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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan saran ekspresi perasaan dan gagasan yang 

dituangkan melalui bunyi. Faktor utama dalam musik adalah melodi, 

harmoni, ritme, bentuk, tempo, dinamika, warna bunyi, dan nuansa.1 

Delapan faktor tersebut dapat digunakan sebagai salah satu media dalam 

menyampaikan suatu pesan atau kisah. Kisah yang disampaikan dalam 

musik biasanya berasal dari sastra yang diangkat dari mitologi, legenda, 

cerita rakyat, baik lisan maupun tertulis. Opera merupakan  salah satu 

contoh karya seni yang menggabungkan musik dan sastra dalam bentuk 

pertunjukan panggung. Genre ini sudah mulai dikembangkan kira-kira 

sejak awal jaman Baroque. Bentuk karya sastra yang juga sering diangkat 

menjadi opera, atau drama musik (Jerman) antara lain adalah romans, 

novel, atau cerita pendek. 

Sastra dan musik menjadi salah satu sarana dalam mengungkapkan 

ekspresi estetis. Ekspresi estetis dalam musik memiliki batasan yang luas, 

tidak hanya mengacu pada jenis musik yang diciptakan, tetapi segala 

aspek yang mempengaruhi proses penciptaan itu sendiri.2 Cerita pendek 

juga menjadi inspirasi dalam komposisi musik program. Salah satu 

komposer dari Czechoslovakia, Leos Janacek, dalam sebuah karyanya, 

mengadaptasi sebuah lirik dari salah satu cerpen karya Gabriela Preissová.  

                                                           
1 John Redfield, Musik: A Science and An Art (New York: Tudor Publishing,             Co., 1928), 

hal. 98 
2 Theodor & Eisler, Hanns, Composing For The Films ( New York: Oxford University Press, 

1947), hal. 40. 
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Berdasarkan ide di atas, penulis mengambil sebuah cerita pendek 

untuk di masukkan kedalam sebuah komposisi. Cerita ini berisi tentang 

seorang anak berumur 9 tahun yang sedang terjangkit influenza dan dia 

memiliki rasa takut akan nyawanya yang tak lagi panjang karena penyakit 

yang diidapnya, sementara sang ayah tidak mengerti akan ketakutan sang 

anak. 

Komposisi yang sesuai untuk melukiskan cerita di atas adalah musik 

program. Musik program adalah salah satu jenis komposisi musik yang 

dibuat untuk menggambarkan perihal bukan musik, misal cerita, sajak, 

puisi atau lingkungan tertentu.3 Musik Program berbeda dengan musik 

absolut pada umumnya, karena Musik Program memiliki latar belakang 

cerita yang kuat, yang diimajinasikan ke dalam bentuk musik. Musik 

Program yang digunakan dalam cerita ini adalah bentuk deskriptif-naratif. 

Judul komposisi ini diambil dari sebuah cerita pendek yang akan 

diangkat, yakni “A Day‟s Wait“ karya Ernest Hemingway. 

Dalam karya komposisi musik program ini mengunakan Quartet Gesek 

yang terdiri dari 2 biola, 1 biola alto dan 1 cello. Keempat alat musik ini 

dipilih karena karakter dan register suara dari tiap masing-masing 

instrumen mewakili karakter dan suasana dalam cerita pendek tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui dan mempelajari latar belakang, dalam proposal ini 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

                                                           
3
 Muhammad Syafiq, Ensiklopedia Musik Klasik, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003), 

hal.150. 



3 
 

1. Bagaimana proses dalam penyusunan komposisi musik program “ 

A Day‟s Wait “ untuk Kuartet Gesek? 

2. Bagaimana melukiskan karakter dan suasana ke dalam komposisi 

musik program “ A Day‟s Wait “ untuk ansamble Kuartet Gesek? 

3. Bagaimana analisis struktur bentuk musik dan harmoni dalam 

komposisi musik program “ A Day‟s Wait “ untuk ansamble Kuartet 

Gesek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Tujuan yang pertama 

adalah tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi salah satu 

syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Seni di Fakultas Seni 

Pertunjukan Program Studi Seni Musik, Universitas Kristen Satya Wacana. 

Tujuan kedua yaitu: 

1. Mengetahui dan memahami bagaimana proses dalam penyusunan 

komposisi musik program “A Day‟s Wait “ untuk ansambel Kuartet 

Gesek. 

2. Mengetahui dan memahami Bagaimana melukiskan karakter dan 

suasana ke dalam komposisi musik program “A Day‟s Wait“ untuk 

Kuartet Gesek. 

3. Mengetahui dan memahami Bagaimana analisis struktur bentuk 

musik dan harmoni dalam komposisi musik program “A Day‟s 

Wait“ untuk Kuartet Gesek. 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat menambah 

pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyusun komposisi musik 

program dalam bentuk ansambel kecil. Bagi masyarakat umum dan 

penikmat musik kiranya karya ini dapat menjadi hal baru dalam 

memahami isi sebuah cerit pendek dan menambah referensi lagu baru. 

 

E. Batasan Masalah 

Komposisi “A Day‟s Wait“, terdapat tiga bagian (movement) yang diberi 

judul It Came After Me, I Feel Like I‟m Dying (The Hunting) dan I‟ll be Fine. It 

Came After Me menggambarkan suasana dimana Schatz, sang anak 

mengetahui dia terserang penyakit influenza, dengan suhu badan 102 

derajat. , I Feel Like I‟m Dying (The Hunting) bercerita tentang Schatz yang 

merasa ketakutan bahwa dirinya tidak lama lagi akan dipanggil Tuhan 

karena influenza dan suhu badannya yang tinggi, terdapat intermezzo 

yang menceritakan ayah pergi berburu untuk mencari makanan. I‟ll be Fine 

adalah cerita solusi dimana Schatz tidak akan mati. 

Kuartet Gesek yang terdiri dari 2 biola, 1 biola alto, dan 1 cello ini 

digunakan karena hanya dengan keempat instrumen itu diharapkan dapat 

melukiskan apa isi cerita pendek tersebut. 

 

F. Batasan Istilah 

A Day‟s Wait, adalah sebuah cerita pendek yang ditulis oleh seorang 

penulis yang bernama Ernest Hemingway, yang dipublikasikan dalam 

sebuah buku kumpulan cerita pendek yang diberi judul Salju Kilimanjaro 

pada tahun 1961. Cerpen ini menceritakan seorang ayah dan seorang anak 
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yang mempunyai hubungan tidak terlalu dekat, serta sang anak yang 

takut akan umurnya yang pendek karena dia terjangkit influenza (yang di 

jamannya sangat mematikan).  

Musik program, adalah salah satu jenis komposisi musik yang dibuat 

untuk menggambarkan perihal bukan musik, misal cerita, sajak, puisi atau 

lingkungan tertentu. Lukisan, karakter, dan suasana hati juga merupakan 

sebuah objek untuk dijadikan sebagai ”program” dalam musik program. 

Cerita pendek, adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek 

cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya 

fiksi yang lebih panjang 

Ernest Hemingway, dilahirkan pada 21 Juli 1899 di Oak Park, Illinois, 

sebuah suburban dari Chicago. Eksistensi dan dedikasinya di bidang 

sastra banyak memberikan pengaruh pada perkembangan dunia sastra di 

Amerika Serikat. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni 

hasil penelitian berupa analisis data dan struktur komposisi dipaparkan 

secara tertulis. Sistematika penelitian terdiri dari pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data dan penulisan laporan. Pertama-tama yang 

harus dilakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data berkenaan 

dengan pemahaman literatur sehingga segala yang diperlukan untuk 

mendukung pengolahan data dapat berlangsung lancar. Pengumpulan 

data dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta serta teori-teori yang 

dapat mendukung musik program.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Naratif
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiktif
http://id.wikipedia.org/wiki/21_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1899
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oak_Park,_Illinois&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://id.wikipedia.org/wiki/Chicago
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Untuk dapat membuat komposisi ini yang dilakukan selanjutnya 

adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data yang pertama kali 

dilakukan adalah mencari dan menentukan poin utama dari cerita pendek 

“ A Day‟s Wait “ setelahnya dapat ditentukan tiga judul lagu dalam 

komposisi ini, berdasarkan poin utama yang sudah ditentukan. Langkah 

selanjutnya adalah mengetahui bentuk musik program, mencari melodi 

untuk tema utama lagu  yang akan diaplikasikan dalam komposisi 

tersebut.  

Setelah menyusun komposisi yang dilakukan selanjutnya adalah 

analisis data, ini dilakukan dengan cara melatih dan memainkan ulang 

kompisisi untuk mendapatkan hasil akhir komposisi musik program ini. 

Tahap terakhir adalah penulisan laporan yang menggambarkan seluruh 

proses penelitian hingga tersusunnya komposisi musik program yang 

lengkap dan selesai. 

 

 

 

  

 

 

 

 


