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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Musik Program 

1. Pengertian Musik Program 

Musik program adalah istilah untuk musik instrumental yang 

berhubungan dengan cerita, puisi, atau sumber lainnya. Musik program 

diilhami oleh cerita, dan cerita itu menjadi sebuah ”program”. Istilah musik 

program diperkenalkan oleh Franz Liszt (1811-1860), seorang komponis dan 

pianis asal Hungaria. 

“Liszt defined a music programme as a ’preface added to a piece of instrumental 

music, by mean of which the composer intends to guard the listener against a 

wrong poetical interpretation, and to direct his attention to the poetical idea of 

the whole or to particular part of it.”1 

(Liszt mendefinisikan sebuah musik program sebagai pengantar yang 

ditambahkan kepada sebuah bagian dari musik instrumental yang 

dimaksudkan oleh komposer untuk menjaga pendengar dari intepretasi 

puitis yang salah dan mengarah perhatian pendengar pada ide puitis 

seluruh bagian yang utuh) 

Liszt tidak menggunakan musik secara langsung sebagai alat untuk 

menggambarkan objek, tetapi lebih kepada tujuan bahwa musik dapat 

membawa pendengar ke dalam suatu pola pikir yang sama sebagaimana 

objek itu sendiri, seperti halnya ketika mereka melihat objek itu secara 

                                                 
1Frederick Niecks. Programme Music (London: Novella and Co., 1907), hlm. 279. 
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langsung. Maksudnya adalah dengan memunculkan sisi emosional dari objek, 

sehingga musik secara tidak langsung dapat mewakili objek tersebut.2 

Musik program termasuk dalam kategori free form, atau komposisi bentuk 

bebas. Tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku, karena bagian-

bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau puisi. Motif-motif 

melodi dalam komposisi musik program diciptakan berdasarkan imajinasi 

komponis untuk mewakili atau menggambarkan suatu tokoh, suasana, atau 

karakter. Musik program berbeda dengan musik absolut, hal itu dapat dilihat 

dari cara atau usaha dalam mengilustrasikan suatu objek. Musik absolut 

merupakan musik murni yang tidak berhubungan dengan ide-ide dari luar, 

seperti ide kesusastraan atau sikap emosi yang subyektif dari komponis 

sendiri.3 

Istilah musik program diaplikasikan bukan hanya sebagai bentuk musik 

yang menggambarkan cerita saja, tetapi juga sebagai musik yang mewakili 

atau menggambarkan sebuah karakter, misalnya karya Richard Straus: Don 

Juan dan Don Quixote. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa musik program adalah 

musik instrumental yang menceritakan sebuah cerita, adegan, suasana, 

perasaan, karakter, atau karya sastra dengan tujuan untuk mengajak 

pendengar ikut berpetualang ke dalam cerita tersebut. 

 

2. Sejarah Musik Program 

Komponis Renaisans dan Barok sudah menulis karya-karya berdasarkan 

inspirasi dari sebuah gambar atau lukisan. Contohnya Biber, karya Froberger 

                                                 
2Stanley Sadie. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 20 (New York: 

Macmillan Publisher Limited, 2002), 396. 
3 Dr. Rhoderick J Mcneill. Sejarah Musik 2 (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2000), 61. 
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untuk biola dan keyboard ini berdasarkan tema-tema dalam Alkitab. Pada 

periode Barok, Antonio Vivaldi menulis the Four Seasons untuk konserto biola 

dan orkes gesek. Karya ini menggambarkan musim-musim dalam satu tahun 

di Eropa. Dalam komposisi tersebut tergambarkan gambaran suasana hujan, 

suara lalat, hembusan angin, langkah di salju, pesta kebun, dan lain-lain. 

Simfoni No.6 ’Pastoral’ karya Beethoven adalah salah satu contoh bentuk 

musik program pada periode Klasik. Komposisi tersebut  adalah salah satu 

contoh karya free form, yang sangat kontras dengan form musik klasik pada 

umumnya. Karya simfoni ini memiliki lima movement yang menggambarkan 

tentang perasaan Beethoven saat tiba di suatu daerah pedalaman, dengan 

pemandangan di sekitar sungai yang indah, perasaan gembira saat 

berkumpul dengan orang-orang desa, saat menghadapi badai, dan perasaan 

senang serta berterima kasih karena badai telah berlalu.4  

Pada periode Romantik, musik program menjadi suatu bentuk musik 

instrumental yang sangat menarik dilihat dari segi bentuk dan isinya. Hal ini 

dipengaruhi oleh karakter Romantik yang lebih menonjolkan emosi dan 

perasaan. Ekspresi kesatuan antara musik dan seni-seni lain mencapai 

puncaknya dalam opera-opera Richard Wagner. Salah satu teori yang 

dikemukakan Wagner adalah teori Geramtkunstwerk, yaitu seni 

menggabungkan opera, desain panggung, koreografi, puisi dan lain-lain, 

untuk menghasilkan suatu pengalaman artistik yang total.5 

Bentuk baru dalam musik pada jaman ini mulai muncul, yakni lied/lieder 

yang merupakan lagu-lagu pendek untuk vokal dengan iringan piano dalam 

                                                 
4 Dr.Rhoderick J. Mcneill, 85. 

5 J. Kerman, G. Tomlinson, dan V. Kerman. LISTEN (New York: Beford/ St. Martin’s, 2002), 
274. 
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gerakan singkat yang menyampaikan sebuah cerita. Musik program 

berkembang dengan alami dalam bentuk opera overtures, yaitu musik 

instrumental sebagai pembuka sebelum bagian utama opera dimulai. 

Komponis yang paling mendominasi dalam musik opera Romantik adalah 

Richard Wagner, khususnya opera Jerman. Sekitar tahun 1841 gaya baru 

muncul dalam opera Wagner yang berjudul Derfliegende Hollander, Tannhauser, 

dan Lohengrin, yaitu penggunaan ”guiding motive” atau leitmotif. 

”Leitmotif is a musical motive associated with some person, thing, idea, or 

symbol on the drama.”6 

(Leitmotif adalah sebuah motif musik yang berhubungan dengan 

beberapa orang, benda, idea atau simbol pada drama) 

Leitmotif pertama kali dipakai oleh Weber (1786-1826), suatu teknik 

komposisi berupa tema khusus yang memiliki hubungan dengan suatu peran 

dalam sebuah opera. Tema tersebut diubah sesuai dengan perasaan atau 

karakter dalam peran tersebut. Teknik leitmotif tersebut kemudian 

dikembangkan lagi oleh Wagner dalam opera-operanya untuk 

mempersatukan idiom musiknya dan menghubungkannya dengan 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, Alban Berg, Schoenberg, Gustav Mahler dan Richard Strauss. 

                                                 
6 J. Kerman, G. Tomlinson, dan V. Kerman, 276. 
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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. 

Karya operanya yang terkenal berjudul Tristan und Insolde.7 

Di akhir periode Romantik sekitar tahun 1854-1857, Franz Liszt 

menciptakan karya simfoni yang bersifat programatik yang disebut 

”symphonic poem”, diambil berdasarkan 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.8 

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 musik program yang sangat terkenal di abad 20 

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

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

                                                 
7 Dr. Rhoderick J. Mcneill. Sejarah Musik 2 (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2000), 165. 
8 op.cit., lih (4), 286. 
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Penulis terinspirasi oleh simfoni No.6 ’Pastoral’ karya Beethoven yang 

memiliki lima movement yang menggambarkan tentang perasaan Beethoven 

saat tiba di suatu daerah pedalaman, dengan pemandangan di sekitar sungai 

yang indah, perasaan gembira saat berkumpul dengan orang-orang desa, saat 

menghadapi badai, dan perasaan senang serta berterima kasih karena badai 

telah berlalu. Karya penulis yang berjudul “The Sacrificial of Love” hanya 

memiliki tiga movement : Harapan, Perjuangan, Memelihara Hubungan. 

 

3. Struktur dan Bentuk Musik Program 

Musik progam memiliki bentuk dan struktur cerita yang dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a.Narrative, yaitu bentuk musik program yang diangkat berdasarkan 

rangkaian kejadian secara berurutan. 

Contoh : 

• Symphonie Fantastique, Hector Berlioz 

• Don Quixote, Richard Strauss 

b. Descriptive, 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 
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• Pinocchio Overture, Toch9 

Berdasarkan struktur dan bentuk music program di atas, maka untuk 

menggambarkan kisah atau pengalaman hidup penulis yang berjudul “The 

Sacrificial of Love”memiliki format descriptive-narrative. 

 

B. Ensemble  

Ensemble (‘bersama’ atau ‘keseluruhan) berasal dari ekspresi musik 

dalam bahasa Perancis yaitu morceau d’ensemble yang berarti sebuah bagian di 

mana setiap orang memainkan atau menyanyikannya. Dari abad ke 18 

ensemble juga digunakan oleh banyak bahasa untuk menyatakan sebuah 

pertunjukan kelompok. Dalam opera modern, istilah ensemble merujuk pada 

anggota opera tersebut termasuk segala sesuatu yang terlibat di dalamnya 

dari dua penyanyi sampai seluruh pemain (dan di Jerman’das Ensemble’ juga 

berarti personil penyanyi dari sebuah rumah opera). Dalam musik 

instrumental, Jerman cenderung menggunakan kata ensemble hanya terbatas 

untuk light music (musik-musik ringan) yang dimainkan oleh kelompok-

kelompok kecil atau untuk menyebut pertunjukan dari kelompok kecil itu 

sendiri. Di Inggris kata ensemble dipakai secara longgar untuk menyebut 

kelompok musik instrumental apapun bahkan kadang untuk menyebut 

orkestra-orkestra yang ada (namun bukan untuk menyebut musik yang 

dimainkan). 

Musik  ensemble instrumental dengan warna khas berkembang dalam 

Sekolah Venetia. Instrumen digabungkan dalam ‘kor’ atau ‘blok’ dan 

                                                 
9 Leon Stein. Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Form (New Jersey: 

Summy-Birchard Music),171. 
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dibunyikan secara homofon berganti-gantian dengan kor vokal, seperti dialog 

dengan vokal. 

Pada akhir abad 16 terdapat terbitan musik ensemble: 1584 karya F. 

Maschera berjudul Canzoni a sonare; 1615 karya Andrea dan Geovanni 

Gabrieli berjudul Canzoni e sonata untuk 2-22 suara; 1597 karya Giovanni 

Gabrieli berjudul Sacrae symphoniae lengkap dengan petunjuk tentang alat 

mana harus dipakai.10 

 

C.  Instrumen Yang Digunakan 

Instrumen yang digunakan dalam penyusunan komposisi ini adalah 

beberapa instrumen gesek atau string seperti violoncello untuk 

menggambarkan karakter penulis sebagai laki-laki karena warna suara 

violoncello tebal atau sangat tegas, biola alto, dan biola; serta menggunakan 

instrumen tiup seperti fluit untuk menggambarkan karakter wanita karena 

suara fluit sangat lembut, ada juga instrumen tambahan seperti: piano, 

kibord, gitar, dan triangle. 

 

 

 

                                                 
10 Stanley Sadie. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 8 (New York: 

Macmillan Publisher Limited, 2002), 257. 




