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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia dengan berbagai keragamannya memiliki berbagai warisan, tak 

terkecuali cerita rakyat yang secara turun-temurun dijaga oleh penduduuk 

setempat di suatu daerah dan menjadi legenda
1
. 

 Cerita rakyat Indonesia biasanya diturunkan secara turun temurun melalui 

lisan atau tulisan. Salah satu contoh cerita rakyat yang diturunkan dalam 

bentuk tulisan adalah kitab Mahabharata yang ditulis oleh Empu Wiyasa
2
. 

Kitab ini berisi tentang perang saudara antara Kurawa dan Pandawa, dan di 

dalamnya banyak cerita yang mengangkat tokoh-tokoh yang berperan dalam 

perang tersebut. Salah satu tokoh dalam cerita perang Barathayuda adalah 

Gatotkaca. Gatotkaca adalah putra dari Bima salah satu anggota Pandawa dan 

digambarkan dengan sosok yang gagah, kuat, dan berbentuk raksasa.  

 Kelahiran Gatotkaca memiliki cerita tersendiri karena proses kelahirannya 

yang terkendala karena tali pusarnya tidak dapat dipotong. Akhirnya tali pusar 

Gatotkaca dapat dipotong dengan sarung dari senjata Kontawijaya setelah 

busur Kontawijaya dibawa oleh Karna salah satu anggota Kurawa, sehingga 

dalam perang Barathayuda Gatotkaca tewas oleh Karna yang membawa busur 

senjata Kontawijaya. 

 Sedikit yang mengetahui tentang cerita tentang Gatotkaca secara lengkap 

mulai dari kelahiran hingga kematiannya. Karena saat ini banyak generasi 

muda yang kurang berminat terhadap budaya Indonesia, salah satunya adalah 

cerita rakyat. 

 Generasi muda seharusnya memiliki rasa cinta terhadap budaya Indonesia 

dan diaplikasikan sesuai dengan bakat dan karakter masing-masing. Dalam 

bidang seni musik generasi muda dapat mengaplikasikan dengan cara 
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membuat komposisi yang mengangkat ide dari cerita rakyat. Salah satu 

komposisi musik yang mengangkat cerita rakyat sebagai tema komposisi 

musik adalah “Mahabarata” karya dari Tohpati. Tohpati yang juga merupakan 

seorang gitaris kontemporer Indonesia mengambil cerita rakyat dari lakon 

wayang dengan judul yang sama yaitu Mahabarata. 

 Penulis sebagai pemain gitar tertarik untuk membuat karya musik dengan 

judul “Lahirnya Gatotkaca” komposisi fantasia untuk gitar tunggal. Penulis 

mencoba mengingatkan kembali kepada generasi muda saat ini terhadap 

budaya Indonesia khususnya cerita rakyatnya. Penulis berharap dengan 

adanya komposisi gitar tunggal dengan cerita rakyat Indonesia dapat diingat  

oleh generasi muda. 

 Penulis memilih bentuk komposisi fantasia agar dapat mengeksplor 

teknik-teknik permainan gitar dengan maksimal. Komposisi fantasia tersebut 

merupakan modifikasi dari idiom-idiom musik gamelan dan digarap dengan 

teknik musik barat. Penggabungan antara melodi Pentatonik Jawa dan 

Harmonisasi modern musik barat merupakan tantangan tersendiri bagi penulis 

karena Melodi Pentatonik Jawa terbatas dengan lima nada, sedangkan 

harmonisasi modern musik Barat tidak terbatas dalam penggunaan nada. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi “Lahirnya Gatotkaca”  

komposisi fantasia untuk gitar tunggal? 

2. Bagaimana analisis bentuk dan struktur “Lahirnya Gatotkaca”  komposisi 

fantasia untuk gitar tunggal? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses penyusunan “Lahirnya Gatotkaca”  komposisi 

fantasia untuk gitar tunggal. 

2. Memaparkan analisis bentuk dan struktur “Lahirnya Gatotkaca”  

komposisi fantasia untuk gitar tunggal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :  

1. Dapat mengingatkan  semangat cinta budaya Indonesia khususnya cerita 

rakyat bagi generasi muda agar budaya Indonesia tidak pudar.  

2. Agar komposisi-komposisi musik yang mengangkat tema Indonesia dapat 

lebih dihargai dan berkembang di Indonesia. 

3. Sebagai refrensi mahasiswa komposisi musik yang akan membuat 

penelitian yang mengangkat budaya Indonesia. 

E. Batasan Masalah 

 Komposisi ini bertema tentang cerita “Lahirnya Gatotkaca” dari lahir 

sebagai Tetuka  hingga menjadi Gatotkaca. 

 Komposisi ini dibagi menjadi tiga movement. Movement pertama 

menceritakan tentang kelahiran Tetuka. Movement kedua menceritakan proses 

pemotongan tali pusar Tetuka. Movement ketiga menceritakan kelahiran 

kembali Tetuka menjadi Gatotkaca. 

 Bentuk dan Analisis karya fantasia untuk solo gitar yang berjudul 

“Lahirnya Gatotkaca” komposisi fantasia untuk solo gitar. 

 

F. Batasan Istilah 

 “Lahirnya Gatotkaca”  komposisi fantasia untuk gitar tunggal adalah judul 

komposisi yang akan disusun. 

 Fantasia merupakan komposisi musik instrumen dalam bentuk bebas. 

Fantasia didasarkan imajinasi komposer
1
. 

 Solo gitar adalah permainan tunggal gitar tanpa ada iringan alat musik 

lain. 

 

G. Metode Penelitian 

 Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan 

musikologis. Pendekatan musikologis bertujuan untuk menganalisis bentuk 
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lagu, ritme, harmonis, dan hal lain yang berkaitan dengan menyususn sebuah 

komposisi. 

 Sistematika penelitian ini meliputi pengumpulan data, pengolahan data, 

analisis data, analisi data, dan penulisan laporan. Proses pengumpulan data 

dimulai dengan menentukan topik yang akan diangkat dalam penelitian 

kemudian mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kebutuhan 

penelitian dan penyusunan komposisi. Kemudian penulis melakukan 

Pengolahan data dengan menentukan tema utama untuk menyususun karya 

fantasia tersebut, menentukan tonalitas yang sesuai, dan menentukan progresi 

akor. Setelah bagian pertama selesai penulis mengulangi lagi pada bagian 

kedua dan ketiga sehingga terciptalah sebuah karya fantasia untuk solo gitar 

secara utuh. Penulis melakukan analisis data setelah penyusunan komposisi 

selesai dengan mendengar berulang-ulang dan memeriksa penulisan 

komposisi secara utuh. Dalam penulisan score partitur penulis menggunakan 

software “Sibelius 6”. Kemudian penulis mengujikan karya komposisi 

sebelum dituliskan dengan pihak yang paham dan ahli sesuai bidang yang 

terkait dalam Tugas Akhir ini, antara lain : seorang analisis komposisi, 

budayawan yang paham cerita pewayangan dan beberapa pemain gitar 

sehingga penulis dapat melakukan revisi apabila muncul kritik dan saran. 

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menulis laporan dari awal 

pembuatan penelitian, proses penelitian, hingga akhir penelitian selesai 

dipaparkan secara utuh secara analisis diskriptif dan analisis musikologis. 


