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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia yang diciptakan Tuhan sudah dikodratkan untuk terus 

bertumbuh dan berkembang. Fase perkembangan manusia meliputi beberapa 

tahap seperti pra kelahiran, masa bayi, awal anak-anak, pertengahan dan akhir 

anak-anak, remaja, awal dewasa, pertengahan dewasa sampai akhir dewasa.1  

Secara khusus, fase awal dewasa berada pada rentang usia 20-40 tahun. 

Fase ini merupakan masa transisi masa remaja menuju dewasa, masa ini disebut 

dengan masa muda (Kenniston dalam Santrock, 1995). Pada masa ini, 

seseorang belum mempunyai mental yang matang. Sementara itu, adanya 

tuntutan-tuntutan baru dapat menimbulkan rasa putus asa. Jika rasa putus asa 

ini berlarut-larut maka seseorang tersebut dapat mengalami kejenuhan sehingga 

menyerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru.2 

Hal ini sama dengan yang penulis alami. Saat menjalani masa awal 

pekuliahan penulis banyak mendapati tantangan yang ringan sampai berat. 

Tantangan tersebut datang silih berganti, setelah menyelesaikan satu tantangan 

tiba-tiba muncul tantangan baru. Hal tersebut sempat membuat penulis putus 

asa. Namun dari rasa putus asa itu penulis mampu mengatasinya. Hal tersebut 

terjadi ketika suatu sore penulis hendak mencari udara segar, suasana yang 

tenang dan jauh dari kebisingan mesin kendaraan bersama saudara. Dari suatu 

sawah ke sawah yang lain, penulis berpindah hingga tiga kali. Akhir perjalanan 

berhenti di daerah Canden, penulis menemukan sawah yang masih hijau dan 

tidak banyak kendaraan lewat. Di tempat itu penulis memutuskan untuk duduk 
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di pinggir sawah dan menunggu matahari terbenam. Saat proses matahari 

terbenam penulis terkagum akan keindahan warna langit yang dipancarkan ke 

sawah itu. Momen itu membuat penulis terkagum hingga berefleksi bahwa 

setiap fase kehidupan yang dilalui selalu ada tantangan. Namun setiap 

tantangan tersebut pasti bisa dilewati dan menempa penulis menjadi pribadi 

yang lebih baik.  

Ilmu psikologi manusia juga menyebutkan, warna ada kaitannya dengan 

karakter dan sifat-sifat manusia. Seperti tokoh Carl Gustav Jung, seorang 

psikolog ternama dari Swiss, menjadikan warna sebagai media dalam 

psikoterapinya. Beliau meyakini setiap warna punya makna, potensi, dan 

kekuatan untuk mempengaruhi. Bahkan menghasilkan efek tertentu pada 

produktivitas, emosi, hingga perubahan mood (suasana hati) seseorang. Beliau 

juga membuktikan pengaruh warna bagi psikis manusia. Sebagai contoh warna 

merah memiliki sifat positif yaitu membuat bersemangat, energik, dan dinamis, 

sedang efek negatifnya agresif, kekerasan dan emosi. 3 

 

Berdasarkan dari pengalaman tersebut, penulis tergugah untuk membuat 

karya komposisi berdasarkan pengalaman pribadi menempuh studi hingga 

melihat sunset. Menurut penelitian Gustav Jung, warna jingga atau orange ialah 

warna yang hangat, membuat seseorang yang melihat warna jingga merasa 

nyaman. Karena penulis membuat karya komposisi musik tentang pengalaman 

pribadinya, maka bentuk musik yang digunakan adalah musik program.  

  Musik program (music program) merupakan musik yang bercerita atau 

bercerita lewat musik yang diperdengarkan kepada audiens sehingga dapat 

merasakan apa yang hendak disampaikan komponis. Musik program diciptakan 
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atas sebuah peristiwa, latar belakang, atau diciptakan berdasarkan sejarah hidup 

seseorang.4 

Komposisi Sonata “Aku dan Cerita Senja” ini memiliki format Kuartet 

Gesek. Kuartet Gesek terdiri dari 2 violin, 1 viola, dan 1 violoncello. Penulis 

membuat karya komposisi ini menjadi tiga bagian yang menceritakan kisah 

penulis dan senja.   

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses penyusunan “Aku dan Cerita Senja” Komposisi Sonata 

untuk Kuartet Gesek? 

2. Bagaimana analisis bentuk dan struktur “Aku dan Cerita Senja” Komposisi 

Sonata untuk Kuartet Gesek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses penyusunan “Aku dan Cerita Senja” Komposisi 

Sonata untuk Kuartet Gesek.  

2. Menganalisa dan mendeskripsikan bentuk dan struktur “Aku dan Cerita 

Senja” Komposisi Sonata untuk Kuartet Gesek.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama 

menempuh studi di program studi Seni Musik, Univertas Kristen Satya Wacana 

(UKSW) melalui matakuliah Teori Musik, Ilmu Harmoni, Komposisi, serta 

penulis semakin paham mengenai macam-macam landasan teoritis metode 

kualitatif.  
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E. Batasan Masalah 

Menghindari perluasan masalah maka penulis membatasi pemaparan 

hasil cipta komposisi pada analisis bentuk dan struktur dari “Aku dan Cerita 

Senja” Komposisi Sonata untuk Kuartet Gesek. Komposisi ini terdiri dari 3 

bagian yang masing-masing menjelaskan tentang karakter si  penulis, tentang 

perkuliahannya dan keluarga, juga cerita senjanya. Instrumen yang digunakan 

dalam komposisi ini adalah Kuartet Gesek. 


