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Abstract 
In term of choral music, the choral society today, often refers to the music by G. 

F. Handel rather than any other composers. People usually familiar with the customary 
performance of Handel's famous oratorio work, in particular the performance of "The 
Messiah" by a mixed-voice amateur choir, or several hundred voices accompanied by 
an orchestra in a concert-hal/, or a few dozen voices accompanied by the organ in 
church or chapel. However, it is hard to understand fully the musical world of George 
Frideric Handel (1685-1759). In fact, knowing the music of"The Messiah" does not 
mean that we automatically understand many other Handel's oratorios. And, knowing 
Handel's oratorios would not be equivalent with knowing Handel himself fully as a 
choral composer. We must also see thoroughly at his English church anthems composed 
in German Baroque style. 

Kata kunci: naturalisasi dan adaptasi 

Pendahuluan 
Sebuah diskursif musikologis pada abad ini terhadap musik choral tidak dapat 

dilakukan begitu saja tanpa membahas karya-karya Handel yang abadi dan terjaga, 
khususnya karya choralnya yang telah teruji dan mendunia. Orang akan serta merta 
mengingat pada pergelaran yang telah mentradisi dari oratorio Handel "The Messiah" 
oleh berbagai kelompok paduan suara, mulai dari koor a capella yang amatiran di 
masyarakat, atau sejumlah penyanyi koor yang diiringi organ di gereja, hingga koor 
raksasa terdiri dari ratusan penyanyi profesional yang diiringi orkestra dengan puluhan 
instrumentalis di sebuah gedung konser. Namun demikian, nampaknya amat sulit untuk 
menyadari betapa jauh sebenarnya perbedaan antara pandangan masyarakat musik saat 
ini tentang Handel dibandingkan dengan dunia musik yang dialami oleh George Frideric 
Handel pada saat itu. 2 

Handel dilahirkan di Halle, Jerman pada tahun 1685 dan dibesarkan dalam 
tradisi musik passio Jerman yang pekat. Karier musiknya dimulai sejak tahun 1702 
ketika menjadi mahasiswa Hukum pada Halle University, sebagai organis di Dome 
Cathedral, dan biolis/cembalis pada Hamburg Opera Orchestra. Kunjungannya ke 
Liiebeck untuk belajar dari komponis Jerman Dietrich Buxtehude tahun 1703 
mendorong Handel untuk menciptakan karya passionya yang pertama tahun 1704 
diangkat dari Injil karangan Yohanes dan digelar perdana di Hamburg. Namun karier 
Handel yang diawali dari musik Gereja Protestan Jerman temyata tidak tumbuh dengan 

1 Victorius Ganap (victorganap@yahoo.co.id) adalah dosen Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, 
lnstitut Seni Indonesia, Jl. Parangtritis km 6,5, Yogyakarta. 
2 Nama Handel yang resmi setelah naturalisasi menjadi warganegara lnggris pada tahun 1726 
menggantikan nama aslinya yang berbahasa Jerman yaitu Georg Friederich Handel. 
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subur dan berlanjut secara semestinya, karena Handellebih menyukai musik Italia yang 
notabene bukan menjadi tradisi bagi bangsa Jerman pada umumnya. Handel kemudian 
mengalihkan perhatiannya untuk mencipta dua karya opera ltalia, yang pertama 
berjudul"A/mira" dan "Nero", yang juga digelar di Hamburg tahun 1705.3 

Untuk memperdalam pengetahuannya tentang musik Italia, Handel sejak tahun 
1707 setiap tahun secara berturut-turut menyempatkan diri untuk berkunjung ke Roma, 
Florence, dan Venice hingga 1709. Dari serangkaian kunjungannya itu Handel berhasil 
menciptakan tidak kurang dari tujuh opera. Setelah itu Handel diangkat menjadi 
kondaktor di istana Hanover, Jerman. Namun oleh karena opera ltalia tidak memperoleh 
apresiasi di hati orang Jerman, Handel kemudian memutuskan untuk meninggalkan 
tanah kelahirannya, dan mencoba peruntungan karier musiknya ke lnggris pada tahun 
1710. Handel sempat memperkenalkan diri pada masyarakat di London dengan 
menggelar operanya "Rinaldo" tahun 1711 sebelum kembali ke Jerman dengan 
secercah harapan baru. 4 Akan tetapi, setahun kemudian Handel memutuskan untuk 
hijrah ke Inggris guna memulai kehidupan baru di lingkungan masyarakat yang asing 
baginya. Handel berupaya menyesuaikan gaya musiknya dengan selera musik 
masyarakat Inggris dan masyarakat kota London pada umumnya. 

Kehadiran Handel di London memperoleh sambutan keluarga kerajaaan Inggris, 
setidaknya ia menjadi tamu kehormatan dari Lord Burlington di Piccadilly. Handel juga 
menciptakan sebuah "Birthday Ode" yang dipersembahkannya kepada Ratu Anne dan 
digelar perdana di St. James' Palace. Gereja lnggris juga menyambut kedatangan 
Handel melalui pergelaran "The Utrecht Te Deum" di St. Paul's Church. Hingga tahun 
1715 sejumlah karya opera kembali diciptakan Handel yang digelar diKing's Theatre, 
selain karya instrumentalnya yang pertama "Water Music", yang dipersembahkan untuk 
Raja George I dalam pelayaran menyusuri sungai Thames. 

Pada tahun 1716 Handel diajak mengikuti kunjungan Raja George Ike Hanover, 
Jerman. Ia sempat bertemu dengan sahabat lamanya Schmidt di Ansbach, yang 
kemudian memutuskan untuk mengikuti Handel ke lnggris. Meski pada tahun 1717, 
Handel telah menggelar banyak karya operanya, dan sempat pula menciptakan musik 
''passio Brockes ", namun perjalanan karier Handel dan pengaruhnya terhadap musik 
choral gereja di lnggris lebih banyak ditentukan setelah itu, melalui persahabatannya 
dengan Duke of Chandos yang sekaligus menjadi patronnya selama menempati rumah 
milik bangsawan lnggris itu di Cannons, Middlesex. Handel memantapkan perjalanan 
kariemya di sana setelah menjadi warganegara lnggris tahun 1726, dan untuk seterusnya 
menetap di London hingga akhir hayatnya. 

Profesionalltas Handel 
Seperti halnya komponis Barok lnggris Henry Purcell, Handel juga tidak pemah 

mengenal apa yang dinamakan kelompok paduan suara amatir.5 Handel hanya berkenan 
memimpin paduan suara yang terdiri dari para penyanyi profesional, yaitu paduan suara 

3 Partitur opera "Nero" dinyatakan hilang sejak setelah pergelaran di Hamburg hingga saat ini. 
4 Handel sebelum memutuskan untuk menetap di lnggeris setelah menggelar "Rinaldo", ia sempat 
kembali ke Jerman berpamitan dengan para pemusik istana di Hanover. Namun alasan Handel kembali 
ke Jerman temyata untuk menghadiri acara sakramen baptisan kemenakannya Johanna Fredericke 
Hichaelsen di kampung halamannya Halle. Kemenakannya itulah yang kemudian ditetapkan oleh Handel 
sebagai salah satu pewaris utamanya. 
5 Klasifikasi tokoh musik Barok menurut Roger Kamien, Music: An Appreciation, 114 menempatkan 
Bach dan Handel pada papan atas, sedangkan komponis Inggris Purcell dikelompokkan bersama para 
komponis ltalia seperti Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, dan Arcangelo Corelli. 
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yang para penyanyinya adalah kaum pria, dengan suara soprano yang dinyanyikan anak 
laki-laki, dan suara alto yang dinyanyikan pria dewasa.6 

Sebuah pergelaran oratorio "Judith" karya komponis lnggris Thomas Arne pada 
tahun 1773 tercatat sebagai oratorio pertama di lnggris yang menampilkan penyanyi 
perempuan, itupun hanya terbatas pada suara -soprano saja, tidak untuk suara alto yang 
masih tetap dinyanyikan pria dewasa. Profesionalitas itu mengakibatkan jumlah 
penyanyi yang terpilih amat terbatas. Penyanyi paduan suara Handel dalam setiap 
pergelaran oratorio pada umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
pemusik orkestra. "Sungguh luar biasa", demikian komentar seseorang tentang 
pergelaran oratorio "Deborah" karya Handel pada tahun 1733 yang menyebutkan 
bahwa pergelaran itu didukung oleh hampir seratus pemusik orkestra dengan jumlah 
paduan suara sebanyak duapuluh lima penyanyi. Adapun tradisi paduan suara raksasa 
semacam sebuah monster chorus itu acapkali dianggap sebagai produk dari Handel 
Commemoration Festival yang diselenggarakan di Westminster Abbey pada tahun 
1784. Meski dalam pertunjukan di sana dilaporkan terdapat 275 penyanyi paduan suara 
yang turut mengambil bagian, tetap saja sebanyak 250 pemusik orkestra 
mengimbanginya sebagai pengiring. 7 

Pada umumnya Handel menggelar oratorionya di gedung konser, dan tidak 
pemah sekalipun ia menggelamya di dalam gereja. 8 Kenyataan itu diperkuat menurut 
kebiasaan publik kota London yang lazimnya menghadiri acara pergelaran oratorio 
sebagai altematif dari opera, yang sama sekali bukan merupakan bagian dari acara 
keagamaan. Lagipula, meski oratorio "The Messiah" saat ini dianggap memiliki 
popularitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan karya oratorio Handel lainnya, temyata 
dalam hal tertentu menurut analisis para editor Handel, "The Messiah" bukanlah 
menjadi ciri khas gaya Handel. Hal itu bukan disebabkan karena "The Messiah" 
merupakan satu-satunya oratorio yang mengandung tema Kristiani dengan Anak Domba 
Allah sebagai fokusnya, dibandingkan dengan semua karya oratorio Handel lainnya 
yang bertemakan kisah dari Alkitab Perjanjian Lama yang mengisahkan sejarah umat 
Yahudi.9 

Alasan yang lebih tepat untuk dikemukakan adalah bahwa pola umum 
pergelaran oratorio menurut Handel dimaksudkan untuk menyajikan sejenis drama. 
Penyajian sebuah drama menurut Handel, harus dilengkapi dengan para penyanyi solis 
yang membawakan peran dari sebuah karakter atau lebih. Sedangkan oratorio "The 
Messiah" dalam penyajiannya memiliki penyanyi solis yang berfungsi sebagai narator 
tentang kisah yang dibawakan, narator yang tidak merangkap sebagai penyanyi dalam 
oratorio itu. Mernang benar pendapat yang mengatakan bahwa memahami oratorio "The 
Messiah" tidak berarti bahwa kita telah memahami gaya Handel, dan bahkan 
pemahaman kita terhadap karya-karya oratorio yang banyak diciptakan Handel, tidaklah 
serta merta berarti kita telah memahami gaya Handel sepenuhnya sebagai tokoh 
komponis musik choral yang terkemuka sepanjang zaman. Banyak karya Handel 
lainnya yang harus dipertimbangkan untuk menemukan jatidiri Handel yang 
sesungguhnya seperti yang terdapat pada karya anthem Gereja Inggris yang masih 
ditulis Handel dalam gaya Barok Jerman, atau setidaknya kita menoleh sejenak pada 
karya-karya opera Italia Handel yang generik. 

6 Seperti halnya Gereja Katolik di Roma yang melarang wanita Lmtuk tampil sebagai penyanyi paduan 
suara dalam ibadah, demikian pula Gereja Anglican di lnggris memberlakukan larangan yang sama. 
7 Kesaksian seseorang menurut Arthur Jacobs, Choral Music: A Symposium, p.147. 
8 Kecuali serangk:aian penampilan terakhir dari Handel dalam menggelar oratorio "The Messiah" di 
FoLmdling Hospital, London Lmtuk tujuan amal dari konser yang digelar. 
9 Tidak termasuk oratorio "Theodora" karya Handel yang digelar perdana tahun 1750. 
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Pada dasamya Handel memberanikan diri datang ke Inggeris karena ia 
mengandalkan pada keahliannya sebagai komponis opera Italia, hiburan mewah dan 
bergengsi yang tengah naik daun saat itu di seluruh Eropa. Opera "Rinaldo" merupakan 
karyanya yang pertama digelar di panggung kota London. Elemen tertentu dari gaya 
musikal yang saat ini dianggap sebagai gaya pribadi Handel yang generik pada 
kenyataannya memang berasal dari genetika atau bahasa ibu komposisi operatik Italia 
saat itu. Secara umurn, opera Italia amat bergantung pada penampilan solis dalam 
membawakan aria, sedangkan koor hampir tidak memiliki peranan penting dalam opera. 
Sejalan dengan itu, pada garis besamya, opera Handel tidak memiliki bagian choral, 
meski Handel menuliskan kata coro (istilah Italia untuk koor) sebagai petunjuk bagi 
para solis untuk turut bergabung dalam koor pada penampilan mereka di akhir opera 
atau di akhir tiap babak. 10 

Contoh kasus lainnya terdapat dalam opera "Julius Caesar" yang digelar 
perdana tahun 1724, ketika Handel menampilkan efek choral dari belakang panggung 
yang berperan sebagai kelompok konspirator, dan karena mereka berada di belakang 
panggung mungkin saja kelompok penyanyi itu dibawakan oleh para solis. Sementara 
itu, opera "Alcina" yang digelar perdana tahun 1735 merupakan satu-satunya karya 
opera Handel yang menampilkan koor secara nyata di atas panggung, yang dampaknya 
di kemudian hari menimbulkan peran dramatik dari koor, seperti dalam opera karya 
Christoph Willibald Gluck, yang juga merupakan tokoh reformis opera pengagum 
Handel. 11 

Betapapun juga, Handel dalam karya oratorionya menggunakan koor sebagai 
elemen utama. Dalam hal ini, ia menemukan gaya pribadi yang tidak berasal dari pakem 
opera Italia. Handel mungkin saja dianggap bahwa dia baru menyadari akan kegunaan 
koor setelah mengamati karya operatik atau semi-operatik lnggris yang digarap oleh 
Purcell dan John Eccles dalam opera "The Judgement of Paris" yang digelar perdana 
tahun 1701. Akan tetapi para editor Handel menganggap bahwa stimulasi yang lebih 
dulu telah diperoleh Handel sebelum kehadirannya di lnggris, nampak dari dua teknik 
choral Jerman yang selama ini telah berada dalam genggamannya. 

Pertama-tama adalah ketaatan Handel terhadap tradisi musik passio Jerman yang 
menampilkan koor sebagai representasi dari suara kerumunan orang banyak dalam kisah 
kesengsaraan Kristus. 12 Handel menganggap peranan koor dalam hal ini bersifat mutlak 
yang tidak dapat digantikan oleh kelompok apapun. Teknik choral Jerman lainnya 
adalah peranan koor dalam mengamini moralitas dari pandangan penonton saat itu. 13 

Handel sendiri telah menciptakan dua musik passio Jerman, yang pertama ditulis dan 
digelar perdana tahun 1704 di Hamburg, dan passio lainnya ditulis di Hanover sekitar 
tahun 1716 yang lebih dikenal dengan sebutan ''passio Brockes ". 

Adapun teknik penggunaan choral lainnya yang diduga telah mempengaruhi 
Handel adalah anthem, musik choral Gereja Inggris, terutama bentuk sajak anthem yang 

10 Handel menghadapi dilema tentang penggunakan koor secara efektif pada oratorio yang berbeda 
fungsinya pada opera. Istilah coro merupakan gaya operatik Handel yang menghendaki para penyanyi 
sol is juga turut berpartisipasi dalam koor. 
11 Dari kenyataan tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa Handel telah meletakkan dasar yang 
menekankan pentingnya peranan koor dalam sebuah pertunjukan drama musikal. 
12 Musik yang menjadi ciri khas tradisi Jerman yang mengungkapkan tentang kisah kesengsaraan Kristus, 
kisah yang oleh para komponis Jerman pada umumnya diangkat dari kitab Injil karangan Matius atau 
Yohanes, tidak dari Injil karangan Markus atau Lukas. 
13 Peranan koor dalam tradisi musik passio Jerman mencerminkan suara kerumunan orang banyak dari 
kisah dalam passio, namun juga mengakomodasi keyakinan para penonton Kristiani di Eropa pada 
umumnya. 
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lazimnya menampilkan suasana kontras antara solo dan choral diiringi organ, atau 
terkadang dengan iringan orkestra, apabila secara khusus digarap untuk digelar dalam 
acara perayaan tertentu. Pengenalan Handel terhadap anthem juga termasuk bentuk 
musik choral lnggris lainnya yang berhubungan erat dengan anthem, yaitu ode, berupa 
komposisi sekuler yang bersifat seremonial seperti ditunjukkan Purcell melalui 
karyanya "Ode to St. Cecilia's Day". 

Chandos Anthem 
Jauh sebelum Handel menciptakan oratorio lnggris, ia telah menulis serangkaian 

anthem yang indah untuk solo dan koor dengan iringan orkestra gesek. Sebuah untaian 
karya agung yang kehadirannya tidak pemah dikenal orang, bahkan mengalami nasib 
yang lebih buruk dibandingkan karya oratorio Handel itu sendiri. Untaian karya agung 
itu adalah sebelas buah Chandos Anthem, yang dipersembahkan untuk kapel dari Duke 
of Chandos, seorang bangsawan Inggris yang pemah mengangkat Handel menjadi 
direktur musik pribadi selama tahun 1718-1720. Terkadang anthem yang keduabelas 
turut dimasukkan ke dalam untaian itu yang berjudul "0 praise the Lord, ye angels of 
His", sebagai komposisi yang dianggap tidak otentik Handel, atau dituliskan kemudian, 
yang kehadirannya terkadang menimbulkan kebingungan karena memiliki kemiripan 
dengan judul dari salah satu Chandos Anthem Handel yang paling otentik yaitu "0 
praise the Lord with one consent". Selain itu terdapat pula dua anthem dengan judul 
yang sama, yaitu "Let God Arise", satunya dengan durasi yang lebih pendek dalam A 
mayor dan lainnya lebih panjang dalam Bb mayor, dengan materi musikal yang juga 
banyak persamaannya. 14 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Chandos Anthem memiliki kelemahan dari 
banyaknya kesalahan aksentuasi syaimya yang mencerminkan kurangnya pemahaman 
Handel pada saat itu terhadap idiomatik bahasa lnggris. Akan tetapi secara musikal 
karya itu amat kaya dengan kreativitas, bahkan tidak jarang menggambarkan berbagai 
inovasi dan penemuan baru yang inspirasional. Para editor Handel menganggap bahwa 
bagian koomya dari anthem itu saja sudah layak untuk digelar secara terpisah, apabila 
memang anthem itu tidak ingin disajikan secara utuh. 

Handel begitu menguras seluruh kemampuan musikal dan idiomatiknya dalam 
menggarap anthem itu, sehingga ia seolah-olah telah kehabisan materi sumber bagi 
penciptaan karya-karya selanjutnya. Tidak jarang terkadang elemen dari anthem yang 
dianggapnya sangat berbobot itu dimunculkan kembali oleh Handel dalam karya 
berikutnya. Misalnya karya anthem "My song shall be always" yang diakhiri dengan 
koor "Hallelujah". Bagian koor yang terakhir dari kedua anthem "Let God Arise", juga 
mengandung serangkaian kemenangan "Hallelujah", sedangkan anthem "Let God 
Arise" versi kedua mengandung susunan choral dengan syair "Both the horse and the 
rider are fall 'n" dengan suasana musikal dari gerakan fisik, yang juga ditampilkan pada 
syair yang sama dalam oratorio "Israel and Egypt". Karya anthem "Have mercy upon 
me, 0 Lord" mengungkapkan "penderitaan" dalam akor disonan, yang juga muncul 
dalam "Surely He hath borne our grief' dari "The Messiah". Demikian juga "Blessing 
and honour" dalam "The Messiah" diantisipasi dalam koor "Glory and worship are 

14 Anthem adalah musik choral Gereja Inggris meski tidak digunakan untuk tujuan ibadah liturgis karena 
merupakan komposisi untuk koor dan orkestra. Para editor Handel menganggap bahwa anthem yang 
dipersembahkan oleh Handel untuk Duke of Chandos merupakan cenninan kepiawaian Handel dalam 
menggarap komposisi koor dan orkestra yang tidak ada bandingannya sepanjang zaman. Serangkaian 
anthem ditulis Handel dengan tingkatan artistik musikal yang amat tinggi untuk membuktikan kepada 
publik Inggris bahwa ia juga mampu berbicara dalam bahasa musikal mereka. Adapun penayangan karya 
Handel Chandos Anthem dapat diunduh dari website YouTube. 
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before him" dari Chandos Anthem "0 come let us sing unto the Lord". Keseluruhan 
dari anthem itu memancarkan kepiawaian Handel, meski kenyataannya partitur choral 
itu tersusun untuk suara soprano-tenor-tenor-bass, tanpa alto, sebuah format komposisi 
yang tidak lazim digelar oleh kebanyakan paduan suara saat ini. 

Karya anthem "0 praise the Lord with one consent" terdengar menarik mulai 
alur melodi paling awal, yang judulnya juga digunakan pada notasi yang dikenal saat ini 
sebagai pembuka dari himne St. Anne ("0 God our help in ages past"). Mungkin saja 
Handel menyadari hal itu seperti tertulis dalam catatan komponis William Croft. 
Memang gaya pribadi Handel memiliki perasaan terhadap sesuatu yang megah, efek 
choral yang sederhana, dan keterlibatan lebih banyak dari jenis kontrapung choral, 
bahwa alur melodi itu disusun sedemikian rupa untuk dicocokkan dengan syaimya. "0 
praise the Lord" dinyanyikan soprano, dan semua koor bersatu pada "with one 
consent". Selain itu, Handel secara tidak lazim membuat penggunaan tematik dari 
empat not pembuka seperti contoh berikut. 

Notasi 1: Chandos Anthem "0 praise the Lord ..... " 
Andante e staccato 

~1!::: I : F 

0 praise the Lord with one con- sent 
( dengan orkestra lengkap) 

Paralel dengan teknik musik dari Chandos Anthem, kemungkinan juga model itu telah 
diadaptasi oleh Joseph Haydn melalui syair "And there was light" dalam oratorio "The 
Creation", sebuah karya yang diciptakan Haydn setelah ia sangat terkesan 
mendengarkan oratorio Handel selama di London. 

Selain Chandos Anthem, Handel juga telah menciptakan empat Coronation 
Anthem, yang dipersembahkan kepada Raja George II tahun 1727, yang mencerminkan 
keahlian Handel akan musik untuk upacara agung dengan suasana yang meriah. Namun 
dari empat karya itu, hanya anthem yang berjudul "Zadok the Priest" yang berulang 
kali digelar pada setiap upacara penobatan Raja Inggris. 

Oratorio Inggris Handel 
Kembali kepada masa bakti Handel untuk Duke of Chandos, maka di Cannons 

jugalah Handel menulis "A cis and Galatea", sebuah karya yang digolongkan dalam 
sejarah sebagai sebuah masque Inggris, yang tidak dapat dianggap begitu saja sebagai 
sebuah opera pendek dengan skenario pastoral, atau aria yang dibuat secara khusus, 
meski masque juga memiliki bagian choral. Juga di Cannons, Handel diduga menggelar 
perdana "Haman and Mordecai" pada tahun 1720 sebagai karya teatei:'. Karya ini 
dimunculkan kembali dalam pergelaran pribadi di London pada bulan April 1732, 
dengan judul baru "Esther", dan tetap dalam bentuk drama. Lalu sebulan kemudian, 
karya itu dituliskan kembali dengan durasi yang lebih panjang tetapi ditampilkan dalam 
bentuk konser, tidak lagi dalam bentuk teater. Dengan demikian, "Esther" dapat 
dikatakan sebagai oratorio Inggris karya Handel yang pertama. 

Alasan mengapa Handel menyajikan "Esther" kepada publik di London sebagai 
sebuah karya konser, dan bukan karya teater, tidak diperoleh informasi yang jelas. 
Dugaan secara umum mengkaitkan keputusan Handel itu dengan larangan Uskup 
London dalam kedudukannya sebagai Dekan Administratif dari Chapel Royal, yang 
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melarang partisipasi para penyanyi anak laki-laki mereka dalam pertunjukan yang 
bersifat duniawi dalam format orkestra, dengan mengangkat kisah dari Alkitab ke atas 
panggung. Dugaan ini meski diakui oleh Winton Dean, editor pemegang otoritas Handel 
saat ini, tetap saja didasarkan pada bukti yang tidak otentik, karena merupakan berita 
yang hanya disampaikan secara lisan setengah abad kemudian oleh dua peserta yang 
turut terlibat dalam pergelaran "Esther" tahun 1732. 

Dugaan lain nampaknya melihat pada alasan ekonomi dan kepraktisan sebagai 
pertimbangan, sehingga Handel memutuskan menggelar karyanya dalam bentuk konser. 
Selama duapuluhtiga tahun kemudian setelah konser tahun 1732 itu, Handel terus 
menerus menciptakan oratorio, dan selama itu pula tidak pemah ditemukan bukti bahwa 
Handel pemah berkeinginan untuk menggelar karyanya selain dari bentuk konser, atau 
bentuk "kehidupan yang tidak bergerak" menurut istilah Burney, penulis yang hidup 
semasa Handel. Tidak juga ditemukan bukti bahwa Handel merasa menyesal terhadap 
keputusan dan situasi yang dihadapinya. Sebenamya beberapa dari karya oratorionya 
dapat digelar dalam bentuk drama, dan memang itu pemah terjadi, namun fenomena itu 
harus dianggap sebagai sebuah deviasi dan bukan keinginan Handel secara pribadi. 

Betapapun juga, karya oratorio Handel pada umumnya bersifat dramatik. Namun 
oratorio "The Messiah" seperti yang telah dikenal, merupakan pengecualian. Demikian 
juga halnya dengan oratorio "Israel in Egypt" tahun 1739, yang nampaknya merupakan 
sebuah anthem yang diperluas. Istilah "oratorio" seperti yang diuraikan dalam kamus 
musik Grassineau yang terbit di Inggeris tahun 1740, menyebutkannya sebagai "sejenis 
opera spiritual", selain nampaknya istilah "oratorio" dan "drama sakral" pada saat itu 
saling digunakan keduanya untuk jenis pertunjukan yang sama. 

Karya oratorio Handel dibagi dalam beberapa "adegan", yang pada partitur 
modem nampaknya diubah menjadi "Bagian Pertama" dari tulisan Handel semula yaitu 
"Adegan Pertama". Demikian pula librettos, semacam sinopsis yang ditulis untuk 
menerangkan alur cerita, yang lebih kurang membantu i'llajinasi yang muncul di atas 
panggungjuga dijual kepada penonton. Panggung memang bersifat imajiner, dan dalam 
hal ini Handel secara alami dan tepat guna dapat memanfaatkan efek yang murni dari 
konstruksi musikal yang berjalan tidak secara langsung dan teratur, seperti yang 
dikehendaki oleh pertunjukan teater. 

Durasi "Esther" yang berkepanjangan setelah Handel memindahkan karaktemya 
dari sebuah karya teater menjadi karya konser merupakan konsekuensi logis. Pada 
umumnya, penggunaan koor dalam oratorio Handel dengan fungsi ganda, fungsi yang 
turut berpartisipasi dalam pemeranan dan sekaligus menjadi narator akan nampak 
janggal dalam sebuah pertunjukan teater. 

Karya oratorio memang harus dianggap sejenis drama musikal, namun non
teatrikal. Semua karya oratorio Handel saat ini tidak begitu dikenal, kecuali "The 
Messiah". Selain "The Messiah" menurut editor Handel Watkins Shaw, tidak satupun 
partitur vokal di Inggris saat ini diterbitkan dalam edisi yang dipersiapkan menurut ilmu 
pengetahuan musik modem. Tradisi adanya kesalrhan editorial yang buruk, 
penghapusan, dan pemalsuan terus berjalan. Syaimya banyak yang diubah termasuk 
juga musiknya. "Blest the day when I was led To ascend the nuptial bed" yang 
merupakan ekspresi sentimental sang Ratu Sheba dalam oratorio "Solomon" yang 
digelar perdana tahun 1749, telah diubah dalam partitur terbitan Novello sejak masa 
Victoria hingga kini menjadi "Blest the day when I was brought To behold this favour 'd 
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spot". 15 Suatu upaya penghalusan dari kata-kata yang dianggap vulgar secara moral 
dapat diterima menurut kriteria perusahaan perekaman gramophone modem, namun 
tidak dapat ditoleransi apabila itu dianggap sebagai upaya untuk menyebarluaskan 
penyimpangan musikal yang tidak sesuai dengan keinginan Handel. 

Memang seperti halnya tatacara yang benar dalam menggelar karya Handel, 
tradisi yang paling nyata juga merupakan tradisi yang buruk. Para penonton yang ingin 
mendengarkan karya Mozart atau Tchaikovsky seperti yang dikehendaki komponisnya 
juga banyak mengalami penyimpangan, seperti pertunjukan karya Handel yang tidak 
sesuai dengan zaman dan gayanya. Penyimpangan gaya dalam pertunjukan Handellebih 
banyak terjadi dibandingkan pertunjukan karya Purcell, Bach, dan Vivaldi. "The Lord is 
a man of war" dari "Israel in Egypt" masih sering kali terdengar sebagai duet yang 
gemuruh untuk choral yang berbasis massal, daripada duet yang hidup dari dua solo 
bass. "Deeper and deeper still" masih saja dinyanyikan keliru oleh para resitalis, seperti 
halnya resitatif sebelum "Waft her angels" dalam oratorio "Jephtha ". Demikian pula 
seksi pertengahan dari "He was despis 'd" hampir tersingkirkan dari dalam oratorio 
"The Messiah". Hal itu makin diperparah dengan keengganan para penyanyi dan 
kondaktor untuk mempelajari konvensi tentang omamentasi musik Barok abad 
kedelapanbelas. Selain itu dapat dikatakan sebagai kebiasaan harga mati dari para 
penonton untuk berdiri pada saat koor "Hallelujah" dari "The Messiah" 
diperdengarkan. Sebenamya kebiasaan itu berawal dari penonton yang terpaksa ikut 
berdiri ketika Raja George II tiba-tiba berdiri saat mendengarkan koor "Hallelujah". 
Demikian pula pandangan publik saat ini yang menganggap pergelaran "The Messiah " 
sebagai bagian dari upacara keagamaan atau ibadah dalam liturgi gereja. 

Penggunaan koor oleh Handel dalam karya oratorionya dipuji oleh editor 
Amerika R.M. Myers menurut komentamya berikut ini. 16 

Pada umumnya, koor Handel memberikan peluang menampilkan pemandangan dan 
pertunjukan: membangkitkan suasana yang mendasar terhadap suasana dari karakter solo itu 
berasal, selain mempertahankan pesan emosional dan nilai etika dari sebuah komposisi. 
Terkadang menggambarkan perasaan yang hendak diungkapkan para partisipan dalam peran 
yang imajiner. Terkadang pula melayani kepentingan didaktik dalam mengetengahkan nilai 
moral; dan acapkali menguraikan peran yang mengasyikkan, sehingga menjadikan suara narator 

menjadi tidak berguna. 

Oratorio "The Messiah" dan ''Samson" 
Mencermati fungsi koor selanjutnya akan lebih efektif dengan mengamati 

sekilas dua karya oratorio Handel, yaitu "The Messiah" dan "Samson". Oratorio "The 
Messiah" digelar perdana di Dublin, Irlandia pada 13 April 17 42 atas undangan dari 
Duke of Devonshire yang dipimpin langsung oleh Handel sendiri, di tengah segala 
keterbatasan teknik orkestra Dublin dibandingkan orkestra di London. Adapun 
pergelaran perdana untuk kota London dilakukan setahun kemudian. Oratorio "The 
Messiah" menjadi karya Handel yang paling berhasil pada saat itu, dan banyak kali 
digelar pada masa kejayaan Ratu Victoria. "The Messiah" merupakan karya yang cukup 
panjang durasinya: terdiri dari limapuluh tiga nomor, dan sembilanbelas choral. Karya 
ini ditulis Handel hanya dalam waktu duapuluh empat hari saja, dan setiap tahunnya 
Handel menggelar oratorio ini di London untuk tujuan amal. Handel tidak pemah 

15 Syair "to ascend the nuptial beef' atau "menaiki ranjang pengantin" dalam oratorio "Solomon" 
dianggap vulgar oleh editor Novello pada masa Victoria, sehingga diubah menjadi "to behold this 
favour'd spot" atau "menyaksikan tempat yang menyenangkan". 
16 Arthur Jacobs, p. 153. 
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mengutip satu sen pun dari basil yang diperoleh melalui pergelaran karyanya itu, yang 
mencerminkan jiwa kedermawanannya. 

"The Messiah" menurut vocal score edisi Schirmer modem yang diedit oleh 
Tertius Noble dan Max Spieker terbagi atas tiga bagian: (1) Nubuat para nabi tentang 
kedatangan Messias dan pemenuhannya; kemudian (2) PenderitaanNya, dan diakhiri (3) 
KebangkitanNya. Handel mengandalkan naskah syaimya pada Charles Jennings, yang 
membuat libretto "The Messiah" dari Alkitab, namun Jennings merasa kecewa dengan 
garapan musik Handel yang dianggapnya merupakan karya untuk tujuan populer yang 
tidak mencerminkan kepiawaian artistik Handel. Adapun "Grove's Dictionary of Music 
and Musicians·~ sebaliknya memberikan pujian pada "The Messiah" yang dianggapnya 
sebagai karya agung yang penuh kesederhanaan. 

Berikut ini adalah pembahasan oratorio yang didasarkan pada garapan musiknya 
sebagai karya konser. Overture pembuka ditulis Handel mengikuti gaya sinfonia Barok 
terdiri dari bagian lambat yang diakhiri dengan kadens phrygis, kemudian dilanjutkan 
dengan permainan fugatis dalam tempo cepat. 

Penampiian tenor aria "Comfort Ye " dan "Every Valley" sebagai narasi akan 
kedatangan Mesias telah membangkitkan suasana akan kemuliaan Tuhan, yang diamini 
dengan koor "And the Glory of the Lord" dalam pembawaan syair yang deklamatorik. 
Kemudian tampil resitatif "Thus Saith The Lord", dan aria oleh bass yang diamini 
dengan koor "And He Shall Purify" yang syaimya digarap dalam empat nada D yang 
beraksen sebelum melodinya melaju dalam coloratura. Giliran resitatif "Behold a 
Virgin" dan ari~ · "0 Thou that tel/est good tidings to Zion" dibawakan oleh alto yang 
diakhiri dengan koor bertemakan "Prince of Peace, the Emmanuel". 

Oratorio The Messiah memiliki serangkaian klimaks, dan klimaks yang pertama 
dianggap tampi\ pada koor "For unto us a child is born" setelah resitatif dan aria yang 
dibawakan oleh bass. Tema itu dinyanyikan juga dengan pola empat nada G yang sama 
sebelum melaju pada coloratura seperenambelasan sepanjang empat birama. Koor ini 
mencerminkan klimaks yang khususnya dinyatakan dalam dua kata, yaitu "Wonderful", 
dan "Counselor" dengan motif antisipatif yang sama, dan diakhiri dengan pemyataan 
"The everlasting Father, the Prince of Peace". Motif antisipatif oleh para editor 
dianggap sebagai salah satu ciri gaya Handel yang khas, yang pembawaannya 
memerlukan ketegasan. Selanjutnya Handel merasa bahwa klimaks ini perlu 
dijembatani dengan interlude instrumental dalam sebuah Pastoral Symphony, sebelum 
dilanjutkan pada penampilan resitatif dan aria oleh soprano. Dua resitatif soprano 
kemudian diamini koor "Glory to God" sebagai koor yang paling indah dalam 21 
nomor pada Bagian Pertama, sebelum ditutup dengan serangkaian aria dan resitatif oleh 
soprano dan alto yang diamini koor "His yoke is easy and His burthen is light". 
Sayangnya koor penutup ini acapkali dilewatkan dalare pergelaran "The Messiah", 
sehingga koor inijuga dijuluki sebagai "Cinderella chorus". 

Bagian Kedua diawali dengan koor "Behold the J...amb of God", ditulis dalam 
tema dan imitatif yang seperenambelasan pada nada pertama, sehingga Handel perlu 
menuliskan titik setelah tanda diam sebagai cara yang tidak lazim pada masa itu. 

Notasi 2: "The Messiah" no. 22 Chorus 

' r s •;e x o J.1 1 u 
•if J 

Be-hold the Lamb of God 

Bagian Kedua merupakan narasi dari sebuah penderitaan, dan kendati Handel 
amat familiar dengan musik passio Jerman, Jennings menuliskan librettonya dalam cara 
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yang berbeda. Sebagai karya konser, passio dalam "The Messiah" lebih banyak 
mengekspresikan tentang kemuliaan di balik penderitaan .Kristus. Setelah koor pembuka 
sebagai introduksi terhadap "Anak Domba Allah", Handel hanya menampilkan aria dari 
alto untuk mengemukakan tentang penolakan manusia terhadap kedatangan Mesias 
dengan kalimat "He was despised and rejected of mtm: a man of sorrows, and 
acquainted with grief'. 

Adapun setelah itu, seluruh bagian kedua merupakan pemaparan tentang Mesias 
dengan karyaNya yang nyata untuk keselamatan umat manusia. Awalnya diekspresikan 
Handel melalui tiga koor secara berturut-turut, yaitu: ( 1} "Surely He hath borne our 
griefs, and carried our sorrows"; (2} "And with His stripe<s we are healed"; (3} "All we 
like sheep". Serangkaian aria dan resitatif oleh tenor tampil membeberkan makna 
kehidupan Mesias di dunia dan penderitaan serta kematian yang harus dilaluiNya. Koor 
mengamininya melalui syair: "Lift up your heads, 0 ye gates: and be ye lift up, ye 
everlasting doors; and the King of glory shall come in". Koor itu juga memberikan 
aksentuasi melalui pertanyaan: "Who is the King of gloryi'" Editor Handel menganggap 
koor ini sebagai "Ascension Chorus", meski Handel mempunyai maksud lain yang lebih 
simbolik tentang misi kedatangan Mesias. Handel juga menambah keunikannya lewat 
pemilihan duet dua suara soprano selain alto pada bagian r~1usik tersebut. 

Aria, resitatif, dan koor terus saling mengisi hingga chorus no.44 yang 
menampilkan koor "Hallelujah" sebagai klimaks dari 01atorio "The Messiah" secara 
keseluruhan. Sebelum itu sebuah aria untuk bass no.36 nampaknya telah dihapus dari 
partitur Handel. Handel juga menyisipkan aria untuk bass "Why do the Nations so 
furiously rage together", kemudian aria untuk tenor denfan sebuah keyakinan bahwa: 
"Thou shalt break them with a rod of iron", sebelum mencapai klimaks pada koor 
"Hallelujah". Tempo yang tertulis pada partitur adalah f 144, namun oleh karena 
chorus ini merupakan repertoar yang multilevel, tidak tertutup kemungkinan 
dinyanyikan dalam tempo yang lebih cepat hingga menc~.pai kecepatan I= 172. Para 
editor Handel sepakat bahwa tema utama yang ditampilkan Handel secara unisono itu 
tidak lazim menurut tradisi Barat, yaitu pada syair "F(Ir the Lord God omnipotent 
reigneth", me ski Handel bertujuan untuk memberikan aks~ntuasi pada temanya. 

Notasi 3: The Messiah no. 44 chorus "Hallelujah" theme 
f .If 

& ~ J r r 1 [J r ~ r 1 r J 
For the Lord God om- -ni- po- ten! reign- eth 

Tema utama di atas diusung kembali oleh soprano dalam format cantus firmus 
dengan motif "Hallelujah" yang diulang-ulang, diikuti ol~h alto dan tenor juga secara 
unisono. Namun terjadi ketidakcocokan antara aksentuasi pada syair dan melodinya, 
sehingga tema yang hendak ditampilkan ini mengalani ketimpangan, seperti kata 
"Lord" dan "God" yang seharusnya memperoleh durasi nada yang lebih panjang agar 
aksentuasinya terdengar jelas, Namun Handel berhasil menutupnya dengan choral 
homofonik yang diawali imerlud~ instmmental, sehingga suasana kontras menjadi 
s~?g~t t~rasa, terutarna kctika :oebuah ptrmainan kanon yang diawali melodi oleh bass 
dnm1tas1 oleh tenor, alto, dan soprano hingga register nada A atas. 

Tema sekunder "King of Kings", dan "Lord of Lords" kembali ditampilkan 
?alam f~~.at cantu.s firm~s dengan .motif ''forever and ever", dan tentunya pula 
f!allelujah yang dmyany1kan sebaga1 maskulin ending, dan dilengkapi sebuah coda 

rzsolu.to dalam kade~s plag~l. Suasana klimaks koornya sangat terasa sehingga 
kelanjutan pada Bagtan Ketlga secara musikal menjc:di tidak lebih dari sebuah 
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antiklimaks. Namun Handel menyelamatkan Bagian Ketiga ini dengan arti penting dari 
syair ketika soprano membawakan aria"/ know that my Redeemer liveth", sebagai salah 
satu aqidah Kristiani yang paling mendasar. Setidaknya penonton diajak kembali 
merenungkan syair ini di tengah suasana musikal yang menurun setelah Bagian. Kedua. 
Sebuah aria yang penting "The trumpet shall souncl' dibawakan oleh bass sebagai salah 
satu pilar dari bagian penutup ini, meski lazimnya tidak dinyanyikan hingga akhir. 
Betapapun, Handel dengan gemilang berhasil menutup "The Messiah" dengan koor 
"Worthy is the Lamb" yang layak dan sangat berkesan. 

Berikut ini adalah pembahasan oratorio "Samson" yang didasarkan pada 
garapan musiknya sebagai karya teater. Setelah Overture, Handel menuliskan dalam 
partitur dengan tulisan tangan: Babak pertama. Adegan 1. Samson buta dan dirantai. 
Koor dari para pendeta Dagon merayakan kemenangan mereka dari kejauhan. Sebagai 
suatu kenyataan, pemandangan di atas panggung tidak berubah sepanjang durasi karya, 
sementara peran yang imajiner terus berjalan. Handel dengan demikian 
mempertahankan kesatuan drama konvensional seperti ditemukan dalam oratorio 
"Samson Agonistes" karya Milton, yang diadaptasi oleh Newburgh Hamilton sebagai 
libretto untuk oratorio itu. Penunjukan penyanyi tenor untuk membawakan Samson 
nampak wajar saat ini, akan tetapi tidak mungkin terjadi pada masa Handel, tatkala 
tokoh operatik saat itu lazimnya dinyanyikan oleh castrati. 

Sebuah resitatif singkat untuk Samson mengawali koor yang penuh kegembiraan 
dari para pendeta Filistin, termasuk soprano dan alto yang dibawakan oleh anak laki
laki dan pria dewasa tentunya. Secara khusus, Handel menyadari akan hal itu bahwa 
ketika tiga baris syair itu: "Awake the trumpet's lofty sound, The joyful sacred festival 
comes round, When Dagon king of all the earth is crown 'd" dinyanyikan secara 
tumpang tindih di antara bagian satu dan bagian lainnya sehingga kata-katanya 
terdengar dengan jelas. Setelah sebuah aria dari perempuan Filistin, koor kemenangan 
diulang dengan singkat. Setelah sebuah aria dibawakan pendeta Filistin, koor yang 
singkat terdengar lagi, lalu tampil aria yang ketiga dibawakan oleh perempuan Filistin 
lainnya. Secara dramatik garapan itu kelihatan statis, namun peranan koor · sebagai 
penguat suasana yang mendasar nampak dengan jelas. 

Setelah ketiga aria dari kaum Filistin, menyusul kemudian tiga aria dari bani 
Israel yang lagi-lagi membawakan dramatik monotonik, namun mengagumkan jika 
dipandang sebagai musik yang digelar di gedung konser. Setiap aria didahului oleh 
resitatif. Aria pertama adalah untuk Samson, yang kedua untuk Micah, yang digarap 
Handel untuk kontra-alto, bukan alto laki-laki. Aria ketiga kembali untuk Samson 
membawakan "Total eclipse" yang populer. Setelah itu, resitatifbeserta iringan tampil 
untuk Micah yang menjadi jembatan menuju koor "0 first created beam". Koor ini 
dianggap mewakili komentar dari bani Israel, bangsa Samson, akan tetapi para penonton 
Handel temyata juga menganggap sebagai komentar mereka. Sebuah karakter 
ambiguitas yang menandakan keunggulan karya oratorio pada umumnya. Sepanjang 
koor ini, teks "Let there be light!" dibawakan oleh alto, tenor, dan bas, kemudian semua 
suara merespon dengan pemyataan "And light was over all". 

Ayah Samson, Manoa (yang ucapannya diberi aksen oleh Handel pada suku kata 
pertama), muncul dan membawakan dua aria. Meski Samson mengakui bahwa 
penahanan terhadap dirinya, dan keadaan fisiknya yang buta merupakan ganjaran bagi 
kebodohannya, ia tetap memberikan semangat melalui aria "Why does the god of Israel 
sleep?". Harapan bahwa Allah Israel akan menunjukkan kekuatanNya kemudian 
diekspresikan oleh Micah, dalam sebuah resitatif singkat, dilanjutkan oleh koor yang 
fugatis "Then shall they know". Koor lagi-lagi nampaknya memberikan komentar yang 
mewakili fihak bani Israel dan penonton Handel itu sendiri. 
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Samson putus asa, dan menyatakan bahwa ia mungkin akan tewas. Alur drama 
kemudian berbalik arab ketika Micah, yang seharusnya memberi semangat kepada 
Samson untuk tetap bertahan hidup, justru memberi keyakinan bahwa Samson akan 
memperoleh kebahagiaan di surga. Koor selanjutnya "Then round about the starry 
throne" mengandung teks yang senada dengan harapan Micah, namun musik dari 
koornya yang digarap oleh Handel sebagai penutup dari adegan pertama dalam suasana 
yang agung dan percaya diri, menjadi angin baru bagi sebuah kemuliaan. Handel 
memainkan karakter yang menempatkan figur musikal dari serangkaian nada terhadap 
teks "and triumph over death" secara anggun dalam menyampaikan pengalaman 
musikal yang artistik. Keahlian Handel menjamin bahwa klimaks pada soprano dengan 
nada tertinggi A merupakan kulminasi keindahan warna suara perempuan, selain upaya 
maksimal yang memaksa penyanyinya menjaga kejelasan diksi pada nada puncak dari 
kompas mereka. 17 

Adegan Kedua berlanjut dengan dialog antara Samson, Micah, dan Manoa. 
Segera setelah Micah membawakan lagu "Return, 0 God of hosts", yang seharusnya 
mengikuti konvensi da capo berakhir pada pengulangan seksi pertama, namun digarap 
Handel dengan berbagai pengulangan yang divariasikan sehingga tidak saja Micah yang 
tampil, akan tetapi koor juga turut mengambil bagian. Hal ini menjadi contoh kesekian 
kalinya bagaimana keterlibatan koor sebagai reRresentasi bani Israel dalam alur drama. 
Lalu Dalila tampil. 18 Ia adalah istri Samson 9 dan sekarang ingin berdamai dengan 
Samson. Aria yang mengungkapkan kepura-puraan Dalila "My faith and truth, 0 
Samson, prove" didukung oleh koor kaum perempuan Filistin. Sebenarnya koor Handel 
hanya memiliki anak laki-laki sebagai penyanyi soprano, akan tetapi karena oratorio ini 
digarap sebagai karya konser yang tidak didesain untuk teater, niaka Handel 
memutuskan untuk melibatkan solis perempuannya, bahkan Mrs Clive sendiri yang 
berperan sebagai Dalila ikut bernyanyi dalam koor, dan pada partitur tercatat dengan 
tulisan tangannya: "tutti soprani, Mrs Clive, Signora Avolio, Miss Edwards and boys". 

Samson meski berkali-kali didatangi oleh Dalila dan para pengasuhnya, akhirnya 
ia menolak Dalila. Koor dengan vonis "To man God's universal law gave poe 'r to keep 
the wife in awe" lebih tepat dibawakan oleh boys-soprano dan alto pria daripada 
soprano da~ kontra alto saat ini, tidak mencerminkan keunggulan musikal. Selanjutnya 
muncul Harapha, jagoan kaum Filistin, yang dibawakan suara bariton berhadapan 
dengan Samson, dan mencapai puncaknya pada duet "Go, baffled coward, go" yang 
muncul sebagai bagian yang paling semarak dari oratorio ini. Micah menganggap hal ini 
sebagai simbol pertarungan antara Dagon dengan Allah Israel, sebuah gagasan yang 
menimbulkan inspirasi karakter musikal berikutnya, yang juga telah mewarnai 
terjadinya pertarungan yang serupa dalam oratorio "Elijah", yang juga diangkat dari 
Alkitab Perjanjian Lama oleh Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Sebuah koor yang penuh hikmat dari kubu fihak Israel "Hear, Jacob's God!" 
mencerminkan kebiasaan Handel untuk meminjam sementara musik koor ini dari 

17 Sebagai perbandingan dengan karya Handel lainnya ketika titik hannonik yang maksimal bertemu 
dengan kompas suara vokal yang maksimal pula pada koor "Hallelujah" dalam oratorio "The Messiah·· 
ketika melodi kanon terjadi secara bergantian antara bass, tenor, alto, dan mencapai puncaknya yang 
dihawakan oleh sonrano nadn nndn A ntH~ flt:m rlf"lnnnn hirnmn <:f"hf"lllm nlchir rlnri lcoor "Amt>n" v:~n 
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material dalam oratorio "Jephtha" karya Carissimi. Sesuatu yang tidak lazim dari karya 
itu seperti hitungan dan gerakan yang amat lambat itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang 
spesifik dan tepat sasaran. Sesaat kemudian tampil koor Filistin "To song and dance we 
give the day" dengan tariannya yang mendominasi musiknya maupun vokalnya. 
Garapan ini merupakan bukti dari gaya Haridel yang bersifat manusiawi dan penuh 
kasih sayang, seperti pada karya oratorio lainnya, yang tidak pernah menimbulkan 
kesan monster yang menakutkan. Bani Israel dan ka1lm Filistin kemudian bergabung 
dalam koor fungsi ganda termasuk Samson, Manoa, Dalila, dan Harapha ikut terlibat di 
dalamnya. Pola dasar yang mereka nyanyikan secara bergantian dan berulang itu cukup 
sederhana sebagai berikut: 

Filistin 
Israel 
All 

: Great Dagon is -
: Jehovah is -
: Of gods the first and last 

Handel menggarapnya bagaikan sebuah gerakan cahaya yang cepat dalam 
hitungan %, dan dengan kontras antara alur melodi seperdelapanan membawakan teks 
"the thunder roars", sejenis frase yang menjadi kegemaran Handel disusun secara 
ilustratif penuh empatik melalui akor choral homofonik. Penampilan koor gabungan itu 
telah mengakhiri babak yang kedua. 

Dalam Babak Ketiga pertandingan berlanjut. Samson pada mulanya menolak 
ajakan Harapha untuk menghadiri pesta kaum Filistin. Koor bani Israel menyerukan 
pertolongan Tuhan dengan "With thunder arm 'd". Musiknya dengan not bertitik yang 
memberikan kesan darurat itu kemudian masuk pada seksi pertengahan dalam not yang 
lebih panjang dan lembut. Koornya dilanjutkan pengulangan dari seksi pertama, sebagai 
pola yang tidak lazim dari koor Handel, meski tentu saja sejalan dengan konvensi 
bentuk da capo untuk aria solo. 

Samson berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi, diiringi oleh Micah 
dengan koor homofonik yang singkat "To fame immortal go", mendaur ulang materi 
musikal Micah sebelumnya. Manoa lalu masuk. Ia mendengarkan nyanyian solo dan 
koor Filistin "Great Dagon has subdued our foe" yang datang dari kuil kaum Filistin. 
Seyogyanya koor ini merupakan penampilan di luar panggung apabila digelar sebagai 
karya teater. Seperti sebelumnya, keceriaan musiknya yang timbul menerpa hati sebagai 
karakter dari ritual berhala Filisti, sementara Manoa meratapi keadaan Samson yan~ 
menyedihkan. Kemudian muncul bagian "Symphony of horror and confusion". 2 

Bagian ini menjadi awal dari kejatuhan kaum Filistin, yang diekspresikan dalam koor · 
"Hear us, our God", berdasarkan pada material simfoni sebelumnya. Para penonton 
Handel tentunya tercengang mendengarkan bagaimana koor itu secara grafis 
mengilustrasikan sebuah bencana dahsyat, yaitu ketika para penyanyi koor itu secara 
tidak lazim tiba-tiba berhenti pada akor dominan tujuh, meninggalkan orkestra yang 
menyelesaikan musiknya kembali ke tonika. 

Seorang utusan melaporkan bahwa Samson telah berhasil meruntuhkan kuil 
kaum Filistin dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sebuah Requiem untuk Samson 
diawali oleh Micah, dan dilanjutkan oleh koor bani Israel "Weep, Israel, weep". Setelah 
"mars kematian" yang mengiringi jazad Samson diusung ke dalam, Manoa memimpin 
ratapan selanjutnya yang dibawakan para solis dan kocr. Bagian ini adalah garapan 
musikal dari Handel yang pendek namun penuh variasi yang indah dan memikat, 

20 Symphony pada waktu itu berarti sebuah overture atau interlude instrumental, seperti "Pastoral 
Symphony" dalam "Messiah". 
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termasuk duabelas birama ratapan perempuan Israel tanpa iringan, dan sebuah koor final 
yang mengandung bagian akhir menurut gaya Purcel1.21 

Handel berencana mengakhiri oratorio Samson dengan ending yang tragis. 
Namun ia mengubahnya menjadi suasana kemenangan:, dengan menambahkan aria 
soprano "Let the bright seraphims ", yang lagi-lagi terputus seperti apa yang terjadi 
sebelumnya dan mengarah langsung pada koor "Let's their celestial concert all unite". 
Tidak adanya da capo sesuai dengan partitur vokal Novello edisi tahun 1880, meski 
pada umumnya penerbitan Novello tidak sesuai dengan keinginan Handel, berdasarkan 
partitur vokal Novello edisi sebelumnya tahun 1850 yang sama sekali tidak 
mencerminkan orisinalitas gaya Handel yang sesungguhnya. 

Ontologi Choral Handel 
Oratorio lnggris karya Handel lainnya dapat dirangkum sebagai berikut. 

"Esther" mengawali karya-karya oratorio dramatik lainnya yang digarap dari subyek 
Alkitab Peijanjian Lama, termasuk Apocryphal22

, atau sejarah umat Yahudi, yang 
semuanya digelar perdana di London. Karya-karya oratorio itu adalah "Deborah" 
(1733), "Athalia" (1733), "Saul" (1739), "Samson" (1743), "Joseph and his Brethern" 
(1744), "Belshazzar" (1745), "Judas Maccabaeus" (1747), "Joshua" (1748), 
"Alexander Balus" (1748), "Susanna" (1749), "Solomon" (1749), dan "Jephtha" 
(1752). 

Oratorio "Athalia" yang sama sekali tidak dikenal itu digarap menurut tragedi 
Racine kemungkinan besar merupakan karya yang paling malang. Oratorio yang 
mengharukan "Theodora" (1750) berkaitan dengan kesyahidan Kristiani, dengan 
ilustrasi musikal yang menarik tentang perlawanan terhadap berhala. Karya non 
dramatik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah "Israel in Egypt" (London, 
1739), dan "The Messiah" (Dublin, 1742), demikian pula "Occasional Oratorio" 
( 1 7 46), karya patriotik dengan mengangkat beberapa elemen dari karya Handel 
terdahulu, dan yang . pada saatnya kemudian Handel mengangkatnya kembali untuk 
beberapa karyanya yang lain. "The Triumph of Time and Troth" (London, 1757) adalah 
karya alegorik sebagai adaptasi dari dua karya Handel sebelumnya dengan teks Italia. 

Dalam kelompok yang berbeda adalah karya chotal Handel yang sekuler. Dua 
garapan dari Dryden, "Alexander's Feast" ( 1736) dan "Ode to St. Cecilia's Day" (1739) 
mengandung nilai campuran pro fan dan sakral; "L 'Allegro, il Penseroso, ed il 
Moderato", adaptasi dari Milton tahun 1740 dengan beberapa tambahan garapan yang 
layak untuk dibangkitkan kembali dengan pertanyaan: "Apakah judul Italia dari sebuah 
karya Inggris akan merusak citra dari karya itu sendiri?" "Semele" (1744) sebuah karya 
choral yang indah, yang disusun secara dramatik dan merghabiskan waktu semalaman. 
Meski didasarkan pada teks dari Congreve dengan beberapa perubahan yang 
dimaksudkan untuk pertunjukan opera, namun karya itu Cligelar menurut cara oratorio 
dalam bentuk konser di bawah pimpinan Handel sendiri. Akan tetapi ekspresi "menurut 
cara oratorio" menandakan bahwa karya itu tidak dianggap sebagai oratorio, istilah yang 
lebih baik digunakan untuk karya religius atau karya yang mengandung nilai-nilai etika. 
"Hercules" ( 1745) adalah karya choral dari jenis yang sama. Keduanya menggunakan 
cukup banyak peranan koornya, sedangkan karya choral "The Choice of Hercules" 

21 Bukan untuk pertama kalinya Handel melakukan hal itu pada oratorio "Samson" atau karya oratorio 
lainnya. 
22 Nama kolektif dari 14 buku dalam Perjanjian Lama yang tidak diakui sebagai bagian dari naskah 
sejarah umat Yahudi. 
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(1751) berbeda, selain hanya merupakan karya satu babak, juga secam musikal tidak 
begitu menonjol untuk diketengahkan. 

Penutup 
Oratorio Inggris bukanlah penemuan Handel semata-mata, tapi merupakan 

sebuah bentuk karya musik choml yang sepanjang kehic.upannya tidak ada komponis 
lain yang mampu mengangkat dan mempopulerkannya selain Handel. Catatan sejarah 
menunjukkan beberapa contoh dari karya oratorio Inggris yang terisolasi seperti "Abel" 
(1744) karya Thomas Arne, disusul karya yang lebih penting yaitu "Judith" (1761), 
lalu "David's Lamentation over Saul and Jonathan" (1736), dan oratorio "Solomon" 
(1743) karya dari William Boyce. Demikian pula "Judith" (1735) karya William 
Defesch kelahiran Belgia (1697-1758). Sebuah karya dari Maurice Greene (1685-1755) 
beijudul "The Song of Deborah and Barak", yang diproduksi tahun 1732 namun tidak 
pemah dicetak, hingga kemunculannya dalam edisi modem tahun 1956. Meski editor 
modem Frank Dawes menamakan itu sebuah oratorio, manuskrip kontemporer yang 
terdapat pada British Museum tidak menggunakan istilah itu. Handel secara diam-diam 
tidak menyukai Greene, sehingga terdapat dugaan bahwa ia menulis oratorio 
"Deborah" untuk menunjukkan kepada publik Inggris siapa yang unggul. Greene 
memiliki nama dalam penulisan anthem, yang digamp untuk koor gereja (anak laki-laki 
dan pria dewasa) dan diiringi organ. Elemen yang kontms datang terutama dari 
perubahan alur melodi untuk solo dan koor lengkap. Sejumlah karya Greene tersedia 
dalam edisi modem, dan memperoleh tempat secara tetai- di katedral dan gereja-gereja 
lainnya. Kebanyakan dari karya itu dapat dikatakan mengP.ndung dekorasi, kualitas yang 
sengaja dibuat sendiri secam tidak empati, yang mengakibatkan karya itu lebih cocok · 
untuk tujuan fungsional daripada untuk konser. 

Komponis Inggris yang lebih senior dari Greene dan Handel adalah William 
Croft ( 1678-1727), tokoh yang menjembatani Purcell dan Greene. Dikenal ahli dalam 
menggamp musik perkabungan yang digunakan oleh G~reja Anglican Inggris. Pam 
penerbit Inggris juga berupaya agar para tokoh komponis lokal seperti Croft dapat 
tampil sewaktu-waktu, sambil membiarkan kegeniusan Handel melalui karya Chandos 
Anthem tetap tersembunyi. Namun tidak kurang dari baris pertama hymn-tune "St. 
Anne" yang dipersembahkan Handel kepada Croft, temyata muncul kembali secam 
tidak sengaja atau memang didesain demikian dalam salah satu dari sebelas karya 
Chandos Anthem Handel. 

Chandos Anthem memang ditulis Handel saat ia baru menginjakkan kakinya di 
Inggris, dan hermenetika musikalnya masih kental dipengaruhi oleh gaya Barok Jerman 
seperti yang juga diaf'.ut sepenuhnya oleh Bach. Chandos Anthem digamp sebelum 
Handel memberikan toleransinya terhadap selem musikal masyarakat Inggris dalam 
melahirkan karya oratorio, yang berbeda dengan tradisi musik passio Jerman. Chandos 
Anthem dipersembahkan Handel kepada Duke of Chandos sebagai ungkapan rasa 
terima kasih terhadap patronasi yang diperolehnya. Meski nampaknya mudah bagi 
maestro seperti Handel yang secara teknis musikal beralih mengusung karya oratorio 
sesuai keinginan publik di Inggris, namun tanpa dindari Handel akhimya juga 
mengalami keterpasungan dalam gaya pribadinya yanB sejati. Untuk itu tidaklah 
berlebihan untuk dikatakan bahwa karya puncak Handel bukan terletak pada popularitas 
"The Messiah" menurut selera publik Inggris, melainkan pada Chandos Anthem, musik 
choral Gereja Inggris yang abadi meski tidak dikenal secara luas, karena musiknya 
dilahirkan Handel di dunia yang bukan menjadi akar tradisinya. Betapapun juga, 
melalui Chandos ~nthem, Handel berhasil membuat sejarah dalam menciptakan sebuah 
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sintesa musikal abad kedelapanbelas yang lintas Kristiani, menggabungkan berbagai 
unsur musik Barok sebagai bentuk akulturasi antara choral operatik Italia, choral passio 
Jerman, dan choral anthem Inggris. 
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INSTRUMEN TRANSPOSISI DAN PERSAMAAN MATEMA TIKA 

Poedji Soesila1 

Abstract 

In writing music for orchestration and/or music theory, some differences in the 
musical notation for instruments occur because the notation and the sounds produced 
by the transposition is not the same. These difference is sometimes quite difficult if it is 
not understood how to find the correlation between the transposing with non
transposing instruments (C-instruments). Theoretical-musikological study will be 
presented in several ways to find the relation of the difference on notation. The 
implementation of simple mathematics equation as a means to explore the relationship 
between transposing and non-transposing instruments written in the music notation is 
shown to prove the relation between music and mathematics. 

Keywords : transposing instruments, mathematics, musical notation 

A. Pengantar 

Musik dihubungkan dengan matematika? Bukankah musik dan matematika 
itu dua hal yang berbeda? Mungkin pertanyaan tersebut muncul dalam pikiran kita 
ketika disodori gagasan tentang musik dan matematika. Sampai sekarang masih banyak 
orang berpendapat bahwa musik dan matematika tidak dapat dipersatukan, karena 
musik merupakan produk seni (Art), sementara matematika merupakan produk ilmu 
pengetahuan (Science). Benarkah demikian? 

Dalam sejarah (kebudayaan manusia, filsafat, maupun sejarah ilmu pengetahuan, 
dan bahkan sejarah musik) dikenal seorang tokoh filsafat dan matematikawan Yunani 
Kuno, yaitu Pythagoras dari Samos (570-500 SM), yang terkenal dengan Hukum 
Pythagoras (teori matematika mengenai ilmu ukur segitiga). Temyata ia merupakan 
tokoh musik yang dianggap sebagai pelopor konsep Harmoni musik. 2 Pythagoras 
mungkin telah mempelajari hubungan antara rasio matematis dan interval musik dari 
orang Babilonia serta menguasai pengetahuan ten tang monochord. 3-yaitu percobaan 
dengan seutas tali yang membuktikan konsep hukum harmoni tersebut. 

Kini, musik dengan begitu jelas terkait dengan matematika. Dalam sistem notasi 
musik (Barat), simbol-simbolnya menunjukkan matematika. Notasi balok dibagi dalam 
perbandingan matematis yang ketat; semi-breve [ o] simbol notasi yang memiliki harga 
1 (satu), minima [ j ] memiliki harga 112 (setengah), crochet [~ ] memiliki harga 114 
(seperempat), quaver [ ) ] memiliki harga seperdelapan (1/8), semi-quaver [) ] 
memiliki harga seperenambelas (1116), dsb. 
Dalam partitur musik juga secara transparan menunjukkan bilangan-bilangan 
matematis, melalui tanda sukat yang memiliki formulasi matematis , n 

2m 

1Poedji Soesila (poedji.soesila@gmail.com) adalah dosen musik Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. 
Diponegoro 52-60 Salatiga, 50711. 

2 R.P. Winnington-Ingram, dalam The New Grove Dictionary of Music and Musician (Stanley Sadie, ed. 
(London: Macmillan Publisher Limited, 1980, Vol. 16), p. 485. 
3 Gerald Abraham, The Concise History of Music (Oxford: Oxford University Press, 1979), p.28. 

93 



JURNAL MUSIK VOL. 1. No. 2 JULI 2009 

sehingga n dan m merupakan bilangan utuh positif, atau muncul dalam ukuran 
metronomnya (misal MM) = 96). Selain itu, dalam cabang ilmu pengetahuan, musik 
juga digolongkan sebagai cabang ilmu pasti. 5 

Pada paparan berikut akan diuraikan sebuah formulasi persamaan matematika 
yang muncul dari fenomena musikal perihal penulisan instrumentasi dalam orkes. 
Problem tersebut biasanya muncul ketika seseorang hendak mulai menulis sebuah 
aransemen atau komposisi yang kebetulan menggunakan media orkes. Dengan 
instrumentasi yang sangat beragam, mencakup seksi instrumen gesek, tiup kayu, tiup 
logam, perkusi, dsb.-yang di dalamnya terdiri dari banyak paranada (stafj) dan tanda 
mula (key signature) yang berbeda-beda. Tentu saja hal ini membutuhkan pemahaman 
teori musik dan instrumentasi yang memadai, agar musik yang akan dituliskan dalam 
partitur atau score musik tidak menjadi kacau-balau bunyinya. 

B. Instrumen Transposisi 

Instrumen transposisi adalah instrumen yang notasinya tidak mengisyaratkan 
bunyi sebenamya (actual pitch), artinya bunyi sebenamya bisa lebih tinggi atau lebih 
rendah dalam jarak interval tertentu. Secara tradisional, transposisi dihubungkan dengan 
nada (pitch) C: sebuah instrumen 'in C' adalah instrumen non-transposisi (atau 
ditransposisi dalam oktaf-oktaf tertentu), dan instrumen transposisi, misalnya instrumen 
'in F', bunyinya F4 apabila notasinya C5

• Tujuannya adalah untuk mempertahankan 
hubungan antara notasi dan cara membunyikannya (fingering) pada instrumen
instrumen yang sejenis (memiliki mekanisme atau nomenklatur yang sama) namun 
bunyinya (pitch) berbeda. Karena alasan-alasan inilah, maka notasi musik ditulis dalam 
transposisi agar supaya si pemain dapat membacanya dengan cara yang sama seperti 
yang ia lakukan untuk instrumen lain dari kelompok instrumen sejenis. 6 

4 " II u 11i 
Notasi Bunyi sebenarnya (actual sound) 

Contoh I. Notasi dan actual sound pada instrumen 'in F 

C. Instrumen Tiup Kayu 
Sebuah contoh tipikal dari instumen transposisi tiup kayu diwakili oleh english 

horn, yang biasanya dimankan oleh musisi dengan instrumen utamanya oboe. English 
horn, nadanya satu kuin lebih rendah dari oboe, sehingga setiap penjarian pada 
instrumen english horn menghasilkan bunyi satu kuin lebih rendah dari oboe dengan 
menggunakan penjarian yang sama. Oleh sebab itulah, notasi pada partitur untuk 
english horn ditulis satu kuin lebih tinggi dari bunyi aslinya. Sehingga pemain dapat 
membaca partitur tersebut dengan sistem penjarian oboe. Praktek semacam ini 
diperkenalkan pada awal abad ke-18 namun tidak menjadi standar hingga akhir · abad 
terse but. 7 ~ 

4 Http://en.wikipedia.org/wiki/Music_and_mathematics. 
5 C. Verhaak dan R. Haryono Imam, Filsafat 1/mu Pengetahuan, te/aah Atas Cara Kerja l/mu-l/mu, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989), p. 84. 
6 Anthony C. Baines, dalam "Transposing instruments", The New Grove Dictionary of Music and 
Musician, Voll9, p. 118. 
7 Baines, p. 118. 
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Johann Sebastian Bach, misalnya, selanjutnya menulis untuk instrumen oboe da 
caccia Genis lain dari english horn) dalam kunci C pada bunyi aktualnya, seperti yang 
telah diterapkan pada oboe tenor (tail/e) pada akhir abad ke-17. 

Tanda kunci (clej) C <liB ) memungkinkan seorang pemain untuk membaca 
partitur sebagaimana caranya dalam mentransposisi instrumen dengan membayangkan 
pada tanda kunci (clej) G dan mengubah tanda mulanya (key signature). Namun karena 
tidak terdapat aturan umum dalam menggunakan cara ini (disebut transposisi mental) 
untuk instrumen tiup kayu, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai transposisi.8 

4 r J J uls • r J J Ills#• v J J II 
Instrumen 'in C' Instrumen 'in F Instrumen 'in Bb' 

Contoh 2. Transposisi mental tanpa mengubah notasi dengan bantuan tanda kunci C 

Transposisi untuk klarinet, karena juga memiliki model dan ukuran yang 
bennacam-macam maka disesuaikan dengan transposisi oboe dalam menghasilkan 
actual sound. Untuk karinet 'in C' bunyinya ditulis pada pitch yang sebenarnya. Bb 
klarinet, yang lebih panjang, bunyinya satu sekonda besar lebih rendah apabila 
dimainkan pada fingering yang sama; sehingga notasinya lebih tinggi satu sekonda 
besar dari bunyinya. Sedangkan untuk klarinet 'in A', bunyinya satu terts kecil lebih 
rendah.9 

Berdasarkan prinsip nomenklatur instrumen klarinet ini ('in Bb', 'in A', dsb.), 
instrumen-instrumen lain yang tennasuk dalam kelompok tiup kayu (misalnya recorder, 
flute, saxofon) menerapkan sistem transposisi yang sama. 

C. Instrumen Tiup Logam 
Untuk sebagian besar instrumen tiup logam (brass), konvensi dasarnya yaitu 

menulis notasi dari nada-nada alamiah (dalam instrumen berpiston adalah nada-nada 
terbuka 'open notes', yakni bunyi yang dihasilkan tanpa menekan piston) selalu dalam 
kunci C, apapun bunyi aktual yang dihasilkan oleh instrumen tersebut. 

Praktek semacam ini muncul di Jerman pada abad ke-17 dalam partitur-partitur 
trumpet (dihubungkan dengan bunyi timpani yang ditulis C dan G) yang kemudian 
dijadikan standar selama abad ke-18 (ini umum dipakai semenjak awal abad tersebut 
untuk instrumen french horn, yang pada mulanya dimainkan dalam beberapa tonalitas 
tertentu). 10 

Oleh karena teknik pada instrumen tiup logam umumnya berdasarkan bunyi 
hannonik yang tepat dari nada satu ke nada berikutnya, maka seorang pemain lebih 
membutuhkan notasi yang mewakili nada-nada hannonik tersebut daripada nada-nada 
absolutnya. Notasi yang ditetapkan dalam kunci C ini memenuhi hal tersebut dan masih 
dipakai imtuk instrumen berpiston. 

Dua skema notasi C yang berbeda kadang muncul: skema asli untuk instrumen 
trumpet (masih dipakai untukfrench horn), yang nada C tengahnya (C4

) menunjukkan 
hannonik ke-4; dan skema masa berikutnya, yang dipakai untuk sangkakala, comet, 
trumpet modern dan instrumen-instrumen brass band, yang nada C tengahnya 
menunjukkan harmonik ke-2-bunyinya satu oktaf lebih rendah. 

8 Ibid., pp. 118-119. 
9 Ibid. 
10 Baines, p. 119. 
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" Umumnya, perbedaan oktaf ini tidak ini tidak diperbatikan oleb komposer 
maupun pembaca skor, kadang hanya dipakai untuk menentukan bunyi aktualnya dalam 
okta£ yang tepat. Sebagai contoh, pada awal penggunaan Bb trumpet berpiston di 
Jerman, partiturnya ditulis satu septim lebih rendah dari bunyi aktualnya (ditulis C 
bunyinya Bb 4

; harmonik ke-4) 
Namun selanjutnya dinotasikan satu tone lebih tinggi dari bunyinya ( ditulis C4 

bunyinya Bb3
, harmonik ke-2). Persoalan-persoalan lain mengenai ambiguitas oktaf 

sering teljadi pada partitur dalam notasi-notasi lama yang ditulis untuk trumpet dan 
french horn pada masa itu apabila instrumen-instrumen ini dipakai bersama dengan 
crook (alat tambahan) untuk kebutuhan tonalitas. 11 Persoalan yang paling umum dalam 
ambiguitas ini terjadi apabila partitur komo (french horn) pada periode Klasik ditandai 
dengan 'in Bb'. karena ini bisa dianggap sebagai 'Bb alto' (bunyinya satu sekonda besar 
lebih ren<Wl) atau 'Bb basso' (bunyinya satu non besar lebih rendah). Untuk kejadian 
seperti ini , pemecahan yang tepat harus dicari dengan meneliti partitur itu sendiri 

· (apakab nada-nada tingginya mungkin sebenamya 'basso') atau skomya secara 
keseluruhap. n 

0 .. Ptqaunaaa daa Sistem Penulisan dalam Orkes 
. . Sfdak •wal dibakukannya orkes dalam perkembangan sejarah musik, instrumen 
~spotisi tak dapat dipisabkan peranannya terhadap perkembangan dan evolusi orkes 
itu sendiri. Walaupun sebenamya bunyi aktualnya (actual sound) dapat ditulis pada 
pitch yang sebenamya (written as it sounds), namun karena untuk mempermudab cara 
memahlkan-menggunakan sistem penjarian yang sama dalam satu keluarga 
instrumen-alat tersebut, sistem penulisan notasinya menjadi 'berbeda' dengan sistem 
penulisan notasi instrumen 'in C'. 

Selain itu, wama suara dan efek bunyi dalam orkes semakin kaya dan variatif; 
sebab dalam setiap keluarga instrumen transposisi (tentu saja keluarga instrumen non
transposisi juga) dapat dikembangkan bentuk, ukuran, dan registemya tanpa mengubah 
sistem penjarian. Misal, seorang pemain klarinet dapat memainkan instrumen bass
klarinet, klarinet 'in Bb', klarinet 'in A', alto klarinet in 'Eb' (seandainya ada yang 
bereksperimen). Richard Wagner sendiri pemah meminta secara khusus untuk 
dibuatkan instrumen tuba yang sering ia pakai dalam karya-karya musiknya, terutama 
untuk drama musik, sehingga instrumen tersebut dijuluki Wagner Tuba (Tenor 'in Bb', 
dan Bass 'in F'). 13 

Untuk penulisan dalam skor orkes, seperti telah disinggung sedikit pada bagian 
awal tulisan ini umumnya adalah dalam tanda mula yang berbeda dengan instrumen 
natural a tau 'in C'. namun beberapa komposer tertentu, terutama Prokofiev, menuliskan 
notasi untuk instrumen transposisi dalam actual pitch;. 
NB.Jllun untuk penulisan semacam itu, partitur individu pemain ditulis dalam bentuk 
transposisi. 14 

· 

II Ibid 
12 Ibid., p. 120. 
UK e~t Kennan dan Donald Grantham, The Technique of Orchestration, fifth edition (New Jersey: 
Prentice-Hal!, Inc., 1997) p. 348 
14 , • 

Ibid., p. 81. 
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Dikutip dari Kent Kennan, Technique of Orchestration. New Jersey: Prentice-Hall,Inc., 
1997,299-301 

Keterangan: Nada 0 adalah register yang dapat dijangkau 
Nada • adalah register yang umum digunakan dalam orkes 

E. Tanda Mula 

Tanda mula atau key signature (Inggris), adalah kruis atau mol yang nampak 
pada awal setiap garis paranada untuk menunjukkan kunci (tangga nada) dari sebuah 
komposisi; 15 atau [satu atau] sekelompok Ianda kruis atau mol yang diletakkan pada 
awal sebuah komposisi tepat setelah Ianda kunci [clef], at au kalau dalam komposisi 
umumnya setelah birama ganda. 16 Sebuah tanda mula menunjukkan salah satu dari dua 
tangga nada, Tangga nada mayor atau tangga nada relatif; ini ditunjukkan dalam contoh 
4 (nada dasar tangga nada mayor ditunjukkan dengan not putih, dan nada dasar tangga 
nada relatif minornya ditunjukkan dengan not hi tam). 

' , . n• 9 • n•• 9 

• n'•1 
" • n•l'• " • n'•'-~ 9 

• n'•'-@' 9 

• n 

Biasanya terdapat 12 tanda mula (key signature), sesuai dengan 12 nada 
kromatis dalam satu oktaf. 17 Meskipun demikian, bisa mP-njadi 13, 14, atau bahkan 15 
tanda mula apabila perbedaan notasi digunakan dalam kunci (tangga nada) enharmonis, 
misalnya C-kruis dan D-mol. 18 

E. Persamaan Linear 
Pengertian persamaan linear, adalah suatu pesamaan dalam ilmu matematika 

yang menyebutkan bahwa antara formula pada ruas sebelah kiri sama dengan formula 
pada ruas sebelah kanan, atau dengan kata lain adalah persamaan sejajar. Sebagai 
contoh adalah: 

1. Rumus luas empat persegi panjang, L = p x I; di mana L = Luas, p = sisi 
panjangnya, dan I = sisi lebarnya. 

2. Rumus keliling empat persegi panjang, K = 2 (p +I); K = keliling persegi 
panjang, 2 (p + I) dua kali jumlah panjang dan Iebar. 

Sebelum diterangkan mengenai penggunaan rumus atau persamaan linear untuk 
mencari tanda mula pada instrumen transposisi dan non-transposisi, terlebih dahulu 
akan diuraikan proses dalam mendapatkan rumus ini. Pada kenyataannya, antara 

15 
Willi Apel, Harvard Dictionary of Music (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 

1972), p. 453. 
16 

William Drabkin, dalam "Key Signature", The New Grove ... , pp. 43-44. 
17 Apel, p. 453. 
18 Ibid. 
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instrumen traansposisi dan non-transposisi sebenamya memiliki bunyi (pitch) yang 
sama, ketika sama-sama dibunyikan (misalnya Horn 'in F' dan Flute 'in C' memainkan 
sebuah lagu yang sama secara unisono; katakanlah lagu "Balonku Ada Lima" dalam 
tangga nada C mayor). Telinga kita mendengfar nada yang sama, walaupun mungkin 
oktafnya bisa saja berbeda. Yang membedakannya hanyalah notasi dari masing-masing 
instrumen tersebut. Dengan demikian, tanda mula pada masing-masing partitur pun 
berbeda juga. Dari sini diperoleh suatu rumus persaman-matematika sederhana: 

I Hf = Fe a tau 

Hf atau F adalah untuk Horn 'in F' atau instrumen transposisi 'in F', dan Fe atau C 
adalah untuk Flute 'inC' atau sembarang instrumen non-transposisi. Untuk selanjutnya, 
akan dipakai persamaan atau rumus yang kedua (sebelah kanan) agar lebih singkat. 
Karena setiap instrumen tersebut memiliki partitur sendiri-sendiri, maka persamaan di 
atas menjadi demikian: I 

F+ pl = C + p2 
~--------------------------------~ 

pl dan p2 adalah notasi atau partitur instrumen yang bersangkutan; dalam hal ini adalah 
tanda mulanya (jumlah kruis atau mol). Dari persaman ini masih dapat dikembangkan 
lebih lanjut menjadi: 

F + pl = C + p2 = Bb + p3 = ... 
Lalu bagaimana cara pengoperasian dari rumus yang diperoleh di atas untuk 
menentukan atau mencari tanda mula? Sesuai dengan prinsip matematika yang dalam 
setiap pengoperasiannya selalu diwakili oleh bilangan, maka simbolisasi yang terdapat 
dalam rumus tersebut harus diformulasikan menjadi bilangan-bilanganjuga. 

Pada prinsipnya, dari formula atau rumus dan hasil yang akan diperoleh atau 
dicari dalam setiap operasi ini hanya mengenai tanda mula; dalam hal ini berhubungan 
dengan jumlah kruis (#) dan mol (b). Dalam teori musik, fungsi tanda kruis adalah 
untuk menaikkan nada atau pitch menjadi setengah laras (semitone) lebih tinggi, 
sedangkan tanda mol menurunkannya menjadi setengah laras lebih rendah. 

Dari keadaan ini, agar sesuai dengan prinsip matematika, maka diberlakukan 
analogi untuk tanda kruis (#) dikonversikan menjadi bilangan bulat positif (mis. +1, +2, 
+3, atau 1, 2, 3, dst.), dan tanda mol (b) menjadi bilangan bulat negatifatau minus (mis. 
-1, -2, -3, dst) sesuai denganjumlah tanda kruis dan mol tersebut dalam notasinya. 

Mengapa ini bisa menjadi bilangan bulaf? Bukankah semitone atau setengah 
laras seharusnya dilambangkan dengan bilangan Y2 saja? Memang benar. Seperti yang 
telah diuraikan di atas, bahwa semitone artinya setengah nada atau setengah laras. 
Namun dalam hal ini, yang menjadi "'buah bibir" adalah tetap Kruis dan si Mol. Ketika 
orang menyebutkan suatu tangga nada, biasanya diasosiasikan juga dengan jumlah 
tanda mulanya. 

Jadi, sebuah lagu atau komposisi musik misalnya dimainkan dalam tangga nada 
G mayor, maka bisa juga dikatakanbahwa lagu terse but tangga nadanya 1 kruis. Dapat 
disimpulkan, bahwa tanda mula terse but (lam bang # dan b) adalah mewakili sebuah 
gambar yang apabila orang menyebutkan jumlahnya, maka ia akan menyebutkan 
bilangan tertentu sesuai jumlah gambar itu (# = 1 kruis, atau 1#, ## 2 kruis atau 2 #, 
bbb = 3 mol atau 3b, dan sebagainya). Untuk tanda positif dan negatif (plus atau minus), 
tentu saja sebagai pembeda fungsi yang berlawanan; naik-turun, kanan-kiri, keluar
masuk, dsb. 
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Berikut ini akan diberikan contoh penggunaan prinsip persamaan linear dalam 
menentukan tangga nada instrumen yang ingin diketahui: 

Pereobaan 1. Diketahui, Flute 'inC' notasinya dalam tangga nada D mayor 
(2#). Instrumen lain yang digunakan dalam orkes adalah Horn (French Horn) 'in F 
ditulis dalam tangga nada apakah? Dengan persamaan linear menjadi C + p1 = F + p2; 
C =Flute 'inC', p1 = notasi untuk flute, F =English Hom 'in F', dan p2 = notasi untuk 
French Hom. Oleh karena semua formula harus diganti menjadi bilangan bulat, maka 
Flute 'inC' = C mayor= 0 (karena tangga nada C mayor tidak terdapat tanda mulanya), 
notasi Flute pl = 2# = 2, dan French Horn 'in F' F mayor= -1 (tangga nada F 
mayor, lb). Selanjutnya persamaan akan menjadi: 

C + p1 = F + p2 ,. • 0 + 2 = -1 + p2 
2=-1+p2; 
p2 = 2 + 1 =3; angka -1 berubah menjadi (+)1 karena berpindah ruas. 
Jadi notasi untuk French Hom 3# A mayor. Lihat pada Contoh 3. 

Pereobaan 2. Dalam sebuah partitur untuk Klarinet 'in A', notasinya ditulis dalam 
tangga nada F mayor, maka notasi untuk Oboe (instrumen non-transposisi, atau 'in C) 
adalah: 

A+p1 =C+p2 
3-1=p2; 
p2=2. 

Ill> 3 + ( -1) = 0 + p2 ; 

Jadi notasi untuk instumen oboe adalah 2#, atau tangga nada D mayor. Lihat kembali 
Contoh 3. 

F. Penutup 
Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Musik [baca: musik Barat] sebagai sebuah tradisi yang telah berakar kuat 

dan berperan dalam membentuk peradaban dunia memiliki kaitan yang erat 
dengan disiplin ilmu matematika. 

2. Meskipun musik adalah salah satu cabang seni yang pada hakikatnya 
merupakan bentuk perwujudan ungkapan imajinasi dan perasaan manusia, 
peran pikiran atau nalar serta logikalah yang membantu manusia untuk 
membangun arah perkembangan musik hingga menjadi seperti sekarang ini. 

3. Matematika, sebagaimana cabang ilmu pengetahuan lainnya (arsitektur, 
fisika, kimia), membantu musik dalam menemukan jati diri serta 
membangun disiplin-disiplin ilmunya (teori musik, harmoni, organologi, 
struktur musik, ilmu komposisi, dsb.). Teori matematika dan percobaan yang 
dilak:ukan dan dijelaskan ini hanya salah satu contoh kecil dari kenyataan 
terse but. 

4. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama adanya 
revolusi komputer di segala bidang, membuktikan bahwa matematika 
memiliki peran besar dan berkaitan erat dengan bidang ilmu lainnya 
(termasuk di dalamnya adalah musik!) 
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