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BAB II 

KAJIAN HISTORIS 

 

A. Periode Barok 

1. Pengantar 

Pada awal masa Barok terdapat beberapa perkembangan karakteristik 

musik dari masa sebelumnya, yaitu: 

a. Pola ritmik 

Pada masa ini pola ritmik menjadi lebih pasti, teratur, dan berulang 

(satu pola ritmik atau pola ritmik yang mirip dapat muncul terus-

menerus sepanjang lagu). Pada periode ini, tanda sukat mulai 

digunakan, disertai dengan penggunaan garis birama untuk 

pertama kalinya dalam sejarah musik1. 

b. Tekstur  

Musik pada awal masa Barok menggunakan tekstur homofoni dan 

polifoni yang diperkaya dengan penggunaan teknik basso continuo 

dimana instrumen yang memainkan bagian bas tidak hanya 

memperkuat melodi bas tetapi juga menambahkan akor-akor 

secara berkesinambungan untuk melengkapi melodi bas tersebut. 

Teknik ini mempunyai peran ganda, yaitu memperjelas harmoni 

dan mengikat tekstur menjadi satu2. 

 

 

                                                           
1 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford / St. Martin’s, 2000), hlm. 83-84 
2 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford / St. Martin’s, 2000), hlm. 84 
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c. Harmoni  

Sistem tangga nada mayor dan minor mulai dipakai pada masa ini 

menggantikan pemakaian modus pada masa Renaissans. Pada 

masa ini akor sudah dipetakan sebelum keseluruhan lagu digubah. 

Selanjutnya pengembangan melodi dan kontrapung akan 

didasarkan pada pemetaan akor yang telah dibuat. Perasaan tonal 

(perasaan bahwa musik memiliki pusat pada sebuah tonik) menjadi 

semakin kuat dan masing-masing akor memiliki peran atau fungsi 

dalam relasinya dengan akor tonika3. 

d. Melodi 

Berbeda dengan melodi renaisans yang intervalnya didisain untuk 

suara vokal manusia, melodi barok menggunakan interval dengan 

jarak yang sering cukup jauh satu sama lain. Hal ini dikarenakan 

orientasi komponis barok kepada musik instrumental keyboard. 

e. Dinamika 

Pada musik keyboard barok, tidak banyak terdapat perubahan 

dinamika seperti crescendo dan decrescendo karena keterbatasan 

instrumen harpsichord dalam mengeluarkan gradasi keras lembut 

suara. Hal ini disiasati para komponis dengan menampilkan efek 

gema pada dua frase atau motif yang diulang. Frase atau motif 

pertama akan dimainkan dengan dinamika yang kuat, sedangkan 

yang kedua dengan dinamika lembut. Efek gema ini sering disebut 

terrace dynamics. 

 

                                                           
3 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford / St. Martin’s, 2000), hlm. 84-85 
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2. Biografi Johann Sebastian Bach 

Johann Sebastian Bach adalah anak terakhir dari delapan bersaudara. Ia 

lahir pada tanggal 21 Maret 1685 di Kota Eisenach, Jerman. Ayahnya 

bernama Johann Ambrosius Bach dan bekerja sebagai pemain terompet dan 

dirigen orkes Kota Eisenach. Keluarga Bach sejak abad ke-16 sampai abad 

ke-19 telah menghasilkan banyak musisi yang berkualitas. 

Bach memulai pendidikan pada sekolah yang dikelola gereja Lutheran 

di Eisenach. Pada tahun 1694 kedua orang tua Bach telah meninggal 

sehingga ia berpindah ke Ohrdruf dimana Bach diasuh oleh kakaknya, 

Johann Christoph Bach. Di Ohrdruf ia melanjutkan sekolah di Lyceum dan 

mendapat pelajaran bermain organ dari kakaknya yang merupakan seorang 

organis. Bach juga belajar komposisi sendiri dari buku musik Froberger, 

Kerl, dan Pachelbel. Ketika Bach berusia 15 tahun, rumah Johann Cristoph 

Bach menjadi semakin penuh seiring dengan bertambahnya anggota 

keluarga sehingga Bach harus pindah. Melalui perantaraan pemimpin 

musik di sekolah Lyceum, Bach mendapat tempat sebagai penyayi di gereja 

St. Mikael di Kota Luneburg, Jerman Utara. Bach mendapat sambutan 

hangat karena suara soprannya yang bagus. Setelah suaranya berubah 

dewasa, ia memulai tugas lain sebagai organis atau biolis. Ada 

kemungkinan pada masa itu Bach bertemu dengan komposer besar George 

Boehm dan belajar komposisi dari Boehm. Bach juga melakukan kunjungan 

ke Kota Hamburg untuk mendengar serta mempelajari permainan organ 

J.A. Reinecken di gereja St. Katarina. 

Pada tahun 1702, Bach pergi dari Luneberg untuk mencari pekerjaan. Ia 

memenangi perlombaan di kota Sangerhausen dan berhak atas posisi 
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sebagai organis gereja. Namun karena pangeran setempat tidak setuju, maka 

ditunjuklah orang yang lebih tua untuk mengambil posisi ini.  

Bach mendapat tugas memainkan musik untuk pangeran yang 

merupakan wakil pimpinan Kota Weimar pada tahun 1703 dan pada tahun 

yang sama mendapat posisi sebagai organis di Kota Arn. Karya-karya awal 

Bach diciptakan di kota ini. Selama bekerja di Kota Arn, Bach mendapatkan 

beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan. Beberapa diantaranya 

yaitu ketika ia terlibat konflik dengan pemain fagot, berselisih paham 

dengan anggota paduan suara, dan ditegur oleh dewan gereja. Datangnya 

teguran dari dewan gereja bermula dari keterlambatan Bach kembali dari 

masa cutinya di tahun 1705. Ketika itu Bach diizinkan cuti untuk mendengar 

karya Buxtehude di Kota Lubeck. Ia kembali setelah tiga bulan, terlambat 

dari waktu cuti yang telah ditentukan. Selain itu dewan gereja juga 

menganggap iringan koral yang diciptakannya terlalu rumit sehingga sulit 

untuk diikuti jemaat. 

Pada tahun 1707, Bach memenangkan perlombaan untuk menjadi 

organis gereja St. Blasius yang terletak di Kota Mulhausen. Setelah 

memenangkan jabatan baru tersebut, Bach menikah dengan sepupunya 

yang bernama Maria Barbara Bach dan dikaruniai delapan anak. Jabatan 

tersebut tidak dipertahankan oleh Bach karena ia hanya diperbolehkan 

memainkan lagu yang sangat sederhana dalam ibadah. Bach lebih memilih 

menerima undangan sebagai organis istana untuk Pangeran Wilhelm Ernst, 

pangeran utama Kota Weimar pada tahun 1708. 

Pada masa jabatannya di Weimar sampai tahun 1717, Bach banyak 

menciptakan komposisi atas dorongan Pangeran Wilhelm. Ia menggubah 

prelude dan fuga, toccata dan fuga, dan koral prelude. Tugas-tugas Bach di 
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Weimar termasuk menciptakan karya dan bermain organ, mengajar organ, 

membuat komposisi, mengatur konstruksi organ dan harpsichord, 

memperbaiki alat musik istana, dan menjadi konsultan organ-organ baru 

bagi kota-kota sekitar. Pada tahun 1713, jabatan Bach dinaikkan menjadi 

konzertmeister agar tidak berpindah ke tempat lain. Pada akhir tahun 1716, 

kapelmeister meninggal dan Bach berharap agar jabatan tersebut diberikan 

kepadanya. Akhirnya jabatan tersebut diberikan kepada Telemann sehingga 

Bach kecewa dan meminta berhenti agar dapat menerima tawaran sebagai 

Kapelmeister Pangeran Leopold di Kota Cothen. Permohonan Bach untuk 

berhenti tidak dihiraukan sehingga sekali lagi Bach meminta dengan cara 

yang dianggap kasar. Atas perbuatannya ini Bach diberhentikan secara 

tidak hormat setelah sebulan dimasukkan ke dalam penjara. 

Pada masa jabatannya di Cothen, Bach lebih banyak menggubah lagu 

hiburan untuk pangeran. Kebanyakan karyanya adalah lagu-lagu untuk 

keyboard, biola, dan konserto-konserto termasuk konserto Brandenburg 

yang sangat terkenal. Istri pertama Bach meninggal dunia tahun 1720 ketika 

Bach sedang melakukan perjalanan bersama pangeran. Bach kemudin 

menikah lagi dengan Anna Magdalena dan menciptakan beberapa buku 

musik khusus untuk istrinya. Pada tahun yang sama dengan pernikahan 

kedua Bach, Pangeran Leopold juga menikah. Istri pangeran tidak tertarik 

pada musik sehingga sejak saat itu Bach tidak dianggap terlalu penting lagi 

di istana. 

Pada tahun 1723, Bach mendapat posisi sebagai cantor atau ketua 

musik di Sekolah Santo Thomas, Leipzig. Tugasnya adalah memimpin 

kegiatan musik untuk Kota Leipzig, bertanggung jawab untuk musik di 

empat gereja yang berpusat di Leipzig, dan mengajar di kelas. Pada masa ini 
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Bach sangat aktif membuat komposisi, terutama kantata-kantata untuk 

seluruh tahun gerejawi. Masa jabatan Bach di Leipzig berlangsung dari 

tahun 1723-1750. Masa ini diwarnai dengan banyak perselisihan paham 

antara Bach, para pejabat gereja, dan kepala sekolah yang tidak mengerti 

keinginan Bach untuk memajukan musik. Hubungannya dengan dewan 

kota cukup baik. Ia juga mengadakan kegiatan musik di luar gereja seperti 

mengadakan makan malam musik di rumahnya. Bach juga menjadi guru 

privat, menulis empat buku musik untuk organ dan harpsichord yang berisi 

koral prelude, suita-suita, dan lagu untuk harpsichord. Ia juga memimpn 

perhimpunan music Collegium Musicum di Leipzig dari tahun 1729 sampai 

1741. Perjalanan untuk sebagai konsultan organ dan mengadakan konser 

organ masih dilakukannya. 

Tahun 1747 Bach diundang ke Berlin tempat anaknya, Carl Phillipp 

Emanuel Bach, bekerja sebagai pemain keyboard istana untuk Raja Frederick 

dari Prussia. Raja Frederick adalah seorang komposer yang baik dan juga 

pemain flute. Raja sangat terkesan dengan kemampuan Bach dalam 

melakukan improvisasi dan memberi Bach sebuah tema untuk fuga yang 

secara spontan diimprovisasikan Bach pada piano. Bach terkesan dengan 

koleksi piano Raja Frederick. Pada waktu Bach kembali ke Leipzig, ia 

menggubah satu kumpulan lagu berdasar tema yang diberikan Raja 

Frederick berisi kanon-kanon, sebuah fuga, dan dua trio yang diberi judul 

Musikalische Opfer. 

Menjelang akhir hidupnya, kesehatan mata Bach menurun sampai ia 

buta total di tahun 1749. Dua kali operasi mata yang dijalani Bach gagal. 

Bach meninggal tahun 28 Juli 1750 akibat serangan otak4. 

                                                           
4 Rhoderick J. McNeill, Sejarah Musik 1 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1998), hlm. 290-297 
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B. Periode Klasik 

1. Pengantar 

Beberapa karakteristik musik pada periode ini yaitu: 

a. Pola ritmik 

Pola ritmik periode barok yang sangat teratur telah dianggap 

membosankan sehingga muncul pola ritmik yang lebih fleksibel. 

Dalam satu gerakan lagu dapat dipakai beberapa pola ritmik yang 

berbeda dalam setiap tema walaupun tempo dan tanda sukat tidak 

berubah. Pemakaian pola ritmik yang kontras dalam satu lagu ini 

menyebabkan lagu menjadi lebih susah ditebak dan lebih menarik5. 

b. Tekstur 

Tekstur polifoni yang populer pada periode Barok mulai 

ditinggalkan dan digantikan dengan tekstur homofoni. Tekstur yang 

sering dijumpai pada musik untuk instrumen keyboard adalah 

melodi dengan iringan. Iringan dapat berupa arpeggio, alberti bass, 

dan kordal. 

c. Melodi dan Harmoni 

Melodi pada periode ini lebih sederhana, tidak rumit, dan tidak 

banyak menggunakan nada di luar tangga nada yang digunakan. 

Harmoni memakai progresi sederhana dan tidak banyak memakai 

akor kromatik. 

d. Tanda dinamika 

Seiring dengan ditemukannya cikal bakal piano pada tahun 1709 

oleh Bartolomeo Christofori, kepopuleran harpsichord mulai 

                                                           
5 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford / St. Martin’s, 2000), hlm. 163 
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menurun6. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alat musik piano 

dalam menghasilkan gradasi dinamika yang dapat lebih 

menyalurkan ekspresi komponis. Pemakaian tanda dinamika 

menjadi lebih beragam, mulai dari pianissimo sampai dengan 

fortissimo, juga terdapat crescendo dan diminuendo. Tanda-tanda 

dinamika tersebut dituliskan secara jelas dalam partitur. 

 

2. Biografi Franz Joseph Haydn 

Franz Joseph Haydn lahir pada tanggal 31 Maret 1732 di Desa Rohrau, 

Austria Selatan. Ia merupakan anak kedua dari dua belas bersaudara. 

Ayahnya, Mathias Haydn, bekerja sebagai kusir kereta dan juga seorang 

musisi amatir yang handal. Minat musik Haydn sudah dipupuk sejak kecil 

melalui konser-konser keluarga yang digelar ayahnya. Haydn memperoleh 

pendidikan musik formal pertama saat berusia delapan tahun di katedral St. 

Stefanus, Wina. Selama sembilan tahun bersekolah disana (1740-1749), ia 

memperoleh pendidikan umum dan menjadi penyanyi di paduan suara 

anak. Adapun yang menjadi guru pembimbing Haydn pada saat itu adalah 

Georg Reutter. Karena kesibukan Reutter, Haydn tidak mendapat 

bimbingan yang kuat dalam teori musik dan komposisi sehingga pada 

akhirnya lebih banyak belajar sendiri dari musik yang dinyanyikan dan 

didengarnya daripada apa yang diajarkan Reutter. 

Setelah meninggalkan paduan suara St. Stefanus, Haydn mencari 

nafkah sebagai musisi bebas dari tahun 1750 sampai tahun 1759. Selain 

menjadi guru privat, ia juga bermain biola atau organ baik di gereja maupun 

                                                           
6 John Gillespie, Five Centuries of Keyboard Music (New York: Dover Publications, Inc., 

1972), hlm. 9. 
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orkes di kota Wina. Selama masa ini Haydn banyak menulis karya musik 

untuk murid-muridnya dan memperdalam ilmunya dalam bidang 

komposisi. Pada saat ini juga Haydn mengagumi sonata-sonata karya C.P.E. 

Bach sehingga iapun mengakui bahwa musik C.P.E. Bach mempunyai 

pengaruh pada musiknya sendiri.  

Pada tahun 1755-1759, Haydn membantu Nicola Porpora, seorang 

komponis dan guru vokal dari Italia, sebagai pengiring. Haydn mempelajari 

teknik kompositorik, bahasa Italia, dan bernyanyi dari Porpora. Selain itu 

melalui Porpora-lah, Haydn berkesempan untuk bertemu dengan tokoh-

tokoh musik terkenal Wina. Ia juga mempelajari buku karya Fux yang 

berjudul Gradus ad Parnassum. 

Pada tahun 1759 Haydn memperoleh jabatan pertamanya sebagai ketua 

musik di istana Pangeran Morzin. Simfoni-simfoni dan kuartet-kuartet 

geseknya yang pertama diciptakan pada masa ini. Selain itu, ia juga 

menciptakan banyak divertimento. Haydn menikah dengan Maria Keller di 

tahun 1760. Sayangnya, Maria tidak bisa memahami dan menghargai profesi 

suaminya sehingga pernikahan mereka tidak bahagia. Mereka tidak bercerai 

tetapi tidak dikaruniai anak. 

Setelah orkes Pangeran Morzin bubar, Haydn menjadi wakil ketua 

musik untuk Pangeran Paul Anton Esterhazy dan pada tahun 1766 ia naik 

jabatan menjadi ketua musik untuk penerus Pangeran Paul, yaitu Nikolaus 

Esterhazy. Tugas Haydn berkaitan dengan jabatan ini adalah menciptakan 

musik untuk keperluan majikannya, memimpin semua kegiatan musik, dan 

menjadi dirigen orkes istana. Selama tahun 1766 sampai 1773, ia 

menciptakan banyak simfoni, divertimento, musik kamar, opera, dan musik 

gerejawi. Tentang masa ini, Haydn menulis bahwa musiknya menjadi lebih 
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orisinil karena ia jauh dari pengaruh musik lain. Karya-karyanya yang 

penting dalam masa ini adalah simfoni-simfoni dan kuartet-kuartet gesek 

yang diciptakan pada tahun 1768 sampai 1772. Karya-karya tersebut 

menganut gaya Emfindsamer Still dan Strum und Drang. 

Haydn menjadi akrab dengan Mozart sejak tahun 1785, diawali dengan 

pertemuan mereka di Wina. Di awal tahun ini, Mozart mempersembahkan 

enam kuartet gesek kepada Haydn. Haydn pernah berkata pada Leopold 

Mozart, ayah Mozart, bahwa ia menyambut Mozart sebagai komponis 

terbaik di dunia. 

Pangeran Nikolaus Esterhazy meninggal dunia tahun 1790 dan 

penggantinya tidak begitu tertarik pada musik sehingga pekerjaan Haydn 

menjadi lebih sedikit. Haydn masih mendapat honorarium dari jabatannya, 

tetapi juga dibebaskan untuk mengadakan kunjungan ke London. Kabar 

bahwa Haydn sudah tidak terikat lagi kepada Pangeran Esterhazy didengar 

oleh seorang penyelenggara konser di London yang bernama J.P. Solomon. 

Solomon kemudian menemui Haydn di Wina untuk memintanya 

menggubah dua belas simfoni serta sebuah opera untuk konser-konser di 

London. Kesempatan ini dianggap Haydn sebagai puncak karirnya karena 

upah yang diterima jauh lebih besar daripada yang sebelum ini pernah 

diterimanya dan ia dapat mempresentasikan karyanya di hadapan publik 

setelah sekitar tiga puluh tahun “tersembunyi” di Istana Esterhazy. 

Kunjungannya ke London dilakukan dua kali, yaitu tahun 1791-1792 dan 

1794-1795 dimana ia memimpin semua pertunjukan dari kedua belas 

simfoninya. Ia mendapat sambutan yang sangat meriah dan pengakuan 

sebagai komponis paling penting pada masanya. Pada bulan November 

1792, Ludwig van Beethoven muda datang untuk belajar komposisi pada 
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Haydn. Hubungan ini hanya berlangsung sekitar setahun karena mereka 

tidak bisa saling menyesuaikan diri. 

Setelah tahun 1795, Haydn memusatkan perhatiannya untuk 

menciptakan musik-musik untuk kuartet gesek, trio piano, dan musik 

paduan suara. Diantara karya-karya terakhirnya, ada dua oratorio yang 

terkenal, yaitu “Die Schopfung” dan “Die Jahreszeiten”. Haydn terus 

menciptakan karya-karya untuk musik gereja selama tahun 1796 sampai 

1802. Setelah itu ia tidak menciptakan musik lagi dan tinggal menetap 

dengan tenang di Wina lalu meninggal di sana pada tanggal 31 Mei 18097. 

 

C. Periode Romantik 

1. Pengantar 

Pada periode Romantik, terdapat beberapa perkembangan karakteristik 

musik, yaitu: 

a. Pola Ritmik 

Pola ritmik lebih tidak teratur sehingga memunculkan kesan 

spontanitas. 

b. Tekstur 

Tekstur yang banyak dipakai dalam periode ini adalah homofoni 

dan kordal. 

c. Melodi dan Harmoni 

Komponis pada periode ini menggunakan banyak melodi dan akor 

kromatik. Melodi menjadi lebih emosional, berlebihan, dan 

demonstratif. Melodi juga menggambarkan perasaan yang ingin 

                                                           
7 Rhoderick J. McNeill, Sejarah Musik 2 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1998), 

hlm. 10-14 
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dimasukkan komponis ke dalam musik. Komponis menemukan 

berbagai bentuk akor baru dan cara baru dalam menjajarkan akor-

akor sehingga mereka dapat memunculkan perasaan misterius, 

seram, gembira, maupun bergairah dalam karya-karyanya. Harmoni 

pada periode ini mempunyai dua macam fungsi, yaitu sebagai 

penyokong melodi untuk memunculkan unsur emosional dan 

membentuk tema atau motif dari suatu lagu8. 

d. Rubato: 

Rubato berarti bahwa dalam penampilan musik, ritme diperlakukan 

secara fleksibel. Rubato dimainkan untuk menggambarkan ekspresi 

individual dalam bermusik. Chopin sendiri menerangkan rubato 

sebagai sebuah percepatan atau perlambatan pada melodi tangan 

kanan sementara iringan di tangan kiri tetap bermain dengan tempo 

yang stabil9. 

e. Warna Suara 

Para komponis lebih bebas dalam mengeksplorasi warna suara dan 

kombinasinya. 

 

2. Biografi Frederic Chopin 

Frederic Chopin lahir pada tanggal 1 Maret 1810 di Zelazowa Wola, 

Polandia. Ayah Chopin, Nicolas Chopin, berasal dari Perancis dan 

meninggalkan negaranya pada tahun 1787 untuk menghindari wajib militer. 

Ayah Chopin kemudian menikah dengan wanita Polandia dan menetap di 

                                                           
8 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford / St. Martin’s, 2000), hlm. 235-236 
9 Barbara Russano Hanning, Concise History of Western Music (New York: W.W. Norton & 

Company, Inc., 1998), hlm. 396 
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Warsawa. Chopin adalah anak kedua dan satu-satunya putra dari empat 

bersaudara. 

Bakat musik Chopin, terutama dalam bermain piano, sudah terlihat 

sejak ia kecil. Selama masa kanak-kanaknya, ia sering tampil di rumah para 

bangsawan dan tampil di konser umum. Ia juga telah dapat menggubah 

lagu-lagu tarian rakyat Polandia seperti mazurka dan polonaise. Salah satu 

polonaise ciptaannya diterbitkan ketika ia baru berumur tujuh tahun. 

Chopin telah mendapatkan pendidikan pianonya sejak kecil. Guru 

pertamanya adalah kakak tertuanya yang bernama Ludwika. Guru 

profesionalnya yang pertama adalah Wojciech Zywny. Chopin mengenyam 

pendidikannya di sekolah menengah Warsawa dan kemudian melanjutkan 

ke konservatori Warsawa dimana ia belajar teori musik dan komposisi 

selama tiga tahun. Selama masa sekolah ini, ia beberapa kali mengadakan 

perjalanan liburan ke daerah pedesaan dan tertarik dengan musik rakyat 

yang ia dengarkan dari masyarakat setempat. Melodi-melodi musik rakyat 

tersebut kemudian memberikan pengaruh penting dalam menggubah 

mazurka-mazurkanya. 

Pada tahun 1829, Chopin mengunjungi Berlin dan Wina untuk 

mengadakan konser dan mendapat sambutan hangat. Setelah kembali ke 

Warsawa, ia merencanakan serangkaian tur konser yang panjang namun 

tertunda karena adanya ketegangan politik di beberapa negara Eropa. Di 

Warsawa sendiri, Chopin terkenal karena karya-karyanya yang sangat 

nasionalis. Karyanya yang paling penting dari masa ini adalah dua konserto 

piano yang diciptakan selama tahun 1829-1830. 

Chopin memutuskan untuk pindah ke Wina pada musim gugur tahun 

1830 namun tidak mendapat sukses besar sehingga ia pindah lagi ke Paris 
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tahun 1831. Pada masa itu Paris disebut sebagai ibukota dunia untuk 

gerakan romantisime sehingga banyak komponis besar, seperti Paganini dan 

Lizt, pergi ke sana. Di Paris Chopin dapat cepat menyesuaikan diri sehingga 

ia mendapat banyak sponsor, terkenal sebagai guru piano yang laris, dan 

sering bermain piano di kedai-kedai. Pada bulan Februari tahun 1832, 

Chopin mengadakan konser umum yang meraih sukses, namun gaya 

permainannya yang sangat halus dan penuh detail lebih dirasa cocok untuk 

dimainkan di ruangan yang kecil saja. Selama kariernya, Chopin hanya 

mengadakan kira-kira 30 konser umum. 

Dalam lingkungan kedai, Chopin bertemu dengan banyak komponis 

terkenal seperti Liszt, Schumann, Mendelssohn, Meyerbeer, Bellini, dan 

Berlioz. Ia juga banyak mengenal tokoh-tokoh dalam bidang kesusastraan 

dan seni lukis. Kebanyakan karya Chopin yang terkenal diciptakan selama 

masa-masa ini, yaitu tahun 1831 sampai tahun 1840. 

Selain kegiatan musiknya selama tahun 1830-an, peristiwa yang 

penting dalam hidupnya adalah hubungan cinta Chopin dengan Aurore 

Dudevant, seorang penulis roman dengan nama pena George Sand. Chopin 

dan Sand bertemu tahun 1836 dengan perantaraan Liszt. Pada waktu itu 

Sand berumur 32 tahun dan telah bercerai dengan suaminya.  

Selama musim dingin tahun 1838-1839, Chopin pergi berlibur ke Pulau 

Majorca bersama Sand dan kedua anak Sand dari pernikahan pertama untuk 

mencari udara segar. Di sana, mereka menetap di bangunan bekas biara 

yang lembab sehingga kesehatan Chopin, yang ketika itu telah menderita 

tuberkolosis, menurun.  Dalam suasana ini Chopin menciptakan kumpulan 

prelude Op. 28. 
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Kemudian Chopin dan Sand pergi ke rumah keluarga Sand di Nohant, 

dekat kota Paris, dimana Sand merawat Chopin hingga kesehatannya 

kembali. Mereka lalu kembali ke Paris dan tinggal berdekatan pada bulan 

Oktober 1839. Selama musim panas tahun 1841-1846, Chopin dan Sand 

selalu menghabiskan waktu di Nohant. Hubungan mereka ini menjadi 

sumber inspirasi Chopin, dimana banyak karya-karya pentingnya 

diciptakan selama hubungannya dengan Sand. Mereka berpisah tahun 1847 

karena Chopin banyak ikut campur dalam perselisihan-perselisihan yang 

terjadi dalam keluarga Sand. 

Setelah berpisah dengan Sand, Chopin tidak lagi menciptakan lagu dan 

kesehatannya terus menurun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya 

Revolusi Perancis tahun 1848 yang mengakibatkan Chopin kehilangan 

murid dan sumber penghasilan. Ia hanya tampil dalam beberapa konser di 

London, Manchester, dan Skotlandia, serta menetap sementara di rumah 

salah satu muridnya di Edinburgh. Chopin kembali ke Paris pada akhir 1848 

dengan kondisi yang sangat lemah sehingga saudara perempuannya harus 

datang dari Polandia untuk merawatnya. Chopin kemudian meninggal pada 

tanggal 17 Oktober 184910. 

 

D. Periode Abad ke-20 

1. Pengantar 

Pada periode ini gaya musik menjadi sangat luas, bebas, dan beragam. 

Gaya musik tersebut antara lain nasionalisme, neo-klasik, minimalisme, 

atonal, serialisme, jazz, sprechtimme, musique concrete, dan musik elektronik. 

                                                           
10 Rhoderick J. McNeill, Sejarah Musik 2 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1998), hlm. 137-140 
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Keberagaman gaya musik tersebut menimbulkan keberagaman 

karakteristik musik yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 

a. Pola Ritmik 

Secara umum, pola ritmik yang digunakan pada periode ini menjadi lebih 

rumit dan tidak teratur, tetapi pada aliran minimalis, pola ritmik lebih 

sederhana dan diulang-ulang di seluruh lagu. 

b. Melodi dan Harmoni 

Melodi yang digunakan bervariasi dari sangat rumit dan seakan-akan 

tidak berkesinambungan antara not yang satu dengan not berikutnya 

sampai penggunaan nada blues pada musik jazz. Keterpusatan musik pada 

satu tonalitas dianggap tidak penting lagi dan muncul musik yang 

menggunakan prinsip atonalitas. Berbagai macam tangga nada baru dan 

struktur-struktur akor baru mulai muncul. Penggunaan disonan lebih 

dominan. 

c. Dinamika 

Dinamika yang digunakan sangat luas dan kontras dinamika digunakan 

dengan lebih ekstrim dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. 

d. Warna Suara 

Komponis mengeksplorasi alat musik untuk mendapatkan berbagai 

macam suara baru, misalnya dengan penggunaan kluster nada pada 

piano, menempelkan berbagai macam benda pada senar piano, teknik 

baru dalam memainkan instrumen tiup seperti flutter pada flute, teknik 

glisando, dan col legno11 pada instrumen gesek12.  

 

                                                           
11 Menggesek senar dengan menggunakan bagian kayu dari bow  
12 Barbara Russano Hanning, Concise History of Western Music (New York: W.W. Norton & 

Company, Inc., 1998), hlm. 506 
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2. Biografi Alberto Evaristo Ginastera 

Alberto Evaristo Ginastera lahir pada tanggal 11 April 1916 di Buenos 

Aires. Orangtuanya adalah warga negara Argentina keturunan Catalan dan 

Italia. Ginastera telah menunjukkan minatnya di bidang musik sejak kecil. Ia 

mendapat pendidikan musik formalnya yang pertama pada umur tujuh 

tahun. Lima tahun kemudian, Ginastera masuk ke Konservatorium Williams 

dan lulus pada tahun 1935 dengan medali emas di bidang komposisi.  

Pada tahun berikutnya, ia masuk ke Konservatorium Musik Nasional 

dimana ia belajar harmoni di bawah bimbingan Athos Palma. Ia juga belajar 

ilmu kontrapung dibawah bimbingan Jose Gil dan komposisi dibawah 

bimbingan Jose Andre. Ginastera lulus dari Konservatorium Musik Nasional 

pada tahun 1938. Pada masa sekolahnya ini, Ginastera menjadi terkenal 

ketika salah satu karyanya untuk tarian balet, Panambi, dipentaskan di Teater 

Colon pada tahun 1937. 

Karir mengajar Ginastera dimulai pada tahun 1941. Ia mengajar di 

Konservatorium Musik Nasional dan Akademi Militer Nasional San Martin. 

Pada tanggal 11 Desember di tahun yang sama, ia menikah dengan 

Mercedes de Toro. Mereka dikaruniai dua anak. Ginastera mengajar di 

akademi militer sampai tahun 1945 dimana ia diberhentikan oleh 

pemerintahan Peron karena menandatangani petisi yang mendukung 

kebebasan sipil. 

Setelah berhenti mengajar, Ginastera dan keluarganya mengunjungi 

Amerika dari bulan Desember 1945 sampai Maret 1947. Di Amerika, ia 

mengunjungi sekolah-sekolah musik seperti Juilliard, Harvard, Yale, 

Columbia, dan Eastman serta mendengar karya-karyanya dipentaskan oleh 

NBC Orchestra, Pan American Union, dan League of Composers. Ginastera 
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juga berkesempatan mengikuti kursus komposisi Tanglewood oleh Copland. 

Sebelumnya mereka telah bertemu pada tahun 1941. Copland menjadi teman 

dekat Ginastera dan turut mempengaruhi gaya musik Ginastera. 

Pada tahun 1948, Ginastera turut berperan dalam mendirikan ISCM13 di 

Argentina. Ia juga menjadi direktur di Konservatorium Nasional La Plata. 

Pada tahun 1951, ISCM memilih karya String Quartet No. 1 dari Ginastera 

untuk mengikuti festival ISCM ke-25 di Frankfurt yang menandai perjalanan 

pertamanya ke Eropa. Di Eropa, Ginastera juga menghadiri rapat Dewan 

Musik Internasional dari UNESCO. Sejak saat itu, ia banyak melakukan 

pertunjukan di Eropa. 

Kesulitan Ginastera dengan pemerintahan Peron berlanjut ketika ia 

diberhentikan dari jabatannya di La Plata tahun 1952. Kendati demikian, 

Ginastera tidak berhenti membuat komposisi. ia menghasilkan karya-karya 

musiknya yang terkenal seperti Piano Sonata no. 1, Variaciones concentrantes, 

dan Pampeana no. 3. Ia juga menggubah komposisi untuk musik film. 

Ginastera menjabat sebagai dekan Fakultas Seni Musik dan Sains di 

Universitas Katolik Argentina selama tahun 1958 sampai 1963. Ia juga terus 

menciptakan komposisi-komposisi yang dipentaskan juga di Amerika dan 

makin mengokohkan statusnya sebagai komponis yang diakui. Jabatan 

sebagai dekan dilepas Ginastera ketika ia mendapat tawaran sebagai 

pimpinan dari Latin American Centre for Advanced Musical Studies di Instituto 

Torcuato di Tella pada tahun 1962.  

Pada tahun 1969, Ginastera bercerai dengan isteri pertamanya dan 

menikah lagi dengan seorang pemain cello yang bernama Aurora Natola 

                                                           
13

 International Society for Contemporary Music merupakan suatu organisasi yang 

mempromosikan musik klasik kontemporer. 
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dua tahun sesudah perceraian tersebut. Setelah pernikahannya yang kedua 

ini, Ginastera terus menggubah karya-karya musik yang brilian. Ia 

kemudian meninggal pada tanggal 25 Juni 1983 dengan meninggalkan 

beberapa karya yang tidak sempat diselesaikannya. Ginastera menerima 

gelar kehormatan doktoral dari Universitas Yale (1968) dan Universitas 

Temple (1975). Ia juga dianugerahi penghargaan dari Argentine National 

Endowment for the Arts (1971) dan juga dari Dewan Musik Internasional 

UNESCO (1981)14. 

 

                                                           
14 Stanley Sadie, The New Groove Dictionary of Music and Musicians, Volume 9 (London: 

Macmillan Publishers Limited, 2001), hlm. 875-876 




