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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tango adalah jenis musik yang berasal dari rakyat Argentina pada awal abad 

ke-19 di Buenos Aires, Argentina.1 Musik tango memiliki beberapa ciri khas yang 

merupakan perpaduan budaya dari negara lain, diantaranya adalah ritmik habanera 

dan milonga, teknik genggam Viennese Waltz, dan lirik berbahasa Spanyol. Musik, 

lirik, serta tarian Tango memiliki penggambaran karakter yang sangat mendalam 

dikarenakan terasosiasi kehidupan para imigran kelas bawah, prostitusi, serta 

penduduk miskin di Buenos Aires. Kondisi hidup mereka membuat tango menjadi 

hiburan dan sarana publik untuk menyampaikan aspirasi maupun sekedar meluapkan 

ekspresi.  

Tango sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Tango merupakan salah 

satu budaya Argentina yang sukses bertahan dari enam kudeta yang berlangsung dari 

tahun 1930 – 1983. Salah satu kudeta yang terpenting bagi keberlangsungan musik 

atau budaya tango adalah kudeta yang dilakukan oleh Juan Peron pada tahun 1946 – 

1955. Sifat pemerintahan yang nasionalis membuat tango menjadi budaya nasional 

Argentina dan memasuki era keemas-annya atau yang biasa disebut The Golden Age 

of Tango. selain kudeta, klub dansa rock ‘n’ roll juga hampir membuat budaya tango 

punah. Namun hal tersebut dicegah oleh para musisi dengan cara yang lebih non 

konservatif. Salah satunya adalah dengan penggabungan elemen musik klasik barat 

dan jazz kedalam karya musik tango yang bisa disebut sebagai tango nuevo.  

																																																								
1 “A Brief Introduction to Tango Music and Its History,” Peter, diakses pada 20 Maret 2019, 
https://tangonomads.net/a-brief-introduction-to-tango-music-and-its-history/.  



	
2 

Budaya tango sangat representatif bagi rakyat Argentina terutama di kota 

Buenos Aires. Komposisi musik tango yang diciptakan memiliki hubungan yang erat 

dengan kehidupan personal komposernya.2 Hal ini dapat ditemukan terutama dalam 

genre Tango Nuevo.  Tango Nuevo merupakan musik tango yang diakulturasikan 

dengan berbagai macam musik seperti jazz dan musik klasik Barat dikembangkan oleh 

Astor Piazzolla.3 Beberapa elemen yang membedakan genre tango nuevo dengan 

genre musik tango pada umumnya antara lain harmoni ekstensif, penggunaan ritmik 

tango tradisional yang dikembangkan dengan teknik sinkopasi, serta gaya penulisan 

yang bervariatif. Fuerte Personalidad merupakan karya komposisi musik yang 

menerapkan konsep tango nuevo. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

akan implementasi elemen musik tango nuevo dalam karya Fuerte Personalidad 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan, di dalamnya terdapat masalah 

yaitu bagaimana implementasi elemen komposisi musik tango nuevo dalam karya 

Fuerte Personalidad? 

 

1.3 Batasan masalah 

Penelitian ini akan menganalisa elemen – elemen tango nuevo Astor Piazzolla dalam 

karya Fuerte Personalidad. Karya Astor Piazzolla yang dijadikan acuan dalam 

penelitian ini adalah Libertango, Adios Nonino dan Histoire du Tango : Nightclub 

1960. 

 

 
																																																								
2 “Tango History – Origin and Characteristic of Tango,” Dancefacts, diakses pada 21 Maret 2019, 
http://www.dancefacts.net/tango/history-of-tango/. 
3 “Astor Piazzolla,” Anonim, diakses pada 10 September 2019, http://www.argentina-
tango.com/astor_piazzolla.htm. 
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1.4 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi elemen musik tango nuevo 

dalam karya Sonata du Tango “Fuerte Personalidad” dilihat dari segi ritmik, melodi, 

harmoni, form dan karakteristik. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Menambah wawasan akan musik tango terutama yang bergenre tango nuevo. 

1.5.2 Hasil penelitian dapat digunakan untuk penelitian serupa dengan pendekatan 

genre musik selain musik tradisional tango.  

1.5.3 Meningkatkan minat para komposer untuk menulis karya bergenre tango 

nuevo. 

 

 

 

  


