
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Hitam Putih” adalah judul yg dipilih penulis dalam penulisan karya ini. 

Judul tersebut terinspirasi dari lika-liku kehidupan penulis dalam mencapai tujuan 

tertentu, misalnya pernikahan. Judul tersebut mengandung makna yang sangat 

dalam bagi penulis. Ketika kehidupan diperhadapkan dengan tantangan berupa 

perbedaan etnis, terjadi gejolak dalam kehidupan penulis, misalnya resistensi yang 

kuat dari pihak keluarga perempuan untuk menerima perbedaan etnis, derajat, dan 

karakter. 

Melalui komposisi “Hitam Putih,” penulis bertujuan untuk menceritakan 

dua situasi kontras, namun pada akhirnya berujung pada terciptanya harmoni.  

“Hitam Putih” juga memiliki banyak arti dan dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Arti dari warna hitam dan putih menurut Herman Cerrato
1
 yaitu:1) hitam 

melambangkan kekuatan, elegan, kematian, formalitas dan misteri. Hitam juga 

mengesankan suasana yang suram, gelap dan menakutkan; 2) putih memiliki arti 

kesetaraan, kemurnian serta memberi kesan kesederhanaan dan polos. 

Komposisi ini dibagi menjadi tiga movement yang masing-masing 

menceritakan suasana dan karakter dari setiap movement-nya. Pada movement 

pertama yang berjudul “Hitam,” penulis menyajikan karakter dari seorang pria 

yaitu penulis sendiri. Pada movement kedua yang berjudul “Putih,” penulis 

menyajikan karakter dari seseorang perempuan yaitu kekasih penulis. Sementara 

pada movement ketiga yang berjudul “Hitam Putih,” penulis menyajikan 

penggabungan antara movement pertama dan kedua.  

Komposisi musik ini berbentuk musik programatik. Bentuk musik ini dipilih 

karena penulis ingin menceritakan tentang dinamika kehidupan melalui sebuah 

karya instrumental. Melalui komposisi ini penulis meyakini bahwa tujuan 

hanyalah akan tercapai melalui perjuangan yang keras. Sebagai contoh relasi 

antara penulis dan kekasih dibatasi oleh perbedaan latarbelakang etnis dan umur. 

Perbedaan itu semua tidak akan mudah dilewati ketika kita tidak berusaha dan 

membuktikan bahwa kita layak mendapatkan apa yang diinginkan. Melalui 
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perjuangan keras untuk mengatasi perbedaan inilah diharapkan tujuan akhir dari 

relasi ini dapat tercapai.  

Pada umumnya warna hitam identik dengan duka dan suasana perkabungan, 

tetapi dalam adat Jawa warna hitam memiliki simbol kebijaksanaan dan 

keluruhan. Dalam pernikahan adat Jawa, bagi pengguna pakaian atau kebaya 

berwarna hitam diharapkan selalu dilimpahi kebijaksanaan.
2
 Demikian halnya 

dengan penulis, bahwa di dalam menjalin hubungan akan selalu dilimpahi 

kebijaksanaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menuangkan ide cerita secara musikal ke dalam format 

ansambel musik? 

2. Bagaimana menganalisis secara struktural dan konseptual komposisi 

Hitam Putih? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan detil proses kreatif serta memadukan konsep dan 

gagasan musikal menjadi sebuah komposisi untuk ansambel musik. 

2. Mendeskripsikan secara detil analisis konseptual dan struktural dari 

komposisi Hitam Putih untuk ansambel musik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mendokumentasikan 

pengalaman hidup (secara khusus perjalanan asmara) melalui karya musik 

instrumental. Menambah pengalaman komponis bagaimana menuangkan ide 

ekstramusikal (kisah perjalanan asmara) kedalam genre musik programmatik 

 

E. Batasan Terhadap Judul 
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Untuk menghindari pembahasan yang meluas, penulis membatasi 

penyusunan komposisi ini sebagai berikut: 1) komposisi musik instrumental 

berbentuk musik program berjudul “Hitam Putih” untuk ansambel musik terdiri 

dari: violin 1, violin 2, viola, violoncello, flute, piano, snare drum, floor tom dan 

cymbal; 2) komposisi musik terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing bagian 

menceritakan dua kepribadian pria dan wanita yang berbeda, yang 

direpresentasikan oleh dua buah leitmotif.  

 


