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Abstract 

Bagatelle is a west~n composition, a short piece of music, light in character, 
and enjoyable with its form aPtd structure that remain unbound. Bagatelle is arranged 
typically for piano. Pelog scale ts. used originally in Javanese dan Balinese Game/an 
Music(Karawitan), which has been y;u;claimed globally as the identity of Indonesian 
original music. Those inspired the author-to explore through composing four bagatelles 
in pelog scale for guitar ensemble. 

Those four bagatelle have strong charaC'Ieristics of Balinese and Javanese 
touch, also as a unique characteristic in a composiNon with both form and western 
composition structure. Hopefully, the composition might enrich both guitar ensemble 
repertoire and instrumental music in Indonesia. 

Keywords : bagatelle, pelog scale, ensemble, guitar. 

Pendahuluan 
Musik adalah suatu cabang seni yang menggunakM1 bunyi atau suara sebagai 

medium ekspresinya. Dari berbagai unsur yang dimiliki bunyi atau suara, ternyata lewat 
laras/tangga nadalscale, sebagian besar orang dapat dengan mudah untuk 
mengidentifikasikan suatu jenis atau genre musik dari suatu bangsa atau daerah 
tertentu. 1 

Bangsa-bangsa dari berbagai negara mengagumi kesenian tradisional Indonesia, 
bahkan banyak diantara mereka dengan tekun menyelidiki, mempelajari, serta 
menikmati kesenian Indonesia, terutama bidang Karawitan2 

, Tari, Pedalangan serta 
Sastra. Beberapa negara yang turut mengembangkan seni karawitan antara lain : 
Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, lnggris, Prancis. Menurut catatan tahun 
1998, negara yang paling banyak memiliki perangkat gamelan3 adalah Amerika (lebih 

1 Rahayu Supanggah, Bothekan Karawitan I, (Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2002), p. 85. 
2 Secara etimologis, Karawitan berasal dari kata Rawit yang artinya halus, lembut, muskil, rumit, kecil
kecil dan indah, seperti juga halnya kesenian yang berurusan dengan perasaan halus. Pada jaman Palm 
Buwana III di Surakarta, kitab Wedapradana, Ajipamasa, yang ditulis dengan tangan (carik), 
menerangkan bahwa karawitan itu adalah kesenian yang teridiri dari beberapa macam cabangnya. Dewasa 
ini istilah karawitan telah dibakukan menjadi pengertian yang semata-mata meliputi seni musik secara 
umum, khususnya adalah musik dengan system nada (laras) slendro dan pelog, atau tangga nada non
diatonik yang pemah berkembang atau masih hidup di Indonesia sebagai warisan musik tradisi Indonesia. 
3 Gamelan berasal dari kata garnet, dalam bahasa Jawa dan Bali berarti pukul. 
Semula berupa ansambel alat musik pukul sebelum masuknya alat musik tiup dan gesek yang 
menyimpulkan istilah karawitan dengan kelengkapan vokal. Gamelan adalah orkes musik tradisi 
Indonesia, yang bagian terbesamya merupakan alat-alat perkusi dari bahan perunggu. Repertoamya 
berupa sejumlah komposisi yang umumnya anonim, dalam sistem nada pentatonik yang dimainkan secara 
heterofoni. 
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dari ZOO unit). Daerah Jawa dan Bali sudah sangat dikenal oleh dunia internasional, 
salah satunya adalah lewat musik yang mewakili daerah tersebut yaitu gamelan atau 
karawitan. Tangga nada pentatonik (slendro dan pelog) yang dipakai dalam karawitan 
Jawa dan Bali sudah diakui oleh dunia sebagai ciri khas musik Indonesia. 

Bagatelle merupakan bentuk kompositoris Barat yang pendek Qumlah birama), 
ringan dan riang dengan bentuk dan struktumya yang bebas. Berdasarkan karakter 
tersebut penulis mencoba bereksplorasi dengan menyusun empat buah bagatelle dalam 
tangga nada pelog untuk ansambel gitar. 

Setelah memperhatikan Jatar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang muncul dalam pembuatan komposisi ini yaitu: 
1. Bagaimana proses kreatif dan teknik kompositoris yang diterapkan dalam komposisi 

bagatelle berlaras pelog ini? 
2. Teknik variasi apa saja yang dipakai dari pembuatan komposisi ini? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan komposisi musik berlaras pelog 
dengan pendekatan kompositoris Barat. Melalui komposisi ini akan diterapkan modus 
pentatonik Jawa yang akan dimainkan dengan instrumen Barat, yaitu gitar klasik. Selain 
itu, tujuan khusus pembuatan komposisi ini bisa menambah kekayaan komposisi untuk 
ansambel gitar dengan penggarapan berdasarkan modus pentatonik Jawa dan Bali. 

Diharapkan komposisi ini bisa bermanfaat bagi penikmat musik secara umum 
dalam meningkatkan pengetahuan musiknya. Secara khusus bagi penulis, penelitian ini 
bermanfaat untuk melakukan eksplorasi musikal dengan menggabungkan dua 
pendekatan yaitu pelog dan bagatelle. 

Pengertian Laras Pelog 
Laras pelog adalah sistem urutan nada yang terdiri tujuh nada, tetapi sebenarnya 

pelog hanya menggunakan lima dari tujuh nada yang terdapat pada gamelan pelog 
dengan pola interval pendek, pendek, panjang, pendek, panjang.4 Jika digunakan 
pendekatan secara diatonis musik Barat akan didapat tangga nada pentatonis yang 
terdiri dari nada C E F G B. 

Ansambel adalah kelompok pemain musik (penyanyi, penari) yang bermain 
bersama secara tetap.5 Dalam pengertian ini, ansambel gitar adalah kelompok pemain 
gitar yang bermain bersama-sama dengan jumlah pemain minimal dua orang pemain. 

Bagatelle 
Bagatelle adalah karya musik kecil yang ringan dan riang dengan bentuk dan 

struktur bebas, umumnya untuk piano.6 Pertama kali diperkenalkan oleh Francois 
Couperin dengan karyanya yang berjudul Les bagatelles untuk harpsichord. Namun, 
yang sangat terkenal adalah bagatelle karya Beethoven. Beliau telah membuat tiga 
kumpulan lagu jenis ini yaitu opus 33, opus 119, opus 126 dan yang sangat terkenal 
adalah Bagatelle in A minor atau lebih dikenal dengan judul Fuer Elise (181 0). 
Bagatelle untuk gitar dibuat oleh William Walton yang berjudul Five Bagatelle. 

4 Rahayu Supanggah, op. cit., p. 87. 
5 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1988), p. 
6 Don Michael Randel (ed.), The Harvard Concise Dictionary of Music and Musicians, (The Bellknap 
Press of Harvard University Press, 1999), p. 46. 
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Laras 
Dalam dunia karawitan. larac.; dapat hcrmakna jamak, sctidaknya ada tiga makna 

renting : 
I. Scsuatu yang sifatnya cnak atau nikmat untuk didcngar atau dihayati. 
2. Nada, yaitu suara yang telah ditcntukan jumlah frekucnsinya. 
J. Tangga nada, yaitu susunan nada-nada dalam suatu ;;cmhyangan yang 

jumlah, urutan, dan pola interval nada-nadanya tclah ditentukan, yang dapat 
dipergunakan untuk menyusun l:lgu atau gcndhing.g 

Karawitan mem iIi k i dua si stem nada yang d i pcrcaya asli I ndoncsia, ya itu 
slendro dan pelog. Penggunaan laras slendro atau pelog adalah salah satu unsur utama 
yang rnencirikan karawitan. Kedua sistcm nada ini pada dasarnya pentatonis. 
perhedaannya terdapat dalam jarak di antara nada yang satu dengan yang lain. 

Laras Pclog adalah sistcm urutan nada yang tcrdiri tujuh nada. dengan pola 
interval yang tidak sama rata yaitu : pcndck. penclek. panjang. pendck, pendek, pcndek. 

• <) 

pan_1ang. 

Penunggul 
(lulu 
Dhadha 
Pelog 

II Ill 

·-- I cc: 

= 2::-: 
. ] -

= 4 ·~ 
=.')= 

IV V VI VII i 
-~~ 

siji (ji) 
loro(ro) 
tclu (lu) 
papat (pat) 
lima (ma) Lima 

Nem ·~ 6 • en em ( nem) 
• ( . I 0 Barang 7 p1tu p1) 

Laras Slenclro adalah sistem urutan nada-nada yang terdiri dari lima nada dengan 
pola interval yang hampir sama rata. 

Pcnunggul siji (ii) 
(iulu 2- loro (ro} 
Dhadha = 3 -~ tclu (lu) 
Lima =-- 5 ~· lima (ma) 
Ncm - 6 · en em ( ncm) 
Keterangan : angka romawi I, II, IlL dan sctcrusnya, maksudnya adalah nada pertama. 
kedua, kctiga, dan seterusnya. 

Laras Pelog dan Pcndckatan Secara Diatonis 
Nada ncm atau cncm biasanya digunakan schagai titik bcrangkat atau acuan 

untuk mclaras kcscluruhan ricikan dalam satu perangkat gamelan. Pcmbuat gamelan 

7 
Gcmhyang sering diterjemahkan atau disamakan dcngan oktaf, walaupun pcngcrtian yang sebenarnya 

herhcda. Gcmhmng mcngapit cmpat nada. scdangkan oktaf mengapit tujuh nada. Oktaf adalah nada 
kcdclapan. sedangkan gcmh1·ang dalam slendro dan pclog adalah nada kecnam. 
'Schutan untuk komposisi lagu dalam musik gamelan. 
" Rahayu Supanggah. /oc cit . 
1° Karawitan Bali menggunakan titilaras dhong-dhing dengan menggunakan simbol sandhangan alfaabet 
Bali. Nada-nada titilaras dhong-dhing adalah. dlwng, dhcng, dhung. dhang. dan dhing. dengan dua nada 
tamhahan. yaitu dhcung. antara dhcng dengan dlnmg (sepcrti nada pelog pada titilaras kepatihan) serta 
dhaing. an tara nada dhang dengan dhing (seperti barang dalam system kepatihan ). 

19 



JuRNAL MustK VOL. 1. No. 1 JANUARI 2009 

biasanya menentukan nada nem paling awal sebelum menentukan laras nada-nada yang 
lain, biasanya pemesan gamelan di beberapa tempat di Solo, menggunakan nada nem 
yang disamakan dengan Bb (pilihan paling banyak) atau A dengan frekuensi 440 Hz, 
sebagai preferensi kedua. 11 

Pelog12 Diatonis do = Bb Not angka 

Barang 7 c c 2 (re) 
Nem 6 Bb Bb 

1 (do) 
Lima 5 A A 7 (si) 
Pelog 4 Ab G 6 (Ia) 

Dhadha 3 F F 5 (sol) 
Gu1u 2 Eb Eb 4 (fa) 

Penunggul 1 D D 3 (mi) 

Dari urutan nada-nada di atas, dapat dilihat bahwa nada nem di-tuning Bb, jika 
melihat nada-nada lain pada laras pelog tersebut dan dibandingkan dengan sistem 
diatonis dengan do=Bb, maka akan terlihat banyak kesamaan nada didalamnya. 
Berdasarkan perbandingan di atas dan bila pelog dianggap sebagai Jaras panca nada 
(pentatonik), maka pola intervalnya pendek, pendek, panjang, pendek, panjang dan 
pendekatan secara diatonisnya pada musik Barat akan didapat tangga nada pentatonis 
yang isinya Bb DEb F A atau C E F G B pada do=C (do mi fa sol si). 

IV V 

Konsep kompositoris di atas telah dilakukan oleh Jaya Suprana, seorang 
komponis senior di Indonesia. "Tembang Alit" adalah karya pertama yang pernah ditulis 
oleh Jaya Suprana pada tahun 1984 dalam notasi musik. Karya untuk piano ini dibuka 
dengan tembang Jawa yang sangat halus dan berirama lamban untuk kemudian beralih 
ke nuansa Bali yang penuh corak serta ritme khas Bali yang selalu energik.13 

Gamelan dan Fungsinya 
Instrumen gamelan dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu : 

pamangku lagu, pamurba lagu, dan pamangku irama. 
Pamangku lagu sebagai balunganlrangka dari lagu atau bisa juga diartikan 

sebagai melodi utama pada pengertian konsep musik Barat. Instrumen gamelan yang 
berperan sebagai pamangku lagu biasanya adalah slenthem, demung, saron barung, 
saron penerus, dan bonang barung (dalam gending bonangan). Pamurba lagu adalah 
penghias lagu, instrumen yang berperan sebagai pamurba lagu biasanya adalah bonang 
barung, dan bonang penerus. Pamangku irama berperan sebagai pengatur irama. Irama 
adalah nafas dari gendhing/lagu, irama juga yang menjadikan sebuah gendhing atau 

11 Berdasarkan laras pelog pada demung, slenthem, dan saron barung di FSP UKSW. 
12 Rahayu Supanggah, op. cit., p. 91. 
13 Jaya Suprana, Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik, (vol. I, 1952-2002), p. 12. 
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lagu menjadi hidup. Instrumen yang berperan sebagai pamangku irama yaitu : kenong, 
kempul, gong, dan kendhang. 

Seperti laras, irama juga memiliki makna ganda. Selain kata benda, irama juga 
merupakan kata sifat. Irama adalah kata sifat yang memiliki kandungan makna estetik 
yang kira-kira mirip dengan (kata sifat) laras, yaitu harmonis, selaras, tertata, teratur. 
Dalam penyajian karawitan dikenal dua istilah estetik yang mirip, yaitu rampak dan 
rempeg. Rampak adalah salah satu tuntutan estetis yang erat hubungannya dengan rasa 
kebersamaan dalam bermain bersama yang terkait dengan unsur kecepatan atau waktu. 

Sedangkan rempeg menyangkut rasa kebersamaan dalam bermain bersama yang 
berhubungan dengan unsur volume, ruang atau dinamik. Jadi, konsep irama dalam 
karawitan menyangkut kedua-duanya, yaitu ruang dan waktu. 

Gitar 
Gitar yang digunakan dalam pembuatan komposisi ini yaitu Gitar klasik dengan 

ciri-ciri sebagai berikut: 
• Sebagai instrumen akustik, dan suara yang keluar dihasilkan dari badan gitar. 
• Memiliki enam senar. Beberapa gitar klasik lain memiliki delapan senar atau 

bahkan lebih untuk memperluas jangkauan suara bas, atau untuk menghasilkan 
nada-nada tinggi. 

• Senar umumnya terbuat dari nylon (sebelumnya dibuat dari catgut, yang dibuat 
dari organ pencemaan domba) sebaliknya senar logam ditemukan pada bentuk 
gitar lainnya. Senar-senar ini memiliki tekanan yang lebih rendah dibanding 
senar logam, tiga senar bas dibalut metal, biasanya dengan menggunakan perak 
atau nikel. Beberapa diantaranya menggunakan juga senar keempat yang dibalut. 
Dengan ketegangan senar yang rendah, leher gitar dapat dibuat dengan 
menggunakan bahan dasar kayu dan tidak membutuhkan batang logam yang 
berfungsi sebagai pengikat atau penguat. 

• Dengan ketegangan yang rendah dari senar itu pula, maka bagian interior yang 
merupakan kotak suara gitar bisa menjadi lebih ringan, sehingga memungkinkan 
untuk munculnya suara yang lebih kompleks dan rumit. Bagian spruce top atau 
kotak suara pada masing-masing tipe memiliki pola yang berbeda yang disebut 
sebagai fan bracing. Spruce yang berada di tengah ditempelkan pada bagian 
dalam papan suara sepanjang garis tengah gitar di bawah bridge. Braces 
tambahan ditempatkan pada sisi yang lain dari brace yang pertama. Pada senar 
logam yang memiliki tegangan yang sangat kuat membutuhkan bracing yang 
juga lebih kuat. Pola senar logam yang umum dikenal dengan X bracing yang 
pertama kali diperkenalkan oleh C.F. Martin & Co. X bracing terdiri dari dua 
braced yang lebih besar dengan posisi menyilang dibawah papan suara gitar 
yang bersenar logam. Pusat X biasanya berada di tengah antara sisi bawah 
bridge dan lubang suara. 

• Leher biasanya cenderung lebih Iebar ketimbang gitar bersenar logam, sehingga 
memudahkan kerja-kerja jari, tetapi membutuhkan posisi yang sangat akurat dari 
tangan kiri. Papan untuk jari pada gitar klasik biasanya lebih rata, sedangkan 
pada gitar bersenar logam memiliki perrnukaan yang melengkung. 

• Senar biasanya dipetik dengan menggunakan jari. Sebagian besar pemain 
sengaja membentuk kuku-kuku jarinya sehingga mereka mampu menyentuh 
senar dengan tepat untuk memperoleh suara yang diinginkan. 

• Secara tradisional, tuning pegs (pasak untuk menyetel ketegangan senar) pada 
ujung leher dari sebuah gitar klasik akan menghadap ke belakang (berada pada 
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posisi menghadap pemain saat gitar berada pada posisi siap dimainkan, diatas 
fretboard). , 

• Gitar klasik umumnya dibuat tanpa pickguard. Pickguard adalah potongan 
plastik yang ditempelkan dibawah senar pada gitar bersenar logam untuk: 
melindungi papan suara agar gitar tidak rusak karena permainan gitar yang 
menggunakan pick yang dilakukan secara agresif. Selama ini diasumsikan 
permainan gitar klasik hanya menggunakan jari, sehingga pickguard tidak 
diperlukan. Pada gitar-gitar flamenco, sebuah tapping atau golpe board 
ditempelkan pada bagian bawah gitar, dibawah lubang suara sehingga 
memungkinkan penggunaan teknik yang biasanya cenderung bisa merusak gitar 
klasik. 

(Tuning) Penalaan yang Diterapkan. 
Tuning yang diterapkan pada komposisi ini adalah alternative tuning. 

Alternative tuning yang biasa digunakan adalah tuning Dropped D (DADGBE). Senar 
bemada E bawah di tuning turun hingga nada D. Tuning ini memungkinkan untuk: 
memainkan akor-akor pada senar ke-4, ke-5, dan ke-6 dengan hanya menggunakan satu 
jari dan juga untuk: mendapatkan register nada bas yang lebih rendah. Biasanya 
digunakan pada musik heavy metal, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk: 
digunakan pada setiap jenis musik gitar. Dalam menyusun komposisi empat bagatelle 
ini, penulis menerapkan tuning Dropped D pada sebagian komposisinya. 

I 

Proses Komposisi 

Pengantar Teknik Komposisi. 

Gambar 1 
Gitar Klasik 

Dasar untuk: sebuah komposisi adalah kesatuanlkeutuhan lagu. Hal ini antara 
lain dicapai melalui ulangan motif pada saat dan dengan cara tertentu. Namun ulangan
ulangannya membawa bahaya 'kebosanan'. Maka dalam kesatuan lagu ulangan harus 
diimbangi dengan pokok kedua yakni dengan pola variasi. Hadimya setidak-tidaknya 
dua motif yang kontras menjamin kesegaran dalam sebuah lagu.14 Dalam menciptakan 
suatu karya, seorang komponis atau pencipta lagu haruslah memahami dan menguasai 
tentang dasar-dasar teori musik, ilmu harmoni, dan ilmu bentuk: musik. Dalam proses 
komposisi, sesungguhnya ada beberapa cara yang dapat membantu seorang komponis 
dalam mengolah suatu motif--sekelompok kecil nada yang memiliki arti musik 
tertentu. Berikut ini beberapa teknik komposisi yang dapat digunakan untuk: mengolah 
motif dalam menciptakan suatu karya atau gubahan musik. 

Ulangan harafiah atau repetisi 

14 Karl-Edmund Prier, Ilmu Bentuk Musik, (Y ogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1996), p. 27. 
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Ulangan harafiah yaitu mengulang suatu motiftertentu di birama yang lain sama 
persis seperti motiftersebut. 15 Contoh: -----

- •nqiffl F ffi ltqfffi F ffi I 
Notasi 1 

Motif pada birama pertama diulang persis pada birama kedua. Perlu diingat bahwa 
ulangan harafiah tidak mesti diulang bersebelahan tetapi juga dapat diulang pada birama 
yang lain. 

Pengulangan pada tinggi nada yang lain atau sekuen (sequence) 
Sekuen merupakan pengulangan motif pada ketinggian atau tingkat nada yang 

berbeda. Ada dua cara sekuen, yaitu sekuen naik (nada yang dihasilkan lebih tinggi) dan 
sekuen turun (nada yang dihasilkan lebih rendah). Contoh: 

Guitar I ·~bn f 
Notasi 2 

Pada birama kedua, sekuen yang diolah yaitu sekuen turun dari motif (birama pertama); 
sedangkan pada birama ketiga, sekuen yang diolah adalah sekuen naik dari motif. 

Retrogasi (retrogade) 
Merupakan teknik pengolahan motif dengan cara menulis ulang motif tersebut 

tetapi dari belakang, dengan harga dan nada yang sama. 16 Contoh: 

Guilar I 4~1'1i F p r ) I ) r p F 
Notasi 3 

Pergerakan melodi pada birama kedua. Melodi tersebut merupakan pengulangan dari 
motif melodi di birama pertama (nada e-e-d-a), tetapi menuliskannya dimulai dari 
belakang (nada a-d-e-e), dan memiliki harga nada yang sama. 

lnversi 
Menuliskan kern bali motif dengan cara membalik arah melodinya, dimulai dari 

pangkal sebuah motif dan jarak intervalnya sama tetapi berlawanan arah. Contoh: 
I 2 

4t J J 1 OJ J I J ~CJ F F II 
Notasi 4 

Jika kita lihat pada pergerakan melodi pada birama kedua melodinya merupakan 
perlawanan gerakan melodi dengan jarak interval yang sam a. 

Arab berlawanan (contrary motion) 
Teknik komposisi ini sebenamya hampir mirip dengan inversi, bedanya adalah 

jarak interval nadanya tidak diperhatikan secara ketat. Contoh: 

15 Ibid. 
16 H. Owen Reed, Robert G. Sidnell, The Material of Music Composition; Book 1: Fundamental, 
(Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1978), p. 156. 
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'F 
J r ~ 

Guitar I c: ? r lr J J J J J 
Notasi 5 

Memperbesar dan memperkecil jarak interval 
Pengolahan dengan mengubah jarak interval antara nada satu ke nada yang lain 

dari sebuah motif. Pengolahannya dapat hanya berupa pembesaran atau pengecilan 
interval nada-nada tertentu saja atau semua nada yang ada di dalam motif tersebut. 
Contoh: 

I : 3 

&tw J 3 J J IJ £J J J IJ J J J J II 
Notasi 6 

Pada birama dua terjadi pengolahan motif dengan memperkecil interval (nada g-f) dari 
motif (biram a satu nada g-e ). Sedangkan pada birama tiga dengan memperbesar interval 
(nada a-e) dari motifasli. 

Memperbesar (augmentasi) dan memperkecil (diminusi) nilai nada. 
Pengolahan motif dengan memperbesar atau memperkecil nilai nada. Contoh: 

. 1 2 3 

'I J £J J J I J J J llJJ iJ J 3) JJ I j J II 
Notasi 7 

Birama dua merupakan pembesaran nilai dari tiga nada pertama pada motif birama satu. 
Birama tiga merupakan pengecilan dari motif, sedangkan birama empat merupakan 
pembesaran dari dua nada terakhir dari motifbirama pertama. 

Pengolahan dinamika. 
Pengolahan dengan cara mengubah volume suara atau 

(pada birama satu) menjadi lembut (pada birama dua). Contoh: 
. I 2 

,, J J J 
I 

Pengolahan artikulasi 

J IJ 
p 

Notasi 8 

J 1 J 

dinamika dari keras 

J II 

Pengolahan dengan mengubah karakter suara. Pada birama satu, karaktemya 
adalah legato (suara menyambung). Pada birama dua karakter suaranya adalah portato 
(agak terputus-putus). Beberapa dasar pengolahan motif yang telah disebutkan di atas 
dapat saling dikombinasikan antara teknik pegolahan motif yang satu dengan yang 
lainnya, sehingga dapat membantu komponis untuk mengolah motif lagu menjadi lebih 
luas dan variatif dalam menciptakan suatu karya musik. Contoh: 

2 I 

&t J j 3 J J II 
~ 

Notasi 9 
Fungsi lnstrumen Gitar 

Pada dasamya masing-masing gitar pada empat karya bagatelle ini, 
sesungguhnya merupakan apresiasi dari instrumen gamelan yang dimainkan oleh gitar. 
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Jika instrumen gamelan tersebut dinotasikan ke dalam notasi balok maka akan diperoleh 
notasi sebagai berikut : 

&J rirlr~rlr~rlri rlriririr)JjJ)p --·-~- -J- -i- -J- -~-~-~- - -

Notasi 10 
Notasi bonang penerus 

h ;;PM ;Or ;Or ;r M ;r J1 JP ~H ~3 
Notasi 11 

Notasi bonang barung 

~ E222F r r r r r r r r r r E222F r r 

~J J 

Notasi 12 
Notasi peking (saron penerus) 

J~J~ 

J 

Notasi 13 
Notasi rehab 

J J 
Notasi 14 

Notasi slenthem 

J J J 

fr~JI1?rrrrn JJJJJ!jjJJJJrrrr 
Notasi 15 

Notasi gambang 

•• J j J J J J J 
Notasi 16 

Notasi demung 
Pada komposisi bagatelle ini ada gitar yang berfungsi diibaratkan sebagai 

pengganti satu instrumen gamelan, bahkan ada juga gitar yang berfungsi diibaratkan 
sebagai pengganti dua instrumen gamelan sekaligus dengan menggunakan teknik 
komposisi composite (menggabungkan antara dua instrumen atau lebih, sehingga dapat 
dimainkan pada satu instrumen saja). Berikut salah satu contoh composite dua 
instrumen gamelan menjadi satu gitar saja. 

*~ nJJJJ)Jjj)JJj JJJJJJJF ~~~HI 
Notasi 17 

Contoh teknik composite antara bonang barung dan bonang penerus 
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Dari contoh di atas kita dapat melihat instrumen bonang barung dan instrumen 
bonang penerus disatukan, sehingga tidak perlu dua gitar yang memainkannya tetapi 
cukup dimainkan oleh satu gitar saja. 

Penutup 
Dalam membuat suatu komposisi, seorang komponis atau pencipta lagu haruslah 

memahami dan menguasai tentang dasar-dasar teori musik, ilmu harmoni, 
instrumentasi, dan ilmu bentuk musik. Beberapa teknik komposisi yang dapat 
digunakan untuk mengolah motif dalam menciptakan suatu komposisi atau gubahan 
musik antara lain : repetisi, sekwen, retrograsi, inversi, contrary, augmentasi, diminusi, 
pengolahan dinamika, pengolahan artikulasi, dan kombinasi. Pemilihan Bagatelle yang 
mempunyai karakter riang dan ringan serta pendek (jumlah birama) dirasa tepat sebagai 
wadah dalam pembuatan komposisi ansambel gitar dalam laras pelog. Gitar yang 
mempunyai karakter lembut dirasa tidak bisa maksimal dalam menghadirkan perbedaan 
dinamika lembut dan keras, yang mana disini gitar diasosiasikan sebagai pengganti 
gamelan yang terbuat dari logam (perunggu). 

Penggunaan elemen-elemen musical dari budaya barat (penulisan, instrumentasi 
dan istilah) diharapkan bisa membantu dan mendukung perkembangan kebudayaan 
Indonesia, selama penggunaannya tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang ada pada 
musik Indonesia (karawitan), serta fungsi dari instrumen itu sendiri. 

Didalam membuat komposisi yang menggabungkan karakter dari dua budaya 
yang berlainan, komponis haruslah paling tidak mengenal, diharapkan mengerti dan 
memahami karakter masing-masing budaya tersebut. Gitar sebagai instrumen musik 
yang paling mudah dijumpai dimana-mana bisa dipakai sebagai alat untuk mengenalkan 
budaya, dalam hal ini lagu-lagu dari daerah lain, dengan cara mentransposisi lagu-lagu 
tersebut untuk dimainkan gitar. 
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