
6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Periode  Romantik 

Musik adalah ilmu atau seni penyusunan nada atau suara diurutan, 

kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan.1 Musik mempunyai ritme, melodi, dan 

harmoni yang memberikan kedalaman dan memungkinkan penggunaan beberapa 

instrumen atau bunyi-bunyian (Oxford Ensiklopedi Pelajar, 2005)  

Revolusi Industri dan efek peperangan Napoleonik (1795-1815) 

merupakan penanda gerakan Romantik, khususnya dalam tekanannya terhadap 

kebebasan daripada penindasan. Periode romantik mulai berkembang sekitar 

tahun 1815 sampai dengan 1910. Karya komposisi pada periode romantik ini lebih 

bergairah dan jauh lebih ekspresif daripada periode sebelumnya. Karakteristik 

utama pada periode romantik ini adalah kebebasan dalam bentuk musik dan 

ekspresi emosi serta imajinasi dari komposer, serta tekanan terhadap teknik 

permainan yang menyajikan virtuositas yang tinggi. Gaya musik inilah yang 

menonjol pada musik periode/romantik. 

Beberapa tokoh yang terkemuka pada periode tersebut yaitu Nicolo 

Paganini (1782-1840), Frederick Chopin, dan Franz Liszt yang dikenal karena 

teknik permainannya yang luar biasa. Harmoni pada periode romantik 

menggunakan chord progression atau gerakan akord baru dengan menonjolkan 

nada-nada kromatik yang mengakibatkan efek ambiguitas tonal, yaitu suatu lagu 

yang tidak terlalu jelas menggunakan sebuah tangga nada apa. Selain itu, pada 

periode romantik ini, permainan ritme juga menjadi salah satu subjek eksperimen, 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008) Hlm 942.  
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yakni munculnya permainan ritme yang tidak beraturan dan tidak lumrah yang 

tidak dijumpai pada periode sebelumnya. Berikut adalah ciri–ciri musik romantik:   

a. Ritme 

Lagu–lagu pada jaman romantik ini lebih mengutamakan pada perasaan, 

seperti yang telah dijabarkan di atas. Ritme yang digunakan lebih 

kompleks, banyak singkopasi, ada perubahan tempo serta tanda sukat.  

b. Melodi 

Ciri–ciri melodi pada jaman romantik lebih ekspresif, cantabile, 

mementingkan perasaan yang subyektif, harmoni lebih bervariasi (banyak 

menggunakan akord beralterasi), penggunaan tempo dan dinamik yang 

bervariasi dan lebih ditonjolkan, serta penggunaan tangga nada kromatis.  

c. Tekstur 

Pada jaman romantik ini tekstur yang biasanya digunakan yaitu homofon. 

Dan tekstur ini sudah lebih dikembangkan dengan penggunaan akord–

akord disonan dan penggunaan teknik kontrapung yang bebas. Rentang 

dinamika lebih lebar, yakni dimulai dari sangat lembut sekali hingga 

sangat kuat sekali (ppp hingga fff). 

B. Pengertian Nocturne  

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

adalah sebuah karya pada periode Romantik yang sifatnya memimpikan, 

melamun atau yang sifatnya sentimentil.2 Seorang komponis berkebangsaan 

Irlandia, John Field (1782-1837) yang telah mencetuskan istilah nocturne yang 

kemudian sering digunakan oleh Frederick  Chopin. Komposisi ini awalnya 

diterapkan untuk alat musik piano. Pada tahun 1812, John Field mempublikasikan 
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 Nicholas Slonimsky,Webster’s New World Dictionary of Music, (ed.Richard Kassel),New York : 

A Simon & Schuster macmillan Company, 1998, Hlm 355 
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nocturne nos. 1-3 di St. Petersburg.3 Di Italia istilah Nocturne sebelumnya digunakan 

untuk jenis musik serenade yang muncul pada abad ke-18.  

C. Pengertian Komposisi 

Arti kata komposisi adalah suatu kegiatan dari proses menciptakan musik 

dan merupakan sebuah bentuk dari kegiatan tersebut.4 Selain itu komposisi juga 

bisa dikatakan sebagai kumpulan ide-ide yang disatukan dalam sebuah musik. 

Jenis musik digolongkan berdasarkan struktur musiknya; contohnya pada 

musik modern yang tidak memiliki struktur bentuk musik bebas, berbeda dengan 

sonata (sonata-form) yang memiliki struktur bentuk musik yang mengikat dan 

baku.5  

Dalam menyusun komposisi tentu saja tidak luput dari bagaimana 

komponis mencari sebuah inspirasi. Selain mencari sebuah inspirasi, komponis 

juga perlu menemukan ide yang menarik. Setelah menemukan inspirasi dan ide, 

langkah selanjutnya adalah menyusun komposisi tersebut menjadi sebuah 

komposisi yang indah. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk membuat 

komposisi semakin menarik, misalnya sekuensi, repitisi, modulasi, dll. 

D. Penjelasan tentang Lagu Nina Bobo, Bintang Kecil, dan Ambilkan Bulan Bu 

Banyak lagu anak-anak Indonesia yang dikenal dan sering dinyanyikan 

oleh masyarakat luas, terutama anak-anak. Lagu yang diciptakan oleh komponis 

ternama seperti Ibu Sud, Pak Kasur, Pak Dal, A.T Mahmud, dan lain-lain, antara 

                                                           
3
 Robin Langley, in the New Grove Dictionary of Music and Musicians, (ed. Sadie), :London, 

Macmillan, 1980 (1995) Vol. 08,pp 777 
4
 Stephen Blum, “Composition” dalam The New Grove Dictionary of Music and Musician. 

Stanley Sadieed., (London : Macmillian Publishers Limited, 2002), vol. 6. hlm 186. 
5
 Sonata adalah bentuk musik dengan konstruksi 3 bagian, yaitu eksposisi, pengembangan, 

dan rekapitulasi. 
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lain lagu Balonku (Pak Kasur), Burung Kutilang (Ibu Sud), Dua Mata Saya (Pak 

Kasur), Kereta Api (A.T Mahmud), Lihat Kebunku (Ibu Sud).  

Dari sekian banyak lagu anak-anak Indonesia, dipilih beberapa lagu yang 

memiliki tema tertentu dan berkaitan dengan tema penulisan tugas akhir 

(nocturne). Untuk membatasi pemilihan lagu yang akan digunakan, maka 

ditentukan tiga buah lagu yang menggambarkan atau memiliki kaitan dengan 

nocturne atau suasana pada malam hari, yaitu: Nina Bobo, Bintang Kecil (Pak Dal), 

dan Ambilkan Bulan Bu (A.T Mahmud). Lagu Nina Bobo sengaja dipilih karena 

menggambarkan rasa rindu terhadap suasana masa kecil ketika ibu menyanyikan 

lagu tersebut sebelum tidur. Lagu Bintang Kecil menggambarkan keindahan langit 

pada malam hari yang dipenuhi dengan bintang yang gemerlapan, dan memberi 

motivasi kepada anak-anak umtuk menggantungkan cita-citanya setinggi bintang 

di langit. Lagu yang terakhir berjudul Ambilkan Bulan Bu, dipilih karena 

menggambarkan suasana malam hari yang tenang dan terang karena cahaya bulan 

yang bersinar. 

Lagu Nina Bobo merupakan lagu anak-anak Indonesia yang 

menggambarkan suasana pada saat seorang ibu sedang menidurkan anaknya. 

Hingga saat ini pencipta lagu Nina Bobo masih belum diketahui dengan pasti. 

Makna yang diperoleh dari lagu ini tergambar melalui lirik lagunya yaitu sebagai 

berikut: 

Nina bobo oh nina bobo 

Kalau tidak bobo digigit nyamuk 

Bobolah bobo, anakku sayang 

Kalau tidak bobo digigit nyamuk 

Bintang kecil merupakan salah satu judul lagu anak-anak yang sangat 

terkenal di kalangan masyarakat. Lagu ciptaan Pak Daljono (Pak Dal) tersebut 
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menceritakan tentang suasana langit yang dipenuhi oleh bintang. Lirik lagunya 

adalah sebagai berikut: 

Bintang kecil di langit yang tinggi 

Amat banyak menghias angkasa 

Aku ingin terbang dan menari 

Jauh tinggi ke tempat kau berada 

Lagu Ambilkan Bulan Bu karya Abdullah Totong Mahmud atau yang 

lebih dikenal dengan nama A.T Mahmud merupakan lagu ketiga yang dipilih 

sebagai inspirasi untuk menyusun komposisi nocturne. Berikut lirik lagu Ambilkan 

Bulan Bu: 

Ambilkan bulan bu 

Ambilkan bulan bu 

Yang slalu bersinar dilangit 

Dilangit bulan benderang 

Cahyanya sampai kebintang 

Ambilkan bulan bu 

Untuk menerangi, 

Tidurku yang lelap 

Dimalam gelap 

E. Rencana Penyusunan Komposisi Nocturne 

Komposisi nocturne untuk solo piano yang telah disusun ini merupakan 

komposisi dalam bentuk yang bebas sesuai dengan era perkembangan nocturne. 

Melodi yang lebih cantabile dan mengalir yang menggambarkan suasana malam 

hari ini dirangkai berdasarkan lagu anak-anak Indonesia sebagai inspirasi. 

Beberapa lagu anak-anak Indonesia yang digunakan sebagai sumber 

inspirasi dan akan dijadikan sebagai tema pada komposisi nocturne, yaitu Nina 
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Bobo, Bintang Kecil, dan Ambilkan Bulan Bu. Pemilihan tangga nada yang tepat 

untuk memberikan suatu nuansa dan karakter tertentu, serta menggambarkan 

suasana pada malam hari. 

Nocturne yang pertama berjudul Nocturne in Eb Major dengan 

menggunakan lagu anak-anak yang berjudul “Nina Bobo” yang disusun dalam 

tangga nada Eb mayor. Dalam komposisi ini menggunakan tanda sukat 4/4 

dengan tempo adagio (lambat). Struktur komposisi yang digunakan dalam 

komposisi ini berbentuk AA’BB’A” yang diawali dengan introduksi. Dalam 

komposisi ini terdapat beberapa kali modulasi.  

Nocturne untuk solo piano yang ke dua berjudul Nocturne in C Major. Pada 

komposisi yang ke-2 ini menggunakan lagu anak-anak yang berjudul “Bintang 

Kecil” karya Pak Dal yang disusun dalam tangga nada C mayor. Komposisi ini 

menggunakan tanda sukat 3/4 dengan tempo andante (sedang). Struktur 

komposisi yang digunakan berbentuk AA’BCDE. Pada komposisi ini mengalami 

dua kali modulasi. Dalam komposisi ini diawali dengan penggunaan akord yang 

dipilih secara bebas dengan menggunakan penghubung common tone.  

Nocturne untuk solo piano yang ke-3 berjudul Nocturne in A Major ini 

menggunakan lagu anak-anak yang berjudul “Ambilkan Bulan Bu” karya A.T 

Mahmud sebagai inspirasi. Komposisi ini menggunakan tanda sukat 4/4 dengan 

tempo andante (sedang). Struktur komposisi berbentuk ABCA’  dengan didahului 

oleh introduksi. Dalam komposisi ini terjadi modulasi sebanyak tiga kali dan juga 

terdapat pola iringan yang beragam untuk menggambarkan suasana yang 

berbeda. 

 

 


