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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Musik 

Menurut Widhyatama (2012) musik adalah isi dari hati dan pikiran manusia yang 

diekspresikan dalam komposisi berbentuk bunyi, melodi, atau ritme yang 

memiliki nilai keindahan. Gabungan antara melodi, ritme, tersebut membentuk 

harmoni yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi atau sebagai hiburan 

(hlm. 60). 

2.1.1. Music Scoring 

Katz dan Nolen (2012) berkata bahwa music scoring adalah sebuah komposisi 

musik yang dibuat untuk mendukung sebuah gambar bergerak atau sebuah 

pertunjukan dramatis (hlm.1304). Terdapat dua pendekatan yang umum dalam 

penggunaan musik untuk mendukung sebuah film yaitu nondiegetic dan diegetic.  

Menurut Rea dan Irving (2010) suara nondiegetic adalah suara yang 

terdengar dalam sebuah adegan film yang keberadaannya tidak melibatkan unsur 

– unsur yang ada di dalam frame, seperti contoh suara sebuah alunan musik atau 

lagu yang dibawakan oleh perorangan, sebuah grup musik, ataupun dalam bentuk 

musik instrumental lainnya yang tidak terlihat atau tidak berada di dalam frame 

(hlm. 296). Sonnenschein (2001) juga menambahkan bahwa setiap suara yang 

tidak dapat didengar oleh karakter atau yang tidak terhubung dengan kejadian 

yang terjadi di dalam sebuah adegan disebut suara nondiegetic (hlm. 154). 
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 Rea dan Irving (2010) juga menjelaskan tentang suara diegetic yaitu suara 

atau musik latar yang berasal atau terdengar dari elemen – elemen yang terlihat 

dalam frame sebuah adegan, seperti contoh suara siaran radio atau televisi, suara 

kelompok pemain musik, suara pemutar CD, dan sumber suara lainnya. Dapat 

dikatakan suara diegetic adalah suara yang dapat didengar oleh karakter yang ada 

di frame sebuah adegan (hlm. 296). Sonnenschein (2010) menambahkan bahwa 

semua jenis musik atau suara yang muncul dalam sebuah frame pada sebuah 

adegan dapat dikatakan sebagai suara diegetic (hlm. 154). 

2.1.2. Fungsi Music Scoring 

Ascher dan Pincus (2008) mengatakan bahwa musik dapat menjadi sebuah alat 

yang ampuh bagi para pembuat film untuk menimbulkan kesan emosi yang ingin 

disampaikan dan keberhasilan hal tersebut akan sangat bergantung pada 

penggunaan dan penempatan sebuah komposisi musik dalam film (hlm.636). 

 Sonnenschein (2001) menambahkan bahwa sebuah komposisi music 

scoring pasti memiliki tujuan dan fungsi yang jelas untuk mendukung film 

tersebut baik dari segi estetika maupun segi emosional yang ingin disampaikan 

kepada penonton (hlm. 155). Beliau menambahkan bahwa sebuah komposisi 

music scoring dalam film dapat menjadi sebuah bahasa non verbal yang 

digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh 

komposer melalui musik tersebut (hlm. 101).  

Rea dan Irving (2010) juga berpendapat bahwa musik merupakan suatu 

kekuatan emosi yang digunakan untuk mendukung suatu tema yang dibangun atau 

menguatkan sebuah karakter seorang tokoh dalam film. Musik juga dapat 
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berperan untuk menaikan dan menurunkan tempo atau ketegangan dalam sebuah 

adegan dan juga dapat membawa penonton masuk ke dalam dimensi ruang dan 

waktu (hlm. 297). 

2.2. Musik Keroncong 

Harmunah (1987) mengatakan bahwa keroncong adalah musik Indonesia yang 

memiliki kaitan sejarah dengan jenis musik dari bangsa Portugis yang dikenal 

dengan nama Fado. Sejarah musik keroncong di Indonesia dapat dilihat pada abad 

ke – 16, disaat kekuatan bangsa Portugis mulai melemah di Nusantara. Pada saat 

itulah masuk musik keroncong yang berawal dari musik yang dimainkan oleh para 

budak dan opsir bangsa Portugis dari daratan India (Goa) serta Maluku. Awalnya 

mereka memainkan musik yang disebut Moresco, yaitu bentuk musik yang 

diiringi oleh alat musik berdawai (hlm. 7). 

Beliau menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, masuk sejumlah 

unsur tradisional Nusantara, seperti penggunaan seruling serta beberapa 

komponen gamelan. Pada sekitar abad ke – 19 bentuk musik campuran ini sudah 

popular di banyak tempat di Nusantara, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. 

Masa keemasan ini berlanjut hingga sekitar tahun 1960 - an, hingga kemudian 

meredup dan tergeser oleh masuknya gelombang musik populer pada saat itu. 

Meskipun demikian, musik keroncong masih tetap dimainkan dan dinikmati oleh 

berbagai laipsan masyarakat di Indonesia dan Malaysia hingga sekarang (hlm. 7). 

Menurut Soeharto (1996) dalam bukunya Serba – Serbi Keroncong, musik 

keroncong adalah jenis permainan musik tradisional yang menggunakan tangga 

nada diatonik dengan iringan beberapa alat musik berdawai yang dimainkan 
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dengan aturan dan pola - pola tertentu yang membuat musik keroncong menjadi 

musik yang berciri khas (hlm. 45). 

2.2.1. Sejarah Musik Keroncong 

Menurut Soeharto (1996) bahwa pada tahun 1511 bangsa Portugis dibawah 

kepemimpinan Alfonso d’  Albuquerque merebut Malaka dan singgah disana 

selama 11 tahun, kemudian pada tahun 1522 bangsa Portugis melanjutkan 

perjalanan ke daerah Ternate dan Ambon untuk memperluas jaringan 

perdagangan. Akibat perjalanan yang jauh, mereka merasa kesepian karena harus 

berpisah dengan keluarga, oleh karena itu untuk mengisi kesepian tersebut  

mereka membawa sebuah alat musik ukulele yang berbentuk seperti gitar kecil 

yang dimainkan untuk mengibur diri mereka. Pada saat itu masyarakat pribumi 

asli Nusantara merasa asing ketika melihat bangsa Portugis memainkan alat musik 

tersebut, karena mereka hanya terbiasa mendengar nada dengan notasi pentatonis 

sedangkan notasi yang dimainkan oleh para bangsa Portugis pada saat itu adalah 

notasi diatonis (hlm. 24). 

Harmunah (1987) menjelaskan bahwa berawal dari alat musik ukulele 

yang dimainkan tersebut, selama kurun waktu berabad - abad munculah musik 

keroncong yang telah mengalami perubahan, pada waktu itu seperti penambahan 

alat musik lain seperti tempurung buah kelapa, bambu, rebana, dan lainnya hingga 

sekarang dengan proses perkembangan yang sangat panjang membawa musik 

keroncong pada bentuk yang sekarang. Dilihat dari perjalanan yang cukup lama 

tersebut, dapat dilihat bahwa memang ada pengaruh musik keroncong yang 

berasal dari bangsa asing seperti penggunaan alat  musik dan hal lainnya, tetapi 
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bentuk musik keroncong bukanlah secara murni bawaan dari musik asing, 

melainkan memang sudah ada sejarah cikal bakal musik keroncong di Nusantara 

yang merupakan peninggalan para nenek moyang bangsa Indonesia yang 

kemudian bercampur dengan unsur – unsur perkembangan yang datang dari luar 

(hlm. 8). 

Lisbijanto (2010) mengatakan bahwa perkembangan musik keroncong di 

Indonesia sudah ada sejak jaman kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Pada 

jaman peralihan kekuasaan bangsa Belanda ke bangsa Jepang, musik keroncong 

semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Masyarakat Nusanatara 

semakin menikmati musik keroncong, hal tersebut terlihat dari banyaknya 

kelompok musik keroncong yang bermunculan hingga ke pelosok Nusantara.  

Pada saat itu musik keroncong sangat mudah untuk ditemukan seperti dalam 

pertunjukan langsung, melalui siaran radio, maupun dalam piringan hitam (hlm. 

3). Lisbijanto juga menambahkan bahwa seiring dengan perjuangan rakyat 

Indonesia melawan para penjajah, para seniman keroncong juga ikut berjuang 

dengan menciptakan lagu – lagu keroncong untuk membangkitkan semangat para 

pejuang. Terdapat sebuah hubungan yang erat antara musik keroncong dengan 

semangat para pejuang melawan penjajah, mereka sangat bersemangat dalam 

pertempuran jika mendengar lagu keroncong, selain itu musik keroncong juga 

dapat menjadi sebuah alat penghibur bagi para pejuang yang harus berpisah 

dengan keluarga yang ditinggalkan (hlm. 5). 
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2.2.2. Ciri Khas Musik Keroncong 

Terdapat beberapa ciri khas musik keroncong yang dapat dilihat dari bentuknya, 

antara lain : 

1. Keroncong Asli 

Harmunah (1987) mengatakan bahwa pada jenis keroncong asli terdapat beberapa 

aturan yang sifatnya baku dan memiliki pola tersendiri, antara lain dapat dilihat 

pada penggunaan jumlah birama yang tepat sebanyak 28 birama dengan sukat 

atau yang biasa dikenal dengan time signature 4/4.  Bentuk kalimat lagu yang 

digunakan juga tetap dengan pola tetap A – B – C yang diulang sebanyak dua kali 

dimana bagian kalimat A dijadikan sebagai awalan, bagian kalimat B sebagai 

pertengahan, dan bagian kalimat C dijadikan sebagai akhiran. Kemudian lagu 

pada jenis keroncong ini dimainkan dengan penambahan intro, interlude, dan 

coda yang digunakan sebagai improvisasi (hlm. 17). Beliau juga menjelaskan 

bahwa pada pembawaan vokal keroncong asli biasanya terdapat penggunaan 

improvisasi berupa cengkok, gregel ataupun nggandul. Beliau menjelaskan 

cengkok adalah teknik vokal dengan melakukan pengembangan pada kalimat lagu 

yang berupa nyanyian dengan nada panjang, sedangkan untuk gregel adalah 

istilah yang diambil dalam bahasa Jawa yang merupakan improvisasi penggunaan 

nada – nada pendek atau yang dikenal dengan vibrasi,  kemudian untuk nggandul 

yaitu teknik pembawaan vokal yang tidak sesuai dengan ketukan irama lagu yang 

sedang dimainkan (hlm. 30). Soeharto (1996) menambahkan tentang penggunaan 

intro dan interlude, pada bagian intro biasanya dimainkan oleh instrumen biola, 

seruling, atau gitar secara bergantian, sedangkan pada bagian interlude yaitu pada 
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birama kesembilan dan kesepuluh ada permainan tunggal dari instrumen flute atau 

biola (hlm. 83), Ia juga menambahkan tentang penggunaan kata – kata atau lirik 

lagu yang digunakan dalam lagu keroncong asli berupa pantun ataupun syair (hlm. 

81). 

2. Keroncong Langgam 

Harmunah (1987)  mengatakan bahwa pada keroncong jenis langgam juga 

memiliki aturan yang bersifat baku seperti halnya jenis keroncong asli, jumlah 

birama yang dimainkan berjumlah tetap sebanyak 32 birama. Penggunaan bentuk 

kalimat lagu dalam jenis langgam ini juga memiliki bentuk khusus yaitu dengan 

pola A – A – B – A,  dimana pada saat bagian pengulangan kalimat A yang 

terakhir, bagian tersebut dibawakan dengan iringan musik instrumental yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembawaan vokal. Kemudian adanya penggunaan 

intro yang biasanya diambil dari empat birama terakhir dari lagu yang dibawakan 

(hlm. 17). Beliau juga berpendapat mengenai pembawaan vokal dalam keroncong 

langgam, dimana pembawaannya terasa lebih mudah jika dibandingkan dengan 

keroncong asli dan stambul karena tidak terpaku pada penggunaan cengkok dan 

gregel secara menyeluruh (hlm. 31).  Soeharto (1996) menambahkan bahwa pada 

pola bentuk kalimat lagu A – A – B – A , pada bagian A pertama dan kedua 

dijadikan sebagai bait lagu, bagian B dijadikan sebagai refrain, dan bagian A 

terakhir dijadikan sebagai akhiran, dan kata – kata yang digunakan pada jenis ini 

sifatnya bebas (hlm. 82). Ia menjelaskan mengenai intro yaitu menggunakan 

empat atau delapan birama terakhir dari lagu langgam tersebut (hlm. 84). 
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3. Keroncong Stambul 

Pada jenis keroncong stambul terbagi menjadi dua bagian yaitu jenis stambul I 

dan jenis stambul II, pada dasarnya kedua jenis stambul tersebut memiliki 

kesamaan dari penggunaan bentuk kalimat lagu dengan pola A – B dan juga 

penggunaan improvisasi dalam bersyair. Letak perbedaan antara keroncong 

stambul I dan II adalah pada penggunaan jumlah birama dimana pada stambul I 

menggunakan 16 birama, sedangkan pada stambul II menggunakan 32 birama. 

Selain itu pada jenis stambul I sering terjadi suatu ciri khusus yaitu sahut  

bersahutan antara suara instrumen musik dengan suara vokal (hlm. 18). Soeharto 

(1996) menambahkan bahwa pada keroncong stambul, dimana pada bagian intro 

biasanya dimainkan oleh melodi instrumen gitar, biola, piano atau instrumen 

lainnya, kemudian diselingi break beberapa ketukan sebelum masuk pada bagian 

vokal (hlm. 83). Beliau mengatakan bahwa kata – kata atau lirik yang dipakai 

biasanya berupa pantun ataupun syair (hlm. 82). Mengenai tentang kata 

“stambul”, itu berasal dari kata “instanbul” yang merupakan sebuah kelompok 

opera dari Istanbul yang sering mengadakan pertunjukan di Indonesia. Dalam 

pertunjukan opera diselingi oleh lagu – lagu keroncong dan beberapa adegan yang 

menggunakan iringan musik keroncong, sehingga lama kelamaan musik 

keroncong yang berkembang dinamakan sebagai keroncong stambul (hlm. 84). 

4. Keroncong Ekstra 

Harmunah (1987) menambahkan bahwa keroncong ekstra merupakan musik 

keroncong khusus yang menampung semua jenis irama keroncong yang memiliki 

bentuk berbeda dari ketiga jenis keroncong lainnya, Jika pada pembawaan 
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keroncong jenis Asli, Langgam, dan Stambul sangat terlihat sisi kelembutan dan 

keluwesan, pada keroncong ekstra pembawaannya lebih bersifat riang gembira, 

semangat, dan jenaka, itu sebabnya jenis keroncong ekstra biasa digunakan 

sebagai sarana untuk hiburan (hlm. 18). Soeharto (1996) mengatakan bahwa jenis 

keroncong ekstra adalah suatu jenis musik keroncong yang dapat menyerap 

berbagai macam aliran musik serta dapat mengikuti zaman dan selera masyarakat 

yang terus berkembang dan perkembangan tersebut yang menjadi cikal bakal 

keroncong moderen yang sekarang lebih dikenal dan dinikmati sebagai keroncong 

kontemporer (hlm. 83).  

Berikut adalah tabel perbandingan antara jenis keroncong berdasarkan ciri – 

cirinya yang ada : 

Tabel 2.1 Perbandingan Jenis musik keroncong 

 Kr. Asli Kr. Langgam Kr. Stambul Kr. Ekstra 

Irama Irama tunggal, 
Irama rangkap 

Irama tunggal, 
Irama rangkap 

Irama tunggal, 
Irama rangkap 

Irama tunggal, 
Irama rangkap 

Jumlah 
Birama 28 birama 32 birama 16 birama 

Bentuknya 
khusus, dapat 8, 
16, 32, sesuai 

dengan lagu yang 
dimainkan 

Sukat 4/4 4/4 4/4 

4/4 dan sebagainya 
sesuai dengan 

lagu yang 
dimainkan 

Bentuk  
Kalimat lagu A-B-C A-A-B-A A-B 

Bentuknya 
khusus, mengikuti 

lagu yang 
dimainkan 
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Pembawaan 
Vokal 

Adanya 
improvisasi 

cengkok, gregel, 
dan nggandul. 

Pembawaannya 
lembut dan 

luwes 

Adanya 
improvisasi 

cengkok, 
gregel dan 

pembawaanny
a lembut dan 

luwes 

Adanya 
improvisasi 

cengkok, 
gregel dan 

pembawaanny
a lembut dan 

luwes 

Dapat  berupa 
Improvisasi 

cengkok, gregel, 
dibawakan 

dengan lembut 
dan luwes, dan 

dapat juga 
tergantung 

dengan lagu yang 
dibawakan  

Lirik 
Lirik berupa 

pantun ataupun 
syair 

Lirik berupa 
pantun ataupun 

syair 

Lirik 
berbentuk 

bebas, dapat 
berupa pantun, 
syair, ataupun 
lirik lagu biasa 

Bentuk liriknya 
bebas seperti lagu 

pada umumnya 

 

Selain dari bentuknya, ciri khas musik keroncong juga dapat dilihat dari 

penggunaan harmoninya. Harmunah (1987) berkata dalam penggunaan harmoni 

antara jenis keroncong Asli, Langgam, dan Stambul memiliki beberapa hal yang 

sama yaitu pada penerapan tangga nada mayor pada sajian musik yang dimainkan. 

Penerapan harmonisasi pada ketiga jenis keroncong ini juga sama – sama 

membentuk pola lengkap I – IV – V – I dengan tambahan modulasi II- V (hlm. 

18). 

Kemudian dari penggunaan irama, dalam musik keroncong juga terdapat 

beberapa ciri khas yaitu seperti yang dikatakan Harmunah (1987) pada musik 

keroncong terdapat beberapa ragam irama yang digunakan, yaitu irama tunggal 

dan irama rangkap. irama tunggal adalah irama yang biasanya dimainkan pada 

bagian awal  sebuah lagu, kemudian irama rangkap atau yang biasa disebut irama 

ganda adalah irama yang dimulai pada bait kedua dan dimainkan hinggal lagu 
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selesai, dan  irama ini memiliki jumlah dua kali dari irama tunggal yang biasa 

dimainkan oleh instrumen ukulele, banjo, dan cello. Pada musik keroncong, pola 

irama ganda berpengaruh untuk menambah gairah permainan, dan menghidupkan 

lagu yang sedang dibawakan (hlm. 20). 

Pada penggunaan alat musik juga terdapat beberapa ciri khas musik 

keroncong, Harmunah (1987) menguraikan tujuh macam alat musik yang 

termasuk kedalam kelompok alat musik Asli dari musik keroncong yaitu : biola, 

flute (seruling), gitar, ukulele, banjo, cello, dan bas. Setiap alat musik keroncong 

memiliki fungsi masing – masing dalam setiap permainannya, seperti contoh : alat 

musik biola dan flute yang dimainkan sebagai pemegang kendali melodi dalam 

lagu dan alat musik lain seperti gitar, ukulele, banjo, cello, dan bas yang 

dimainkan sebagai alat musik pengiring dalam sebuah lagu (hlm. 21). Berikut 

adalah fungsi setiap alat musik keroncong menurut Harmunah (1987) : 

1. Biola 

Biola adalah jenis alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara digesek. 

Instrumen ini merupakan alat musik yang cukup dominan dalam mengiringi suatu 

kelompok musik keroncong. Biola memiliki empat senar baja dengan stem nada : 

g – d1 – a1 – e2 dan berfungsi sebagai pemegang melodi untuk mengisi bagian 

intro, coda, dan bagian kosong lainnya pada lagu (hlm. 21). 

2. Flute 

Flute adalah alat musik tiup ini terbuat dari bahan logam, dan ada juga yang 

terbuat dari kayu atau bambu. Sama seperti biola, flute juga berfungsi sebagai 
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pemegang melodi untuk mengisi bagian intro, coda, dan bagian kosong dalam 

lagu (hlm. 21). 

3. Gitar 

Instrumen ini juga merupakan kelompok alat musik berdawai tetapi cara 

memainkannya adalah dengan cara dipetik, berbeda dengan biola yang dimainkan 

dengan cara digesek. Gitar berfungsi sebagai pengiring dan juga sekaligus dapat 

dijadikan sebagai pemegang melodi pada lagu. Gitar memiliki enam senar yang 

terbuat dari logam dengan stem : E – A – d – g – b – e (hlm. 22). 

4. Ukulele 

Ukulele merupakan jenis instrumen dawai yang dimainkan dengan cara dipetik, 

memiliki empat senar yang terbuat dari bahan nilon. Ukulele memiliki dua jenis 

yang dibedakan menurut stem nadanya yaitu stem A dan stem E (hlm. 22). 

5. Banjo 

Dalam musik keroncong, Banjo sering disebut dengan nama Cak atau Cak Tenor. 

Sama seperti Ukulele, dimainkan dengan cara dipetik. Alat ini biasanya memiliki 

tiga senar yang terbuat dari bahan logam, tetapi ada pula yang terdiri dari dua 

senar bahkan satu senar saja. Sama seperti Ukulele, alat musik ini juga memiliki 

jenis – jenis stem nada berbeda yang diatur sesuai dengan kebutuhan musik yang 

dimainkan (hlm. 22). 

6. Cello 

Alat ini termasuk kedalam kelompok instrumen gesek, memiliki bentuk yang 

besar dan terdiri dari tiga senar dengan stem nada : C – G – d. bentuk stem nada 

tidak baku atau dapat diubah dengan tujuan untuk mempermudah cara 
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permainannya. Tali senarnya terbuat dari bahan nilon atau kulit sapi. Walaupun 

alat musik ini termasuk dalam jenis musik gesek, tetapi alat ini dimainkan dengan 

cara dipetik oleh jari tangan yang disebut  pizzicato (hlm. 22). 

7. Bas 

Bas atau contrabass juga termasuk dalam keluarga instrumen dawai. Instrumen 

ini memiliki empat senar berbahan nilon dengan stem nada : E – A – D – G. 

Terdapat pula Bas yang menggunakan tiga senar dengan stem nada : A – D – G. 

Instrumen ini memiliki dawai yang cukup besar sehingga bagi pemain yang 

sedang memainkan bas harus memetiknya dengan tenaga yang sedikit lebih kuat 

untuk mendapatkan hasil suara yang baik (hlm. 22).  

Selain menyebutkan instrumen apa saja yang digunakan dalam musik 

keroncong, Harmunah (1987) kemudian menguraikan tentang pembawaan pada 

musik keroncong ke dalam tiga hal yaitu : 

1. Pembawaan dari setiap instrumen 

Gaya pembawaan tiap instrumen pada musik keroncong berbeda – beda sesuai 

dengan fungsi dan ciri khas alat musik tersebut. Dimulai dengan alat musik 

biola, dalam permainan musik keroncong, pembawaan alat musik biola 

biasanya dimainkan meniru pembawaan suara vokal atau menirukan melodi 

dari nada vokal sebuah lagu yang kemudian ditambahkan dengan beberapa 

improvisasi (hlm. 23). Kemudian untuk alat musik flute pada musik keroncong 

akan memainkan nada – nada rendah (interval bawah) sebagai bagian 

pengiring dan memainkan nada – nada tinggi (interval atas) dengan nada 

pendek (staccato) jika ditempatkan sebagai pemegang melodi (hlm. 24). 
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Kemudian untuk alat musik gitar, pada musik keroncong biasanya 

memainkan tangga nada diatonik yang dapat dimainkan dengan ketukan 1/8 

hingga 1/32 untuk pembawaan rangkap. Jangkauan nadanya luas tidak hanya 

di bagian tengah (middle) saja tetapi dapat bergerak ke nada tinggi (high) 

maupun ke nada rendah (low) (hlm. 25). Ada pula penggunaan alat musik 

ukulele dan banjo, pembawaaan alat musik ukulele dalam musik keroncong 

biasanya dimainkan dengan cara dipetik yang memainkan nada arpeggio yaitu 

pengulangan pada satu senar berdasarkan akor yang dimainkan (hlm. 26). 

Sedangkan untuk banjo dijadikan sebagai pelengkap harmoni terhadap irama 

yang dimainkan ukulele. banjo biasa dimainkan dengan petikan arpeggio nada 

tunggal dan dapat dilakukan improvisasi petikan menjadi lebih cepat dua atau 

tiga kali petikan arpeggio (hlm. 26). 

Kemudian ada pula penggunaan instrumen cello  dan bas, dimana cello 

dalam pembawaannya menirukan pola irama suara kendang untuk mengisi 

dan mengimbangi alat musik bas. Khusus untuk musik keroncong alat musik 

ini tidak dimainkan dengan cara digesek, tetapi dimainkan dengan cara dipetik 

oleh jari tangan, teknik memetik dengan jari tangan tersebut dinamakan teknik 

pizzicato atau biasa disebut pizz (hlm. 27). Kemudian untuk alat musik bas 

digunakan untuk menjadi suatu acuan atau patokan yang menjaga agar ritme 

lagu yang dibawakan tetap pada jalurnya. Jadi ketepatan dan kekuatan petikan 

harus dijaga agar tetap dan sesuai dengan instrumen pengiring yang lainnya 

(hlm. 27). 
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2. Pembawaan Vokal 

Harmunah (1987) juga menjelaskan bahwa dalam pembawaan vokal pada 

musik keroncong, seorang penyanyi keroncong harus dapat melakukan 

improvisasi dalam membawakan sebuah lagu. Improvisasi yang dimaksud 

adalah penggunaan hiasan vokal berupa cengkok dan gregel. Cengkok adalah 

sebuah teknik vokal dengan melakukan pengembangan pada kalimat lagu 

yang berupa nyanyian dengan nada panjang. Penggunaan variasi cengkok ini 

bertujuan untuk menghidupkan dan membuat lagu terdengar indah. Sedangkan 

untuk gregel merupakan istilah dari bahasa Jawa yang memiliki arti sebagai 

vibrasi atau improvisasi berupa nada – nada pendek yang dinyanyikan secara 

cepat (Hlm. 28). 

Soeharto (1996) berpendapat bahwa variasi dalam musik keroncong 

berupa cengkok dan gregel itu dapat diumpamakan seperti “mahkota lagu”, 

karena jika teknik tersebut dilakukan dan ditempatkan pada bagian lagu yang 

tepat, akan menciptakan keindahan pada lagu yang dibawakan, dan juga 

karena cengkok dan gregel tersebut merupakan karakter dan ciri khas yang 

kuat dari musik keroncong itu sendiri (hlm. 100). 

Harmunah (1987) juga menegaskan bahwa penyanyi keroncong dalam 

bernyanyi, selain variasi cengkok dan gregel, penyanyi keroncong harus dapat 

melakukan teknik improvisasi dan membawakan nyanyian dengan 

pembawaan yang lembut dan luwes. Hal lain yang penting juga adalah 

pembawaan musik dan vokal yang tidak boleh secara persis mengacu dan 
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mengikuti kepada partitur yang ada, sehingga penyanyi maupun pemusik 

dituntuk untuk mengandalkan improvisasi dalam bermusik (hlm. 29). 

3. Pembawaan secara berkelompok 

Menurut Harmunah (1996) dalam sebuah kelompok musik keroncong, setiap 

anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab masing – masing terhadap 

bagian atau alat musik yang dipercayakan. Setiap pemain diberikan kebebasan 

untuk memainkan musik dengan improvisasi sesuai dengan ekspresi hati 

mereka akan tetapi tetap dalam batasan keseragaman harmonis. Setiap anggota 

harus mengerti saat – saat kapan yang tepat untuk melakukan improvisasi, 

variasi, dan mengisi bagian kosongan dalam sebuah lagu guna menciptakan 

sebuah sajian musik keroncong yang baik dan berpadu dalam sebuah kesatuan 

yang harmonis (hlm. 31). 

Beliau berpendapat bahwa permainan musik keroncong ini sangat 

berkaitan erat dengan permainan musik secara berkelompok, oleh sebab itu 

diperlukan kerja-sama yang baik antar sesama anggota dalam memainkan 

sebuah komposisi lagu. Disamping pengetahuan, pengalaman, ataupun 

penguasaan musik yang baik, yang terpenting dalam sebuah kelompok musik 

keroncong adalah ketertiban dan keteraturan dalam mengikuti aturan – aturan 

yang telah ditentukan, selain itu hal penting lainnya adalah keseimbangan 

permainan antara tiap anggota pada saat memainkan musik (hlm. 31). 

2.2.3. Ciri Khas Keroncong Kontemporer 

Harmunah (1987) menjelaskan beberapa ciri khas yang pada musik keroncong 

yang sedang berkembang atau yang biasa disebut keroncong kontemporer. Secara 
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umum pada jenis keroncong asli, langgam, dan stambul tidak terjadi banyak 

perubahan, masih menggunakan aturan yang sifatnya baku. Perkembangan yang 

terjadi antara lain dari penggunaan lirik atau syair yang lebih membangkitkan 

semangat, menunjukan perjuangan, dan mengandung pujian terhadap sesuatu. 

Perkembangan lain yang terjadi adalah munculnya catatan partitur yang menulis 

notasi musik keroncong yang sangat membantu, karena pada saat itu tidak 

terdapat catatan partitur yang ditemukan, sehingga musik yang dimainkan 

memang murni hasil dari improvisasi (hlm. 40). 

Menurut Harmunah (1987) harmoni dalam musik keroncong kontemporer 

juga banyak mengalami perkembangan yang disebabkan oleh pengaruh musik – 

musik populer yang sedang berkembang pada saat ini seperti musik pop, jazz, 

rock, dan sebagainya. Contoh pengaruh dari perkembangan  harmoni tersebut 

dapat dilihat pada penggunaan akor – akor musik keroncong yang menjadi lebih 

variatif (hlm. 40). 

Beliau mengatakan bahwa pada musik keroncong kontemporer, instrumen 

musik mengalami perkembangan yang cukup luas yang disebabkan oleh pengaruh 

musik – musik yang berkembang pada saat itu. Untuk alat musik keroncong yang 

asli (biola, gitar, flute, ukulele, banjo, cello, bas) masih tetap digunakan dan tidak 

mengalami perubahan, kemudian ada beberapa penambahan seperti kelompok 

instrumen tiup (oboe, clarinet, saxophone, trombone, dll) dan kelompok 

instrumen pukul yang digunakan seperti penambahan alat musik perkusi dan drum 

set utuk mendukung ketukan irama dalam musik keroncong. Kemudian adanya 

penambahan instrumen musik moderen sebagai pengganti beberapa alat musik 
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keroncong seperti gitar elektrik dan piano yang biasa dapat dijadikan pengiring 

maupun pemegang melodi. Selain itu adanya penambahan jumlah instrumen 

gesek menjadi lebih banyak yang dibuat menjadi sebuah kelompok orkestra yang 

umumnya terdiri dari 12, 21, maupun 60 musisi dengan urutan (biola 1 – biola 2 – 

viola – cello – bas) (hlm. 45). 

Harmunah (1987) melanjutkan pada musik keroncong kontemporer, 

pembawaan musiknya sangat berbeda dengan keroncong tradisional. Terlihat pada 

keroncong tradisional bentuknya sangat terpaku dengan aturan yang sifatnya baku 

dan biasa dibawakan dengan cara yang lembut, luwes, lamban, dan cenderung 

bersifat melankolis. Sedangkan pada permbawaan musik keroncong kontemporer 

lebih terbuka dan menyerap variasi – variasi yang dibawa oleh aliran musik yang 

berkembang seperti contoh penerapan tempo cepat dengan ketukan musik rock 

ataupun penggunaan singkop – singkop seperti irama jazz yang semuanya itu 

merupakan pengaruh dari perkembangan musik yang terus terjadi (hlm. 46). 

Seperti yang dikatakan Lisbijanto (2013) bahwa musik keroncong kontemporer 

sudah sangat berkembang dan banyak menyerap aliran musik lain sehingga dapat 

dikatakan keroncong kontemporer tidak lagi bersifat murni sebagai musik 

keroncong (hlm. 19). 
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