BAB III
ANALISIS KOMPOSISI

A. Konsep Penyusunan Komposisi
Komposisi musik program “Kasih Ibu” yang digarap dengan genre pop jazz
dibagi menjadi tiga bagian yang menceritakan tentang kasih ibu. Penulis membuat
leitmotif, leitmotif adalah tema melodi yang menggambarkan sesuatu tokoh atau
suasana tertentu. Gerakan Pertama berjudul “Kebahagiaan” yang menceritakan
tentang bagaimana perasaan bahagia sosok ibu mulai mengandung, menanti saat
kelahiran, rasa was-was proses persalinan hingga rasa bahagia anaknya lahir dengan
sehat dan selamat. Diawali dengan intro musik yang ceria, leitmotif ibu muncul
dengan notasi yang melompat-lompat yang menggambarkan rasa bahagia menanti
kelahiran sang bayi. Pada bagian perasaan was-was dan proses melahirkan
digambarkan dengan akord-akord disonan dan improvisasi serta muncul leitmotif
penulis. Pada bagian rasa bahagia digambarkan dengan munculnya dua leitmotif ibu
dan penulis yang saling bersahutan
Gerakan kedua berjudul “Kesedihan” menceritakan tentang saat penulis jatuh
terpuruk dalam kelemahan kemudian muncul sosok ibu yang selalu memberikan
semangat dan kekuatan pada penulis. Pada bagian kelemahan digambarkan dengan
leitmotif penulis pada tonalitas minor dengan tempo lambat. Pada bagian terakhir
digambarkan dengan munculnya leitmotif ibu pada tonalitas mayor.
Gerakan ketiga berjudul “Rasa Syukur” menceritakan tentang bagaimana penulis
mengucapkan rasa syukur kepada tuhan akan hadirnya sosok ibu yang telah
mencurahkan rasa kasih sayangnya. Digambarkan dengan leitmotif penulis pada
tonalitas mayor serta adanya improvisasi.
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B. Analisis Struktural Komposisi “Kasih Ibu”
Analisis komposisi musik program “Kasih Ibu” secara keseluruhan dibagi
kedalam tiga gerakan. Gerakan pertama adalah kebahagiaan, gerakan kedua adalah
kesedihan, dan gerakan ketiga adalah rasa syukur. Berikut ini adalah jabaran dari
ketiga gerakan tersebut.

1. Gerakan Pertama : Kebahagiaan
Gerakan ini berstruktur A-B-A'. Bagian A yang pertama terdiri dari tiga periode
yaitu a-b-a’. Bagian B tediri dari dua periode yaitu a-b. Sedangkan bagian A', terdiri
dari periode a-b-a’ dengan penambahan modifikasi. Pada setiap perpindahan bagian
terdapat transisi dua sampai empat birama. Komposisi ini menggunakan sukat 2/4,
menggunakan tonalitas D mayor dan bertempo andante. Secara keseluruhan,
movement ini menggambarkan rasa bahagia ibu ketika melahirkan penulis.
Bagian introduksi dimulai dari birama 1-19 dan menggunakan akord progresi
GM7/A-BbM7/C, yang menceritakan tentang nuansa kebahagiaan seorang ibu yang
akan memiliki anak.

Notasi 1
Introduksi (birama 1-4)
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Introduksi awal, birama 1-4 dengan sukat 2/4, Keyboard dengan pola ritme 1/16
dan tema utama terletak pada melodi dari gitar elektrik dan hentakan ritme drum yang
menyatu dengan bass pada setiap ketukan genap, ditambah dengan nada panjang dari
alto saxophone yang mengikuti alur progresi akord GM7/A selama empat birama.

Notasi 2
Modulasi sesaat dan Pengulangan dalam Introduksi (birama 5-12)
Pada birama 5-8 terjadi modulasi sesaat menuju akord Bbmaj7/C dengan tema
utama dan pola iringan yang sama namun tetap mengikuti alur perpindahan akord,
dilanjutkan dengan pengulangan pada birama 9-12.
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Notasi 3
Sinkopasi dan Transisi dalam Introduksi (birama 13-19)
Selanjutnya, terdapat sinkopasi pada birama 13-15 dan dilanjutkan dengan
pengenalan pola ritme drum pada birama 16-19 sebagai transisi menuju Bagian A.
Bagian A diawali dengan leitmotif "ibu" yang dimainkan oleh alto saxophone
yang dimulai pada birama 20-34.
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Notasi 4
Frase Tanya Periode (a) (birama 20-27)
Pada birama 20-27 merupakan gambaran leitmotif ibu, merupakan frase tanya
yang dimainkan oleh alto saxophone dan merupakan periode (a), dengan ritme yang
ceria menggambarkan rasa bahagia menanti kelahiran sang bayi.
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Notasi 5
Frase Jawab Periode (a) (birama 28-36)
Pada birama 28-36 merupakan frase jawab dan diakhiri dengan akord A7/Eb-D6
sebagai berakhirnya periode (a).
Periode (b) dimulai dari birama 37-54. Pada periode ini, digambarkan sosok ibu
yang sudah tidak sabar menanti kelahiran anaknya.

Notasi 6
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Frase Tanya Periode (b) (birama 37-43)
Birama 37-43 merupakan frase tanya dari periode (b), yang diakhiri dengan akord
A-D pada birama 42 dan 43.

Notasi 7
Frase Jawab Periode (b) (birama 45-54)
Birama 45-54 merupakan frase jawab dari periode (b) diakhiri dengan kadens
otentik.
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Notasi 8
Periode (a') (birama 55-62)
Pada birama 55-62 merupakan periode (a') yaitu pengulangan dari frase jawab
pada periode (a), yang diakhiri dengan akord A7/Eb-D6. Periode (a') merupakan
periode terakhir dari bagian A.
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Notasi 9
Transisi menuju bagian B (birama 63-69)
Birama 63-69 merupakan bagian transisi untuk menuju bagian B dalam bagian
pertama ini.
Bagian B terdiri dari birama 70-103 secara garis besar menceritakan rasa kuatir,
dan sakit yang dialami ibu dalam proses persalinan serta lahirnya penulis kedalam
dunia. Periode (a) terdapat pada birama 70-89.
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Notasi 10
Periode (a) (birama 70 – 77)
Birama 70-77 menceritakan tentang bayi yang mulai bergeliat didalam
kandungan, dengan sukat 6/8 dimainkan oleh gitar dengan improvisasi spontan dalam
akor disonan.
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Notasi 11
Leitmotif Ibu dalam akor disonan periode (a) bagian B (birama 78-89)
Birama 78-89 ibu mulai merasakan sakit saat akan melahirkan dengan ditandai
muncul leitmotif ibu dalam akor disonan.
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Notasi 12
Periode (b) (birama 90-103)
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Pada birama 90-103 merupakan periode (b) menceritakan tentang penulis yang
telah lahir dengan selamat ke dalam dunia. Gambaran ini ditandai dengan munculnya
leitmotif "penulis" yang dimainkan oleh elektrik gitar dalam tanda sukat 4/4.
Birama 104-116 adalah bagian transisi dari bagian B menuju pada bagian A'.

Notasi 13
Sinkopasi dan Repetisi Pola Ritmis Keyboard dalam (birama 104 -110)
Pada birama 104 terdapat sinkopasi dan birama 105 keyboard memainkan pola
ritmik yang diulang-ulang sampai birama 110.
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Notasi 14
Sinkopasi sebagai akhir Bagian Transisi (birama 111-116)
Selanjutnya, dalam birama 111-116, terdapat sinkopasi sebagai tanda berakhirnya
bagian transisi.
Birama 117-163 merupakan bagian A' yang merupakan bagian A dengan
penambahan modifikasi. Bagian ini menggambarkan tentang kebahagiaan seorang ibu
karena anaknya lahir dengan selamat.
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Notasi 15
Modifikasi dalam Bagian A' (birama 133-156)
Penambahan modifikasi terdapat pada birama 133-156 leitmotif ibu dan penulis
saling bersahutan.
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Notasi 16
Akhir Gerakan Pertama (birama 166-172)
Birama 166-172 merupakan akhir dari bagian pertama, ditandai dengan adanya
sinkopasi.

2. Gerakan Kedua: Kesedihan
Bagian ini merupakan bagian yang bertempo andante yang memiliki struktur
yang sama dengan gerakan pertama, dengan sukat 4/4. Dengan tonalitas G mayor dan
banyak modulasi didalamnya. Secara garis besar menggambarkan saat penulis jatuh
dalam kesedihan, ibu selalu hadir memberikan kasih sayang dan semangat kepada
penulis, sehingga dapat melewati semua cobaan tersebut.

Notasi 17
Introduksi gerakan kedua (birama 1-3)

Diawali dengan introduksi keyboard masuk terlebih dahulu serta disusul dengan
melodi alto saxophone dan sinkopasi, bass, dan drum, introduksi ini menggambarkan
tentang penulis mulai masuk dalam keadaan sedih.
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Notasi 18
leitmotif dari penulis (birama 4-10)

Birama 4-10 merupakan gambaran leitmotif dari penulis dan juga merupakan
frase tanya periode (a) dalam akord minor.
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Notasi 19
Frase jawab periode (a) (birama 11-17)
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Birama 11-17 merupakan frase jawab dari periode (a) yang menggambarkan
penulis mulai masuk dalam kesedihan.

Notasi 20
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Periode (b) (birama 18-25)

Birama 18-25 merupakan periode (b) dengan adanya modulasi dari tonalitas G
menuju E.

Notasi 21
Transisi pada periode (b) (birama 26-27)
Birama 26-27 merupakan bagian transisi dari periode (b) menuju periode (a’).
Birama 28-34 periode (a’) merupakan pengulangan frase jawab dari periode (a).
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Notasi 22
Bagian transisi Bagian A-B (birama 35-38)

Bagian transisi perpindahan dari bagian A menuju bagian B terdapat pada
birama 35-38. Pada transisi tersebut penulis menggunakan tonalitas G mayor dan
diakhiri dengan kadens autentik (V-I) untuk modulasi ke bagian B dengan tonalitas A
mayor.
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Notasi 23
Leitmotif ibu periode (a) bagian B (birama 39-46)

Bagian B pada gerakan kedua ini muncul leitmotif alto saxophone yang
menggambarkan hadirnya sosok ibu ditengah kesedihan penulis. Tonalitas pada
bagian B ini menggunakan tonalitas A mayor. Bagian ini menggambarkan tentang ibu
memberi kasih sayang dan semangat untuk penulis. Birama 39-46 merupakan periode
(a) leitmotif ibu diulang-ulang mengikuti progresi akord yang ada.
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Notasi 24
Periode (b) (birama 50-55)

Periode (b) birama 50-55 terdapat melodi antara gitar dan alto saxophone yang
saling bersahutan menggambarkan tentang ibu hadir dalam keterpurukan penulis.
Birama 60-99 adalah bagian A’ yang merupakan pengembangan dari bagian A
dengan penambahan modifikasi.

Notasi 25
Modifikasi periode (b) birama (83-86)

Pada birama 83-86 modifikasi dengan modulasi sesaat dari tonalitas E mayor
menjadi Fis mayor. Birama 93-99 adalah periode (a’) dalam bagian A’ sekaligus
menjadi akhir dari gerakan kedua.
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3. Gerakan Ketiga: Rasa Syukur
Gerakan ketiga menggunakan bentuk yang sama dengan gerakan pertama dan
kedua, dengan tonalitas C mayor, menggunakan sukat 4/4, bertempo andante dengan
menggunakan irama 16 beat. Gerakan ini merupakan gerakan yang terakhir dari
penggambaran cerita Kasih Ibu. Gerakan ini menceritakan tentang ungkapan rasa
syukur penulis kepada Tuhan yang maha esa atas semua berkat dan kasih sayang sang
ibu.
Birama 1-9 merupakan bagian Introduksi dalam gerakan ketiga, bagian tema
introduksi ini dimainkan oleh alto saxophone.
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Notasi 26
Introduksi gerakan ketiga (birama 1-9)

Introduksi pada birama 1-4 tersebut diulang dua kali sampai birama 8. Pada
birama 9 muncul sinkopasi sebagai berakhirnya introduksi, dan transisi menuju
bagian A .

Notasi 27
Frase tanya periode (a) (birama 10-13)
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Notasi 28
Frase jawab periode (a) (birama 14-17)

Birama 10-17 merupakan tema utama yaitu leitmotif penulis dari bagian A,
yang dimainkan oleh elektrik gitar dengan tonalitas C mayor, dengan pembagian
birama 10-13 adalah frase tanya dan birama 14-17 adalah frase jawab pada periode
(a).
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Notasi 29
Periode (b) (birama 18-24)
Periode (b) leitmotif penulis muncul dengan irama samba pada birama 18-24
dengan pengulangan sampai birama 33 menggunakan tonalitas Eb mayor. Pada
birama 34-38 merupakan bagian (a’) yaitu pengulangan frase jawab dari periode (a)
serta berakhirnya bagian A.
Bagian B dari gerakan ketiga ini kembali menceritakan tentang sukacita dan rasa
syukur.

Notasi 30
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Frase tanya periode (a) (birama 42-45)

Pada birama 42-45 leitmotif ibu muncul yang dimainkan oleh alto saxophone
yang juga merupakan frase tanya dari periode (a).

Notasi 31
Frase jawab periode (a) (birama 46-49)

Pada birama 46-49 adalah frase tanya dari periode (a) pada bagian B, selain
itu birama 46-49 juga sebagai berakhirnya periode (a).
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Notasi 32
Bagian transisi (birama 50-53)

Kemudian birama 51-53 merupakan bagian transisi dari periode (a) menuju
periode (b) dengan pola unisono elektrik gitar, bass, keyboard, dan alto saxophone.
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Notasi 33
Frase tanya periode (b) (birama 54-61)

Birama 54-61 adalah frase tanya periode (b) dengan pola improvisasi alto
saxophone yang menggambarkan sukacita yang sangat dalam dari sosok ibu.
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Notasi 34
Frase jawab periode (b) (birama 62-69)

Birama 62-69 merupakan frase tanya dari periode (b) dan bagian akhir dari
bagian B dengan improvisasi gitar, yang menceritakan sukacita penulis.

57

Notasi 35
Bagian transisi (birama 70-74)

Birama 70-74 adalah bagian transisi dari bagian B menuju bagian A’ yang
pola melodinya diambil dari bagian introduksi.
Birama 75-103 yaitu bagian A’ yang merupakan pengulangan dari bagian A
dengan penambahan modifikasi.
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Notasi 36
Modifikasi pada bagian A’ (birama 83-90)

Birama 83-90 modifikasi dengan adanya melodi yang saling mengisi antara
gitar dan saxophone, yang diulang sampai birama 98. Birama 99-102 adalah periode
(a’) dari bagian A’. Birama 103-106 adalah bagian ending dari gerakan ketiga.
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