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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Duet piano dan erhu pada karya komposisi “Horse Race” gubahan 

Huang Hai-Huai yang dimainkan oleh Lang Lang (piano) dan Guo Gan 

(erhu) menjadi awal  ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini. 

Guo Gan mampu memukau penonton dengan teknik permainan instrumen 

musik erhu dengan virtuositas yang tinggi.1 Guo Gan memainkan erhu  

menggunakan bukan hanya teknik-teknik tradisional atau konvensional, 

tetapi juga teknik baru atau extended technique. Salah satu extended 

technique yang dimainkan oleh Guo Gan adalah teknik ringkikan kuda atau 

yang disebut teknik horse nay.  

Teknik horse nay pada erhu dimainkan dengan cara tremolo bowing 

double stop disertai glissando pada kedua senar erhu. Arah permainan atau 

arah glissando dapat dimulai  dari senar bagian bawah dekat kotak resonator 

sampai ke atas senar mendekati kepala tuning pegs atau sebaliknya. Untuk 

menghasilkan imitasi ringkikan kuda yang lebih realistis, maka pemain 

harus menekan senar dengan bow sedemikian rupa dengan disertai vibrato 

 
1  “Lang Lang and Guo Gan – The Horse Race,” YouTube video, 2:57, ditampilkan oleh medici.tv 
pada April 13, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=M79DVHaFu4A 
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untuk menghasilkan efek bunyi scratch tone  yang diharapkan. Permainan 

ini membutuhkan tingkat kematangan teknik yang cukup tinggi untuk dapat 

menghasilkan karakter bunyi yang semirip mungkin dengan ringkikan kuda. 

Keunikan warna bunyi instrumen musik erhu tercipta dari materi 

tubuh instrumen yang digunakan. Salah satu materi yang paling 

berpengaruh  adalah kotak resonator yang terbuat dari kulit ular dan bow 

yang terbuat dari bambu dan rambut kuda, inilah yang memberikan erhu 

warna bunyi yang unik dibandingkan dengan instrumen gesek lainnya 

seperti cello atau biola.2 Keunikan warna bunyi erhu juga dipengaruhi oleh 

leher atau neckboard yang memiliki panjang  mencapai 79 cm dan jumlah 

senar erhu yang hanya terdiri dari dua senar.3  

Penelitian bunyi vibrato yang dilakukan oleh Elaine Chew dan 

Rajab dalam jurnal Vibrato Performance Style: ”A Case Study Comparing 

erhu and violin” menunjukkan vibrato rate instrumen musik erhu adalah 6-

6,4 Hz berbanding 6,2-7 Hz pada instrumen biola, sedangkan rata-rata range 

variasi frekuensi pada jarak nada yang bunyi sebesar 0,4-0,5  semitone 

berbanding 0,2-0,3 semitone pada instrumen biola.4 Hasil tersebut 

menyimpulkan bahwa vibrato rate instrumen musik biola dan instrumen 

musik erhu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun variasi 

 
2 Colin Huehns, "The 'Early Music' erhu." The Galpin Society Journal 54 (2001): 56-61.. 

3 Jonathan Stock, "A Historical Account of the Chinese Two-Stringed Fiddle erhu." The Galpin 
Society Journal 46 (1993): 83-86. 

4 L Yang, K. Rajab & E. Chew, “Vibrato Performance Style: A Case Study Comparing erhu and 
violin.” (Marseille, France, 2013). 
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frekuensi menunjukkan perbedaan yang cukup berarti dimana erhu dapat 

menghasilkan variasi frekuensi yang relatif lebih luas. Hal tersebut 

dikarenakan instrumen musik erhu tidak memakai fingerboard seperti di 

biola, sehingga pergerakan senar erhu ketika ditekan dapat mengencang dan 

mengendur dengan lebih leluasa. 

Instrumen musik erhu dapat menghasilkan berbagai karakteristik 

timbre suara yang berbeda-beda dalam penggunaan extended technique.5 

Shen Yun seorang pemain erhu virtuostik menjelaskan bahwa instrumen 

musik erhu memiliki perbedaan pembuatan antar tiap daerah yang 

menjadikan produksi suara tiap instrumen berbeda satu sama lain baik dari 

segi pembuatan dan jenis kayu pada erhu.6 Keunikan suara yang dihasilkan 

oleh erhu juga tergantung dalam permainan teknik yang dihasilkan oleh 

pemain seperti teknik horse nay dan bird chipping yang menghasilkan 

kualitas timbre berbeda dari tiap instrumen musik erhu.7 Keunikan akan 

karakteristik instrumen musik erhu baik dari aspek timbre suara dan 

organologi instrumen mendorong penulis untuk melakukan eksplorasi atau 

penelitian bagaimana memanfaatkan materi bunyi tersebut dalam 

menciptakan komposisi musik.  

 

 
5Lan Tung, “Info for Composers.” November 10, 2015. 
https://www.lantungmusic.com/erhu/forcomposers/. 
6 “The erhu – A Closer Look,” YouTube video, 3:05, ditampilkan oleh Shen Yun Official Account 
pada Oktober 12, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=1GqVXBIqeT4 
7 The erhu – A Closer Look. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pemanfaatan extended technique horse nay pada  karya 

komposisi “Circle Of Life” menggunakan instrumen musik erhu? 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan aspek  teknik horse nay  pada instrumen musik erhu 

dalam karya komposisi “Circle of Life” dibahas dalam bentuk analisa karya 

yang meliputi elemen penggunaan melodi, ritme, tekstur dan form . 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan karya komposisi 

“Circle Of Life”  berdasarkan hasil riset dalam pemanfaatan extended 

technique horse nay di instrumen musik erhu dengan cara 

mengembangkannya menggunakan elemen komposisi musik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memperkenalkan pemanfaatan extended technique horse nay pada 

instrumen musik erhu melalui karya komposisi “ Circle Of Life” kepada 

pemain dan komposer. 

 

 

 


