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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1812, untuk pertama kalinya seorang komponis 

berkebangsaan Irlandia, John Field mempergelarkan Nocturne no. 1-3 di St. 

Petersburg1. ”Nocturne means a piece of dreamily Romantic or sentimental character, set 

in euphonious melody and harmony, and without fixed form” yang artinya sebuah karya 

Romantik yang sifatnya memimpikan, melamun atau yang sifatnya sentimentil 

dan yang melodi dan harmoninya terdengar enak dan tidak mempunyai bentuk 

tertentu.2 Nocturne merupakan salah satu bentuk musik instrumental yang 

mendapat tempat khusus dalam sejarah perkembangan musik Barat pada periode 

Romantik yang muncul pada tahun 1800-an. Pada masa tersebut, komposisi ini 

menjadi populer dan dikembangkan oleh beberapa komponis pada masa itu, 

seperti Frederic Chopin, Robert Schumann, dan Franz Schubert.  

Periode romantik ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan 

dengan periode-periode sebelumnya, antara lain karena gaya musiknya yang 

menunjukkan ketidakteraturan serta lebih mementingkan perasaan yang bersifat 

subyektif. Rentang gradasi dinamika serta kontras yang mendadak, penggunaan 

kromatis secara leluasa, serta modulasi-modulasi jauh yang sebelumnya jarang 

digunakan juga turut mewarnai perkembangan serta ciri khas periode romantik. 

Hal ini justru memberi ruang yang luas serta memungkinkan dalam penuangan 

unsur deskriptif untuk nocturne, yang meskipun malam sering menggambarkan 

ketenangan namun menyimpan misteri dan suasana yang mungkin tak terduga. 

                                                           
1
 Robin Langley, in the New Grove Dictionary of Music and Musicians, (ed. Sadie), London, 

Macmillan, 1980 (1995) Vol. 08,pp 777 
2
 Nicholas Slonimsky, Webster’s New World Dictionary od Music, (ed. Richard Kassel), New 

York,A Simon & Schuster  Macmillan Company, 1998,Hlm 355 
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Komposisi nocturne yang unik dan menonjol pada periode romantik ini 

menimbulkan ketertarikan untuk menyusun komposisi nocturne sebagai 

pertimbangan dalam penulisan tugas akhir. Pertimbangan lain karena belum 

banyak komponis Indonesia yang menggubah komposisi musik jenis ini. Agar 

komposisi yang akan disusun ini memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda 

dengan nocturne yang sudah ada sebelumnya, maka inspirasi yang digunakan 

sebagai gagasan atau ide musikalnya adalah lagu anak-anak Indonesia. Lagu anak-

anak Indonesia sengaja dipilih, mengingat pada jaman sekarang sudah jarang atau 

kurang populernya lagu anak-anak dalam industri musik serta pergelaran-

pergelaran musik di tanah air (televisi, radio, atau konser langsung). Diharapkan 

bahwa upaya ini merupakan revitalisasi atau menghidupkan kembali lagu anak-

anak ke dalam komposisi musik serius sebagai sarana pelestarian. Selain itu, dapat 

menambah khazanah repertoar komposisi musik instrumental, khususnya solo 

piano, di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang sejarah dan ciri kas komposisi nocturne? 

2. Bagaimana proses penyusunan sebuah komposisi nocturne untuk solo 

piano? 

3. Bagaimana analisis struktur musik serta harmoni yang diterapkan dalam 

komposisi nocturne untuk solo piano tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk menunjukan 

kepada pembaca bahwa sebuah bentuk komposisi baku, misalnya nocturne, dapat 
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menjadi bahan inspirasi yang sangat baik bagi penyusunan sebuah komposisi 

berdasarkan sebuah lagu anak-anak. 

Tujuan khusus dari penyusunan tugas akhir ini adalah 

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah dan ciri kas komposisi nocturne. 

2. Untuk memahami dan menerapkan proses penyusunan komposisi 

nocturne untuk solo piano. 

3. Untuk mengetahui analisis struktur musik serta harmoni yang diterapkan 

dalam komposisi nocturne.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk penulis adalah untuk menambah 

wawasan, menerapkan, dan melatih kemampuan dalam menyusun sebuah 

komposisi. Secara umum, penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah 

perbendaharaan referensi perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan ilmiah, khususnya di bidang seni musik, dan selain itu untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa FSP UKSW. 

E. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis akan 

membatasi pada beberapa hal, di antaranya:  

1. Latar belakang sejarah dan ciri kas komposisi nocturne  

2. Pemilihan bentuk lagu untuk komposisi nocturne 

3. Pemilihan lagu anak-anak Indonesia sebagai acuan komposisi 

4. Proses penyusunan komposisi dan analisis struktur musik nocturne 
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F. Batasan Istilah 

Nocturne (dalam bahasa Perancis) atau Notturno (dalam bahasa Italia) 

adalah komposisi yang bersifat tenang dan halus, melukiskan suasana malam hari 

yang romantis baik dalam karakter, lirik, maupun ekspresi.3 Nocturne biasanya 

diterapkan untuk komposisi piano karena melodinya bergerak cantabile dan 

iringannya yang akordis atau bergerak mengikuti alur melodinya.  

Komposisi adalah susunan atau teknik menyusun karangan musik baik 

instrumental maupun vokal.4 Penulis akan mengkomposisi 3buah nocturne dengan 

mengambil lagu anak-anak Indonesia sebagai inspirasi. 

Solo Piano merupakan jenis pertunjukan musik yang menampilkan piano 

tunggal. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah analisis 

musikologis. Analisis musikologis adalah karya tulis atau kajian teori musik 

terhadap komposisi yang akan disusun.  

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan penulisan laporan. Langkah pertama yang 

akan dilakukan adalah pengumpulan data, dimana akan dipilih 3buah lagu anak-

anak Indonesia untuk dijadikan sebagai inspirasi, kemudian akan dilakukan 

analisis dari komposisi yang telah disusun oleh beberapa komponis, khususnya 

komposisi nocturne. Langkah selanjutnya setelah data terkumpul adalah analisis 

data dimana penulis akan mengolah ide musikal, baik yang terinspirasi dari diri 

sendiri maupun yang terinspirasi dari referensi. Ide musikal yang muncul akan 

                                                           
3
 Muhammad Syafiq, Ensiklopedia Musik Klasik (Yogyakarta: Penerbit Adicita Karya Nusa, 

2003). Hlm 209  
4
  Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta:penerbit PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008)hlm720. 
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disusun dalam melodi, ritme, dan harmoni. Analisis data tersebut dilakukan 

dengan cara analisis deskriptif, yaitu metode yang menguraikan secara deskriptif 

mengenai proses penemuan ide, penyusunan ide, hingga menjadi sebuah lagu 

yang utuh. Proses penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

komputer. Sibelius merupakan salah satu perangkat lunak yang akan digunakan 

penulis untuk menuliskan notasi dan menampilkannya secara visual.  

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah analisis data terhadap 

komposisi yang telah disusun. Akan dilakukan analisis terhadap struktur musik 

dan harmoninya yang dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk tulisan. Setelah 

melakukan evaluasi dan tersusun sebuah komposisi yang final maka komposisi 

tersebut akan dimainkan oleh pianis dan direkam dalam format MP3 yang 

disimpan  media penyimpanan cakram (CD Audio). 

             Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah proses penulisan secara 

deskriptif dan analisis ke dalam bentuk skripsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


