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BAB III

ANALISIS KOMPOSISI

Komposisi ini dibuat dalam bentuk sonata dengan harmonisasi jazz yang

terdiri dari 3 movement. Movement pertama berupa sonata form dengan irama swing,

movement kedua berbentuk ternary (A-B-A’) dengan irama blues dan movement

ketiga berupa rondo dengan struktur A-B-C-A’ yang dikemas dalam irama jazz rock,

latin dan ska. Instrumentasi yang digunakan antara lain; saksofon alto, saksofon

tenor, gitar elektrik, keyboard, bas elektrik, dan drum. First movement pada

komposisi ini bertempo cepat yaitu 145 bpm, mengusung beat swing seperti pada

perkembangan jazz di awal tahun 30-an. Bagian ini diawali dengan introduksi yang

terletak pada bas elektrik dan kemudian diikuti oleh keyboard, saksofon dan drum.

Pada bagian ini saksofon mendominasi permainan tema utama.

Memasuki second movement terdapat nuansa yang jauh berbeda dari bagian

pertama, dimana kita diajak untuk kembali mengingat irama blues yang memberi

pengaruh besar pada awal perkembangan musik jazz. Bagian ini diawali dengan

solo yang dimainkan oleh keyboard sebanyak 6 birama, kemudian diikuti saksofon

sebagai bagian introduksi. Bagian ini bertempo lambat 65 bpm dengan tanda sukat

4/4, instrumen gitar memainkan melodi utama, dan saksofon memainkan repetisi

dari melodi utama yang berperan penting dalam menciptakan suasana blues.

Selanjutnya third movement kembali memakai tempo cepat. Bagian ini banyak

mengalami perubahan tempo dan tanda sukat, diawali introduksi dengan tanda

sukat 4/4.Memasuki tema utama tanda sukat beralih menjadi 7/4, kemudian

beralih lagi dengan tanda sukat 4/4. Bagian ini mengusung irama jazz rock, latin

dan ska. Dalam hal ini irama jazz rock, latin dan ska berfungsi mewakili bentuk rondo

yang biasa digunakan pada bagian ketiga bentuk sonata klasik. Third movement
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merupakan bagian terakhir pada komposisi sonata jazz, terdapat modulasi tonika

pada bagian coda19 yang berfungsi memberikan efek klimaks. Untuk lebih jelasnya

analisis komposisi ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. First Movement

Bagian ini menggunakan bentuk sonata form, sedangkan struktur lagunya

adalah sebagai berikut:

19 Coda: melodi atau bagian akhir dalam sebuah komposisi.
20 Simbol ‘/’ dibelakang birama merupakan symbol ketukan, misalnya : birama 8 ketukan 1, disingkat
menjadi : birama 8/1.

Bagian Birama Keterangan

Introduksi 1-16

Eksposisi Tema 17-24 Tema 1, sukat 4/4 dalam
tonalitas E minor

25-32/220 Pengulangan tema 1
32/3-40/1 Tema 2, sukat 3/4 dalam

tonalitas G Mayor
40/2-48/1 Pengulangan tema 2

Transisi 48/2-56 Jembatan menuju subtema

Subtema 57-71/3 Sukat 4/4 dalam tonalitas D
mayor

71/4-72 Jembatan menuju
development

Pengembang-

an

Interlude 73-94 Tonalitas D mayor
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Tabel 3.1 Struktur First Movement

1. Bagian Introduksi (Birama 1-16)

a. Bagian ini merupakan bentuk pembuka yang diawali dengan permainan bas

elektrik dalam frase per 4 birama (Gambar 3.1). Bagian ini juga berupa

rangkaian melodi dengan progresi akord serta pola motif sinkopasi dalam

tangga nada G mayor yang dibuka dengan akord VI (Em7).

b. Pada birama ke 9-12 terdapat pola melodi yang dimainkan oleh saksofon alto

yang berfungsi sebagai melodi utama pada introduksi (Gambar 3.2). Kemudian

pada birama 13-16 saksofon alto dan tenor memainkan pola melodi utama

secara homofoni dalam interval 4 mayor dibawahnya.

c. Pada birama 9-16 keyboard memainkan progresi akord yang diulang-ulang

dengan sinkopasi yang bersamaan dengan saksofon, bas, dan drum (Gambar

3.3).

Rekapitulasi Introduksi 96-98 Jembatan menuju rekapitulasi

100-107 Introduksi bagian A’

Tema 108-115 Tema 1 dalam tonalitas G
mayor

116-123/2 Pengulangan tema 1
123/3-139/1 Tema 2 dengan

pengembangan melodi utama

139/2-142 Jembatan menju subtema

Subtema 143-157 Tonalitas G mayor

158-167 Coda
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Gambar 3.1. Birama 1-4 Pola ritme bas introduksi first movement

Gambar 3.2. Birama 9-12 Motif bagian introduksi saksofon altofirst movement

Gambar 3.3. Progresi akord dan sinkopasi introduksi first movement

Gambar 3.4. Birama 17-20 Periode tunggal bagian A Tema 1

2. Eksposisi

Bagian eksposisi secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai bagian tema yang

terdiri dari tema utama, sub tema, dan transisi, sedangkan analisis lebih jelasnya

adalah sebagai berikut:

a. Tema Utama

Terdapat dua bagian dalam tema utama yaitu A dan B yang masing-masing

berupa periode tunggal dan semi frase. Bagian A dengan tanda sukat 4/4 dan
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bagian B dengan tanda sukat 3/4.

Bagian A (bir: 17-24)

Bagian ini berupa periode tunggal yang terdiri dari dua motif.Motif pertama

pada birama 17-20 dan motif kedua pada birama 21-24.Periode tersebut selanjutnya

diulang kembali pada birama 25-32 dengan sedikit variasi pada bagian

akhir.(Gambar 3.4)

Bagian B (bir: 32/3-48/1)

Bagian ini terdapat perubahan tanda sukat menjadi 3/4 dan modulasi ke relatif

mayor dari E minor yaitu G mayor.Bagian ini merupakan semi frase yaitu berupa

motif pada birama 32(ketukan ketiga) – 40(ketukan pertama) yang dimainkan oleh

saksofon tenor.Selanjutnya motif tersebut diulang kembali (repetisi21) secara

homofoni oleh saksofon alto dan saksofon tenor pada birama 40(ketukan kedua) –

48(ketukan pertama). (Gambar 3.5)Bagian tersebut dimulai dengan akord

supertonika (II), kemudian ke dominan (V) selanjutnya kembali ke akord tonika (I)

dan diakhiri dengan akord submedian (VI).

b. Transisi

Bagian transisi birama 49–56 merupakan penghubung antara tema utama dan

subtema, terdapat perubahan tanda sukat dari 3/4 menjadi 4/4 dan dimainkan

dengan dinamika forte. Terdapat modulasi dari tonika (G mayor) menuju dominan

(D mayor) dengan progresi akord sebagai berikut: (Gambar 3.6)

21Repetisi: mengulang motif yang sama di birama yang lain sama seperti
motif semula.
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Gambar 3.5 Birama32 – 40 Motif semi frase bagian B saksofon tenor

Gambar 3.6 Birama 49-56 Progresi akor bagian transisi

c. Subtema

Bagian subtema dapat pula dikatakan sebagai bagian refrain dari keseluruhan

lagu, berupa periode ganda yang terdiri dari dua bagian yaitu kalimat a dan b.

Pada bagian ini terjadi perubahan tonalitas dimana sebelumnya terdapat tonalitas

G mayor sedangkan pada bagian ini tonalitas berubah ke dominan dari akor tonika

yaitu D mayor. Pada bagian inilah rasa swing benar-benar muncul dimana terjadi

perubahan karakter permainan bas elektrik yang lebih mengalir yang digambarkan

dengan gaya walking bass serta permainan drum yang lebih tenang sebagai salah

satu ciri dari gaya musik swing. (Gambar 3.7)Analisa lebih jelasnya adalah sebagai

berikut:

1. Kalimat a

Bagian ini berupa motif pada birama 57-60 yang selanjutnya diulang pada
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birama 61-64 dengan variasi pada ritme. (Gambar 3.8) Kalimat ini dimulai dengan

akor supertonika (E minor) dan diakhiri dengan akor tonika (D mayor).

2. Kalimat b

Bagian ini berupa motif semi frase yang terdiri dari figur22 1 dan figur 2 yang

dimainkan oleh saksofon alto dan diulangi oleh saksofon tenor. (Gambar 3.9)

Kalimat ini dimulai dengan akor supertonika (E minor) dan diakhiri dengan akor

submedian (B minor). Selanjutnya bagian ini diulang pada birama 69-72 dengan

variasi pada bagian akhir, yaitu pada birama 71-72 (Gambar 3.10) saksofon

memainkan figur 2 secara homofoni yang dimulai dari ketukan gantung di ketukan

ke empat birama 70 dan diselesaikan dengan not penuh pada birama 73. Bagian

pengulangan ini diakhiri dengan akor dominan dan terdapat ritardando23 pada

birama 71 ketukan ketiga sebagai jembatan menuju pengembangan, hal tersebut

dikarenakan terdapat perubahan tempo pada bagian pengembangan menjadi 115

bpm.

Gambar 3.7. Birama 57-60 Gaya permainan drum dan bas elektrik bagian
subtema

22Figur: melodi yang pendek atau unsur musik yang lebih kecil dari motif.
23Ritardando: istilah perubahan tempo dalam musik, yaitu melambat secara bertahap.
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Gambar 3.8. Birama 57-64Kalimat a subtema

Gambar 3.9. Birama 65-68 Figur semi frase kalimat b subtema

Gambar 3.10. Birama 70-73 Variasi figur 2 kalimat b subtema

3. Pengembangan (development)

Bagian pengembangan birama 73-85 dimainkan dalam tonalitas D mayor

dimulai dengan akor I (Dmaj7) dengan tempo yang lebih lambat dari bagian

eksposisi yaitu 115 bpm, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan karakter

bentuk sonata form. Bagian ini memunculkan motif yang benar-benar baru, karena

tidak mengolah motif yang sudah ada pada bagian sebelumnya.Bagian ini terdiri
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dari tiga bagian atau episode. Episode pertama berupa solo keyboard, episode

kedua berupa solo saksofon alto, dan episode ketiga berupa coda. Solo yang

dimaksudkan tidak bersifat improvisatoris, karena solo dimainkan sesuai dengan

notasi yang tertulis. Berikut ini adalah analisa yang lebih mendalam:

a. Episode pertama birama 73-81 ketukan ketiga berupa solo keyboard yang

dimainkan dengan diiringi bas elektrik dan drum dengan gaya musik swing.

(Gambar 3.11)

b. Episode kedua birama 81 ketukan empat – 85 merupakan solo oleh saksofon

altoyang berupa motif semi frase. (Gambar 3.12) Pada bagian ini terdapat tutti

pada birama 84 ketukan ketiga dalam akor dominan A mayor yang dimainkan

bersama keyboard, bas elektrik dan drum.

c. Episode ketiga birama 86-94 berupa coda yang terdiri dari empat motif semi frase.

Pada bagian ini terdapat modulasi langsung yang bersifat sementara yaitu pada

birama 90-93 dan diakhiri dengan modulasi ke akor Bmaj7. (Gambar 3.13)

d. Pada bagian akhir setelah coda terdapat transisi pada birama 95-99 sebagai

jembatan menuju ke bagian selanjutnya yaitu rekapitulasi. Bagian transisi

tersebut berupa istirahat pada birama 95 dan dilanjutkan dengan rangkaian blok

akor B7 dan C7 pada birama 96-98 yang dimainkan oleh keyboard dan bas

elektrik. (Gambar 3.14) Akor B7 dan C7 dipilih sebagai penghubung menuju

rekapitulasi yang diawali dengan akor E minor.
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Gambar 3.11. Birama 73-81/3 Solo keyboard episode 1 bagian pengembangan

Gambar 3.12. Birama 81-85 Solo saksofon alto episode 2 bagian pengembangan

Gambar 3.13. Birama 86-94 Motif coda bagian pengembangan

Gambar 3.14. Birama 96-98 Progresi blok akor transisi bagian pengembangan
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3. Pengulangan (rekapitulasi)

Bagian rekapitulasi merupakan pengulangan dari bagian Eksposisi yang terdiri

dari introduksi pada birama 100-107, tema utama pada birama 108-139, transisi

birama pada birama 140-142, subtema pada birama 143-158 ketukan ketiga dan coda

pada birama159-167. Secara keseluruhan bagian ini tidak jauh berbeda dengan

bagian eksposisi, hanya saja terdapat sedikit perbedaan di beberapa bagiannya.

a. I

ntroduksi

Bagian ini pada dasarnya memiliki motif dan progresi akor yang sama

dengan bagian introduksi diawal komposisi ini, hanya saja pada bagian ini tidak

dimulai dengan instrumen bas elektrik. Bagian ini dimulai dengan keyboard

pada ketukan keempat birama 99 dan selanjutnya dimainkan secara bersamaan

oleh seluruh instrumen pada birama 100-107 dengan beberapa sinkopasi seperti

pada di bagian awal.

b. T

ema Utama

Pada bagian ini tidak terjadi perubahan pada setiap bagiannya, seluruh

bagian tema utama diulang secara utuh pada birama 108-139. Terdapat dua

bagian dalam tema utama yaitu A dan B yang masing-masing berupa periode

tunggal dan semi frase. Bagian A dengan tanda sukat 4/4 dan bagian B dengan

tanda sukat 3/4.

c. Transisi

Bagian transisi birama 140–142 merupakan penghubung antara tema utama
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dan subtema, terdapat perbedaan dengan transisi pada bagian eksposisi yaitu

tidak terdapat modulasi. Bagian ini terdiri dari figur dan tutti pada birama 142

yang dimainkan instrumen saksofon dan keyboard. (Gambar 3.15)

Gambar 3.15. Birama 140-142 Transisi bagian rekapitulasi

d. Subtema

Bagian ini merupakan bagian akhir dari first movement komposisi Sonata Jazz.

Subtema terdiri dari dua bagian yang berupa periode ganda yang terdiri dari

dua bagian yaitu kalimat a dan b. Pada bagian ini terdapat perbedaan dengan

bagian subtema pada bagian eksposisi yaitu tidak terdapat modulasi. Terdapat

perbedaan yang signifikan dengan subtema pada bagian eksposisi, yaitu

perbedaan dalam tangga nada, di bagian eksposisi subtema dalam dominan

sedangkan pada bagian rekapitulasi subtema dalam tonika yaitu G mayor, selain

itu terdapat variasi pada tema utama di bagian ini. Perubahan tersebut juga

berdampak pada perubahan posisi akor pada instrument keyboard dan bas

elektrik.

1. Kalimat a

Bagian ini berupa motif pada birama 143-146 yang selanjutnya diulang
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pada birama 147-150 dengan variasi pada ritme. (Gambar 3.16) Kalimat ini

dimulai dengan akor supertonika (A minor) dan diakhiri dengan akor tonika

(D mayor).

2. Kalimat b

Bagian ini berupa motif semi frase yang terdiri dari figure 1 dan figure 2

yang dimainkan oleh saksofon alto dan diulangi oleh saksofon tenor. (Gambar

3.17) Kalimat ini dimulai dengan akor supertonika (A minor) dan diakhiri

dengan akor submedian (E minor). Selanjutnya bagian ini diulang pada birama

155-158 dengan variasi pada bagian akhir, yaitu pada birama 157-158, yaitu

saksofon memainkan figur 2 secara homofoni yang dimulai dari ketukan

gantung di ketukan ke empat birama 158. Terdapat perbedaan yang signifikan

dengan subtema pada bagian eksposisi, jika pada bagian eksposisi intrumen

saksofon alto memainkan figur 1 dan 2 selanjutnya diulangi oleh saksofon

tenor, pada bagian ini intrumen saksofon tenor memainkan figur 1 dan 2

selanjutnya diulangi oleh instrument saksofon alto.

Terdapat coda di bagian akhir dari rekapitulasi yaitu pada birama 159-

167.Bagian ini mengambil motif dari transisi di bagian eksposisi pada birama

49-54 dan motif dari transisi di bagian rekapitulasi pada birama 141 ketukan

empat-142. (Gambar 3.18)

Gambar 3.16. Birama 143-146 Motif kalimat a subtema
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Gambar 3.17. Birama 151-158 figur kalimat b subtema

Gambar 3.18. Birama 159-167 coda bagian pengulangan

B.SecondMovement

Second movement komposisi Sonata jazz memiliki tiga bagian dengan struktur

sebagai berikut (Tabel 3.2). Bagian ini dikemas dengan gaya musik blues dengan

tempo lebih lambat dari first movement yaitu 65 bpm.

Bagian Birama Keterangan

Introduksi 1-12 Tonalitas G mayor

Bagian A Tema 1 13-24 Tonalitas G mayor

Tema 2 25-33 Tonalitas G minor

Bagian B Interlud

e

35-37 Tonalitas G mayor
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Bagian A’ Tema 1 58/4-72/3 Tonalitas G mayor

Tema 2 72/4-81/2 Tonalitas G minor

Coda 81/4-83 Tonalita G mayor

Tabel 3.2 Struktur Second Movement

1. Introduksi (Birama 1-12)

Bagian ini merupakan bentuk pembuka yang diawali dengan solo instrumen

keyboard pada birama 1-8 (Gambar 3.19). Selanjutnya bagian ini diakhiri dengan

kadens tengah pada birama 11-12 yang berfungsi sebagai jembatan menuju bagian

A.

2. Bagian A

Secara keseluruhan bagian A dapat dikatakan sebagai bagian tema, terdapat dua

bagian yaitu tema 1 dan tema 2 dimana masing-masing berupa periode tunggal.

Berikut adalah analisis yang lebih mendalam:

a. Tema 1 (Birama 13-24)

Bagian ini berupa periode tunggal yang terdiri dari tiga motif yang dimainkan

gitar elektrik yaitu motif 1 birama 12 ketukan keempat – 14 ketukan ketiga,

motif 2 birama 14 ketukan keempat – 16 ketukan ketiga, motif 3 birama 16

ketukan keempat – 18 ketukan kedua (Gambar 3.20). Bagian ini menggunakan

rangkaian progresi akor blues 12 bar dan di bagian akhir terdapat kadens plagal

pada birama 21-24 (Gambar 3.21).

b. Tema 2 (Birama 25-33)
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Bagian ini berupa periode tunggal semi frase yang terdiri dari dua motif, pada

tema 2 ini melodi utama pada motif 1 dan motif 2 dimainkan oleh saksofon alto

dan tenor (Gambar 3.22). Pada birama 31-33 terdapat kadens plagal yang

dikembangkan dari kadens bagian tema 1, dan di bagian akhir pada birama 34

terdapat tutti yang dimainkan seluruh instrumen dalam akor G mayor (Gambar

3.23). Bagian tutti ini berfungsi sebagai jembatan sekaligus persiapan untuk

memasuki bagian B pada second movement ini.

Gambar 3.19. Birama 1-8 Solo keyboard bagian introduksi

Gambar 3.20. Birama 11-20 Motif tema 1 Bagian A
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Gambar 3.21. Birama 13-24 Progresi akor figur bas tema 1 Bagian A

Gambar 3.22. Birama 24-30 Motif tema 2 Bagian A
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Gambar 3.23. Birama 34-36 Tutti tema 2 Bagian A

3. Bagian B

Bagian B pada second movement berupa solo atau interlude yang dimainkan oleh

instrumen gitar elektrik pada birama 35-45 (Gambar 3.24), dan instrumen saksofon

alto pada birama 47-57 (Gambar 3.25). Bagian ini mengunakan progresi akor yang

hampir sama dengan progresi akor pada tema 1 bagian A, hanya saja di bagian ini

diawali dengan akor submedian C mayor dan diakhiri dengan akor tonika G mayor

(Gambar 3.26), selanjutnya progresi akor tersebut diulang pada birama 47-57. Solo

pada bagian B bersifat improvisatoris dan lebih bebas, sesuai dengan ciri khas

musik jazz. Namun, solo dapat dilakukan sesuai dengan notasi yang tertulis.

Improvisasi dilakukan dengan menggunakan tangga nada G minor pentatonik blues.

Gambar 3.24. Birama 35-46 Solo gitar elektrik Bagian B
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Gambar 3.25. Birama 47-58 Solo saksofon alto Bagian B

Gambar 3.26. Birama 35-46 Progresi akor figur bas Bagian B

4. Bagian A’

Bagian A’ merupakan pengulangan dari bagian A yang terdiri tema 1 pada

birama 58 ketukan keempat –72 ketukan ketiga, tema 2 pada birama 72 ketukan

keempat – 81 ketukan kedua dan coda pada birama 81 ketukan ketiga - 83. Secara

keseluruhan bagian ini tidak jauh berbeda dengan bagian A, hanya saja terdapat

sedikit perbedaan di beberapa bagiannya.

a. T

ema 1

Bagian ini berupa periode tunggal yang terdiri dari tiga motif, Terdapat

perbedaan yang signifikan pada bagian ini yaitu pada bagian A melodi utama
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dimainkan oleh gitar elektrik sedangkan pada bagian ini melodi utama

dimainkan oleh gitar elektrik dan saksofon tenor secara unison. Rangkaian

melodi dan progresi akor pada bagian ini menjadi lebih komplek karena

terdapat beberapa variasi pada melodi utama (Gambar 3.27) dan progresi akor

(Gambar 3.28).

b. Tema 2

Bagian ini berupa periode tunggal yang terdiri dari dua motif yaitu motif 1 pada

birama 72 ketukan keempat – 74 ketukan kedua dan motif 2 pada birama 74

ketukan ketiga – 76 ketukan ketiga. Secara keseluruhan bagian ini tidak jauh

berbeda dengan bagian A, hanya saja terdapat perubahan pada instrumen yang

berperan sebagai melodi utama pada motif 1 dan motif 2. Pada bagian ini gitar

elektrik berperan sebagai melodi utama (Gambar 3.29) sedangkan saksofon

perperan sebagai pengiring dan meniru ritme permainan keyboard (Gambar

3.30). Bagian ini diakhiri dengan coda pada birama 82 ketukan ketiga – 83,

terdapat ritardando pada birama 83 sebagai jembatan menuju third movement.

Gambar 3.27. Birama 58-61 Motif tema 1 bagian A’
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Gambar 3.28. Birama 59-76 Progresi akor figure bas tema 1 bagian A’

Gambar 3.29. Birama 72-76 Motif tema 2 bagian A’

Gambar 3.30. Birama 73-76 Ritme pola iringan tema 2 bagian A’

C. ThridMovement

Third movement merupakan gerakan terakhir dari keseluruhan komposisi Sonata

Jazz, pada bagian ini terdapat tiga bagian dengan tanda sukat dan tempo yang

berbeda. Di awali dengan introduksi dengan sukat 4/4 dan 7/4 dalam tempo 225
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bpm, kemudian masuk ke bagian inti lagu tanda sukat menjadi 4/4. Bagian inti

lagu yang dimaksud merupakan bentuk rondo dengan struktur A-B-C-A’, pada

bagian ini terjadi perubahan tempo di beberapa bagian. Bagian A dan B merupakan

bagian tema utama yang dikemas dengan gaya musik jazz rock dan latin, bagian C

merupakan bagian solo yang dikemas dengan gaya musik ska, sedangkan bagian A’

merupakan pengulangan dari bagian A. Third movement terinspirasi dari karya New

York Ska Jazz Ensemble yang berjudul Boogie Stop Shuffle. Berikut table struktur

third movement:

Bagian Birama Keterangan

Introduksi 1-5 Tonalitas G mayor dengan tanda sukat 4/4

6-27 Tonalitas E minor dengan tanda sukat 7/4

Bagian A 28-66 Tonalitas E minor dengan tanda sukat 4/4

Bagian B 67-98/1 Tonalitas E minor

Bagian C 98-168 Tonalitas E minor

Bagian A’ 168-210 Tonalitas E minor

Coda 211-219 Tonalitas E minor

Tabel 3.3

Struktur Third Movement

1. Bagian Introduksi (birama 1-27)

a. Bagian ini terdiri dari dua bagian yang merupakan bagian pembuka pada

third movement. Bagian pertama (birama 1-5) berupa tutti dalam akor D

mayor yang merupakan akor dominan dari relatif mayor tonika (Gambar

3.31).
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b. Bagian kedua (birama 6-27) diawali dengan permainan keyboard dengan

progresi akor Em7 dan Bm9 pada birama 6-9 dan D#m7 dan A#m9 pada

birama 10-13 (Gambar 3.32), rangkaian akor tersebut menjadi satu frase

yang kemudian diulang pada birama 14-25 dengan teknik diminusi pada

jumlah birama.

c. Pada birama 14-17 gitar elektrik memainkan motif melodi utama (Gambar

3.33) yang kemudian diulang secara unison dan homofoni bersama saksofon

alto dan tenor pada birama 18-25 (Gambar 3.34).

d. Terdapat tutti pada birama 26-27 dengan tanda sukat 4/4 dan 5/4 (Gambar

3.35) dengan progresi akor Em9 dan Bm7 yang berfungsi sebagai jembatan

untuk menuju bagian A.

Gambar 3.31. Birama 1-5 Tutti bagian introduksi
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Gambar 3.32. Birama 6-13 Progresi akor introduksi

Gambar 3.33. Birama 14-17 Motif dan Progresi akor introduksi

Gambar 3.34. Birama 22-25 Pengulangan motif introduksi

Gambar 3.35. Birama 26-27 Tutti kedua introduksi
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2. Bagian A (birama 28-66)

Bagian A merupakan bagian tema dengan tanda sukat 4/4 yang berupa periode

tunggal yang terdiri dari semifrase.Bagian ini dikemas dengan gaya musik jazz rock.

Gaya musik jazz rock pada bagian ini dimunculkan dengan pola permainan drum

dan bas elektrik (Gambar 3.36), sedangkan instrumen keyboard memainkan akor

dan gitar elektrik memainkan melodi utama (Gambar 3.37). Melodi utama pada

bagian ini dimainkan oleh gitar elektrik, diawali dengan munculnya motif pada

birama 28-30, motif tersebut dikembangkan pada birama 31 ketukan kedua - 34

(Gambar 3.38), selanjutnya pengembangan motif tersebut diulang terus - menerus

dengan teknik imitasi ritme24 namun dengan pergerakan akor yang berbeda.

Bagian ini diawali dengan akor E minor sebagai tonika dengan pergerakan akor

Em9 dan Am9 (Gambar 3.39), pada birama 44-59 terdapat modulasi ke D minor

dengan pergerakan akor Dm11 dan Gm9. Selanjutnya pada birama 60-66 terdapat

modulasi yaitu kembali ke tonika E minor dan diakhiri dengan akor B mayor,

bagian ini merupakan coda yang berupa tutti (Gambar 3.40).

Gambar 3.36. Birama 28-31 Pola permainan drum dan bas elektrik Bagian A

24Imitasi ritme :pengulangan ritme pada motif yang sudah ada namun dengan pergerakan melodi
yang berbeda.
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Gambar 3.37. Birama 28-31 Pola ritme akor dan melodi utama Bagian A

Gambar 3.38. Birama 28-34 Motif Bagian A

Gambar 3.39. Birama 28-35 Pergerakan akor Bagian A

Gambar 3.40. Birama 64-66 Coda Bagian A
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3. Bagian B (birama 67-98 ketukan pertama)

Tema utama pada bagian ini dimainkan oleh saksofon alto dan tenor, terdiri dari

dua bagian yaitu bagian A yang merupakan frase tanya dan bagian A’ yang

merupakan frase jawab. Bagian ini dikemas dengan gaya musik latin, hal tersebut

dapat dilihat dari irama drum dan gitar elektrik (Gambar 3.41).

a. Bagian a

Bagian ini merupakan periode yang terdiri dari motif 1 birama 67 ketukan

keempat – 71 ketukan kedua, motif 2 birama 71 ketukan keempat - 75 ketukan

kedua (Gambar 3.42) dan motif 3 birama 79 ketukan ketiga – 83 (Gambar 3.43).

Pada bagian ini terdapat frase tanya pada 75 ketukan keempat – 83 yang

terbentuk berdasarkan motif 1 dan 3 (Gambar 3.43), bagian ini dimulai dengan

akor E minor dan diakhiri dengan akor B mayor

b. Bagian a’

Bagain ini terdiri dari tiga motif yaitu motif 1 birama 83 ketukan keempat – 87

ketukan kedua, motif 2 birama 87 ketukan keempat - 91 ketukan kedua dan

motif 3 birama 95 ketukan keempat – 98 ketukan pertama. Secara keseluruhan

bagian a’ merupakan pengulangan dari bagian a, hanya saja terdapat variasi

pada beberapa bagiannya. Pada birama 91 ketukan keempat - 98 ketukan

pertama terdapat frase jawab yang terbentuk berdasarkan motif 1 dan motif 3

(Gambar 3.44).
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Gambar 3.41. Birama 68-71 Irama drum dan gitar elektrik bagian B

Gambar 3.42. Birama 68-75 Kalimat a dan b bagian A

Gambar 3.43. Birama 75-84 Frase tanya bagian B
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Gambar 3.44. Birama 91-98 Frase jawab bagian B

4. Bagian C (birama 98-168)

Secara keseluruhan bagian C merupakan bagian solo atau interlude yang terdiri

dari dua bagian utama yaitu episode a dan b. Bagian a merupakan bagian solo

drum yang dimainkan dalam tempo 215 bpm, bagian ini masih dalam gaya musik

latin. Bagian b merupakan bagian solo saksofon, bagian ini dikemas dalam gaya

musik ska, dimainkan dalam tempo 165 bpm dengan tanda sukat 4/4.

a. Episode a (birama 98-165)

Bagian ini diawali dengan sebuah frase yang dimainkan oleh keyboard pada

birama 98-101 (Gambar 3.45), frase tersebut kemudian diulang secara unison

bersama saksofon dan gitar elektrik pada birama 102-104 dengan variasi melodi

di bagian akhir (Gambar 3.45). Selanjutnya frase tersebut diulang oleh gitar

elektrik mulai birama 106-121 dengan beberapa sinkopasi yang dimainkan oleh

instrument saksofon, keyboard, dan bas elektrik (Gambar 3.46), pada

pengulangan ini instrumen drum mulai melakukan solo. Solo drum pada bagian

ini bersifat improvisatoris dan lebih bebas, hanya saja tetap mengikuti beberapa
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sinkopasi yang ada (Gambar 3.46).

b. Episodeb (birama 122-168)

Bagian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu solo saksofon alto dan solo saksofon

tenor, namun kedua bagian tersebut menggunakan pergerakan akor yang sama.

Episode b secara keseluruhan dikemas dengan gaya musik ska, hal tersebut

ditunjukkan dari gaya permainan drum, gitar elektrik memainkan ritme disetiap

ketukan gantung dan bas elektrik memainkan gaya walking bass (Gambar 3.47).

Solo saksofon alto dimulai pada birama 123-142 (Gambar 3.48) dan diakhiri

dengan tutti yang dimainkan bersama saksofon tenor pada birama 143-145

(Gambar 3.49), selanjutnya solo saksofon tenor dimulai pada birama 145-165

(Gambar 3.50), dan diakhiri dengan tutti yang sama pada bagian solo saksofon

alto, tutti tersebut sekaligus berfungsi sebagai jembatan untuk menuju kebagian

selanjutnya yaitu bagian A’. Solo pada instrumen saksofon alto dan saksofon

tenor dimainkan sesuai dengan notasi yang tertulis karena solo tidak bersifat

improvisatoris.

Gambar 3.45. Birama 98-104 Frase episode a bagian C
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Gambar 3.46. Birama 106-112 Pola sinkopasi episode a bagian C

Gambar 3.47. Birama 123-126 Pola permainan instrumen pengiring episode b

bagian C
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Gambar 3.48. Birama 123-142Solo saksofon alto episode b bagian C

Gambar 3.49. Birama 143-145 Tutti episode b bagian C

Gambar 3.50. Birama 145-165 Solo saksofon tenor episode b bagian C
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5. Bagian A’ (birama 168-219)

Secara keseluruhan bagian A’ merupakan bagian pengulangan dari bagian A,

hanya saja terdapat perbedaan pada beberapa bagiannya. Bagian ini diawali

dengan introduksi yang berupa progresi blok akor pada birama 168-175 yang

dimainkan oleh instrumen keyboard dan bas elektrik (Gambar 3.51). Selanjutnya

tema utama pada bagian A diulang secara utuh pada birama 176-210 dengan

progresi akor dan dinamika yang sama pada bagian A. Terdapat coda pada bagian

akhir yaitu pada birama 211-219 dan diakhiri dengan akor Bb11 pada birama 215

ketukan keempat yang kemudian ditahan sampai birama 219 ketukan kedua

(Gambar 3.52). Selanjutnya bagian ini diakhiri dengan tutti pada dua ketuk birama

terakhir (birama 219) dalam akor E mayor (Gambar 3.52). Hal tersebut dilakukan

untuk memberikan efek klimaks pada third movement yang merupakan bagian

terakhir dari karya Sonata Jazz.

Gambar 3.51. Birama 168-175 Introduksi bagian A’
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Gambar 3.52. Birama 212-219 Coda bagian A’


