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BAB III 

METODE PENCIPTAAN 

Penciptaan karya seni musik bagaimanapun memiliki metode dan alur 

penciptaan yang tersusun secara sistematis. Pada bab ini penulis akan 

memaparkan secara sistematis tahapan-tahapan dalam proses penyusunan 

komposisi. Komposisi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, “Tentangku”, 

“Aku, Kampus dan Keluarga” dan “ Aku dan Cerita Senja”. 

 

A. Tentangku 

Movement pertama mengangkat cerita tentang diri penulis yang riang 

serta aktif. Untuk mengumpulkan informasi tentang diri penulis dari orang lain, 

penulis melakukan wawancara singkat dengan dengan beberapa orang kawan, 

yaitu: Eltry, Intaniar, dan Jeffry. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa ketiga orang kawan tersebut mengenal penulis sebagai 

pribadi yang riang dan aktif.  

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis, yaitu mencari 

informasi di internet tentang tangganada yang menggambarkan tentang 

kemurnian. Selain itu penulis juga mencari informasi tentang karakteristik dari 

setiap interval. Penulis juga menyimak beberapa komposisi musik program 

sebagai referensi dalam penulisan komposisi.  

  

B. Aku, Kampus dan Keluarga 

Ide awal yang melatarbelakangi penulisan movement kedua terinspirasi 

dari kisah pribadi penulis. Naskah cerita yang menjadi basis bagi penulisan 

komposisi movement kedua ini berkaitan erat dengan movement pertama yang 

menceritakan tentang karakter penulis; tentang semangatnya sewaktu memulai 

perkuliahan, serta perannya bagi keluarga. Tetapi di movement kedua ini 

penulis bercerita panjang lebar tentang dirinya, kampus dan keluarga.  

Dalam penulisan komposisi ini penulis mencoba merekonstruksi kembali 

sebuah kejadian yang pernah dialami di masa lalu, yaitu suasana saat berkuliah. 

Interaksi dosen dengan mahasiswa digambarkan penulis dalam komposisi ini. 
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Penulis juga menggambarkan dirinya, ayah dan ibunya di dalam karya kedua 

ini. Dalam penyusunan karya, penulis juga merekonstruksi kejadian yang 

pernah terjadi diantara penulis dengan orang tua, terutama karakter mereka 

dalam kehidupan penulis. Penulisan melodi juga dibuat berdasarkan sumber di 

internet, terutama struktur melodi yang menggambarkan kesederhanaan, 

ketegangan, dan kebijaksanaan.  

Dalam komposisi kedua ini penulis juga bercerita tentang masalah yang 

dialaminya ketika berkuliah dan bermasyarakat, juga dalam keluarga. Dalam 

pembuatan melodi, penulis banyak menyimak karya-karya untuk kuartet gesek 

karya Schubert berjudul Death and the Maiden, Nimrod dari The Enigma 

Variations, Borodin – String Quartet No. 2 : Nocture.  

 

C. Aku dan Cerita Senja 

Ide cerita pada bagian ketiga adalah tentang suasana senja. Suasana senja 

yang digambarkan pada komposisi bagian ketiga ini terinspirasi dari cerita 

penulis saat menikmati senja di pinggir sawah.   

Di suatu sore tatkala penulis sedang merasa suntuk dengan rutinitas 

sehari-hari sebagai seorang mahasiswi, penulis kemudian mengajak salah 

seorang kawan akrab untuk menikmati keindahan sawah. Setibanya di sawah 

matahari menjelang terbenam. Langit memancarkan warna biru bercampur 

dengan putih dan jingga. Perpaduan warna langit yang indah membuat hati 

penulis merasa nyaman dan melupakan kejenuhan sejenak. Keindahan di langit 

tersebut telah menginspirasi penulis untuk menggubah karya tentang senja dan 

perjalanan perkuliahan 

Langkah selanjutnya adalah mencari referensi tangga nada yang sesuai 

untuk menggambarkan suasana senja; dalam hal ini penulis memilih warna 

jingga1. Penulis juga menyusun melodi dengan memilih interval nada yang 

                                                           
1 Natasha Dzurny dalam The Relationship Between Sound and Color,. 

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

and-color/, Diakses :  6 Oktober 2019 

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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sesuai dengan jalan cerita penulis2. Langkah terakhir yang penulis lakukan 

adalah mencari referensi bunyi tentang petang dan senja.  

 

                                                           
2 Roedy Black dalam How Scales and Intervals Really Work, 

https://www.howmusicreallyworks.com/Pages_Chapter_4/4_4.html , Diakses: 17 Desember 

2019. 

https://www.howmusicreallyworks.com/Pages_Chapter_4/4_4.html

