
	

	
	
	
	
	 	 	

-
1	

	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada abad 16 hingga 17, scherzo merupakan karya instrumental, 

sebagai contoh Scherzi musicali karya Claudio Monteverdi tahun 1607 yang 

memiliki karakter gembira dengan irama ¾. Awalnya digunakan sebagai musik 

latar belakang untuk mengiringi tarian. Istilah scherzo berasal dari bahasa Italia 

yang berarti lelucon. Pada abad 18, scherzo menjadi salah satu bagian dari sebuah 

sonata, simfoni, dan chamber music. 

  Berawal dari minuet trio, Haydn mengubahnya menjadi scherzo trio 

dalam karya String Quartet Op. 33 No.5 in G Major, third movement. Genre minuet 

pada abad 18 diterapkan pada simfoni, sonata, dan string quartet. Pada abad 18, 

istilah scherzo berkembang dari minuet menggantikan gerakan ketiga di simfoni, 

string quartets, sonata, dan karya serupa. Adapun komposer klasik yang awalnya 

sering menggunakan kata scherzo adalah Beethoven dan Haydn.  

 Saat memasuki abad 19, scherzo berkembang menjadi sebuah genre 

sendiri namun tetap merupakan karya musik yang dimainkan dengan tempo cepat. 

1Baik minuet maupun scherzo mengandung bagian yang sangat kontras seperti trio 

(bagian B pada form ABA seperti scherzo atau minuet). Sebagai contoh, pada tiga 

	
1 Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Scherzo.” Encyclopaedia Britannica. January 24, 
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karya pertama scherzo untuk piano yang dibuat oleh Frederic Chopin bagian 

awalnya dramatis namun berubah menjadi lebih lambat dan lirikal ketika memasuki 

bagian trio.  

 Frederic Chopin mengeluarkan scherzo dari bagian sonata dengan 

memanjangkan bagiannya, membuatnya menjadi sesuatu yang bersifat virtuoso, 

dan kemudian membuatnya menjadi suatu character piece yang berdurasi cukup 

panjang. Frederic Chopin membuat empat scherzo yaitu Scherzo No. 1 in B Minor 

Op. 20, Scherzo No. 2 in B-flat Minor Op. 31, Scherzo No.3 Op. 39 in C-sharp 

Minor, dan Scherzo No. 4 Op. 54 in E Major. Empat karya tersebut menggunakan 

unsur traditional scherzo dan trio pattern. Tidak hanya Chopin yang membuat 

scherzo menjadi suatu character piece, Brahms juga menulis Scherzo in E-flat 

Minor Op.4. Pada abad selanjutnya tidak banyak komposer yang membuat karya 

ini, sebagai contoh Prokofiev dan Bartok hanya menulis sebuah scherzo. 

 Maka dari itu, penulis ingin membandingkan form, tonalitas, tempo, 

serta penggunaan motif dan tema yang terdapat pada scherzo pada abad 18 dimana 

masih merupakan bagian dari sebuah sonata dengan scherzo di abad 19 yang sudah 

berdiri menjadi genre tersendiri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana scherzo pada abad ke-18 berbeda dilihat dari segi form, 

tonalitas, tempo, serta penggunaan motif dan tema dibandingkan dengan scherzo 

pada abad ke-19. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab dari masalah 

yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan dari 

segi form, tonalitas, tempo, serta penggunaan motif dan tema dibandingkan dengan 

scherzo pada abad ke-19. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Membantu memahami perubahan elemen scherzo pada abad 18 dan 19. 

2. Memberi referensi dalam menginterpretasikan scherzo abad ke-18 dengan 

abad ke-19. 

 

1.5 Ruang Lingkup  

 Guna memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu 

batasan masalah. Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah Scherzo 

in C dan Scherzo in F karya Mozart, Sonata Op. 27 No.2 “Moonlight” (gerakan 

kedua) karya Beethoven, Scherzo No. 2 in B-flat Minor Op. 31 karya Chopin dan 

Scherzo in E-flat Minor Op.4 karya Brahms. 

 Penulis memfokuskan penelitian pada perbandingan form, tonalitas, 

tempo, dan penggunaan tema atau motif. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat 

fokus dalam bagian yang dipilih sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, 

mendalam dan memudahkan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh.  

  


