
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Resital Junior “Blue Note” 

Blue note adalah sebuah istilah musik yang sering digunakan 

dalam musik blues dan jazz. Menurut Houghton Mifflin, blue note is a flatted 

note, especially the third or seventh note of a scale, in place of an expected 

major interval. 

(http://ahdictionary.com/word/search.html?q=blue+note&submit.x=0&submit.

y=0)  

Penulis mengambil kata blue note sebagai judul resital junior 

karena tertarik dengan pemahaman maknanya untuk diterapkan dalam 

kehidupan bermusik. Blue note tidak berada dalam sistem tangga nada mayor 

karena penurunan setengah laras nada pada not ke-3 dan ke-7, sehingga blue 

note terdengar asing dalam sistem tangga nada mayor. Namun, apabila dilihat 

dari sisi yang berbeda, blue note membawa warna baru yang unik di antara 

tangga nada diatonik (tangga nada mayor) yang sudah lazim didengar dan 

dimainkan. Pemahaman ini meyakinkan penulis bahwa dalam bermusik, tidak 

salah untuk keluar dari arus trend musik yang sedang terjadi. Bahkan dengan 

menjadi “blue note” di tengah trend musik masa kini, kita turut berkontribusi 

memberi warna baru bagi industri musik. 

Blue note juga terdapat dalam tangga nada-tangga nada lainnya, 

seperti major pentatonic scale, minor pentatonic scale, major blues scale, dan 
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minor blues scale. Hal ini dapat membuktikan bahwa setiap keunikan yang 

kita miliki bukanlah sebuah kelemahan hanya karena kita tidak sama dengan 

yang lain, bahkan kita dapat memberikan kontribusi yang positif di tempat 

yang tepat. Dalam bermusik, keunikan musik kita adalah identitas kita sebagai 

pekerja seni. Keunikan musik kita pun yang dapat menciptakan ‘pasar’ 

tersendiri, sehingga tidak perlu mengikuti arus trend musik yang sedang 

terjadi untuk menjadi unik.  

Pada akhirnya, yang abadi adalah menjadi diri sendiri, baik dalam 

bermusik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus bingung untuk 

mengikuti trend yang sedang terjadi, namun tetap orisinil dengan segala 

keunikan yang ada. Apabila keunikan yang kita miliki menjadi trend, itu 

adalah sebuah bonus dari hasil ketekunan dan kerja keras. 

 

1.2 Latar Belakang Resital Senior “Stretta” 

Stretta adalah sebuah istilah musik untuk alat musik gesek yang 

berasal dari bahasa Italia. Menurut Michael Kennedy (1996, 709), Stretta 

bermakna: 

Drawn together, tightening. Passage at end of It. Operatic aria, ens., or act 

where tempo is quickened for final climax. 

Penulis memilih kata Stretta sebagai judul resital senior, karena 

makna dari kata Stretta cukup menjelaskan cara pandang penulis dalam 

membuat dan bermain musik. Dalam membuat musik, banyak sekali elemen-

elemen yang dapat kita gunakan, seperti melody, rhythm, chord, style, meter, 
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phrase, lines, riff, vocal, dan berbagai bunyi dari macam-macam instrumen 

musik. Namun letak keindahannya ada pada bagaimana seorang pembuat 

musik menggabungkan beberapa elemen-elemen tersebut dan 

menyederhanakannya sehingga menjadi sebuah karya yang esensial.  

Karya yang baik, dalam hal ini karya musik, akan menjadi lebih 

sempurna apabila dibawakan dengan baik oleh para penampil. Bermain musik 

adalah tentang berkomunikasi dengan sesama penampil maupun dengan 

penonton atau pendengar. Dalam berkomunikasi, dibutuhkan pengendalian 

diri, kerendahan hati untuk mendengar satu sama lain, dan juga dibutuhkan 

kontribusi dari tiap-tiap individu sehingga tercipta sebuah percakapan yang 

berkesinambungan. Apabila komunikasi yang baik dan tulus tercipta di atas 

panggung oleh para penampil, niscaya karya yang baik akan tersampaikan 

dengan baik kepada para penonton atau para pendengar. Pada akhirnya, ketika 

ada persatuan yang tulus, musik yang indah  akan tercipta, yang akan 

membangun semangat banyak orang.  

 




