. Appellative merupakan jenis musik program yang mengandung karakter 

yang tertera langsung pada judul komposisi, seperti karya dari Robert 

Schumann yang berjudul “Carnival”. 

4. Ideational merupakan jenis musik program yang berupaya untuk 

mengekspresikan sebuah konsep filosofi atau psikologi. Bagian pertama 

dari “Faust Symphony” ciptaan Franz Liszt menggunakan jenis ini.2 

Franz Liszt, komponis asal Hungaria menjelaskan musik program 

sebagai berikut: “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 attention to a 

poetical idea of the whole or to a particular part of it.” [setiap kata pengantar 

dalam sebuah bahasa yang jelas dimasukan ke dalam suatu musik instrumental 

dalam arti komposer bermaksud untuk melindungi para pendengar dari 

interpretasi puitis yang salah dan untuk mengarahkan perhatiannya kepada 

sebuah ide puitis dari seluruh atau sebagian].3 

                                                           
       2 Leon Stein, Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Form (New Jersey: 

Summy –Bichard Music, 1999), 171. 

       3 Stein, 171. 
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Penulis akan membuat komposisi musik program yang bersifat 

deskriptif, karena penulis ingin “menceritakan” suasana yang dirasakan oleh 

penulis semasa menjalani kehidupan sebagai seorang siswa sekolah dasar lewat 

komposisi musik program. 

 

C. Ansambel Musik 

Ansambel musik merupakan sekumpulan orang yang memainkan 

instrumen musik secara bersamaan. Pada umumnya, ansambel musik terdiri 

dari dua instrumen musik atau lebih, seperti duo, trio, dan kuartet. Ansambel 

musik juga bisa dikategorikan berdasarkan jenis instrumen, seperti ansambel 

gesek, ansambel tiup, ataupun ansambel perkusi. Dari berbagai jenis ansambel 

tersebut dapat digabung menjadi suatu ansambel musik yang besar, yaitu 

orkestra,4 karena memiliki banyak orang yang memainkan berbagai instrumen 

dari berbagai seksi musik. Penulis akan menggunakan format ansambel musik 

untuk komposisi musik program ini. Format ansambel musik digunakan oleh 

penulis untuk mendapatkan karakter suara yang diinginkan. Berikut penjabaran 

beberapa instrumen yang akan digunakan dalam ansambel musik: 

 

1. Alat Musik Gesek 

Alat musik gesek adalah instrumen musik yang dimainkan dengan 

cara digesek menggunakan bow. Alat musik ini akan menghasilkan bunyi 

jika terjadi gesekan antara dawai dan busurnya. Instrumen gesek memiliki 

kontrol volume yang baik, dapat dimainkan secara cepat dan tanpa berhenti 

(kecuali instrumen bas gesek). Beberapa contoh alat musik ini adalah biola, 

biola alto, violoncello, dan contrabass. Berikut beberapa instrumen gesek 

yang akan digunakan oleh penulis: 

 

                                                           
       4 Ensiklopedi Musik Jilid 2 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992). Orkestra, atau dalam bahasa 

Inggris yaitu Orchestra, adalah susunan alat-alat musik. Dalam bahasa Yunani, orkestra dahulu 

dikenal sebagai tempat tari, lalu berkembang menjadi ‘tempat bersembunyi’ para pemain musik. 

Sekarang arti kata orkestra sudah lebih khusus, yaitu kelompok lengkap instrumen, baik berdiri 

sendiri atau mengiringi vokal. 
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a. Violin 

 

Gambar 2.1 Violin 

 

Violin merupakan sebuah instrumen yang tidak asing lagi di 

kalangan pemusik. Alat ini sering digunakan dalam memainkan 

berbagai jenis musik, baik jazz, pop, ataupun dalam lagu-lagu melayu. 

Biola memiliki empat senar, yang terdiri dari nada G, D, A, dan E. 

Penulisan notasi menggunakan treble clef atau kunci G. Violin 

memiliki wilayah nada G3 sampai E7, dan bunyi nada sesuai dengan 

penulisan. 

 

 

Gambar 2.2 Nada dan Wilayah Nada Violin 

 

Setiap senar memiliki warna nada / timbre yang berbeda. Senar 

G memiliki kualitas suara yang bulat, kaya, dan agak gelap. Senar D 

memiliki karakter suara yang bulat tetapi tidak begitu gelap. Senar A 
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memiliki karakter suara yang cenderung lebih terang, dan senar E 

memiliki karakter suara yang cerah dan nyaring.5 

b. Viola 

 

Gambar 2.3 Viola 

 

Viola merupakan alat musik gesek yang ukurannya yang lebih 

besar dari violin. Viola memiliki empat senar yang terdiri dari nada C, 

G, D, dan A. Penulisan notasinya menggunakan alto clef atau kunci C. 

Wilayah nada yang dapat dicapai oleh viola adalah antara C3 sampai 

C6, dan bunyinya sesuai dengan yang tertulis. 

 

 

Gambar 2.4 Nada dan Wilayah Nada Viola 

 

Sama seperti biola, Viola memiliki warna suara yang berbeda-

beda. Senar C memiliki warna suara yang gelap, kaya, dan terkadang 

bernuansa kurang menyenangkan dalam suasana musikal tertentu. 

Senar bagian tengah (nada G dan D) memiliki suara yang lebih netral 

dan tidak begitu menusuk. Senar atas (nada A) memiliki kualitas suara 

yang menarik.6  

 

                                                           
       5 Kent Kennan, Donald Grantham, The Technique of Orchestration Fifth Edition (New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc., 1997), 8. 

       6 Kennan, 20. 
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c. Violoncello 

 

Gambar 2.5 Violoncello 

 

Violoncello atau akrab disebut cello merupakan alat musik 

gesek yang lebih besar daripada biola dan biola alto, tetapi tidak 

sebesar contrabass. Alat musik ini dimainkan dengan cara disandarkan 

di bagian bahu kiri pemain. Cello memiliki empat senar dengan open 

string C, G, D, dan A, dan register suaranya satu oktaf lebih rendah 

dari biola alto. Penulisan notasi untuk cello menggunakan bass clef 

atau kunci F. Wilayah nada yang dapat dicapai oleh cello adalah C2 

sampai E5, dan bunyinya sesuai dengan yang ditulis. 

 

 

Gambar 2.6 Nada dan Wilayah Nada Violoncello 

 

Instrumen cello memiliki semacam reputasi akan produksi nada 

yang hangat dan suara yang matang. Suara yang kaya dan penuh dapat 
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ditemukan pada senar bagian bawah (senar C dan G), terkhusus pada 

senar C. Senar D memiliki karakter yang cenderung lebih terang, 

dengan kehangatannya dan kualitas yang memukau. Senar A memiliki 

karakter yang bersemangat, seolah-olah bernyanyi seorang diri.7 

 

2. Alat Musik Tiup 

Alat musik tiup dapat dibagi menjadi dua jenis: woodwind (alat 

musik tiup yang terbuat dari kayu) dan brass (alat musik tiup yang terbuat 

dari logam). Sumber bunyi alat musik tiup dihasilkan oleh udara yang 

ditiup dari mulut pemain. Bentuk alat musik yang menyerupai tabung 

berfungsi sebagai resonator. Tinggi rendah nada ditentukan oleh panjang 

tabung, serta alat bantu berupa clef / slide. Berikut beberapa alat musik tiup 

yang akan digunakan dalam komposisi penulis: 

 

a. Flute 

 

Gambar 2.7 Flute 

 

Flute merupakan alat musik tiup kayu yang sering digunakan 

dalam sebuah orkestra. Flute memproduksi suara dengan aliran udara 

melalui blowhole yang ditiup oleh pemain. Untuk memproduksi nada-

nada yang diperlukan, flute memiliki alat bantu yaitu clef. Wilayah 

nada yang dapat dimainkan di Flute antara C4 (C tengah) hingga C7. 

                                                           
       7 Kennan, 24. 
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Penulisan notasi untuk flute menggunakan treble clef, dan bunyinya 

sesuai dengan penulisannnya. 

 

 

 

Gambar 2.8 Wilayah Nada Flute 

 

Wilayah nada rendah (antara nada C4 hingga A4) memiliki 

warna suara yang gelap. Wilayah nada tengah (antara A4 sampai F5) 

memproduksi kualitas yang terkesan manis. Wilayah nada yang lebih 

tinggi (antara F5 sampai E6) memproduksi suara yang terang dan 

mengalir. Wilayah nada tertinggi (antara E6 sampai C7) memproduksi 

suara yang cemerlang dan terdengar tajam bagi pendengar.8 

 

b. Clarinet 

 

Gambar 2.9 Clarinet 

 

Clarinet merupakan instrumen lain yang juga terbuat dari kayu. 

Clarinet dimainkan dengan meniup mouthpiece yang menggunakan 

satu reed / bilah kayu. Alat bantu instrumen ini untuk mencari nada 

                                                           
       8 Don B. Ray. The Orchestration Handbook: The Essential Guide to Every Instrument in the 

Orchestra (Amerika: Hal Leonard Corporation, 2000), 7. 
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menggunakan clef. Clarinet memiliki beberapa jenis, tetapi yang 

paling umum adalah Clarinet in Bes. Wilayah nada yang dapat dicapai 

oleh clarinet in Bes antara D3 sampai E6. Penulisan notasi Clarinet 

menggunakan treble clef dengan transposisi9 suara mayor 2 lebih 

rendah dari penulisannya. 

 

 

Gambar 2.10 Wilayah Nada Clarinet 

 

Sama seperti flute, clarinet in Bes memiliki beberapa warna 

suara berdasarkan wilayah nadanya. Wilayah nada rendah (D3 sampai 

Bb3) memiliki suara yang kaya dan berserak. Wilayah nada bagian 

tengah (B3 sampai D4) tidak memiliki proyeksi suara yang begitu 

banyak. Wilayah nada yang agak tinggi (D4 sampai A5) memiliki 

suara yang cerah dan mempunyai proyeksi suara yang baik. Wilayah 

nada paling atas (A5 sampai E7) memiliki suara yang melengking dan 

tajam.10 

 

3. Alat Musik Perkusi 

Alat musik perkusi dibagi menjadi dua jenis: pitched percussions 

(alat perkusi yang mengeluarkan nada) dan unpitched percussions (alat 

musik yang mengeluarkan nada yang tidak terdeteksi). Alat musik perkusi 

juga memiliki dua kategori berdasarkan medianya, yaitu idiophone 

(mempoduksi suara dari alat itu sendiri) dan membranophone 

(memproduksi suara dari sebuah membran). Alat perkusi dapat dimainkan 

dengan cara dipukul, diraba, digosok, digoncangkan, bahkan dipetik. 

Berikut beberapa contoh alat perkusi, yang akan digunakan oleh penulis: 

                                                           
       9 Transposisi: tidak dituliskan dalam nada aslinya. 

       10 Ray, 9. 
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a. Triangle 

 

Gambar 2.11 Triangle 

 

Triangle merupakan alat musik perkusi yang berbentuk segitiga 

dengan salah satu ujung sedikit terbuka. Triangle merupakan jenis alat 

musik perkusi yang termasuk dalam kategori idiophone. Triangle 

dimainkan dengan cara dipukul oleh pemukul khusus yang terbuat dari 

besi, dan Triangle bisa dipegang tangan atau digantung di tempat yang 

tersedia. Ketika dipukul secara berkala, maka akan mengeluarkan suara 

yang cemerlang dan berenergi.11 

 

b. Tambourine 

 

Gambar 2.1 Tambourine 

 

Tambourine merupakan alat musik perkusi yang masuk 

kategori idiophone ataupun membranophone, tergantung dari alatnya 

sendiri. Tambourine memiliki kerangka yang terbuat dari plastik atau 

                                                           
       11 Ray, 34. 
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kayu, dan besi-besi berbentuk lingkaran di sekitar kerangkanya. 

Beberapa tambourine memiliki membran yang terbuat dari kulit. 

Ketika tamborin dipukul, suaranya seperti snare drum yang kecil. 

Ketika tambourine digoncangkan, besi-besi lingkaran memproduksi 

suara yang gemericik.12 

 

                                                           
       12 Ray, 34. 


