
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Musik adalah sebuah bentuk karya seni yang terdiri dari bunyi-bunyian 

instrumental atau vokal ataupun perpaduan keduanya, yang menghasilkan 

sebuah karya yang indah dan harmonis. Musik sebagai sebuah karya seni 

manusia merupakan salah satu hal yang juga mengalami perkembangan di abad 

modern ini, baik karya musik yang diciptakan dan alat musik yang 

dipergunakan seperti karya seni lainnya. 1  

Musik juga merupakan ekspresi perasaan dan gagasan yang dirangkai 

melalui bunyi. Unsur utama dalam musik adalah melodi, harmoni, ritme, 

bentuk, tempo, dinamika, warna bunyi, nuansa, dan dalam unsur tersebut berisi 

tentang pesan atau cerita dengan sebuah karya yang diciptakan. 

Penulis membuat karya ini dalam bentuk musik program.Yakni musik 

yang berisi cerita dengan perantara alat musik yang dimainkan sehingga 

pendengar bisa merasakan apa yang hendak disampaikan penulis. Musik 

program diciptakan atas sebuah peristiwa, latar belakang, atau bisa juga 

diciptakan berdasarkan sejarah hidup komponis. 

Penulis terinspirasi dari ide tersebut, dan selanjutnya ingin menceritakan 

pengalaman selama menjadi anak kost. Asal kata “Indekos” diserap dari frasa 

bahasa Belanda “indekost“. Pengalaman tersebut penulis tuangkan dalam 

bentuk karya musik yang menggunakan instrumen piano sebagai medianya. 

Alasan penulis memilih instrumen tersebut karena piano merupakan instrumen 

yang paling kaya dengan melodi, ritme, dan bisa menggambarkan semua 

karakter sehingga penulis bisa membuat karya yang sesuai cerita pengalaman 

sendiri. Cerita ini berisi tentang masa awal kuliah yang penuh dengan 

 
1 Yuksinau.id. Pengertian “Musik” Unsur, Jenis, Fungsi.”, https://www.yuksinau.id/musik-

pengertian-unsur-jenis-fungsi/     
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kegelisahan dan pada akhirnya penulis menemukan semangat kembali sampai 

sekarang ini.  

Penyusunan komposisi yang berjudul “Indekos” dalam bentuk solo 

piano, menurut KBBI “indekos” atau kos adalah tinggal di rumah orang lain 

atau menyewa sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah 

pembayaran tertentu. Definisi “indekos” adalah “makan di dalam” tetapi dapat 

berarti “tinggal dan ikut makan” di dalam rumah tempat menumpang tinggal. 

Kegiatan di kos adalah mengerjakan tugas, tempat beristirahat, nonton tv, 

latihan, privasi sendirinya.2  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi musik program "Indekos” dalam 

format solo piano? 

2. Bagaimana analisis struktur komposisi musik program “Indekos” dalam 

format solo piano? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan yaitu: 

1. Mendeskripsikan proses penyusunan komposisi musik program “Indekos” 

dalam format solo piano. 

2. Mendeskripsikan dan memahami analisis struktur musik program 

“Indekos” dalam format solo piano. 

 

 

 

 

 
2 Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 531. 



 
 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi masyarakat umum dan penikmat musik, karya ini dapat menjadi salah 

satu hal baru dalam bercerita melalui karya musik dan menambah referensi 

lagu baru. 

2. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman baru dalam 

menyusun komposisi musik program. 

3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam memperluas teknik 

komposisi musik secara lebih terstruktur dan sistematis. 

4. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

dalam bidang komposisi. 

 

 

E. Batasan Masalah 

 

Berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan untuk 

menghindari perluasan masalah, maka penulis perlu memberikan batasan 

masalah. Batasan tersebut hanya meliputi keadaan yang berada di ruang 

lingkungan kos. Komposisi ini memiliki tiga movement yang dimainkan oleh 

piano. Tiga movement tersebuat adalah “Melodious”, “Kata Hati” , dan 

“Melangkah”. 

 

 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. 

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 



 
 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.3 Hasil penelitian berupa analisis data 

dan struktur komposisi secara tertulis dalam bentuk naratif. Sistematika 

penelitian terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan 

penulisan laporan.  

Pengumpulan data dengan pemahaman teknik piano sehingga yang 

diperlukan untuk mendukung pengolahan data dapat berlangsung lancar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori dan video dari 

youtube dari salah satu komponis dan pianis bernama Yiruma dan dapat 

mendukung penyusunan musik program. Penulis terinspirasi dari salah satu 

pianis dan komponis berkebangsaan Korea yaitu Yiruma lahir di Seoul, Korea 

Selatan pada tanggal 15 Febuari 1978. Namanya mulai di kenal sejak dia 

menciptakan dan memainkan karyanya berjudul Kiss The Rain. 

Pembuatan komposisi ini dilakukan berdasarkan pengolahan data. Ada 

tiga karya yang terdiri dari karya pertama “Melodious” karya kedua “Kata 

Hati” dan karya ketiga “Melangkah”. Setelah dapat menentukan tiga judul 

karya dalam komposisi ini selanjutnya adalah menentukan melodi utama dan 

tema utama lagu yang akan diaplikasikan dalam komposisi.   

Proses terakhir penyusunan komposisi adalah analisis data. Hal ini 

dilakukan dengan cara melatih dan memainkan komposisi untuk mendapatkan 

hasil akhir komposisi musik program ini dengan bimbingan dari dosen selama 

latihan ada yang kurang atau tidak dan bisa diperbaiki. Tahap terakhir adalah 

penulisan laporan dan analisis struktur bentuk musik yang menggambarkan 

seluruh proses penelitian hingga tersusunnya komposisi musik program yang 

lengkap. 

 
3 Moh Nazir, 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 54-55.  


