
     

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Resital Junior “My Music, My Language”  

Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

resital junior “My Music, My Language”. 

 

1.1.1 Latar Belakang Resital Junior 

Musik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini 

dapat dilihat dari munculnya banyak grup musik baru yang menghiasi dunia 

musik Indonesia. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah grup musik tidak di 

ikuti dengan meningkatnya kualitas musik itu sendiri. Banyak grup musik 

Indonesia yang hanya mementingkan penampilan fisik dibandingkan dengan 

muatan-muatan musik yang terkandung di dalam karya mereka. Hal ini 

menggugah hati penulis untuk mengadakan suatu pertunjukkan dimana penulis 

ingin menghadirkan musik yang lebih mengedapankan muatan-muatan musik 

dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat tidak esensi. Selain itu penulis ingin 

menerapkan hal-hal yang yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di 

Universitas Pelita Harapan. 

Musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan 

mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni
1
. Mendengarkan, bahkan 

                                                        
1 http://id.wikipedia. org/wiki/ Musik diakses pada tanggal 5 Mei 2012 
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memainkan musik dapat menjadi hiburan bagi semua orang. Musik dapat menjadi 

ungkapan hati dan dapat menggambarkan suasana hati seseorang, atau bahkan 

dapat mencerminkan sifat seseorang. 

Resital junior my music, my language terdiri dari dua suku kata yaitu music, 

dan language. Menurut kamus New Oxford American Dictionary, music adalah 

seni atau ilmu menggabungkan suara vokal atau instrumen (atau keduanya) untuk 

menghasilkan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi yang baik
2
. Sedangkan 

menurut Cambridges dictionary online, kata language sendiri memiliki arti sistem 

komunikasi dengan berbicara, menulis, atau membuat tanda-tanda dengan cara 

yang dapat dipahami
3
. Dari penggabungan kedua kata tersebut maka dapat 

dijelaskan bahwa, musik adalah salah satu bentuk komunikasi dengan 

menghasilkan bentuk atau harmoni agar dapat dipahami. Penulis novel terkenal 

asal Inggris, Arnold Bennet, juga salah satu orang yang menginspirasi dalam 

memberi judul resital junior ini. Ia mengatakan bahwa musik adalah sebuah 

bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa, tetapi tidak dapat diterjemahkan
4
.  

Dapat disimpulkan bahwa, musik adalah sebuah bahasa sehari – hari, 

dimana penulis dapat mencurahkan seluruh imajinasi dan kreatifitas ke dalamnya. 

Banyak orang mencurahkan perasaannya dengan membuat puisi, atau bahkan 

dengan melukis atau menggambar. Tapi bagi penulis, hal yang paling tepat untuk 

menggambarkan seluruh isi emosinya adalah dengan mencurahkannya ke dalam 

                                                        
2
 http://oxforddictionaries.com/definition/music?q=music diakses pada tanggal 5 mei 2012 

3 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/language?q= language diakses pada 

tanggal 5 Mei 2012 

4 http://www.quotegarden.com /music.html diakses pada tanggal 5 Mei 2012 

http://www.quotegarden.com/
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sebuah musik. Hal inilah yang mendasari untuk memilih my music, my language 

sebagai judul resital junior ini. 

 

1.1.2 Tujuan Resital Junior 

Tujuan diadakannya resital junior ini adalah: 

1. Untuk menerapkan pengetahuan, ilmu, dan teknik bermain bass yang 

telah  dipelajari. 

2. Untuk memberi pengertian kepada para penonton bahwa musik dapat 

menjadi salah satu sarana atau cara untuk mengungkapkan ekspresi dan 

emosi.  

3. Untuk memenuhi mata kuliah resital senior. 

4. Untuk mempertunjukkan musik yang lebih mementingkan muatan-

muatan musik dibandingkan dengan fisik. 

 

1.1.3  Manfaat Resital Junior 

Manfaat yang diharapkan dari adanya resital junior ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan para penonton dapat menyadari bahwa musik adalah salah 

satu sarana untuk mengungkapan suatu ekspresi dan mengerti bahwa 

musik adalah sebuah “bahasa”. 

2. Diharapkan dapat memberkan motivasi pada mahasiswa lain untuk terus 

mempelajari musik. 

3. Diharapkan dengan adanya resital ini masyarakat menjadi lebih terbuka 

dengan berbagai jenis musik. 



 

 

4 

 

1.2 Resital Senior “Contradiction” 

Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

resital senior “Contradiction” 

 

1.2.1 Latar Belakang Resital Senior 

Perkembangan musik jazz di Indonesia bisa dikatakan berkembang dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya acara musik jazz yang ada di sekeliling 

kita, serta banyak bermunculan grup musik baru beraliran jazz di Indonesia. 

Namun, hanya sedikit dari grup musik tersebut yang memainkan lagu-lagu jazz 

standard. Hal ini membuat penulis untuk membuat sebuah pertunjukkan dimana 

sebagian besar lagu yang ditampilkan merupakan lagu-lagu jazz standard dan 

dibawakan dengan aransemen yang berbeda.  

Thomas Stearns Eliot, seorang penulis puisi dan editor pernah berkata “you 

are the music while the music lasts” 
5
. Musik berasal dari diri kita bukan dari 

instrumen yang dimainkan. Alat musik hanya sebuah sarana untuk 

mengekspresikan apa yang ada di dalam diri seseorang. Oleh karena nya penulis 

memberikan judul contradiction sebagai judul senior resital. 

Judul resital contradiction memiliki dua makna. Makna pertama, penulis 

ingin menyampaikan bahwa ekspresi dan emosi yang ada pada diri seseorang 

dapat disampaikan melalui musik yang dimainkan, bukan hanya melalui kata- 

kata. Hal ini dapat dilihat dari arti kata contra dan diction. Contra memiliki arti 

                                                        
5 http://www. quotegarden. com/music.html diakses pada tanggal 6 Mei 2012 
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berlawanan dan diction berasal dari bahasa latin yaitu dicere yang berarti 

berbicara
6
. 

Makna kedua, penulis ingin menyampaikan seluruh ekpresinya dalam 

bermusik melalui sebuah alat musik, yaitu contrabass. Oleh karena kedua makna 

tersebut, muncul sebuah gagasan untuk memberi judul pada resital senior ini. 

 

1.2.2 Tujuan Resital Senior 

Resital senior ini bertujuan untuk:  

1. Untuk menyampaikan seluruh ekspresi penulis dalam bermusik melalui 

 alat musik contrabass. 

2. Untuk memberi pengertian bahwa musik bisa menjadi salah satu sarana 

 penyaluran ekspresi 

3. Untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknik bermain bass yang 

telah di pelajari. 

4. Untuk memperkenalkan jazz standard kepada masyarakat luas. 

 

1.2.3 Manfaat Resital Senior 

Manfaat dari adanya resital senior ini adalah sebagai berikut: 

1.Diharapkan dengan adanya resital senior ini, para orang yang hadir dapat 

mengerti bahwa musik bisa menjadi salah satu cara penyaluran ekspresi 

dan emosi. 

                                                        
6 Crozier, Justin and Alice Grandison Collins Essential English Dictionary. Glasglow: Harper 

Collins Publishers, 2008, page 165. 



 

 

6 

2.Diharapkan dengan adanya resital ini dapat memotivasi mahasiswa lain 

untuk terus mempelajari musik. 

3.Diharapkan dengan adanya resital ini, muncul grup-grup musik yang 

memainkan lagu-lagu jazz standard. 




