
 

BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Indekos 

Kata Indekos sebagaimana dimaksud oleh penulis di Bab I, merupakan 

tempat penulis tinggal selama menempuh kuliah di Program Studi Seni Musik 

Fakultas Bahasa dan Seni UKSW. Tempat tersebut menjadi bagian yang 

penting bagi penulis, karena di tempat tersebut penulis mengalami pergulatan 

bathin sehubungan antara ingin berhenti atau melanjutkan kuliah. Pergulatan 

bathin yang luar biasa ini akhirnya berhasil dilalui, yakni dengan keputusan 

untuk melanjutkan kuliah meskipun muncul keraguan di dalamnya. 

Pengalaman yang sangat membekas ini menjadi inspirasi untuk penyusunan 

tugas akhir komposisi musik. Format instrumen yang dipilih adalah untuk solo 

piano, karena menurut penulis format tersebut memiliki karakter dan 

mencerminkan suasana bathin yang terkucil dan sendirian. Cerita ini berkisah 

tentang sejak masa awal kuliah yang penuh dengan kegelisahan dan kemudian 

pada akhirnya timbul kembali semangat yang kuat hingga sekarang ini.  

Pada awal penulis mengikuti tes masuk di kampus UKSW dan 

dinyatakan diterima, penulis diliputi perasaan senang. Pada waktu hari pertama 

kuliah penulis sudah berkenalan dengan teman angkatan, para dosen, dan 

beberapa mahasiswa senior,  kemudian mengikuti kegiatan di kampus. Penulis 

mengikuti kegiatan perkuliahan, tetapi  penulis mengalami kesulitan serta 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan 

suasana perkuliahan. Penulis merasa gelisah tidak akan maju dengan cara 

seperti ini, sempat muncul keinginan untuk tidak melanjutkan kuliah. Penulis 

bercerita kepada kedua orang tua mengenai keadaan kuliah. Orang tua penulis 

menasihati bahwa keadaan akan baik-baik saja dan mendukung penulis untuk  

menyelesaikan tugas serta tanggung jawab sebagai mahasiswa. Penulis berdoa 

dan berefleksi untuk tetap maju atau sebaliknya. Selama kuliah penulis 



 
 

menjalankan jam kelas kuliah dengan baik dan pada akhirnya penulis 

mengambil keputusan untuk menyelesaikan kuliah hingga selesai. Penulis 

mengucap syukur untuk kedua orangtua, teman-teman yang selalu mendoakan, 

mendukung penulis sampai sekarang ini. 

 

B. Musik Program 

Musik program adalah musik yang bunyinya melalui bentuk ataupun 

gambaran penciptanya dan termasuk dalam kategori free form atau komposisi 

musik dalam bentuk bebas. Tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku, 

karena bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau puisi. 

Musik program  juga merupakan ekspresi perasaan dan gagasan yang dirangkai 

melalui bunyi, berbeda dengan musik absolut yang tidak dikaitkan dengan 

gambaran apapun semata-mata hanya permainan bunyi hasil karya komponis. 

Bentuk musik (form) adalah suatu gagasan atau ide yang nampak dalam 

pengolahan/susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi (melodi, 

irama, harmoni, dan dinamika). Ide ini mempersatukan nada-nada musik serta 

terutama bagian-bagian komposisi yang dibunyikan satu per satu sebagai 

kerangka. Bentuk musik tersebut berisi tentang pesan atau cerita dengan sebuah 

karya yang diciptakan, bentuk musik ini dalam struktur Sonata form, Rondo 

dan Musik Program. 

Penulis terinspirasi dari musik Sonata form, Rondo dan Musik Program. 

Pengertian komposisi Musik Sonata, kata sonata berasal dari bahasa Italia 

sonare yang berarti berbunyi. Sonata merupakan jenis komposisi musik 

instrumental yang biasanya terdiri dari tiga atau empat movement, namun dapat 

juga terdiri dari satu sampai lima movement. Pada periode Barok, istilah sonata 

mengacu kepada sebuah komposisi untuk beberapa instrumen musik atau satu 

instrumen musik saja. Pada periode itu dikenal komposisi musik trio sonata dan 

solo sonata. Pada periode Klasik, istilah sonata cenderung mengacu kepada 

komposisi untuk satu atau dua instrumen saja, contohnya Piano Sonata, yang 

merupakan komposisi untuk piano tunggal, dan Cello Sonata yaitu komposisi 

untuk cello dan piano sonata klasik memiliki gaya baru bersifat lebih bebas, 



 
 

lebih mudah dimengerti dengan melodi yang indah. Musik klasik merupakan 

salah satu musik yang berfungsi dan bermanfaat bagi perkembangan otak pada 

manusia. Musik yang mempunyai sifat universal ini memang sudah diteliti dan 

sudah teruji manfaatnya. Istilah Rondo berasal dari bahasa Perancis ‘Rondeau” 

dan berarti lagu berputar tetapi Rondo terdapat dua tipe yaitu Rondo Perancis 

dan Rondo Klasik. Rondo Klasik/Rondo busur membatasi jumlah sisipan pada 

dua saja yang muncul tidak hanya dalam harmoni tertentu tetapi juga dalam 

‘arsitektur’. Rondo Perancis/ Rondo rantai yaitu suatu rantai yang terdiri dari 

kalimat utama dan kalimat sub-ordinat secara bergantian. Secara teoritis, 

jumlah mata rantai tak terhingga, tetapi komponiskomponis biasanya 

membatasi jumlah kalimat subordinat untuk menghindari kejenuhan.1 

Ada beberapa Struktur dan bentuk Musik Program : 1. Narrative, yaitu 

bentuk musik program yang diangkat berdasarkan rangkaian kejadian secara 

berurutan. 2. Descriptive, yaitu bentuk musik program untuk menggambarkan 

keadaan suatu bentuk, ruang, dan waktu. 3. Appellative, yaitu bentuk musik 

program yang terdiri dari karakter yang tersirat. 2 

Hasil penelitian berupa analisis data dan struktur komposisi secara 

tertulis dalam bentuk naratif. Tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku 

, karena bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau 

puisi. Motif-motif melodi dalam musik program diciptakan berdasarkan 

imajinasi komponis untuk mewakili dan menggambarkan suatu tokoh tertentu, 

suasana ataupun karakter. Musik program memiliki perbedaan dengan musik 

absolut, dapat dilihat dari cara atau usaha dalam mengilustrasikan suatu objek. 

Musik absolut merupakan musik murni yang tidak berhubungan dengan ide 

dari luar, seperti ide kesusastraan atau sikap emosi yang subjektif dari 

 
1 Hugo. Leichtentritt, 1974. Musikalische Formenlehre, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, hal 

336.  
2 Leon Stein, 1979. Structure dan Style: The Study and Analysis of Musical Form (New Jersey: 

Summy-Birchard Music), hal 171. 

 



 
 

komponis sendiri. Musik program ini dalam format solo piano seperti 

komponis dan pianis Yiruma. 

C. Piano  

Piano adalah alat musik yang dimainkan dengan jari-jemari tangan dan 

asal mula kata piano sebenarnya berasal dari bahasa Italia, yaitu pianoforte. 

Pada masa sebelumnya alat musik seperti piano adalah clavichord, harpsichord. 

Piano dibuat oleh Bartolomeo Cristofori pada tahun 1720-an awal mula piano 

diciptakan suaranya tidak sekeras piano yang dapat didengar pada abad 20-an 

pasalnya, tegangan tuts piano kala itu tidaklah sekuat piano sekarang. Piano 

tidak segera menggantikan instrumen yang lebih tua seperti clavichord yang 

memiliki suara yang lembut dan lembut sepenuhnya berbeda dari kualitas 

piano tetapi Bach tetap menggunakan clavichord, sementara harpsichord terus 

digunakan bahkan di zaman Mozart. Beethoven-lah yang mengubah skala 

dengan pasti demi piano karena efeknya yang luas dan masih terlalu kuat untuk 

harpsichord, piano masa kini nada atas memiliki tiga senar menjadi satu nada 

dan beberapa nada rendah memiliki 2 senar. Kini, piano pertama tersebut 

dipajang di Metropolitan Museum of Art di New York seperti, pada banyak 

penemuan yang lainnya piano ditemukan berdasarkan penemuan teknologi.  

Secara umum, piano termasuk ke dalam kelompok musik keyboard. 

Piano memproduksi suara dari getaran papan suara yang volumenya dapat 

diperkuat (dapat diatur besar kecilnya). Secara luas, piano di dalam musik 

dapat menjadi performa pada nyanyian tunggal dan sebagai pengantar 

nyanyian solo. Dalam artian, piano dapat hidup dan mengiringi penyanyi tanpa 

bantuan atau iringan alat musik lain dan suara yang dihasilkan piano sudah 

dapat mewakili alat musik lainnya. Meskipun demikian, piano akan lebih 

berarti lagi didengar dengan bantuan alat musik lain seperti yang perlu 

ditekankan disini, piano dapat mengalun indah tanpa bantuan alat musik lain 

dan tidak sama halnya dengan alat musik lain.  

Pada akhir periode 1790-1860, piano era Mozart mengalami perubahan 

hebat yang dimana instrumen modern semakin terlihat memimpin adanya  

revolusi, piano banyak mendapat dukungan dari komposer dan pianis-pianis 



 
 

terkenal yang mengiringi perkembangannya sehingga piano dalam musik 

semakin memiliki power yang tinggi. Teknologi dalam pembuatan piano pun 

semakin menggunakan alat-alat berteknologi tinggi, dalam beberapa waktu 

gaya suara piano meningkat bahkan dari lima oktav menjadi 7 atau bahkan 

lebih oktav, ini menandakan piano semakin modern. 3 

Kemajuan teknologi ini banyak bersumber dari perusahaan di Inggris, 

Broadwood. Selama bertahun-tahun, instrumen buatan Broadwood mengalami 

perkembangan menjadi lebih banyak jenisnya, lebih baik suaranya, juga 

dikemas secara baik dan rapih. Perusahaan Broadwood mengirim piano mereka 

kepada Hadyn dan Bethoven, kemampuan piano yang mereka kirim itu lebih 

dari lima oktav, pada tahun 1790an, tahun 1810 menjadi enam oktav sampai 

pada tahun 1820 akhirnya menjadi tujuh oktav demikian sampai banyak 

perusahaan pembuat piano mengikuti trend ini. Sejak tahun 1830-an, konser 

piano selalu diidolakan banyak penggemar musik, pada ke 27 konser piano 

yang digelar Mozart benar-benar merupakan konser musik instrumental yang 

tanpa bantuan iringan penyanyi ternyata tetap dapat lebih dinikmati kehebatan 

pada alat musik piano.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Klinik Musik Informasi dan Referensi Musik.  

https://klinikmusik.wordpress.com/2015/02/04/mengenal-alat-musik-pianogrand-piano/.   
4 Arthur Elson, 1915. The book of Musical Knowledge. New York: Houghton Mifflin, hal 379-

383. 

https://klinikmusik.wordpress.com/2015/02/04/mengenal-alat-musik-pianogrand-piano/


 
 

D. Komponis dan Pianis Yiruma 

Penulis terinspirasi salah satu pianis dan komponis berkebangsaan Korea 

yang bernama Yiruma yang lahir pada 15 Febuari 1978 berasal dari Seoul 

Korea Selatan dan pendidikan berakhir di Inggris. Yiruma mulai belajar piano 

pada usia lima tahun dan kemudian pindah ke London pada usia 10 pada tahun 

1988, dengan tujuan belajar di Purcell School of Music. Pada Desember 1996 

Yiruma berpartisipasi dalam album The Musicians of Purcell, lulus dari Purcell 

School of Music pada Juli 1997 Yiruma melanjutkan aspirasi musiknya dan 

menyelesaikan jurusan komposisi dari King’s College dan merilis album 

pertamanya “Love Scene” di London pada Juni 2000 melalui DECCA records. 

Selama masa kuliahnya, Yiruma berpartisipasi dalam tur musik di Eropa 

membuat dampak historis bagi negaranya dan sebagai artis Korea pertama 

yang menerima undangan untuk tampil di MIDEM 2002 di Cannes, Prancis.  

Di awal karirnya, albumnya dirilis di Eropa, Asia dan tersedia secara 

Internasional melalui berbagai sumber online seperti iTunes, Amazon dan label 

rekaman Yiruma STOMP records. Pada tahun 2001 ia merilis albumnya yang 

paling populer hingga saat ini “First Love” . Lagu terkenal No. 1 miliknya 

yang berjudul "River Flows in You", ditulis dalam A Major, dan sejak tahun 

2001 lagu ini telah dirilis di dua album lainnya ( First Love: 

Repackaged dan Essentials Pernikahan: Upacara ). Yiruma merilis album 

ketiganya “From The Yellow” Room pada tahun 2003 salah satu lagu paling 

terkenal yang berjudul “Kiss the Rain”. Tur 12 kota Korea-nya laris terjual, 

juga konser November di Seoul National Arts Center. Album keempatnya 

adalah “Poemusic” pada tahun 2006, pada tahun berikutnya Yiruma mengubah 

lagu tema utama untuk drama KBS populer “Spring Waltz” dalam album 

kelimanya, H.I.S monolog Yiruma menyiapkan segalanya dengan pianonya 

dan telah menyusun soundtrack untuk musikal, film, dan konser. Yiruma 

sukses di industri musik dan negara korea selatan diharuskan semua pria 

bergabung dengan militer korea selatan.   

Gaya musik Yiruma terutama berfokus pada zaman baru, dan dikatakan mirip 

dengan musik klasik kontemporer dalam skor film atau drama televisi. Karena 



 
 

musiknya populer di antara banyak pendengar yang tidak terbiasa dengan 

musik klasik, instrumentasi piano solo dan kecenderungan "gerakan" sering 

mengarah ke label seperti "klasik baru", "klasik pop" atau "klasik 

kontemporer". Namun, walaupun Yiruma mempelajari komposisi secara 

formal, struktur karya-karyanya tidak mencerminkan bentuk klasik. Musiknya 

terkadang diklasifikasikan secara samar-samar sebagai "populer", seperti yang 

ditunjukkan dengan dimasukkannya lagu hit River Flows in You pada 

kompilasi potongan pernikahan berjudul "Essentials Pernikahan: Upacara". 

ITunes Store menganggapnya sebagai World Music atau artis zaman baru. 

Kategorisasi gayanya sebagai zaman baru sangat lazim di kalangan musisi dan 

pendengar klasik. Mengenai struktur musiknya, gerakan dan jangkauan yang 

diperlukan untuk memainkan karya-karyanya rata-rata di sekitar Kelas 7 

menurut standar Royal Conservatory. Akan tetapi, fitur pola dan pengulangan 

membuat strukturnya lebih seperti karya populer atau tema film daripada 

komposisi piano solo tradisional. 5 Yiruma memiliki ciri khas musik yang 

lembut dengan tekstur homofonik. Tekstur homofonik mencakup satu garis 

melodi yang sederhana dan mudah diingat disertai pola iringan arpeggio lebar 

dengan penggunaan chord added sixth atau ninth. Sebagian lagu gubahan 

Yiruma berstruktur ternary form.  

 

 
5 Designed by Michal Leboda 2012 dalam online manifo http://yiruma.manifo.com/yiruma 

http://yiruma.manifo.com/yiruma

