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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan suara yang disusun untuk membentuk irama dan 

keharmonisan nada satu dengan yang lain. Musik juga suatu bentuk komunikasi 

antara penulis dengan pendengar. Melalui karya ini penulis ingin 

menyampaikan keharmonisan nada berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah 

dalam bentuk sebuah teknik yang mengoptimalkan jari ke-5. Penulis memilih 

lagu daerah dikarenakan penulis ingin mengembangkan lagu-lagu daerah dari 

asal penulis serta mewujudkan visi dan misi Program Studi Seni Musik. Lagu-

lagu daerah yang dikembangkan merupakan 5 lagu dari tembang dolanan. Hal 

ini dilakukan untuk membantu mengoptimalkan jari ke-5, serta apa yang 

dikomunikasikan dari ide penulis ke pendengar yang dikemas dalam “Lima 

Etude Piano untuk Mengoptimalkan Jari ke-5 berdasarkan Lagu Daerah Jawa 

Tengah”. 

Penulis terinspirasi dari karya Etude Jempol ciptaan Genta Kurniawan. 

Etude Jempol lebih memfokuskan pada jari ke-1 untuk mengoptimalkan 

kelebihan ibu jari dalam permainan piano agar dapat menghasilkan efek bunyi 

dan keragaman permainan akor.1 Serta karya dari komposer Debussy yang 

berjudul Doctor Gradus ad Parnassum. Doctor Gradus ad Parnassum 

merupakan bagian pertama dari suita Chlidren’s Corner, sebuah suita 6 lagu 

untuk piano dan merupakan contoh kemampuan Debussy untuk memperluas 

harmoni tonal. Potongan lagu tersebut merupakan sindiran untuk teknik Etude 

dari Muzio Clemeni yang membosankan. Doctor Gradus ad Parnassum 

memiliki kesulitan menengah dan dibutuhkan jari-jari yang lebih aktif dan 

berpengalaman. Pada akhir karyanya, pianis ditantang untuk bermain lebih 

cepat dari tempo asli dan menyelesaikan dengan keras.2  

																																																													
1 Adriyanto, Genta Kurniawan. Lima Buah Komposisi Etude Jempol untuk Piano skripsi untuk 
mencapai derajat Sarjana S-1 pada Universitas Kristen Satya Wacana, 2005, 1. 
2 Andrew, William. A Functional Analysiss of Claude Debussy’s Doctor Dradus ad Parnassum from 
the Children’s Corner Suite, 
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Gambar 1. 1 Pembukaan Doctor Gradus ad Parnassum dari Chlidren’s 

Corner3 

 

Gambar 1. 2 Pembukaan Clementi yang berjudul Gradus ad Parnassum, Study 
no. 53 yang merupakan sindiran Debussy4 

 

Penulis memiliki jari ke-5 yang tidak sempurna, lebih kecil dan lemah 

sehingga penulis terinspirasi untuk membuat teknik yang dapat membuat jari 

ke-5 lebih aktif, kuat, dan dapat dikontrol dengan baik untuk memaksimalkan 

bunyi nada-nada penting.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan rumusan masalah, 

sebagai berikut: 

																																																													
www.williamandrewburnson.com/media/DoctorGradusAdParnassumAnalysis.pdf. 
3 Debbussy, Claudy. Chlidren’s Corner: Doctor Gradus ad Parnassum.	
4	Clementi. Study no 53. 
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1. Bagaimana proses penyusunan komposisi musik “Lima Etude Piano untuk 

Mengoptimalkan Jari ke-5 berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah” ? 

2. Bagaimana analisis struktural dari komposisi musik “Lima Etude Piamo 

untuk Mengoptimalkan Jari ke-5 berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah” 

? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan proses 

penyusunan komposisi musik “Lima Etude Piano untuk Mengoptimalkan Jari 

ke-5 berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah” dan mendeskripsikan analisis 

struktural dari komposisi musik “Lima Etude Piano untuk Mengoptimalkan Jari 

ke-5 berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang 

sudah didapat selama kuliah serta mengkomunikasikan bahasa lewat musik, 

khususnya instrumen piano. Melihat adanya kesulitan dalam menggabungkan 

setiap nada menjadi keharmonisan merupakan tantangan dari penulis. Penulis 

tertantang untuk menggubah karya ini dengan menyatukan bentuk dan struktur 

musik gaya barat berdasarkan lagu daerah Jawa Tengah. Penelitian ini juga 

bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan 

Seni untuk dijadikan apresiasi, inspirasi, dan referensi dalam melaksanakan 

tugas akhir. 

 

E. Batasan Masalah 

Proses penyusunan “Lima Etude Piano untuk Mengoptimalkan Jari ke-5 

berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah” dibatasi dengan struktur dan bentuk 

Etude. Etude adalah latihan, karya yang mengandung latihan, lagu untuk 

mengembangkan teknik main.5 Penulis akan menyusun komposisi untuk solo 

																																																													
5 Marzoeki, Latifah Kodijat. Istilah Istilah Musik. Jakarta: Djambatan. 2007, 38. 
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piano. Lagu daerah yang digunakan dalam karya ini merupakan Lagu Daerah 

Jawa Tengah yaitu: Gundul-gundul Pacul, Gambang Suling, Cublak-cublak 

Suweng, Suwe Ora Jamu, dan Lir Ilir.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and 

Development yaitu metode untuk menghasilkan produk tertentu yang kreatif 

dan berinovasi. Metode ini merupakan salah satu metode penelitian yang 

bertujuan menghasilkan produk dalam berbagai aspek pembelajaran yang 

biasanya produk tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tertentu.6    

Pada penelitian ini dilakukan empat tahap yaitu memunculkan 

ide/gagasan, mengolah data, melakukan uji coba, dan menulis laporan. 

Memunculkan ide/gagasan dilakukan dengan mengumpulkan sumber referensi 

baik tertulis maupun audio visual yang terkait dengan topik penelitian. 

Referensi tertulis yang dimaksud adalah mengumpulkan contoh partitur dan 

dianasilis sesuai dengan gagasan karya ini. 

Pengolahan data merupakan mengolah ide-ide musikal baik yang 

menginspirasi penulis yang didapat pada proses pengumpulan data dan 

dituangkan ke dalam Sibelius. Cara ini dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga menghasilkan karya.  

Melakukan uji coba dan evaluasi karya dengan melibatkan orang lain 

untuk memberi masukan terhadap karya tersebut. Selanjutnya karya ini direvisi 

dan dianalisis secara terstruktur dengan uji coba/praktik terhadap karya yang 

disusun. 

Proses terakhir adalah penulisan laporan. Penulisan laporan 

menggambarkan seluruh proses penelitian dari memunculkan ide/gagasan, 

mengolah data, melakukan uji coba, dan menulis laporan hingga tersusunnya 

karya tersebut. 

																																																													
6 Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan. Jakarta: 2013, 132. 
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G. Desain Penelitian 

 

 

Tabel 1. 1 Desain penelitian metode Research and Development 

Memunculkan
ide

Mengubah	
lagu	daerah	
dengan	teknik	

jari	ke-5

Revisi

Konsultasi	
dengan	guru	
piano	dan	

pemian	karya

Revisi

Konser	kecil

Revisi

Menulis	
laporan


