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BAB II 

KAJIAN HISTORIS 

 

A. Periode Barok 

Barok memiliki makna mutiara, yaitu bentuk tidak beraturan. Kata barok sendiri 

berasal dari bahasa Portugis yaitu Barocco. Periode barok sendiri pada zamannya era ini 

memiliki masa kejayaan dari tahun 1600-1750 dimana bentuk musik dipengaruhi oleh 

bentuk arsitektur bergaya lebar dan penuh lengkung-lengkung seperti kubah. Periode barok 

dibedakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah barok awal berkisar dari tahun 1580-

1630, barok tengah 1630-1680, dan barok akhir 1680-1750. Istilah barok pertama kali 

muncul dalam surat yang dikirimkan pada saat sebelum pertunjukan opera Hippolyte et 

Aricie di Paris yang merupakan karya dari seorang komponis yaitu Rameu pada bulan 

Oktober tahun 1733.  

 

1. Gaya Musik Barok Seconda Praticca 

Pada gaya ini banyak ditemukan eksperimen dalam teknik-teknik menciptakan musik, 

karena dipengaruhi oleh bentuk bangunan tradisi madrigal Italia. Hal ini 

memprihatinkan pemusik-pemusik yang terikat pada tradisi musik polifoni lama. 

Mereka memprotes kehadiran harmoni baru, dengan nada-nada disonan. Mereka juga 

tidak senang dengan progresi-progresi kromatik. Pada umumnya, tradisi lama tersebut 

terus dipakai di gereja dan disebut Prima Praticca. Setelah tradisi lama tersebut redup 

muncul tradisi baru dengan sebutan Seconda Praticca perubahan yang terdapat dalam 

tradisi baru ini langsung dicerminkan melalui musiknya dan lebih stabil tidak monoton 

layaknya tradisi lama. Sehingga memberikan efek pencerahan bagi para komponis 

dalam menciptakan karya-karya mereka. 

a. Monodi dan Stile Recitativo 

Monodi bermakna nyanyian suara tunggal yang dibawakan dengan iringan 

tunggal pula. Gaya monodi pada era ini merupakan landasan dalam opera-opera. 

Opera adalah sebuah sandiwara yang dinyanyikan secara keseluruhan. 

Stile recitativo bermakna menyanyi seperti berbicara. Gaya ini muncul keluar 

pada saat banyak sekali konflik yang ditemukan pada era ini, akan tetapi konflik dan 

keluh kesah tidak bisa dikatakan secara langsung. Maka dari itu para komponis 

meluapkan melalui karya mereka melalui komposisi dan dinyanyikan secara 
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recitativo. Recitativo terdiri dari satu suara yang menyanyikan teks sesuai dengan 

gaya ucapan, irama dan intonasi bahasa. 

b. Bas Kontinuo 

Pemakaian bas kontinuo adalah salah satu ciri khas dari musik barok. Bas 

kontinuo merupakan bas yang berangka. Bas kontinuo mencerminkan perkembangan 

suatu pikiran musikal yang homofonik. Suara yang terpenting dalam musik barok 

adalah suara bas. Bas merupakan dasar dari semua akord, dan biasanya suara bas ini 

dimainkan dengan alat musik melodik seperti viol atau cello dengan akord-akord 

yang sesuai dengan angka-angka yang dituliskan dibawah atau nada bas. 

c. Perkembangan Tonalitas 

Perkembangan tonalitas dalam era barok sistem modal diganti dengan sistem tonal 

yang berdasarkan tangga nada mayor dan minor. 

d. Pentingnya Unsur Kontras 

Kontras-kontras dalam susunan warna dan warna suara atau orkestrasi adalah suatu 

yang sangat penting dalam era barok. 

Musik Vokal Periode Barok 

Macam musik vokal periode barok antara lain:  

1) Opera Seria Italia 

Opera seria atau opera serius merupakan genre pertama pada opera barok italia 

yang bertema serius dan menghilangkan karakter-karakter jenaka dalam alur 

ceritanya. Pada umumnya cerita opera seria diambil dari cerita sejarah kuno. 

Opera tersebut dirancang untuk membangkitkan emosi para penonton dalam 

menggambarkan perasaan mereka seperti rasa marah, sedih, senang, kalah dan 

menang. Teks yang digunakan dalam membuat opera tersebut disbut libretto. 

Struktur musikal pada opera seria meliputi resitatif, aria untuk vokal sopran dan 

mezzo sopran, beberapa bagian duet, ansambel vokal dan beberapa bagian 

paduan suara. 

2) Oratorio 

Pada bagian oratorio dibutuhkan penyanyi dalam bentuk banyak, maka 

paduan suara lebih dibutuhkan dalam menyanyikan oratorio. Oratorio berdiri 

sebagai tonggak yang penting dalam perkembangan musik barok. Teks-teks 

oratorio diambil dari cerita Alkitab. 
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2. Komponis periode Barok yang repertoarnya disajikan: 

Henry Purcell 1659-1695 

Henry Purcell komponis asal Inggris, pada masa kanak-kanaknya, Purcell 

bernyanyi dalam kor kapel raja dan ia mendapat dorongan untuk menciptakan lagu. 

Ketika ia beranjak dewasa suara Purcell mulai berubah dan ia menjadi seorang 

asisten dari John Hingeston, yang bertugas sebagai perawat alat-alat keyboard dan 

alat-alat musik tiup kepunyaan raja. Ia mendapat tugas sebagai penyetem organ di 

Westminster Abbey, London  1674-1678. Pada 1677, ia menggantikan Matthew 

Locke, yang baru meninggal dunia, sebagai komponis orkes alat musik gesek raja. 

Kemudian pada tahun berikutnya, Purcell diangkat menjadi pemain organ utama  di 

Westminster Abbey, salah satu jabatan yang paling berprestasi di seluruh Inggris. 

Sekitar 1680 ia menikah. Musik Purcell terakhir didengarkan pada kerajaan ketika 

pemakaman Ratu Mary II, pada 1694. Setelah purcell meninggal dunia di usia 36 

tahun, pada  November 1695. Repertor yang disajikan “ Lost Is My Quiet “ termasuk 

dalam  musik vokal sekuler. 

Bentuk Repertoar karya Henry Purcell antara lain : 

1) Musik Dramatis 

2) Lagu Sambutan 

3) Musik Gereja 

4) Musik Vokal Sekuler 

Lagu-lagu Henry Purcell digolongkan dalam beberapa kelompok antara lain : 

1) Lagu-lagu yang disusun dalam beberapa gerakan atau bagian, seperti kantata 

pendek. Jenis lagu ini sering terdiri dari bagian-bagian dalam recitativo, arioso, 

dan aria. 

2) Lagu-lagu dalam satu gerakan saja yang berbentuk da capo, bentuk ABA. 

Dengan demikian Purcell memperlihatkan pengaruh aria-aria da capo dari opera 

Italia. Bentuk ini ditemukan lebih sering dalam lagu-lagu Purcell setelah tahun 

1690. 

3) Lagu-lagu dalam bentuk rondeau (misalnya, I Attempt from Love’s Sickness to 

Fly in Vain) dalam bentuk ABACA. 

4) Lagu-lagu yang berdasarkan ostinato bas (misalnya The Plaint dari The Fairy 

Queen, dan An Evening Hymn) 
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5) Musik Instrumental 

Musik instrumental Purcell ini dapat dibagi dalam dua kategori yaitu musik 

untuk ansambel viol dan musik dalam bentuk trio sonata. Sonata-sonata Purcell 

disusun untuk dua biola, viol bas, dan harpsikord atau organ, dalam beberapa 

gerakan. Musik ini memperlihatkan pengaruh musik Italia.  

George Frideric Handel 1685-1759 

George Frideric Handel adalah komponis asal Jerman. Ia merupakan anak 

seorang Dokter, ayahnya bernama George Handel dan ibunya seorang anak pendeta 

yang bernama Dorothea Taust. Handel belajar musik secara sembunyi-sembunyi 

karena ayahnya menginginkan handel menekuni bidang hukum bukan musik. Handel 

masuk University  of Halle di usianya yang ke 17. Ia menekuni bidang hukum sesuai 

dengan keinginan ayahnya dan seiringan dengan studinya dibidang hukum handel 

juga merupakan salah satu organis digereja lokal di Halle. Pada usianya yang ke 18 

handel mengundurkan diri sebagai mahasiswa hukum. Pada usianya yang ke 19 

akhirnya handel menunjukan kepada ayahnya dengan menonjolkan bakatnya 

dibidang musik dan pada akhirnya ayahnya menyadari bakat dari anaknya tersebut. 

Ketika sudah mendapat izin dari ayahnya akhirnya handel belajar dari seorang 

komponis ternama dikota Halle yaitu Friedich Wilhelm Zachow pada tahun 1663-

1712.  Handel memulai karir musiknya pertama di Italia. Ia juga menggabungkan 

musik Italia dan Jerman dan pada akhirnya ia juga menggabungkan musik Inggris 

dan Prancis. Berbagai kota pun menjadi singgah sana handel seperti kota Roma, 

Venice, Florence, dan Naples. Pada masa handel berdomisili di Italia handel 

membuat  karya antara lain, dua oratorio, opera, 72 kantata sekuler dan karya untuk 

liturgi ibadah katolik diberbagai gereja. Salah satu karya terakhir handel pada masa 

ia berdomisili di Italia yaitu opera yang berjudul Agrippina. Handel menulis 30 

oratorio dua diantaranya yang paling populer adalah Messiah dan Jephta. Pada masa 

hidupnya tidak ditemukan catatan atau pengakuan yang menyatakan bahwa handel 

pernah menikah. Pada tanggal 14 April 1759 handel menghembuskan nafas terakhir 

dikediamannya di Brook Street, Grosvernor dan di semayamkan di Westminster 

Abbey. 

Giacomo Carissimi 1605-1674  

Giacomo Carissimi lahir di Marino, Roma. Ayahnya bernama Barrel Maker 

merupakan seorang musisi di era nya dan banyak memberikan acuan tentang latar 

belakang musik sehingga carissimi pun banyak mengambil ilmu dari ayahnya. Pada 
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usianya yag ke-20 carissimi dinobatkan sebagai kepala chapele di Asisi. Pada tahun 

1628 ia menjadi seorang kepala chapele namun ditempat berbeda yaitu digereja 

Saint Apollinare, Roma. Carissimi pada masa kejayaannya meraih banyak 

penghargaan karena karyanya yang sangat apik dan sangat diterima oleh masyarakat. 

Karya-karya yang dibuat oleh carissimi pada masa ia hidup  yaitu recitative, 

chamber cantata, concertato madrigals, oratorio, church vocal, secular music dan 

operatic. Carissimi mengakhiri nafas terakirnya 12 januari 1674 Roma, Italia. 

 

B. Periode Klasik 

Ensiklopedia karya dari Ichtiar Baru-Van Hoeve jilid ke-3 kata Klasik memiliki 

makna suatu karya yang umumnya berupa karya cipta dari jaman lampau yang bernilai seni 

serta ilmiah tinggi, berkadar tinggi dan tak akan punah sepanjang masa. Jenis musik yang 

muncul pada periode klasik antara lain sonata, simfoni, chamber musik dan opera. Masa 

1760-1820 ditandai dengan banyak peristiwa politik yang mengubah Eropa dan Benua 

Amerika. Di antaranya, permulaan Revolusi Prancis dan seringkali dianggap sebagai 

permualaan sejarah dunia modern. Walaupun revolusi ini dimulai dengan suatu idealisme 

dan optimisme yang di pengaruhi ide-ide Pencerahan. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu dan 

teknologi yang terjadi pada masa itu menghasilkan sejenis Revolusi baru yaitu Revolusi 

Industri. Terlihat pada periode klasik ini banyak sekali penemuan-penemuan, ide-ide dan 

gagasan yang timbul diakibatkan oleh kemajuan jaman yang berkembang pesat karena 

terjadi peperangan antar negara. Klasik memiliki berbagai konotasi diantaranya adalah 

keseimbangan, pengendalian, dan kejelasan dalam bentuk muncul kembali dalam 

kesustraan dan kesenian. 

 

Giovanni Paisiello 1740-1816  

Giovanni Paisiello lahir di Roccaforzata, Taranto. Pada 1754 ia menyadari bahwa ia 

memiliki suara yang indah, dan ia dikirim oleh orang tuanya untuk melanjutkan studi di 

Conservatorio di. S Onofrio di Naples. Pada 1763 ia ditugaskan untuk menulis dua opera 

yaitu La Puppilla dan II Mondo Al Rovescio untuk kota Bolgna, Italia. Reputasi yang 

dimiliki nya sangat tidak stabil, akan tetapi ia berusaha keras setiap saat menstabilkan 

semua tuduhan miring terhadap diri nya. Pada 1772 ia membuat karya musik untuk gereja 

dan requiem for Gennara di Borbone. Pada tahun yang sama ia menikahi Cecillia Pallini, 

dan pernikahan mereka pun sangat bahagia. Dalam catatan sejarah nya, ia menulis 94 opera 

dan satu diantara karya terbaiknya adalah Nel Cor Piu Non Mi Sento yang sangat populer 
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dalam opera La Mollinara. Musik Paisiello banyak mengadopsi karya-karya dari Haydn dan 

Mozart. 

 

C. Periode Romantik 

Kata Romantik diambil dari bahasa Yunani. Romantik merupakan masa transisi dari 

masa Klasik dan tidak ada masa perubahan yang drastis dari masa tersebut. Pada umumnya 

dalam gaya ini unsur bentuk yang teratur lebih diutamakan dari pada unsur ekspresivitas. 

Suatu gabungan antara semua jenis kesenian menjadi tampak selama masa romantik. 

Komponis pada periode ini menganggap musik sebagai jenis paling tinggi karena dengan 

penuh unsur perasaan dan emosi yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Satu hal lagi 

yang paling penting bagi para komponis romantik adalah tekanan teknik pada permainan 

yang bersifat virtuosik. Unsur skala besar menjadi semakin tampak dalam  simfoni-simfoni, 

bentuk-bentuk, konserto-konserto, dan opera khususnya dalam opera-opera Wagner tekanan 

yang terfokus pada bentuk-bentuk kecil seperti lieder atau lagu-lagu piano dalam satu 

gerakan singkat diberi judul seperti Impromptu, Nocturne, Rhapsody dan Intermezzo, juga 

merupakan suatu aliran utama dalam musik Romantik dan terasa sepanjang zaman tersebut.  

 

Felix Mendelssohn  1809-1847 

Felix Mendelssohn lahir di Hamburg 3 Februari 1809. Ayahnya seorang Direktur bank 

dan  keluarganya keturunan Yahudi. Mereka kaya dan terpelajar. Ia memperoleh pendidikan 

yang sangat baik dan luas, termasuk piano dan biola. Keterampilan nya dalam komposisi 

selama masa kanak-kanak tidak pernah dilampaui oleh siapa pun. Pada usia 12 tahun ia 

menciptakan enam simfoni untuk orkes gesek, lagu-lagu kor, piano dan sebuah singspiel 

berjudul Die beiden Padagogen. Pada tahun 1821, ia bertemu sastrawan asal jerman  

bernama Goethe dan menjadi teman akrabnya. Selain hubungannya dengan Goethe, ia juga 

bertemu dengan banyak sastrawan dan ahli fillsafat yang berkumpul secara rutin di rumah 

ayahnya. Pada usia 16 tahun, ia bnertemu dengan luigi cherubini di Paris, yang 

mendorongnya untuk memilih karir sebagai komponis. Pada bulan Mei 1847, ia mendapat 

kabar bahwa kakaknya Fanny telah meninggal dunia. Lalu semenjak saat itu kesehatannya 

memnburuk dan setelah menciptakan sebuah kuartet gesek yang sangat baik, ia pun 

menghembuskan nafas terakhirnya di bulan November 1847, akibat gangguan otak. 
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Alfred Robert Gaul 1837-1913 

Alfred Robert Gaul lahir di Norwich, dan menghabiskan seluruh waktunya di 

Brimingham. Ia meraih gelar master musiknya di St Augustine’s Church, Edgbaston 

dan selanjutnya ia menjadi organis di St. John’s Church, Ladywood. Ia juga menjadi 

seorang pengajar di Brimingham. Awal karir Gaul adalah menjadi organis saat ia 

berusia 9 tahun dikota kelahirannya di Norwich. Ia meraih gelar Music Bachellor di 

Cambridge University pada tahun 1863 dan menjadi konduktor musik di Walsall 

Philharmonic Society pada tahun 1887. Ia mendalami ilmu harmoni dan kontrapung di 

Brimingham dan Midland Insitute. Karya yang telah dibuat oleh Gaul antara lain 

Oratorio, Cantata, Hymn, Chants, dan Part Song. Karya yang paling terkenal dari  Gaul 

adalh “The Holy City” Cantata. 

 

Gabriel Faure 1845-1924 

Gabriel Faure adalah seorang komponis Perancis. Ia juga merupakan  organis, 

pianis dan guru. Dia adalah salah satu dari komponis Perancis terkemuka dari 

generasinya, dan gaya musiknya dipengaruhi banyak komponis abad ke-20. Di antara 

karya-karyanya yang paling terkenal adalah Pavane, Requiem, nocturne untuk piano 

dan lagu "Après un rêve" dan "Clair de lune". Meskipun komposisinya paling terkenal 

dan paling dapat dinikmati. 

Faure dilahirkan dalam sebuah keluarga pemusik. Bakatnya menjadi jelas ketika 

ia masih kecil. Pada usia sembilan, ia dikirim ke sebuah perguruan tinggi musik di 

Paris, di mana ia dilatih untuk menjadi pemain organ digereja.  Setelah lulus dari 

perguruan tinggi pada tahun 1865, Faure memperoleh hidup sederhana sebagai organis 

dan guru. Ketika ia sukses di usia pertengahan,  ia memegang posisi penting dari Église 

de la Madeleine dan direktur Paris Conservatoire, ia masih tidak memiliki waktu untuk 

menulis, ia mundur ke pedesaan dalam liburan musim panas untuk berkonsentrasi pada 

komposisi. Tahun-tahun terakhirnya, Faure diakui di Perancis sebagai komponis 

Perancis terkemuka pada zamannya. Sebuah penghargaan musik nasional belum pernah 

terjadi sebelumnya diadakan untuknya di Paris pada tahun 1922, dipimpin oleh presiden 

Republik Prancis. Di luar Perancis, musik Faure ini mengambil puluhan tahun untuk 

menjadi diterima secara luas, kecuali di Inggris. 

Musik Faure telah digambarkan sebagai menghubungkan akhir Romantisisme 

dengan modernisme dari kuartal kedua abad ke-20. Ketika ia lahir, Chopin masih 

menyusun, dan pada saat kematian Faure ini. The Grove Dictionary of Music dan 
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Musisi, yang menggambarkan dia sebagai komposer paling maju dari generasinya di 

Perancis, mencatat bahwa inovasi harmonik dan melodi nya dipengaruhi ajaran harmoni 

untuk generasi kemudian. Selama dua puluh tahun terakhir hidupnya, ia menderita tuli. 

Berbeda dengan pesona musik sebelumnya, karya-karyanya dari periode ini kadang-

kadang sulit dipahami dan ditarik dalam karakter, dan di lain waktu bergolak dan 

berapi-api. 

D. Modern 

Modern adalah sesuatu yang telah diperbaharui dengan seiringnya era. Dalam musik 

modern terdapat banyak musik eksperimental yang telah dibuat oleh para komponis diera ini 

dan para komponis modern sendiri tak pernah berhenti untuk selalu membuat mereka terdengar 

unik dan langka  dan mereka membuat musik mereka dengan mengemasnya dengan gambaran 

elemen-elemen. 

Ralph Vaughan Williams 1872-1958 

Ralph Vaughan Williams lahir 12 Oktober 1872. Ia adalah anak pendeta, namun 

Ayahnya meninggal dunia pada usianya menjelang 3 tahun. Selama mudanya ia belajar 

beragam alat musik antara lain biola, biola alto, piano, organ dan teori musik. Ia tertarik 

juga untuk membuat komposisi, setelah tamat sekolah menengah, ia belajar komposisi 

selama dua tahun dengan Hubbert Parry di Royal College of Music, London. Lalu 

masuk kuliah selama tiga tahun di Universitas Cambridge dan mendapat gelar Sarjana 

Musik tahun 1894. Pendidikan musiknya dilanjutkan sampai ia berumur 30 tahun. Ia 

belajar lagi untuk menjadi Doktor Musik melalui ciptaanya yaitu sebuah Misa untuk 

para solois, kor dan orkes. Ia menjadi salah satu tokoh dalam kebangkitan kembali 

musik tradisional di Inggris. Ia mendengar salah seorang tukang kebun menyanyikan 

lagu rakyat yang sangat indah di kota Sussex, pengalaman ini mendorongnya untuk 

mengumpulkan sebanyak mungkin lagu rakyat sebelum tradisi itu punah. Karyanya 

yang paling terkenal adalah merupakan lagu siklus yaitu Songs of Travel. Lagu-lagu ini 

bersifat Romantik termasuk suatu penggunaan harmoni kromatik ekspresif yang biasa 

dalam musik Inggris dasawarsa pertama abad ke-20. Ia meninggal dunia dengan tenang 

pada usianya yang ke 86 di London 26 Agustus 1958. 

 

Roger Quilter 1977-1953 

Roger Quilter lahir di Hove, Sussex. Quilter adalah anak bungsu dari Sir 

William Quilter, 1st Baronet, yang mencatat pemilik tanah, politisi dan kolektor seni 

yang kaya raya.  



13 
 

Roger Quilter dididik pertama di sekolah persiapan di Farnborough. Dia 

kemudian pindah ke Eton College dan kemudian menjadi mahasiswa bersama Percy 

Grainger, Cyril Scott dan H. Balfour Gardiner di Hoch Conservatory di Frankfurt, di 

mana dia belajar selama hampir lima tahun di bawah bimbingan profesor  Iwan Knorr.  

Quilter milik Frankfurt Group, lingkaran komposer yang belajar di Hoch Conservatory 

di akhir 1890-an reputasinya di Inggris sebagian besar bergantung pada lagu-lagunya 

dan musik ringan nya untuk orkestra, seperti Overture Anak nya , dengan lagu-lagu 

sajak anak yang terjalin, dan suite musik untuk bermain  Rainbow Ends. Dia tercatat 

sebagai pengaruh pada beberapa komponis Inggris, termasuk Peter Warlock. Pada bulan 

November 1936, Quilter opera Julia disajikan di Covent Garden oleh Inggris Music 

Drama Opera Company di bawah arahan Vladimir Rosing. 

Quilter menikmati kolaborasi berbuah dengan tenor Gervase Elwes sampai 

kematian yang terakhir pada 1921 Sebagai seorang homoseksual, ia merasa sulit untuk 

mengatasi beberapa tekanan yang ia rasakan dilakukan kepadanya, dan akhirnya 

memburuk menjadi penyakit mental setelah kehilangan keponakannya Arnold Guy 

Vivian selama Perang Dunia Kedua. 

Dia meninggal di rumahnya di St John Wood, London, beberapa bulan setelah 

perayaan untuk menandai ulang tahun ke-75, dan dimakamkan di lemari besi keluarga 

di Gereja St Mary, Bawdsey, Suffolk.  

 

Andrew Lloyd Weber 1948 

Andrew Lloyd Webber lahir di Kensington, London, si anak sulung dari 

William Lloyd Webber (1914-1982), seorang komposer dan organis, dan Jean 

Hermione (née Johnstone, 1921-1993) seorang pemain biola dan pianis. 

Lloyd Webber mulai menulis musik sendiri di usia muda, suite enam buah pada 

usia sembilan. Dia juga memakai "produksi" dengan Julian dan Bibi Viola di teater 

mainannya (yang dibangun atas saran Viola). Kemudian, ia akan menjadi pemilik 

sejumlah teater West End, termasuk Istana. Bibinya Viola, seorang aktris, membawanya 

untuk melihat banyak acara dan melalui pintu panggung ke dunia teater. Dia juga 

awalnya mengatur musik untuk Buku Lama Possum tentang Kucing Praktis pada usia 

15. 

Pada tahun 1965, Lloyd Webber adalah Ratu Scholar di Westminster School dan 

mempelajari sejarah untuk jangka waktu lama di Magdalen College, Oxford, meskipun 
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ia meninggalkan kursus di musim dingin 1965 untuk belajar di Royal College of Music 

dan mengejar minatnya dalam teater musikal. 

Beberapa musikal nya telah berjalan selama lebih dari satu dekade baik di West 

End dan Broadway. Dia telah menyusun 13 musikal, siklus lagu, satu set variasi, dua 

film penting, dan Latin Misa Arwah. Ia juga telah memperoleh sejumlah penghargaan, 

termasuk gelar kebangsawanan pada tahun 1992, diikuti dengan gelar bangsawan dari 

Ratu Elizabeth II untuk layanan Music tujuh Tony Awards, tiga Grammy Awards, 

Academy Award, empat belas Ivor Novello Awards, tujuh Olivier Awards, Golden 

Globe Award, dan Kennedy Center Honors pada tahun 2006. Dia memiliki seorang 

bintang di Hollywood Walk of Fame, adalah dilantik ke dalam Hall of Fame yang 

Songwriter, dan merupakan sesama dari British Academy of Songwriters, Composers 

dan Penulis. Beberapa lagunya telah direkam secara luas dan yang hits di luar musikal 

induknya, terutama "The Music of the Night" dari The Phantom of the Opera, "Don 't 

Cry for Me, Argentina dan You Must Love Me dari Evita dan Memory dari Cats. 

Perusahaannya, Grup Sungguh Berguna, adalah salah satu operator terbesar teater di 

London. Produsen di beberapa bagian Inggris telah melancarkan produksi, termasuk tur 

nasional, dari musikal Lloyd Webber di bawah lisensi dari Grup Sungguh Berguna. 

Lloyd Webber juga presiden Seni Pendidikan Sekolah London, sebuah sekolah seni 

pertunjukan bergengsi yang terletak di Chiswick, London Barat 

 


