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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan, 

pengalaman dan ekspresi kepada orang lain. Ekspresi dalam musik memiliki 

batasan yang luas, tidak hanya mengacu pada jenis musik yang diciptakan, 

tetapi segala aspek yang mempengaruhi proses penciptaan itu sendiri.1 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka bentuk komposisi yang sesuai untuk 

menggambarkan pengalaman atau kisah adalah musik program. Musik akan 

memiliki nilai lebih apabila ada sumber cerita yang diangkat sebagai ide 

komposisi, misalnya: musik yang menceritakan pemandangan alam, perasaan 

senang atau perasaan sedih, kisah percintaan, dsb. 

Musik program, sebagai lawan dari musik absolut, adalah suatu bentuk 

musik yang digunakan untuk menggambarkan cerita, dongeng, lingkungan, 

pengalaman personal, filosofi, dan sebagainya.2 Musik program digubah 

sedemikian rupa untuk menghidupkan kisah maupun karakter yang muncul 

di dalamnya dalam bentuk rangkaian bunyi yang mengandung idiom 

musikal tertentu. Konsistensi karakter dan idiom musikal harus dijaga untuk 

memberi identitas sebagaimana layaknya karya naratif yang ditulis dalam 

karya sastra.  

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka untuk menggambarkan kisah 

atau pengalaman hidup yang memiliki format deskriptif-naratif adalah 

menggunakan musik program sebagai sarana yang memadai. Kisah atau 

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

1947), 40. 
2 Muhammad Syafiq. Ensiklopedia Musik Klasik (Yogyakarta: Mitra Gama Widya,2003), 150. 
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pengalaman hidup yang menggambarkan tentang pengorbanan cinta yang 

merupakan pengalaman pribadi ini diberi judul ”The Sacrificial of Love.” Cerita 

kisah atau pengalaman cinta penulis dimulai pada bulan Januari 2011 sampai 

Desember 2011. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bertolak pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penuangan kisah atau pengalaman pribadi dalam 

bentuk komposisi program yang berjudul “The Sacrificial of Love?” 

2. Bagaimana analisis struktural dari komposisi “The Sacrificial of Love” 

sebagai sebuah komposisi musik program? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada hakekatnya menjawab rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Menuangkan kisah atau pengalaman pribadi dalam bentuk komposisi 

“The Sacrificial of Love”. 

2. Melakukan analisis struktural “The Sacrificial of Love” sebagai sebuah 

komposisi musik program. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penyusunan komposisi ini diharapkan dapat menjadi referensi 

penulis pribadi yaitu mendapatkan pengalaman menyusun karya musik, 

untuk menceritakan dan memahami peristiwa yang dialami. Bagi masyarakat 

umum dan penikmat musik, komposisi ini adalah sebuah media untuk 
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menceritakan sebuah pengalaman hidup. Bagi Fakultas Seni Pertunjukan 

Universitas Kristen Satya Wacana diharapkan komposisi ini dapat 

memberikan inspirasi kepada mahasiswa lain. Manfaat untuk keluarga secara 

khusus untuk mengenang kisah masa lalu dalam bentuk musik program.  

 

E. Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah, maka dirumuskan batasan 

penelitian yaitu menyusun satu buah komposisi musik yang berjudul “The 

Sacrificial of Love”. Penyusunan komposisi disertai dengan analisis struktural 

dari komposisi tersebut. 

 

F. Batasan Istilah  

“The Sacrificial of Love” adalah judul dari komposisi musik program yang 

disusun dalam tugas akhir ini. Judul ini dimaknai sebagai cerminan perasaan 

penulis dalam menjalankan kehidupan pribadi, khususnya mengenai kisah 

cinta yang dialami dalam momentum tertentu. 

Musik Program adalah suatu jenis musik yang digunakan untuk 

menggambarkan cerita, dongeng, lingkungan, dan sebagainya. Lukisan, 

karakter, dan suasana hati juga merupakan sebuah objek untuk dijadikan 

sebagai ”program” dalam musik program.3 

Ensambel adalah kelompok seni musik dengan jenis kegiatan seperti yang 

tercantum dalam sebutannya. Biasanya tampil sebagai hasil kerjasama 

peserta, dibawah pimpinan seorang pelatih.4 

 

                                                 
3 Muhammad Syafiq, 150. 
4 Muhammad Syafiq, 97. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penyusunan karya ini adalah studi 

kepustakaan yang disertai dengan analisis musikologis. Sistematika penelitian 

meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan karya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan referensi baik buku 

maupun audio visual yang berhubungan dengan musik program. Pengolahan 

data dimulai dengan mencari motif lalu mengembangkannya menjadi 

leitmotif, diharmonisasikan untuk seksi gesek dan instrumen tiup dengan 

memperhatikan karakter-karakter instrumen tersebut. Setelah itu dilakukan 

analisis data dengan studi partisipasif yang melibatkan musisi lainnya. 

Melalui studi partisipasif akan ditemukan kecocokan karya musik sebagai 

teks dengan permainan musik secara langsung. Langkah ini digunakan untuk 

menemukan komposisi final. 

Struktur dari Musik Program adalah komposisi bebas dan bercerita, 

sedangkan pesan yang ingin disampaikan secara garis besar adalah tentang 

kisah atau pengalaman pribadi. Leitmotif digunakan untuk menggambarkan 

karakter-karakter anggota keluarga, suasana senang, suasana cemas, idiom-

idiom suara (dalam komposisi ini misalnya suara mobil Ambulans) pada 

movement Perjuangan. 

Untuk membuat komposisi ini diperlukan langkah-langkah penelitian. 

Langkah pertama yang dikerjakan adalah mencari tema cerita dan menyusun 

cerita, yang pada akhirnya ditemukan poin penting yang akan diangkat 

sebagai cerita. Setelah tema dan judul cerita ditentukan, langkah berikutnya 

adalah pengolahan data, yaitu menciptakan motif melodi yang 

menggambarkan karakter dan suasana dalam cerita tersebut (leitmotif). 
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Setelah mendapatkan melodi utama yang berupa leitmotif, selanjutnya 

pergerakan harmoni dibuat berdasarkan nuansa dan hubungan cerita-cerita 

yang akan disampaikan melalui instrumentasi (menentukan instrumen yang 

dipakai dalam memainkan melodi utama atau leitmotif). Komposisi ini 

menggunakan materi harmonisasi modern, harmonisasi klasik juga 

digunakan sebagai acuan. 

Setelah komposisi selesai, penulis melakukan analisis data dengan 

menganalisis ketiga komposisi tersebut dari segi bentuk komposisi dan 

harmonisasi berdasarkan studi pustaka. Langkah terakhir adalah penulisan 

laporan yang dilakukan setelah komposisi selesai. 

 

 

 




