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A. Hitam Putih 

Hitam Putih merupakan judul komposisi programatik yang penulis gubah. 

Menurut Cerrato,
1
 dasar warna hitam melambangkan kekuatan, kematian, 

formalitas sangat tepat untuk menambahkan kesan misteri. Latar belakang warna 

hitam dapat menampilkan perspektif dan kedalaman. Hitam adalah warna yang 

mampu membangkitkan rasa emosional yang kuat. Sedangkan warna putih 

melambangkan kesetaraan, kemurnian serta memberi kesan kesederhanaan dan 

bersifat polos.
2
 Dalam imajinasi manusia, warna putih biasanya identik dengan 

sosok malaikat yang bersih dan bersinar. 

Berdasarkan karakter dari masing-masing warna tersebut, penulis membagi 

komposisi ini menjadi tiga bagian (movement).  Bagian pertama  berjudul “Hitam” 

yang mempresentasikan karakter seorang laki-laki. Bagian  kedua berjudul 

“Putih” yang mempresentasikan karakter perempuan. Sementara bagian ketiga 

berjudul “Hitam Putih” yang mempresentasikan penggabungan antara kedua 

karakter tersebut. Warna Hitam dan Putih merupakan personifikasi berdasarkan 

referensi terhadap warna kulit dan etnis dalam pandangan umum. 

 

B. Musik Program 

Musik Program mengacu pada musik instrumental yang disertai oleh suatu 

karya komposisi yang meliputi syair, deskripsi atau narasi. Menurut Franz Liszt,
3
 

musik program merupakan bagian pembuka dari suatu karya yang menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti agar pendengar/audience tidak salah dalam 

mengartikan.
4
 Musik program mulai berkembang pada abad ke-19. Salah satu 

komponis periode Romantik yang menggunakan genre musik program untuk 

karyanya salah satunya adalah Liszt. Liszt menggunakan bentuk puisi naratif dan 

deskriptif, Sedangkan Franz Schubert lebih dipengaruhi oleh gaya musik dari 

Richard Wagner. Liszt menciptakan karya simfoni yang bersifat programatik yang 
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disebut “symphonic poem”. Symphonic poem hanya ditulis dalam satu gerakan 

atau movement untuk orkestra, dan berdasarkan sebuah program. Karya tersebut 

diantaranya adalah Orpheus, Hamlet, Prometheus, dan Les Preludes.
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Jenis musik program yang penulis buat adalah musik program naratif. 

Penulis ingin menceritakan tentang pengalaman yang dialami (dalam hal kisah 

asmara) melalui karya musik instrumental. 

 

C. Ansambel Musik 

Ansambel musik dipahami sebagai kelompok kecil instrumen musik yang 

bermain bersama dengan tidak memperdulikan jumlah sedikit maupun jumlah 

banyak pemain
6
. 

 Instrumen ansambel musik yang penulis pilih yaitu : 

1. Violin  

 

Gambar 2.1 Violin 

(diambil dari https://www.melbournemusiccentre.com.au) 

 

Violin merupakan instrumen musik berdawai yang dimainkan dengan cara 

digesek. Violin memiliki empat dawai (G-D-A-E) yang ditala berbeda satu 

dengan lainnya dalam jarak interval kuint murni. Alasan penulis memilih 

violin karena instrumen ini mampu memainkan jangkauan nada yang luas 

(G3-G7) serta mampu memainkan bagian-bagian yang membutuhkan 

teknik dengan tingkat kesulitan yang tinggi. 

 

2. Viola 
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Gambar 2.2 Viola 

(diambil dari https://www.melbournemusiccentre.com.au) 

 

Viola sering disebut juga dengan biola alto yang berarti biola yang 

memiliki suara yang berat/rendah. Viola memiliki 4 dawai (C-G-D-A). 

Alasan penulis memilih viola karena  instrumen ini mampu memainkan 

teknik yang sulit serta memiliki karakter suara yang beratyang sesuai 

dengan keinginan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cello  
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Gambar 2.3 Cello 

(diambil dari https://www.melbournemusiccentre.com.au) 

 

Cello berasal dari kata “violoncello” yang diperpendek menjadi cello. 

Cello memiliki empat dawai (A-D-G-C). Alasan penulis memilih cello 

karena instrumen ini berfungsi sebagai fondasi harmonik serta mampu 

membangun suasana misterius dalam cerita yang penulis susun. 

 

4. Piano  

 

Gambar 2.4 Piano 

(diambil dari www.gear4music.com) 

Kata piano berasal dari bahasa Italia, yaitu pianoforte. Terdiri dari 88 

tuts serta memiliki jangkauan nada yang luas yaitu C1-C8. Piano dipilih 

sebagai pengiring karena dapat membangun suasana yang penulis 

inginkan, misalnya suasana yang menegangkan, kesedihan, 

kegembiraan dan lain sebagainya. 

 

5. Flute 
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Gambar 2.5 

 

(diambil dari https://www.gear4music.com/Woodwind-Brass-

Strings/) 

 

Flute memiliki range sejauh 3 oktaf, yaitu dari C4-C7. Flute dipilih 

karena memiliki karakter suara yang hangat, lembut, tetapi flute juga 

bisa menggambarkan karakter suara emosional. 

 

6. Snare Drum 

 

 

Gambar 2.6 

(diambil dari 

https://capitolmusic.wordpress.com/band/percussion/unpitched/snare-drum/ ) 

Snare merupakan salah satu bagian dari drumset. Snare drum dipilih 

karena karakter suaranya mampu memberikan kesan penegasan pada 

bagian-bagian tertentu dalam komposisi penulis. 

 

7. Floor Drum 
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Gambar 2.7 

(diambil dari https://www.drum-tec.com/drum-tec-pro-floor-tom-14-x-14-black-

finish ) 

Sama halnya dengan snare drum, floor tom merupakan bagian dari 

drumset. Floor tom dipilih karena memiliki kesamaan karakter suara 

dengan snare drum, yaitu berkesan megah, serta memberikan 

penekanan/aksen pada bagian-bagian tertentu. 

 

D. Rencana Komposisi 

Komposisi musik program ini terbagi menjadi 3 bagian (movement), yaitu : 

1) “Hitam”. Bagian pertama menceritakan tentang seorang anak laki-laki 

yang memiliki masa lalu yang kelam dan seakan-akan tidak memiliki 

harapan akan masa depan. Tokoh “Hitam digambarkan melalui leitmotif
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sebagai berikut: 

 

Gambar 2.8 

Leitmotif seorang laki-laki 

 Leitmotif pada bagian pertama menunjukan melodi yang bergerak turun 

dan dibalas pada birama selanjutnya dengan pergerakan melodi yang melangkah 

naik yang menggambarkan sosok misterius dari seorang laki-laki serta 

menggunakan tonalitas E minor natural yang menambah suasana dimana tokoh 

seorang laki-laki tersebut meratapi kehidupan yang kelam tidak dengan perasaan 

yang bersungut-sungut.
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2) “Putih.” Berbeda dengan karakter “Hitam,”karakter “Putih” menceritakan 

seseorang perempuan yang sangat bersih, netral dan mengalir. Tokoh 

pada bagian kedua ini menggunakan leitmotif  yang menggambarkan 

ketenangan, dan didalamnya juga didukung oleh alunan komposisi yang 

mengalir. 

 

Gambar 2.9 

leitmotif seorang perempuan. 

 Leitmotif pada bagian kedua menggunakan sukat 6/4 dengan melodi yang 

bergerak seperti ombak menggambarkan sosok perempuan yang mengalir. Sama 

halnya dengan “Hitam,” memiliki tonalitas E minor mengartikan meratapi 

kehidupan yang hanya mengikuti arus kehidupan akan tetapi tidak dengan 

perasaan yang bersungut-sungut. 

 

3) “Hitam Putih.” Komposisi ini menggabungkan 2 karakter yang berbeda, 

yaitu “Hitam” dan karakter “Putih,” Pada bagian ketiga ini terdapat 

melodi sahut menyahut antara kedua leitmotif yang seakan-akan 

menggambarkan sebuah dialog. 

 

Gambar 2.10 

Masing-masing leitmotif  laki-laki pada instrumen violin 2 dan perempuan pada 

instrumen violin 1. 

 

 

Gambar 2.11 

Penggabungan leitmotif laki-laki dan perempuan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


