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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tantangan Masa Awal Dewasa 

Masa perubahan remaja menuju dewasa yang dialami pemuda merupakan 

masa yang lumayan sulit karena banyak perubahan yang dialami. Contohnya 

perubahan lingkungan, cara belajar, pencarian teman baru, cara mengatur 

waktu dan juga nilai, prinsip dan gaya hidup.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.2 

 Dimasa ini juga bisa dibilang merupakan masa pencarian jati diri 

seseorang. Dalam proses pencarian jati diri pasti setiap orang menemukan 

tantangan yang berbeda-beda setiap individu, namun pernyataan diatas 

merupakan tantangan yang umumnya dialami. Kala itu penulis merasa hampir 

putus asa dengan studi yang diambil, karena penulis merasa usaha yang 

dilakukan penulis tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Pencarian jati diri 

juga dilakukan penulis, karena penulis harus berfikir tujuan apa yang ingin 

dicapai kelak. Dari pergumulan ini penulis terinspirasi untuk mengangkat cerita 

pribadi penulis, yang dimana ketika seseorang sangat antusias dengan suatu hal 

yang baru sampai sudah dijalani banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. 

Penulis mengangkat cerita tentang studi penulis. Penulis bercerita bagaimana 

antusias penulis saat pertama masuk perguruan tinggi yang sesuai dengan 

pilihan penulis sendiri waktu itu. Semua terasa menyenangkan saat pertama 

menjalani perkuliahan, mendapat teman baru lingkungan baru bahkan pelajaran 

                                                           
1 Liani D. Suwito, https://www.idntimes.com/life/education/liany/tantangan-jadi-mahasiswa-

c1c2/full, Diakses : 31 Desember 2019. 
2 Dian, 5.  

 

https://www.idntimes.com/life/education/liany/tantangan-jadi-mahasiswa-c1c2/full
https://www.idntimes.com/life/education/liany/tantangan-jadi-mahasiswa-c1c2/full
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yang baru. Sampai saatnya penulis ada di fase yang cukup berat yang pasti juga 

dialami mahasiswa yang lainnya, yaitu skripsi. Jatuh dan bangun yang penulis 

rasakan saat menimba ilmu di perguruan tinggi inilah yang penulis angkat 

ceritanya untuk bahan skripsi.  

B. Senja 

Senja adalah bagian waktu dalam hari atau keadaan setengah gelap di 

bumi sesudah matahari terbenam, ketika piringan matahari secara keseluruhan 

telah hilang dari cakrawala. Senja, hari menjelang matahari tenggelam di ufuk 

timur. Senja dilangit tampak semburat perpaduan warna merah, jingga dan 

ungu. Warna jingga dianggap mampu “merangsang" emosi, tidak heran jika 

warna jingga sering digunakan pada tempat-tempat makan atau di lingkungan 

kerja yang membutuhkan produktivitas. Daya tarik warna jingga yang kuat 

melambangkan kehangatan, kenyamanan, keceriaan, dan optimisme.3 

Warna jingga yang merupakan gabungan antara merah dan kuning. 

Warna jingga ialah warna yang kuat dan hangat, membuat penggunaan warna 

ini memberi rasa nyaman. Sifat positif dari warna jingga menurut Bayu Lebond 

diantaranya: keceriaan, ambisi, keramahan, rasa nyaman, percaya diri. Di sisi 

lain warna jingga juga memiliki sifat negatif yaitu: gaduh, frustasi, 

ketidakdewasaan.4 

Ada yang berbicara tentang pengalaman synaesthesia pada satu 

penelitian mereka. Synaesthesia sendiri merupakan presepsi dimana stimulasi 

satu jalur sensorik atau kognitif mengarah pada sebuah pengalaman otomatis 

dan tidak disengaja dalam jalur sensorik atau kognitif kedua5. Teori yang 

berasal dari Lingkaran Newton dari bukunya yang berjudul Optick tahun 1704, 

menujukan warna yang berkorelasi dengan musik. Penggambaran korelasi 

antara bunyi dengan warna ini ditunjukkan melalui panjang gelombang dan 

                                                           
3 Salamadian, “13 Arti Warna dan Psikologi Warna, Terlengkap! (Merah, Ungu, Kuning, Hijau, 

Coklat, Biru dll)”, https://salamadian.com/arti-warna/ , Diakses: 28 Februari 2019. 
4 Bayu Lebond, “Arti dan Pengaruh Warna bagi Psikologi Manusia. Warna dapat mempengaruhi 

mood”, https://psyline.id/arti-dan-pengaruh-warna-bagi-psikologi-manusia, hlm. 1, Diakses 

: 6 Maret 2019 
5 Wikipedia, “Synesthesia”, https://en.m.wikipedia.org/wiki/.Synesthesia. , Diakses : 14 November 

2019. 

https://salamadian.com/arti-warna/
https://psyline.id/arti-dan-pengaruh-warna-bagi-psikologi-manusia
https://en.m.wikipedia.org/wiki/.Synesthesia
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hertz, contohnya dalam tonalitas C mayor mengekspresikan warna hijau dan 

As mayor mengekspresikan warna jingga. 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6Natasha Dzurny, “ The Relationship Between Sound And Color” , 

https://technochicblog.wordpress.com/.2012/10/22/the-real-relationship-between-sound-

and-color/, Diakses : 6 Oktober 2019. 

Gambar  2.1 Warna Jingga di petang 

hari (doc. Pribadi) 

Gambar  2.2 Lingkaran Newton 

https://technochicblog.wordpress.com/.2012/10/22/the-real-relationship-between-sound-and-color/
https://technochicblog.wordpress.com/.2012/10/22/the-real-relationship-between-sound-and-color/
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Gambar  2.3 Tabel tonalitas yang berkaitan 

dengan warna 
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C. Musik Program  

Musik Program (programe music) merupakan musik yang diciptakan 

berdasarkan ide/inspirasi dari hal-hal atau unsur unsur di luar musik dimana ide 

tersebut merangsang komposer untuk merefleksikannya dengan bunyi yang 

disusun untuk menyampaikan isi, pesan, kesan, dan kisah yang ingin 

disampaikan melalui musik tersebut.7  

Hakikat dari musik program ialah suatu peristiwa dari luar cerita yang 

dilukiskan melalui sarana musik sehingga terciptalah asosiasi kepada peristiwa 

ini waktu musik dibunyikan. Artinya, musik kekinian yang tidak mengikuti 

hukum bentuk (misalkan sonata) tetapi terikat pada urutan cerita, pada detail 

dalam peristiwa. 8 

Musik Program memiliki struktur dan bentuk, yaitu naratif, deskriptif, 

apelatif dan filosofik/ideasional. Naratif, yaitu musik yang diangkat 

berdasarkan rangkaian kejadian yang berurutan. Contoh : Symphonie 

Fantastique gubahan Hector Berlioz dan Don Quixote, Richard Strauss. 

Deskriptif, yaitu bentuk musik program untuk menggambarkan keadaan suatu 

bentuk, ruang dan waktu (representasional). Contoh : The Fountains of Rome, 

Respighi. Dan ada apelatif, yaitu musik program yang terdiri dari karakter yang 

tersirat. Contoh karya : Carnaval, gubahan Robert Schumann 12. Dan 

ideasional, yaitu musik program yang berisi pengekspresian beberapa konsep 

fisiologis atau psikologis. Contoh karya : Liszt, Faust Symphony movement 

pertama.9  

Penulis membuat musik program yang menggambarkan ttg fase 

kehidupan manusia yang menempuh studi,  warna jingga. Jenis musik program 

yang digunakan dalam pembuatan komposisi ini adalah musik program naratif 

dan deskriptif. Naratif yang artinya berisi rangkaian kejadian secara berurutan, 

                                                           
7 Harly Yoga Pradana, “Musik Absolut dan Musik Program”,  

https://www.academia.edu/12045177/Musik_Absolute_dan_Musik_Program., Diakses : 4 

Maret 2019 
8 Karl-Edmund Prier sj., “Sejarah Musik jilid 2” Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, (cetakan ke 4), 

2014, 189. 
9 Leon Stein, “Structure & Style Expanded Edition The Study And Anlysis of Musical Form”, 1979,  

171.  

https://www.academia.edu/12045177/Musik_Absolute_dan_Musik_Program


10 
 

dari cerita penulis yang mengangkat kisah perjalanan hidupnya dari semasa 

masuk awal kuliah sampai pada saat penulis menemukan masalah-masalah 

dalam perkuliahannya. Dan deskriptif yang berarti musik program untuk 

menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang dan waktu, menggambarkan 

cerita penulis waktu awal perkuliahan, sampai pertengahan semester terdapat 

tantangan yang semakin bertambah saat penulis akan mengerjakan skripsi.     

D. Sonata  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sonata adalah komposisi musik 

untuk instrumen tunggal atau duet. Sonata adalah karya musik untuk satu 

instrumen atau satu instrumen dengan iringan. Sonata berasal dari bahasa Italia 

“sonare” yang berarti “terdengar”. 10 

Umumnya sonata memiliki tiga bagian yaitu Eksposisi (A): (1) Tema 

utama, dalam tonika (2) Transisi (3) Subtema, dalam dominan atau relatif 

minor/mayornya (4) Codetta atau bagian penutup, 

Development/Pengembangan (B): (1) Pengembangan tiap bagian,  

 Rekapitulasi (A’): (1) Tema utama, dalam tonika (2) Transisi (3) 

Subtema, dalam tonika (4) Codetta atau bagian penutup, Coda11 

 

E. Kuartet Gesek  

String artinya tali/senar. String yang dimaksud disini yaitu alat musik 

berdawai yang dimainkan dengan cara di gesek, contohnya violin (biola 

sopran), viola (biola alto), cello, dan contrabass. Sedangkan quartet artinya 

empat (4). String quartet / kuartet gesek adalah formasi musik dengan empat 

pemain instrumen gesek yaitu: dua pemain violin, satu viola, dan satu cello. 

Kuartet Gesek  adalah salah satu bentuk ensemble yang paling menonjol dalam 

musik klasik dengan warisan-warisan komposisinya. Mulai dari pertengahan 

                                                           
10 Wikipedia, “Sonata”, https://simple.wikipedia.org/wiki/Sonata , Diakses: 15 April 2019. 
11 Mario, “Sonata Pop untuk Combo Band”, Skirpsi untuk mencapai derajat Sarjana S-1 pada 

Universitas Kristen Satya Wacana, 2016, Diakses: 18 April 2019.  

http://instruktur-musik.blogspot.com/2011/08/musik-untuk-ibu-hamil.html
http://instruktur-musik.blogspot.com/2011/08/biola.html
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abad 18, para komposer musik membentuk dan menulis komposisinya dalam 

string quartet.12  

String quartet adalah bagian penting dari bentuk ansambel musik kamar 

pada periode Klasik, hampir menjadi komposisi wajib bagi setiap komposer 

besar pada abad ke-18. Beethoven, Mozart, dan komposer besar memiliki 

komposisi formasi kuartet gesek.  

 

Gambar 2.4 Formasi Kuartet Gesek (doc. Pribadi) 

 

F. Proses Penyusunan Komposisi 

Komposisi “Sonata Aku dan Cerita Senja” ini  penulis berencana 

menyusun musik program untuk kuartet gesek. Komposisi ini penulis akan 

membuat karya tentang kisah penulis dan suasana senja. Konsep komposisi 

yang akan digarap  sonata 3 bagian.  

Proses penyusunan komposisi ini langkah pertama yang dilakukan 

penulis yaitu observasi dengan melihat senja di sore hari saat di pantai, sawah, 

pinggir kota.  

Langkah kedua penulis mencari pengertian warna jingga yang berkaitan 

dengan psikologi manusia lewat sumber-sumber di internet dan jurnal nasional 

maupun internasional.   

Langkah ketiga, penulis membuat motif melodi dan pengembangannya 

untuk setiap bagian berdasarkan langkah sebelumnya. Penulisan notasi motif 

                                                           
12 Rafdi Saifan, String Quartet, https://www.yayasanklasikanan.org/artikel/string-quartet/, Diakses: 

28 Maret 2019. 

http://instruktur-musik.blogspot.com/2011/08/mendengarkan-musik.html
https://www.yayasanklasikanan.org/artikel/string-quartet/
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melodi dan pengembangannya dengan menggunakan software Sibelius, juga 

untuk membunyikan notasinya. Sehingga terbentuk Sonata 3 bagian, dengan 

bagian I “Tentangku”, bagian II “Aku, Kampus dan Keluarga” bagian III “ Aku 

dan Cerita Senja” .  


