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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbuatan baik seseorang biasanya akan dikenang setelah seseorang 

tersebut tidak ada di samping kita. Ketidakberadaan seseorang itu dapat 

berupa kepergian atau kematian. Ketidakberadaan tersebut kemudian 

menjadi sangat terasa karena ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan 

bersama-sama atau perbuatan baik yang dilakukan itu juga turut lenyap. 

Ada keinginan untuk mengenang kembali peristiwa yang 

menyenangkan atau menggembirakan bersama dengan orang-orang yang 

dicintai dengan cara merenung sendirian, membuka album foto, atau 

berkisah kepada orang lain dalam bentuk curahan hati. Hasil dari 

mengenang orang yang sudah meninggal biasanya dapat berbentuk karya 

seni seperti puisi, lukisan, patung, cerpen hingga lagu dan komposisi 

musik. 

Komposisi musik untuk menggambarkan, menceritakan dan 

mengenang perbuatan baik seseorang termasuk dalam kategori musik 

program. Musik program adalah musik instrumental yang dapat 

menceritakan sesuatu. 
1
 Tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku , 

karena bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau 

puisi. Bentuknya kebanyakan adalah free form dan cenderung bebas. 

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 
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yang tidak berhubungan dengan ide dari luar, seperti ide kesusatraan atau 

sikap emosi yang subyektif dari komponis sendiri.
2
 

Dalam membuat musik program dibutuhkan imajinasi kreatif dari 

seorang komposer agar pendengar dapat mengerti apa yang diceritakan 

komposer lewat karya musik. Salah satu komposisi yang terkenal adalah 

“Four Seasons” karya Antonio Vivaldi. Pada karya ini Vivaldi mencoba 

untuk menggambarkan suasana 4 musim, yaitu summer, fall, autumn, dan 

winter yang terjadi di Eropa. 

Penulis sebagai seorang mahasiswa yang sedang menempuh tugas 

akhir konsentrasi komposisi musik tertarik untuk menyusun komposisi 

musik program yang berjudul “WIDODO”, Sebuah Komposisi Musik 

Program untuk Kuartet Gitar. Penulis ingin menggambarkan kenangan 

penulis kepada seseorang yang sangat penting dalam kehidupan penulis 

yaitu sosok Ayah. Penulis ingin menuangkan kenangan, hal-hal yang baik 

dan membanggakan saat bersama Ayah selama hidupnya tersebut dalam 

bentuk komposisi musik program.  

Widodo merupakan nama dari Ayah penulis. Penulis mengangkat judul 

karya komposisi dengan nama sang Ayah sebagai wujud apresiasi penulis 

kepada almarhum sang Ayah. Komposisi ini akan disusun dan ditulis 

dengan menggunakan struktur musik free form yang memiliki tiga bagian. 

Bagian pertama berjudul Kepribadian, bagian kedua berjudul Keluarga dan 

bagian ketiga berjudul Penderitaan. Karya komposisi musik ini formatnya 

adalah untuk kuartet gitar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merencanakan untuk menggubah sebuah komposisi musik sebagai 

kenangan terhadap ayah tercinta dengan judul “WIDODO, Sebuah 

Komposisi Musik Program untuk Kuartet Gitar.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi “WIDODO, Sebuah 

Komposisi Musik Program untuk Kuartet Gitar? 

2. Bagaimana analisis struktural dari “WIDODO”, Sebuah Komposisi 

Musik Program untuk Kuartet Gitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian penulis adalah: 

1. Mengetahui proses penyusunan “WIDODO”, Sebuah Komposisi 

Musik Program untuk Kuartet Gitar. 

2. Mengetahui analisis struktural dari “WIDODO”, Sebuah Komposisi 

Musik Program untuk Kuartet Gitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi penulis adalah dapat menerapkan pendidikan 

yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan, juga sebagai syarat akhir 

perkuliahan dan menjadi latian penulis untuk menuangkan cerita kepada 

pendengar agar mengerti cerita karya penulis. 

Mengenalkan pada masyarakat bahwa musik juga dapat menjadi 

sarana penggambaran sebuah bentuk cerita. 

Menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa dan 

menambah wawasan terhadap komposisi musik khususnya komposisi 

musik program. 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis membatasi 

penelitian saat proses penyusunan “WIDODO, Sebuah Komposisi Musik 

Program untuk Kuartet Gitar” dan analisis struktural dari “WIDODO, 

Sebuah Komposisi Musik Program untuk Kuartet Gitar”. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis 

dan kajian musikologis. Sistematika penulisan terdiri dari pengumpulan 

data, pengolahan data, analisis data penciptaan dan penulisan laporan.  

Pada tahap pengumpulan data, penulis mencari contoh-contoh karya 

komposisi musik program yang sudah ada, terutama repertoar untuk 

kuartet gitar, sebagai referensi dalam tahap awal pembuatan karya 

komposisi musik program yang berjudul “WIDODO, Sebuah Komposisi 

Musik Program untuk Kuartet Gitar”. Pengumpulan data juga dilakuan 

dengan cara mewawancarai kepada pihak yang berkaitan langsung dengan 

objek penelitian, yakni ibu penulis dan beberapa saudara kandung 

almarhum ayah. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi 

pustaka mengenai hal-hal yang relevan dengan musik program. 

Pada tahap pengolahan data diawali dengan menentukan struktur 

musik yang akan dikerjakan. Selanjutnya, alur cerita mengenai sosok Ayah 

yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data digunakan sebagai acuan  

penting dalam menentukan motif atau tema musik sesuai kaidah dalam 

musik program. Setelah tahap pengolahan data utama tersebut, penulis 

mulai menuangkan ide-ide musikal berdasarkan struktur musik dan alur 

cerita yang diangkat ke dalam komposisi musik. 

Pada tahap analisis data, penulis melakukan analisis terhadap beberapa 

referensi repertoar komposisi untuk kuartet gitar yang sudah ada sebagai 

acuan dalam membuat karya komposisi dengan cara melihat struktur 

musik, motif atau tema melodi, serta susunan harmonisasinya. Penulis juga 

mencari informasi dan meminta pendapat kepada teman-teman yang sudah 

pernah membuat karya komposisi musik program kemudian melakukan 

analisis secara bersama-sama. 

Proses berikutnya adalah penciptaan atau menggubah komposisi musik 

dalam bentuk tulisan. Dalam proses ini penulis mengerjakan karya 

komposisi berdasarkan struktur musik yang sudah ditentukan yang dijalin 
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dengan cerita yang disusun. Penulisan komposisi musik dalam penelitian 

ini menggunakan aplikasi notator Sibelius. 

Proses terakhir adalah penulisan laporan dalam bentuk deskriptif 

analisis dengan kajian musikologis yang menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 


