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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
A. Kerangka Teoritis 

Penulis dalam penelitian telah melakukan wawancara dengan narasumber 

Asmuni yang merupakan seorang penabuh gendang di sanggar tersebut dan 

mendapat kepercayaan untuk mengelola sanggar tari Putra Rimba di 

Ngadiwinatan. Selain mendapat sumber dari hasil wawancara, penulis juga  

mencari sumber pustaka guna menambah referensi mengenai kesenian topeng 

ireng. Berdasar sumber tersebut penulis akan membahas pengertian topeng 

ireng, suita modern dan musik kamar. 

1. Musik Kamar 

Musik kamar adalah sebuah jenis musik yang berkembang pada era 

Renaissance dan Barok (abad 15-Pertengahan abad 17) 

(https://wmich.edu/mus-gened/mus150/Musik kamarMusic.htm n.d.). 

Musik musik kamar juga bisa disebut dengan musik kamar karena jumlah 

pemusik tidak sebanyak orkestra dan ukurannya yang terbatas. Musik musik 

kamar pada mulanya dibuat untuk dimainkan di rumah yang cukup 

bertentangan pada masa itu karena musik biasanya dibuat dan dimainkan 

untuk gereja dan teater. 

Musik kamar bisa juga diartikan sebagai musik yang ditulis untuk 

kombinasi alat musik yang biasanya terdapat bagian solo instrumen baik 

dengan ataupun tanpa iringan (https://www.britannica.com/art/musik 

kamar- music n.d.). Jumlah pemusik pada musik kamar yaitu 2-16 orang 

dan tidak seperti orkestra yang masing masing insrumen dimainkan oleh 6-

14 orang. Musik kamar biasanya tidak menggunakan jasa 

konduktor/pengabah, pemusiknya secara kolektif menggarap seluruh aspek 

teknis maupun artistik secara bersama-sama demi menghasilkan sebuah 

kesatuan musik yang

 konkrit(https://alfianadytia.tumblr.com/post/141084770892/2016). 

Namun pada perkembangannya, musik kamar seringkali menggunakan jasa 

konduktor/pengabah sebagai pengatur tempo karena banyak lagu yang 

http://www.britannica.com/art/chamber
http://www.britannica.com/art/chamber
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menggunakan teknik yang sulit dan nilai not yang kecil seperti 1/16 dan 

1/32. 

2. Suita Modern 

Suita modern adalah bentuk karya musik instrumental dari beberapa 

pilihan movement yang disatukan yang muncul pada abad 19 – 20 dan 

merupakan salah satu jenis dari suita. Suita sendiri secara garis besar adalah 

bentuk musik instrumental yang terdiri dari beberapa pilihan pergerakan  

(Radyaskoro 2016). Suita identik dengan gerakan tarian seperti pavane, 

galliard atau saltarello. Suita berasal dari bahasa Perancis yang berarti 

urutan atau rangkaian. Istilah suita pertama muncul pada tahun 1557 dalam 

sebuah karya instrumental yang berjudul Suyytes de Bransles dalam buku 

Septieme Livre de Danceries yang pada saat itu merupakan sebuah 

kumpulan dari musik tarian Perancis yang dikomposisi oleh Estienne du 

Tertre (Radyaskoro 2016). 

Pada mulanya suita terdiri atas 4 tarian standar Jerman yaitu : 

Allemande, Courante, Sarabande dan Gigue. Salah satu tokoh paling 

penting dalam penyusunan bentuk suita pada masa awal adalah Johann 

Jacob Froberger (Hanning 1998). 

Suita dalam perkembangannya mengalami perubahan yang semula 

tiap movement harus mengandung unsur tarian pada suita modern tidak 

harus mengandung unsur tarian, tidak pada tonalitas yang sama, bisa 

dibilang komponis masa kini meninggalkan aturan dan struktur pada suita 

seperti pada mulanya. Hal ini dilakukan karena rasa ingin bereksperimen 

pada masa kini. Kategori dalam suita modern tidak dihubungkan dengan 

bentuk namun lebih dihubungkan dengan jenis musik, seperti suita karya  

Leopold Godowsky yang berjudul Java Suite yang menggunakan 

pendekatan pengalaman Godowsky yang kagum dengan budaya kuno dan 

musik asli orang Jawa. Salah satu tujuan atau peranan suita modern adalah 

sebagai deretan tarian kontemporer seperti pada karya Bela Bartok yang 

berjudul Suiten Tanzsuiten (Radyaskoro 2016). 
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3. Topeng Ireng 

Topeng Ireng merupakan kesenian tradisional yang diciptakan oleh 

masyarakat Tuk Songo pada kisaran tahun 1940an. Awalnya topeng ireng 

tercipta karena ada warga desa Tuk Songo yang usai melakukan perjalanan  

dari Kalimantan dan terinspirasi untuk membuat tarian dengan bentuk baju 

adat Dayak yang memiliki rumbai rumbai dan ikat kepala seperti suku 

Indian. Topeng Ireng memiliki arti, Toto yang artinya menata, lempeng 

artinya lurus, irama artinya alunan nada, dan kenceng artinya keras 

(Veronicamor, Musik Dalam Kesenian Topeng Ireng di Borobudur 

Kabupaten Magelang 2016). Topeng Ireng juga biasa disebut nDayakan 

atau Dayakan karena kostum yang digunakan mirip suku Dayak. Istilah ini 

juga diartikan oleh masyarakat sebagai “Ndayak” yang berarti banyak atau 

tak terhitung jumlahnya (Asmuni 2020). Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

penari topeng ireng yang biasanya paling sedikit terdiri dari 10 orang dan 

penari bisa pria ataupun wanita. 

Topeng ireng memiliki daya tarik tersendiri terutama pada hal 

kostum penarinya. Ikat kepala atau biasa disebut kuluk menjadi ciri khas 

dari kostum topeng ireng. Bentuknya menyerupai mahkota kepala suku 

Indian dengan hiasan bulu dan di tengahnya terdapat bulu merak untuk 

memperindah kostum. 

 
 

Gambar 2. 1. Kuluk Topeng Ireng 

(ms-my.facebook.com) 
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Topeng ireng juga memiliki rumbai warna warni yang dipakai oleh 

penarinya, namun pada awalnya rumbai rumbai tersebut tidak berwarna 

dan terbuat dari janur oleh sebab itu pada awalnya penari topeng ireng 

hanya pria saja (Asmuni 2020). 

 

Gambar 2. 2. Rompi Topeng Ireng 

(docplayer.info) 

 
Hal lain yang menjadi ikonik dalam topeng ireng adalah 

kerincingan/klintingan yang dikenakan penari untuk menutupi lutut sampai 

mata kaki dan kerincingan pada kaki kanan dan kiri memiliki suara yang 

berbeda sehingga ketika kaki penari bergerak menimbulkan efek bunyi 

cring dan crong untuk membuat bunyi semakin ramai dan bergemerincing. 
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Gambar 2. 3. Kerincingan Topeng Ireng 

(docplayer.info) 

Alat musik pada topeng ireng didominasi oleh alat perkusi. Terdapat 

banyak alat musik pada topeng ireng seperti gendang dodog, saron, 

terbang, bende, bedug dan di beberapa sanggar topeng ireng ada yang 

menggunakan tambahan jidor, cymbal dan suling. 

 
 

Gambar 2. 4. Gendang Dodog 

(docplayer.info) 
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Gambar 2. 5. Saron 

(goblokku.wordpress.com) 

 
 

Gambar 2. 6. Bende 

(wojogamelan.wordpress.com) 

 
 

Gambar 2. 7. Bedug 

(shopee.co.id) 
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Gambar 2. 8. Suling 

(tokopedia.com) 

 
 

Gambar 2. 9. Terbang 

(rebana.net) 

 
Tangga nada pada topeng ireng ada dua yaitu diatonis dan 

pentatonis. Diatonis terdapat pada tembang yang dilantunkan oleh vokal 

yang menyesuaikan nada pada lagu dan pentatonis terdapat pada 

instrumentnya seperti pada saron dan suling. Pada prakteknya, saron dan 

instrument melodis lain akan diam atau hanya sekedar mengisi jika pada 

saat vokal melantunkan tembang begitupun sebaliknya. Pola iringan topeng 

ireng saling mengisi namun didominasi oleh gendang sebagai pengatur 

tempo penari. 
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Gambar 2. 10. Pola Iringan Topeng Ireng 
 

 

Gambar 2. 11. Pola saron pada iringan topeng ireng 

 
 

Topeng ireng memiliki banyak fungsi, selain sebagai sarana hiburan, 

topeng ireng juga memiliki fungsi sebagai media dakwah pada masa itu. 

Hal ini dapat dilihat dari tembang tembangnya yang berisi pesan moral dan 

bernuansa islami (Asmuni 2020). 

Topeng Ireng mempunyai struktur pertunjukan yang dibagi menjadi 

3 babak yaitu babak Dayakan, Montolan, Kewanan. Setiap babak memiliki 

tarian dan iringan yang berbeda. Babak yang wajib ada dan dipentaskan 

adalah babak Dayakan untuk babak montolan dan kewanan tidak wajib 

dipentaskan tergantung kebutuhan pentas. Babak Dayakan wajib 

dipentaskan karena babak ini adalah babak yang meriah dengan penari yang 

banyak dengan gerakan yang rampak. Sedangkan babak montolan 

merupakan babak yang menonjol dan berisikan pesan pesan islami yang 

tertuang dalam tembang yang dibawakan. Babak ini sering dipentaskan 
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pada hari besar Islam seperti Rejeban, Suronan, Ruwahan atau dalam acara 

pembangunan masjid (Veronicamor, Jurnal Ilmiah 2016). Babak Kewanan 

biasanya dijadikan sebagai babak penutup. Dalam babak ini penari 

menggunakan kostum hewan seperti singa dan macan, pada beberapa 

pentas babak ini biasanya terjadi trance atau ndadi. Masing masing babak 

tidak memiliki urutan penyajian yang baku namun biasanya pemusik 

memainkan tembang Atur Sugeng sebagai pembuka dan diakhiri dengan 

tembang Cekap Semanten (Asmuni 2020). Durasi sekali pentas juga 

tergantung permintaan namun umumnya 30 menit – 1 jam tanpa berhenti. 

 
 

Gambar 2. 12. Pertunjukan Topeng Ireng 

(m.tribunnews.com) 

 
B.  Kerangka Komposisi 

Penyusunan komposisi ini, penulis mendengarkan beberapa karya Colin 

Mcphee seperti Suite in Six Movements, Balinese Ceremonial Music, dan 

Tabuh-tabuhan, for 2 pianos & orchestra dan juga karya dari Leopold 

Godowsky yang berjudul Java Suite. Penulis juga menonton beberapa 

pertunjukan Topeng Ireng Putra Rimba melalui youtube sebagai referensi 

penulis. Maka penulis menentukan akan membuat suita dengan 3 bagian yaitu 

bagian 1 yang disebut dengan Dayakan, bagian 2 disebut montolan dan bagian 

3 disebut kewanan. 


