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BAB II 

Landasan Teori 

 

A. Widodo 

Widodo adalah seorang kepala keluarga dari penulis. Beliau lahir di 

Magelang, 26 Oktober 1957. Widodo adalah anak kedua dari dua 

bersaudara. beliau adalah orang yang berkarakter tegas, disiplin, 

nasionalis, berjiwa sosial tinggi dan bertanggung jawab. Pada tanggal 7 

september 1985, menikah dengan seorang wanita kelahiran 20 April 1960 

yang bernama Rini Herawati. Mereka berdua  dikaruniai dua orang anak 

laki-laki yang bernama Januar Wahyu Handoko pada tanggal 19 Januari 

1988 dan Novan Dwi Heryanto pada tanggal 28 November 1989.  

Pada saat berumur 25 tahun, beliau bekerja di Kelurahan 

Potrobangsan sebagai Staf Pemberdayaan Lingkungan. Pada tahun 1983 

beliau diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1990 beliau dimutasikan ke 

Magelang dan dipindahtugaskan di SMK Negeri 1 Magelang dan menjabat 

sebagai staf tata usaha dan perbendaharaan gaji. Pada umur 50 tahun 

beliau dipindah tugaskan di Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan 

Magelang Selatan sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kota. Dan akhirnya 

pada tanggal 12 Agustus 2013 beliau meninggal dunia karena mengidap 

penyakit kanker paru-paru. 

 

B. Musik Program 

Musik program menurut Frans List seperti “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” (seperti pembukaan yang ditambahkan pada 

suatu karya musik instrumental dengan tujuan agar pendengar tidak 
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menciptakan intrepetasi yang salah serta agar komponis itu sendiri dapat 

memusatkan perhatian ide-ide dari keseluruhan maupun bagian-bagian 

kecil dari musik tersebut.)
1
. List tidak menganggap bahwa musik 

merupakan media yang dapat mendeskripsikan suatu obyek secara 

langsung, namun ia menganggap bahwa musik dapat menuntun 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 sendiri
2
.Istilah musik 

program mulai diperkenalkan pada periode romantik 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 

                                                           
1
 Leon stein, Structure & Style, The Study and Analyisis of Musical Form (USA: Summy-

Bichard Music, 1979), hlm. 171. 
2
Rhoderick J. McNeill, Sejarah Musik 2 (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hlm. 61  
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diangkat saat musik dibunyikan.
3
 Artinya musik kini tidak lagi mengikuti 

aturan bentuk yang baku tetapi terikat pada urutan cerita yang sama. 

Pada musik program, bentuk dan isi dipengaruhi oleh beberapa 

asosiasi musikal diluar program yang sudah ada. Tipe seperti ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: Narative, berdasarkan urutan kejadian. 

Descriptive atau representational, bentuk musik program untuk 

menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang dan waktu 

(representasional). Appelative, terdiri dari sebuah karakter yang dinyatakan 

langsung pada judul. Ideational, berusaha untuk mengekspresikan 

beberapa konsep filosofi dan psikologi. 

 

C. Musik Kamar dan Kuartet Gitar 

1. Musik Kamar 

       Istilah musik kamar memiliki pengertian yang bervariasi. Pada 

pertengahan abad 16 hingga abad 17, istilah musica da camera (bahasa 

Italia) dan kammermusik (bahasa Jerman) dinyatakan sebagai  musik 

ansambel yang dipertunjukkan untuk tontonan pribadi, umumnya berupa 

vokal dan beberapa alat musik, dapat dimainkan di istana atau rumah para 

bangsawan dan orang kaya.
4
 Pada periode yang sama, istilah-istilah ini 

juga berarti para musisi yang disewa dalam sebuah pertunjukan musik 

untuk pribadi, seperti La Musique de la Chambre di Istana Perancis pada 

sekitar tahun 1530, atau Cammermusici di Istana Maximilian II (1540-

1600). Jumlah penonton yang sedikit membuat atmosfer pertunjukan lebih 

bersifat hangat dan kekeluargaan, tidak seperti pertunjukan di gedung 

konser yang besar. Jenis musik seperti ini juga sudah dikenal sejak jaman 

Yunani kuno dan Romawi kuno, contohnya penyanyi yang diiringi lyra, 

                                                           
3
Rhoderick J. McNeill,Sejarah Musik2 (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hlm.116 

                
4
Christina Bashford. “Chamber Music” dalam Oxford Music Online, 30 November 2016.  

http://www.oxfordmusiconline.com/public/page/Chamber_music. 
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lute, atau beberapa instrumen berdawai lainnya. Dalam beberapa konteks, 

istilah ini juga bisa berarti pertunjukan musik itu sendiri.  

       Selama awal abad 18 istilah musica da camera dipakai dalam tulisan-

tulisan teoritis yang mengarah kepada musik vokal dan instrumental yang 

gaya komposisi dan fungsinya berbeda dari komposisi musik untuk gereja 

dan teater. Pada perkembangannya istilah ini menjadi semakin 

dihubungkan dengan musik instrumental seperti sonata, trio, dan kuartet 

yang bertujuan sebagai pertunjukan di lingkungan istana atau wilayah 

dalam negeri.  

       Pada akhir abad 19 istilah musik kamar secara jelas mengarah kepada 

ansambel musik instrumental dengan sedikit pemain, dipertunjukkan di 

tempat pribadi maupun publik. Pada awal abad 20, istilah ini secara 

spesifik diasosiasikan dengan kuartet, kuintet, dan piano trio dari Haydn, 

Mozart, Beethoven, Schubert, dan para penerusnya. Abad 20  melihat 

bahwa pengertian musik kamar sebagai repertoar yang dipertunjukkan 

menjadi semakin meluas, dengan jelas terlihat melalui perbaikan sejumlah 

besar karya musik kamar dari periode sebelum Klasik dan dari sisi 

pertunjukan dengan instrumen pada masa itu, juga dengan 

mengikutsertakan karya-karya kontemporer untuk musik kamar. 

 

2. Kuartet Gitar 

Kuartet adalah sebuah ansambel yang tersusun dari empat instrument 

atau suara
5
. Kuartet gitar berarti sebuah ansambel yang tersusun dari 

empat instrument gitar, setiap gitar memiliki bagian tersendiri. Pada 

umumnya gitar 1 memainkan nada tinggi. Sedangkan gitar 2 dan 3 

memainkan nada tengah, dan gitar 4 memainkan nada rendah (bass). 

Namun, dapat juga permainan gitar 1, gitar 2, gitar 3, dan gitar 4 

meminkan melody utama atau solo secara bergantian. 

 

                                                           
5
 Ammer Christine, The Fact on File Dictionary of Music, hlm.330. 


