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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sejarah Perkembangan Musik Program. 

Musik program adalah komposisi musik instrumental yang 

menggambarkan sebuah adegan atau lukisan atau menggambarkan ide 

sastra. Istilah musik program ini lahir berkembang dan sangat popular 

pada era Romantik, tetapi sebenarnya sudah banyak karya-karya musik 

terdahulu yang sudah tercipta dengan konsep musik program contoh, 

Antonio Vivaldi menulis The Four Seasons untuk konserto biola dan orkes 

gesek. Suasana hujan, suara lalat, hembusan angin, langkah di salju, pesta 

kebun, dan lain-lain berusaha ditunjukan oleh Vivaldi dalam karya ini, 

dan contoh yang lain adalah Simfoni No.6 ‟Pastoral‟ karya Beethoven yang 

merupakan salah satu contoh bentuk musik program pada periode Klasik 

dan masih banyak lagi. Beberapa komponis era Romantik menjadikan 

karya-karya terdahulu yang memiliki konsep musik program menjadi 

sebuah acuan seperti contoh di atas ‟Pastoral‟ karya Beethoven.  

Istilah musik program diperkenalkan oleh Franz Liszt (1811-18860), 

seorang komponis dan pianis asal Hungaria. Program adalah sebuah 

pendahuluan atau prolog atau introduksi yang ditulis oleh komposer 

untuk menjaga pendengar tidak salah dalam menginterpretasikan 

kepuitisan lagu, menurut Lizst. Liszt tidak menggunakan musik secara 

langsung sebagai alat untuk menggambarkan sebuah objek atau cerita, 

tetapi lebih kepada tujuan bahwa musik dapat membawa pendengar ke 

dalam suatu pola pikir yang sama sebagaimana objek itu sendiri, seperti 

halnya ketika mereka mendengar, membaca atau melihat objek itu secara 
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langsung. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah dengan memunculkan sisi 

emosional dari objek atau cerita, sehingga musik secara tidak langsung 

dapat mewakili objek atau cerita tersebut.4  

Pada era-era sebelumya karya yang  memiliki konsep yang sama 

dengan musik program pun sudah pernah ada. Komponis Romantik dan 

Barok contoh, karya milik William Byrd "The Battle" adalah karya yang 

terdapat 15 sub judul, di dalamnya terdapat tiga karya yang berjudul “The 

Marche to the Fight”, “ The Retraite”, dan “The Burying of the Dead” disatukan 

dengan musik program dan untuk menjelaskan atau menggambarkan 

karakter didalamnya.5. Memang  tidak diragukan lagi sebelum istilah 

musik program ini muncul di era Romantik sebenarnya sudah mapan dan 

banyak karya yang menggunakan konsep dari istilah ini. Seperti Johann 

Kuhnau, seorang komponis dari Jerman dengan karyanya “six Bible 

sonatas” disetiap bagian lagunya dikesinambungkan dengan narasi, salah 

satu contoh musik bernarasi adalah “Four Season” karya Antonio Vivaldi. 

Musik program juga dipengaruhi oleh „French ballet de cour‟. Pada 

pertengahan abad ke-18 pun musik program beremansipasi dalam musik 

tarian, hal ini terlihat dalam orkestra „Les aventures de Telemaque dans l‟isle 

de Calypso‟ karya Ignazio Raimondi, dia menciptakan karyanya 

berdasarkan puisi milik Fenelon. Orkestra ini ditampilkan pada tahun 

1777. Penggambaran karakter dilakukan dengan cara yang berbeda bukan 

lagi dengan narasi tetapi dengan cara menempatkan instrumen yang 

mewakili sebuah karakter. Seperti yang sudah tertulis sebelumnya, 

„Pastoral‟ simfoni juga termasuk salah satu karya yang menggunakan 

                                                           
4 Stanley Sadie, The New Groove Dictionary of Musik and Musikian. Vol. 20. (New York: 

Macmillan Publisher Limited, 2002), hal. 396. 
5 Stanley Sadie, hal. 397. 
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konsep musik program karena menggunakan free form atau bentuk bebas 

karena Beethoven dalam karya ini berusaha untuk lepas dari segala aturan 

yang ada.  

Periode dimana istilah musik program muncul adalah periode atau era 

Romantik. Di periode ini musik instrumental dianggap menjadi suatu 

bentuk musik yang ideal dikarenakan terbebas dari beban kata-kata dan 

dengan sempurna dapat menggambarkan emosi atau perasaan. Filsuf 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) percaya bahwa musik merupakan 

perwujudan nyata dari perasaan serta desakan hati yang muncul secara 

instan dalam bentuk yang imajinatif.6 Walaupun musik instrumental 

menjadi perhatian nomor satu di era Romantik tetapi puisi dan karya 

sastra yang lain tetap menjadi jembatan antara musik dan karya yang lain. 

Banyak dari komponis-komponis era ini mencipta karya dari berdasarkan 

karya sastra. Mendelsohn membuat overture Midsummer Night‟s Dream, 

Hector Berlioz dengan karyanya Romeo et Juliete dan masih banyak yang 

lainnya. Puncak dari musik dan karya seni atau karya sastra ini adalah 

pada saat Richard Wagner menemukan teori Gesamtkunstwerk, sebuah 

karya seni yang total maksudnya adalah puisi, desain panggung, desain 

yang indah, pementasan, akting digabungkan dalam satu bentuk karya 

seni dalam hal ini karya musik. Wagner menggunakan teori tersebut 

hampir pada setiap karya orkesnya.7  

 Idee fixe adalah istilah yang ditemukan oleh Hector Berlioz (1803-1896). 

Maksud dari istilah ini adalah sebuah tema pokok,8 tema utama yang 

                                                           
6 Barbara Russano Hanning, Concise History of Western Musik, ( New York: City University of 

New York,1998), hal. 375. 
7 Barbara Russano Hanning, hal. 426. 
8 Pono Banoe, Kamus Musik, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hal. 190 
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digunakan dalam karya berkenaan dengan tema atau isi dari sebuah lagu 

dan ini digunakan untuk perpindahan dari bentuk lagu ke bentuk lagu 

oleh Berlioz dalam karyanya. Istilah ini mempunyai hubungan dengan 

Leitmotif, ”a musikal theme associated with some particular person, thing, 

emotion or idea in the drama”.9 Leitmotif pertama kali dipakai oleh Weber 

(1786-1826) sebagai tema-tema khusus yang ada hubungannya dengan 

suatu peran sepanjang suatu opera. Kemudian tema itu diubah sesuai 

dengan perasaan atau karakter peran tersebut. Teknik leitmotif tersebut 

kemudian dikembangkan lagi oleh Wagner dalam opera-operanya untuk 

mempersatukan musiknya dan menghubungkannya pada aksi di pentas. 

Pemeran-pemeran utama mendapat  motif-motif sendiri yang kemudian 

diubah dan dikembangkan melalui transformasi tematis untuk 

menggambarkan perkembangan sifat mereka selama cerita opera itu. 

Leitmotif dipakai untuk menggambarkan lambang-lambang utama dalam 

sebuah cerita. Misalnya motif pedang Siegfried, atau tombak Wotan.  

 Musik Wagner kemudian menjadi acuan pengaturan standar banyak 

komponis seperti Bruckner, Berg, Schoenberg, Gustav Mahler dan Richard 

Strauss. Musik Wagner mendapatkan suatu tempat utama dalam sejarah 

musik Romantik, bahkan opera Wagner menjadi acuan awal 

perkembangan  musik film, dengan tema yang besar yang terdiri dari 

leitmotif-leitmotif pendek. Ide drama musikal dan penggunaan leitmotif 

terilustrasikan dalam Tristan und Insolde.10 Pada akhir periode Romantik 

sekitar tahun 1854-1857, Franz Liszt menciptakan karya simfoni yang 

bersifat programatik yang disebut ”symphonic poem”, diambil berdasarkan 

                                                           
9 Barbara Russano Hanning, hal. 426. 
10 Barbara Russano Hanning,  hal. 427. 
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kata-kata dari puisi. Symphonic poem hanya ditulis dalam satu gerakan atau 

movement untuk orkestra, dan berdasarkan sebuah program. Karya 

tersebut diantaranya adalah Orpheus, Hamlet, Prometheus, dan Les Preludes, 

diambil dari puisi romantik Perancis karya Alphonse de Lamartine. Sekitar 

tahun 1869, komponis asal Rusia bernama Tchaikovsky menulis komposisi 

musik program dalam bentuk Overture-Fantasy yang diberi judul Romeo 

and Juliet dalam satu movement berbentuk free form, yang mengadopsi gaya 

sonata dan rondo.11 

 Sebagian besar musik pada periode Romantik berbentuk programatik, 

baik musik vokal, musik instrumental, maupun opera. Cerita, mitos, puisi, 

dan pengalaman hidup seseorang menjadi sumber inspirasi atau program 

yang kemudian diekspresikan menjadi sebuah karya musik yang agung. 

Perkembangan musik program tidak hanya berhenti pada periode ini. 

Selanjutnya pada perkembangan musik abad 20, musik program menjadi 

sangat menarik dan ‟program‟ itu sendiri tetap bertahan sebagai ide dalam 

musik simfoni. Komponis program musik yang sangat terkenal di abad 20 

antara lain Claude Debussy (Three Nocturnes), Arnold Schoenberg (Pierot 

Lunaire), dan Igor Stravinsky (The Rite of Spring). 

 Struktur dan Bentuk Musik Program: 

a. Narrative, yaitu bentuk musik program yang diangkat berdasarkan 

rangkaian kejadian secara berurutan. 

Contoh :  

 Symphonie Fantastique, Hector Berlioz 

 Don Quixote, Strauss 

                                                           
11 op.cit., lih (4). Hal. 286. 
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b. Decriptive, yaitu bentuk musik program untuk menggambarkan 

keadaan suatu bentuk, ruang, dan waktu (representasional). 

Contoh : 

 The Fountains of Rome, Respighi 

 Picture at an Exhibition, Moussorgsky 

c. Appelative, yaitu bentuk musik program yang terdiri dari karakter 

yang tersirat. 

Contoh : 

 Carnaval, Schumann 

 Pinocchio Overture, Toch 

d. Ideational, bentuk musik program yang mengekspresikan suatu 

filosofi dan psikologi. 

Contoh : 

 First movement of Faust Symphony, Liszt 

 Thus Spoke Zarathustra, Strauss12 

 

B. Sejarah Singkat Perkembangan Musik Kamar. 

Musik Kamar adalah sebuah bentuk musik yang ditulis untuk 

ansambel musik dalam kelompok kecil, pada awalnya hanya ditampilkan 

dalam sebuah ruangan kecil di dalam istana.  

Pada abad ke-16 musik instrumental mulai bangkit dan diperhatikan. 

Hal itu ditandani dengan munculnya Sonata da Chiesa (sonata gereja) dan 

                                                           
12 Leon Stein, Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Form ( New Jersey: 

Summy-Bichard Musik), hal. 171. 
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disusul oleh Sonata da Camera (sonata kamar). Pada saat itu instrumen 

yang sering digunakan adalah continuo.13  

Di Perancis, orkes alat musik gesek kecil menjadi sangat berkembang 

dan terkenal di kalangan istana raja. Orkes ini dianggap sebagai ansambel 

pertama di Prancis. Tokoh utama pada masa ini adalah Jean Baptiste Lully 

(1632-1687). Dia adalah seorang dirigen dan komponis yang bekerja di 

istana Raja Louis XIV.14  

Pada tahun 1649-1660, Inggris berubah dari sistem pemerintahan 

kerajaan menjadi negara republik. Pemerintah Inggris menutup semua 

lembaga-lembaga musik di istana, di gereja-gereja (kecuali susunan 

mazmur yang sederhana), dan teater-teater. Pengecualian untuk musik 

instrumental dan musik vokal di rumah-rumah (musik kamar) masih 

boleh diciptakan. Pada tahun 1660, Parlemen Inggris memutuskan untuk 

kembali pada sistem pemerintahan kerajaan, sehingga lembaga-lembaga 

musik dibuka kembali. Kondisi tersebut membuat Inggris kekurangan 

pemain yang berkualitas, dan penyanyi-penyanyi yang tidak terpelajar. 

Sehingga, pada tahun 1664, Raja Charles II mengirim Pelham Humfrey 

(1647-1674) untuk belajar komposisi dengan Lully di Prancis. Pada waktu 

kembali lagi ke Prancis, ia membentuk orkes alat musik gesek yang terdiri 

dari 24 pemain. Pada masa Henry Purcell, musik instrumental dibagi 

dalam dua kategori, yaitu musik untuk ansambel viol dan musik dalam 

bentuk trio sonata.15 

                                                           
13 Kontinuo: musik pengiring yang dimainkan pada bagian bas, pada abad 17 biasanya 

dimainkan oleh klaviatur, dengan menggunakan teknik berupa counter melody. 
14 Rhoderick J.Mcneill, (Dr). Sejarah Musik 1, ( Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2000), hal. 229. 
15Ibid., Hal 235. 



14 
 

Setelah ”Perang Tiga Puluh Tahun” yang menghancurkan kesenian di 

Jerman berakhir pada tahun 1648, kegiatan musik kembali tumbuh, dan 

pada tahun 1650-1750 merupakan ”masa emas” untuk musik Protestan di 

Jerman. Kejayaan dari tradisi ini adalah musik J.S. Bach yang memiliki 

gaya nasional yang khas, yang berbeda dengan musik Italia dan Perancis. 

Karya-karya Bach di bidang musik instrumenal yang terkenal adalah 

musik orkes dalam bentuk konserto-konserto untuk biola solo dan orkes 

alat musik gesek16.  

Di Italia, nama Arcangelo Corelli (1653-1713) dikenal sebagai komponis 

dan pemain biola penting pada akhir abad ke-17. Pengaruh Corelli kepada 

komponis lain selama hidupnya dan sesudahnya sangat besar. Pengaruh 

ini terasa dalam bentuk, gaya, teknik memainkan biola, dan teknik dalam 

menggunakan orkes khususnya musik gesek. Sonata-sonata trio Corelli 

merupakan puncak musik kamar abad ke-17 di Italia. Corelli menciptakan 

12 konserto grosso, yang terdiri dari dua kelompok instrumen. Kelompok 

pertama terdiri dari dua biola, cello dan kontinuo, yang bermain secara 

terus-menerus, yang kemudian disebut dengan concertino. Sedangkan 

kelompok kedua terdiri dari orkes alat musik gesek dalam empat suara, 

yang disebut dengan ripieno. Ripieno mengulang motif-motif yang 

disuarakan oleh concertino, dan mendobelnya pada kadens-kadens.17    

Pada akhir abad ke-18, peran ‟sonata trio‟ yang melibatkan kontinuo 

menjadi kurang penting. Masuk ke periode Klasik, peran sonata trio 

digantikan dengan kuartet gesek, yang terdiri dari dua biola, satu biola 

alto, dan satu cello. Kuartet yang pertama kali dikerjakan di Jerman, 

                                                           
16Stanley Sadie,  hal. 241. 
17 Ibid., hal. 259. 
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Austria dan Bohemia. Tokoh-tokoh yang mempelopori kuertet gesek 

adalah Asplmyr, Ordonez, Dittersdorf, Vanhal, Starzer, Gassman, F.X. 

Ritcher, Holzbauer, Camerloher, Christian Cannabich dan Joseph Haydn. 

Biasanya kuartet gesek hanya sebagai sebuah divertimento, yaitu 

pertunjukan yang hanya bersifat menghibur, yang didesain dalam bentuk 

musik solo pada umumnya. Tidak sampai sekitar tahun 1780, kuartet 

menjadi genre musik kamar yang lebih „serius‟ dalam sistem penulisan, 

gaya, dan karakter.18 

 

C. Sejarah Singkat Cerita Pendek. 

Cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif.19 Cerita pendek 

cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya 

fiksi yang lebih panjang. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang 

sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, 

bahasa dan cara pandang secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi 

yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. 

Cerita pendek bermula pada tradisi penceritaan lisan yang 

menghasilkan kisah-kisah terkenal.20 Kisah-kisah tersebut disampaikan 

dalam bentuk puisi yang berirama, dengan irama yang berfungsi sebagai 

alat untuk menolong orang untuk mengingat ceritanya. Bagian-bagian 

singkat dari kisah-kisah ini dipusatkan pada naratif-naratif individu yang 

dapat disampaikan pada satu kesempatan pendek. Keseluruhan kisahnya 

baru terlihat apabila keseluruhan bagian cerita tersebut telah disampaikan. 

                                                           
18 Stanley Sadie,  hal. 585. 
19 http://id.wikipedia.org/wiki/Cerita_pendek 
20 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Naratif
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiktif
http://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plot&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tema
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Insight&action=edit&redlink=1
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Beberapa jenis cerita jaman dahulu yang mengawali cerita pendek 

adalah fabel dan anekdot. Fabel adalah berupa cerita rakyat dengan pesn-

pesan moral didalamnya. Akan tetapi ada pula yang memberikan definisi 

lain terkait istilah Fabel.21 Fabel, dalam khazanah sastra Indonesia 

seringkali, diartikan sebagai cerita tentang binatang sebagai tokoh utama 

seperti contohnya Kisah Si Kancil. Selanjutnya, jenis cerita berkembang 

meliputi sage, mite, dan legenda. Sage merupakan cerita kepahlawanan. 

Misalnya Joko Dolog. Mite atau mitos lebih mengarah pada cerita yang 

terkait dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang sesuatu, 

contohnya Nyi Roro Kidul. Sedangkan legenda mengandung pengertian 

sebagai sebuah cerita mengenai asal usul terjadinya suatu tempat. 

Bentuk kuno lainnya dari cerita pendek, yakni anekdot, populer pada 

masa Kekaisaran Romawi. Anekdot berfungsi seperti perumpamaan, 

sebuah cerita realistis yang singkat, yang mencakup satu pesan atau 

tujuan. Banyak dari anekdot Romawi yang bertahan belakangan 

dikumpulkan dalam Gesta Romanorum pada abad ke-13 atau 14. Anekdot 

tetap populer di Eropa hingga abad ke-18, ketika surat-surat anekdot berisi 

fiksi karya Sir Roger de Coverley diterbitkan. Pada awal abad ke-14 di 

Eropa, tradisi bercerita lisan mulai berkembang menjadi cerita-cerita 

tertulis pada.  

Cerita-cerita pendek modern muncul sebagai genrenya sendiri pada 

awal abad ke-19. Contoh-contoh awal dari kumpulan cerita pendek 

termasuk Dongeng-dongeng Grimm Bersaudara (1824–1826), Evenings on a 

Farm Near Dikanka (1831-1832) karya Nikolai Gogol, Tales of the Grotesque 

                                                           
21 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Romawi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perumpamaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesta_Romanorum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-13
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-14
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-18
http://id.wikipedia.org/wiki/Genre
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19
http://id.wikipedia.org/wiki/Grimm_Bersaudara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Evenings_on_a_Farm_Near_Dikanka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Evenings_on_a_Farm_Near_Dikanka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Evenings_on_a_Farm_Near_Dikanka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Gogol
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and Arabesque (1836), karya Edgar Allan Poe dan Twice Told Tales (1842) 

karya Nathaniel Hawthorne. 

Cerita pendek cenderung mudah untuk diikuti alur ceritanya 

dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan 

perhatian pada satu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, 

jumlah tokoh yang terbatas, mencakup jangka waktu yang singkat.  

Struktur yang terdapat dalam sebah cerita pada umumnya adalah 

eksposisi, komplikasi, aksi, klimaks, penyelasaian, dan moral. Karena 

pendek, cerita-cerita pendek dapat memuat pola ini atau mungkin pula 

tidak. Sebagai contoh, cerita-cerita pendek modern hanya sesekali 

mengandung eksposisi. Yang lebih umum adalah awal yang mendadak, 

dengan cerita yang dimulai di tengah aksi. Seperti dalam cerita-cerita yang 

lebih panjang, plot dari cerita pendek juga mengandung klimaks, atau titik 

balik. 

 

D. Ernest Hemingway 

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

sebuah suburban dari Chicago.22 Hemingway adalah anak lelaki pertama 

dan anak kedua dari enam anak yang dilahirkan dalam keluarga Clarence 

Edmonds ("Doctor Ed") dan Grace Hall Hemingway. Hemingway belajar 

di SMA Oak Park dan River Forest dan di sana ia berhasil baik dalam 

bidang akademis maupun atletik. Hemingway bertinju dan bermain 

rugby, serta memperlihatkan bakat yang luar biasa dalam pelajaran sastra 

Inggris. Pengalaman menulisnya yang pertama adalah menjadi reporter 

                                                           
22 http://hawepos.tripod.com/ruangsastra/tentang_hemingway.htm 

http://id.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
http://id.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Hawthorne
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
http://id.wikipedia.org/wiki/Tinju
http://id.wikipedia.org/wiki/Rugby
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra_Inggris
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untuk Trapeze dan Tabula, surat kabar dan majalah sastra sekolah. Setelah 

SMA Hemingway tidak melanjutkan ke sekolah tinggi. Sebaliknya, pada 

usia 17 tahun ia memulai karier penulisannya sebagai seorang reporter 

muda untuk The Kansas City Star (1917). Pernah menjadi tenaga sukarela 

pada Perang Dunia Pertama sebagai pengemudi ambulans dan terluka 

saat bertugas bersama satuan infanteri dan kemudian dikirim pulang ke 

Amerika Serikat. 

Sekembalinya dia ke Amerika ia bekerja sebagai seorang koresponden 

untuk majalah Toronto Star dan banyak majalah lain sehingga Ernest 

Hemingway mampu menerbitkan beberapa buku yang merupakan karya 

tulisannya. Eksistensi dan dedikasinya di bidang sastra banyak 

memberikan pengaruh pada perkembangan dunia sastra di Amerika 

Serikat. Hemingway dipuja dan dielu-elukan rakyat Amerika lebih dari 

pengarang-pengarang abad keduapuluh lainnya. Tapi kemudian, pada 

tahun-tahun terakhir di masa hidupnya, Hemingway merasa mandek 

dalam berkarya dan ketagihan alkohol. Hingga suatu hari di tahun 1961 di 

Ketchum, Idaho, Hemingway mengikuti jejak ayahnya yang juga mati 

bunuh diri tiga puluh tahun yang lalu dengan pistol yang sama; warisan 

ayahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Reporter
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Kansas_City_Star&action=edit&redlink=1

