
BAB III

ANALISIS KOMPOSISI

Komposisi musik program “Ester” merupakan representasi kisah yang diangkat 

berdasarkan  Kitab  Ester.  Pergerakan  alur  komposisi  disesuaikan  dengan  tiap 

bagian kisah tersebut dengan singkat dan cepat. Komposisi ini terdiri dari 3 babak 

yang  masing–masing  berdasarkan  peristiwa  yang  menjadi  tema  utama  pada 

bagian-bagian kisah.

Komposisi  ini  menggunakan  leitmotif  sebagai  ide  musikal  yang  berfungsi 

menggambarkan tokoh dalam kisah tersebut, yakni Ester, Mordekhai, Hagai, Raja 

dan  Haman.  Berikut  adalah  leitmotif  yang  digunakan  dalam komposisi  musik 

program “Ester” dalam format musik kamar, untuk menggambarkan para tokoh:

Tokoh Ester

Gambar 3.1 Melodi tokoh Ester

Tokoh Mordekhai

Gambar 3.2 Melodi tokoh Mordekhai

Tokoh Hegai

Gambar 3.3 Melodi tokoh Hegai

Tokoh Raja

Gambar 3.4 Melodi tokoh Raja
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Tokoh Haman

Gambar 3.5 Melodi tokoh Haman

Komposisi  ini  menggunakan  format  musik  kamar  yang  terdiri  dari  flute,  

percussion, gitar,  solo  soprano, violin, viola,  dan  cello.  Leimotif  Ester dengan 

karakter yang lembut dimainkan oleh flute yang mempunyai warna suara lembut 

dan terang. Viola yang mempunyai karakter suara hangat dipilih untuk memainkan 

Mordekhai  yang  bijaksana.  Leitmotif  Hegai  dimainkan  oleh  violin  I yang 

mempunyai  karakter  suara  nyaring.  Tokoh  Raja   dengan  karakternya  yang 

berwibawa, tegas, dan berkuasa dimainkan oleh cello yang memiliki register suara 

rendah  dan  tebal.  Tokoh  antagonis  yaitu  Haman  dimainkan oleh  violin  II. 

Leitmotif-leitmotif  tersebut muncul bergantian dan bersamaan sesuai dengan alur 

munculnya  tokoh  yang  dimainkan oleh  kelima  instrumen  di  atas.  Untuk 

merepresentasikan suasana,  percussion, gitar,  dan  solo  soprano bersama dengan 

kelima instrumen di  atas  yang sedang tidak memainkan  leitmotif, membangun 

suasana yang mengarah pada bagian kisah yang dimaksud. 

Bentuk program yang digunakan dalam komposisi  ini  adalah narasi.  Narasi 

dipilih sebagai bentuk program dalam komposisi ini agar pendengar dapat lebih 

mudah memahami alur cerita yang berjalan bersama dengan musik tanpa perlu 

membaca program dalam bentuk tulisan.

A. BABAK I

Babak pertama menceritakan perjalanan Ester menjadi seorang ratu. Babak 

ini terdapat pengenalan tokoh Ester, Mordekhai, Hegai dan Raja.
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Gambar 3.6 Birama 1–6 Introduksi (Babak I)

Babak pertama, birama 1-10 merupakan introduksi yang memperkenalkan 

suasana  kompleks  Susa.  Tonalitas  A minor  harmonis,  sukat  4/4  dan  tempo 

sedang  digunakan  sebagai  pembuka. Tangga  nada  A  minor  dipilih  untuk 

menggambarkan  kelembutan  Ester.1 Dasar  penggambaran  suasana 

menggunakan pola akor iv-i membentuk kadens plagal untuk menggambarkan 

cerita yang diambil dari alkitab. Kisah Ester berasal dari timur tengah. Maka, 

teknik pizzicato2 yang dimainkan cello bersamaan dengan tamborin dan perkusi 

yang memainkan ritme singkupasi digunakan untuk mendukung penggambaran 

nuansa timur tengah. 

1 Ernst  Pauer,  The  Element  Of  Beautifull  In  Music(London:  Novello  And Company, 

Limited, 1923), 24.
2Pizzicato : dipetik

17



Gambar 3.7 Birama 11-16 Ester ditangkap (Babak I)

Leitmotif Ester muncul pada birama 11-14 dimainkan oleh flute. Kadens 

yang  digunakan  adalah  kadens  sempurna.  Birama  15-18  menggambarkan 

leitmotif Mordekhai  yang  dimainkan  oleh  viola.  Nada  dasar  C  mayor 

digunakan sebagai transisi untuk menggambarkan suasana kebahagiaan dalam 

keluarga Mordekai. Birama 19-29 merupakan gambaran pasukan kerajaan yang 

datang untuk membawa Ester. Transisi perubahan tempo dengan menggunakan 

accelerando, dinamika  cresscendo,  dan  teknik  staccato3 pada  seksi  gesek 

didukung oleh perkusi  mereprentasikan hentakan langkah prajurit  yang siap 

membawa  Ester.  Penggunaan  akord  diminished dimaksudkan  untuk 

menggambarkan ketakutan dan ketegangan yang terjadi dibagian ini.  Aksen, 

staccato pada not 1/16, dan dinamika  fortesisimo menggambarkan kekagetan 

Ester dan Mordekhai ketika para pasukan datang. Bagian ini diakhiri dengan 

perubahan  akor  B  diminish ke  B  minor  dan  dinamika  decresendo yang 

menggambarkan turunnya suasana tegang menjadi lebih tenang.

3 Staccato : nada yang disuarakan dengan pendek-pendek.
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Gambar 3.8 Birama 30-35 Ester di istana (Babak I)

Suasana kompleks istana tempat para gadis-gadis dirawat digambarkan pada 

birama  30-38.  Modulasi  dari  A  minor  menjadi  B  minor  melambangkan 

perpindahan dari suasana rakyat biasa menjadi suasana kerajaan.  Guitar dan 

violin  I memainkan melodi  suasana kerajaan, sedangkan  violin  II,  viola, dan 

cello memainkan  teknik  pizzicato.  Perkusi  memainkan  ritme  riang  dan 

singkupasi  untuk  mendukung  suasana  timur  tengah.  Violin  I  muncul 

merepresentasikan leitmotif  Hegai  pada  birama  41-46  biola  1.  Flute yang 

mewakili  karakter  Ester  menjawab instruksi  dari  Hegai  pada  birama 45-47. 

Birama 47-53 adalah gambaran singkat masa perawatan Ester dimana melodi 

dinyanyikan oleh  solo soprano mewakili para gadis-gadis. Pengulangan pola 

ritme riang dan singkupasi kembali digunakan untuk mempertahankan suasana 

timur  tengah.  Bagian  ini  diakhiri  dengan  transisi  perubahan  tempo 

menggunakan  ritardando yang menggambarkan berakhirnya masa perawatan 

dan ditutup oleh kadens otentik(V6
4-i).
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Gambar 3.9 Birama 56-61 Hegai memanggil Ester untuk bertemu raja 

(Babak I)

Birama  54-64  merupakan  suasana  Hegai  yang  memanggil  Ester  untuk 

bertemu raja. Leitmotif tokoh Hegai dan Ester yang muncul merupakan imitasi 

dari  pola melodi sebelumnya. Bagian ini  diakhiri  dengan transisi  perubahan 

tempo  menggunakan  ritardando dan   kadens  plagal.  Birama  65-76  adalah 

gambaran  suasana  hati  Ester  selama  perjalanan  menuju  istana  tempat  raja 

tinggal.  Not  1/8 yang  dimainkan  oleh  percussion menggambarkan  detak 

jantung  Ester  yang  berdegub,  sedangkan  tamborine mendukung  suasana 

langkah  Ester  yang  berjalan  pelan  dan  pasti.  Harmoni  dari  seksi  gesek 

digunakan  sebagai  transisi  perubahan  nada  dasar  yang  dimaksudkan  untuk 

menggambarkan  pergumulan  perasaan  Ester,  baik  senang,  sedih  dan  takut. 

Cymbal, transisi perubahan tempo menggunakan poco accelerando dan kadens 

deceptive menutup bagian ini.
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Gambar 3.10 Ester bertemu Raja (Babak I)

Bagian Ester bertemu dengan Raja digambarkan pada birama 77-89. Melodi 

leitmotif Ester yang muncul merupakan variasi sekuen. Leitmotif Raja kembali 

muncul pada birama 81-84. Teknik pizzicato pada birama 85-87 dimaksudkan 

untuk menggambaran suasana  bahagia  diantara  Raja  dan Ester.   Bagian  ini 

diakhiri  dengan  akord  V  dari  tangga  nada  minor  untuk  menggambarkan 

suasana kebahagiaan Raja karena jatuh cinta kepada Ester.

Gambar 3.11 Birama 94-99 Perjamuan untuk Ester (Babak I)

Bagian  selanjutnya  yakni  birama  94-112  yang  secara  utuh  untuk 
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menggambarkan suasana perjamuan dan pesta yang meriah untuk Ester. Teknik 

pizzicato yang  digunakan  menggambarkan  keriangan  yang  terjadi  diseluruh 

negri. Bagian ini diakhiri dengan kadens tidak sempurna.  Coda pada birama 

113-120 menutup bagian ini dengan variasi pola ritme seperti pada birama 66. 

Tierce de Picardie4 digunakan sebagai kadens penutup babak pertama

B. BABAK II

Secara garis besar, babak kedua menceritakan inti masalah yang dihadapi 

oleh  Ester.  Haman bin  Hamadeta  seorang yang baru  saja  diangkat  menjadi 

pejabat tinggi kerajaan berikhtiar untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. 

Ia  menghadap  Raja  untuk  mengutarakan  maksud  jahatnya  dan  Raja 

memberikan kuasa kepada Haman atas orang-orang Yahudi. 

Gambar 3.12 Birama 1-6 Introduksi (Babak II)

Birama  1-6  merupakan  introduksi  dari  babak  kedua.  Sebagai  pembuka, 

suasana gelap digambarkan oleh akord secondary seventh (C#7 dan C7). Pada 

birama 7-9  leitmotif tokoh Haman menggambarkan Haman menghadap Raja. 

Leitmotif tokoh Raja digambarkan pada birama 10-13.  Bagian akhir  ditutup 

4Tierce de Picardie : pengganti dari akord minor ke mayor 
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pada birama 14-15 dengan not  triplet5 dan melodi yang mengarah naik yang 

artinya Haman diberi kekuasaan oleh Raja. Penggunaan teknik glissando6 pada 

birama 15 pada violin II menggambarkan Haman yang ditinggikan. Perubahan 

transisi menggunakan  ritardando disertai penggunaan  kadens setengah  yakni 

akord ii – V turut digunakan untuk menutup bagian ini.

Gambar 3.13 Birama 16-19 Haman dimuliakan (Babak II)

Birama 16-19 menggambarkan Haman yang dimuliakan. Sukacita Haman 

digambarkan  dengan  penggunaan  akord  D  mayor.  Cello memainkan  teknik 

pizzicato menandai keriangan Haman. Birama 20-24 menggambarkan suasana 

kemarahan  Haman.  Penggunaan  akord  diminished dimaksudkan  untuk 

menggambarkan  perasaan  tidak  senang  Haman  kepada  Mordekhai  karena 

menolak untuk berlutut ketika Haman lewat. Not 1/16 memrepresentasi emosi 

yang kejengkelan yang meluap-luap. Aksen,  staccato,  dan perubahan tempo 

menjadi  lebih  cepat  menggunakan  poco  accelerando pada  birama  25-26 

digunakan untuk mempertegas penggambaran amarah Haman.

5Triplet: Tiga nada yang dikelompokkan menjadi satu bagian.
6Glissando :  teknik  meluncurkan  bunyi  dari  sebuah  nada  menuju  nada  lain  yang 

umumnya cukup jauh dengan menyentuh sebanyak mungkin nada-nada yang dilaluinya.
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Gambar 3.14 Birama  27-32 Haman membuang Pur (Babak II)

Bagian  selanjutnya  menceritakan  Haman  membuang  Pur  (undi)  untuk 

mencari saat yang baik untuk membinasakan bangsa Yahudi. Melodi  leitmotif 

Haman muncul pada birama 31-32 dan 36-37. Birama 38-42 menggambarkan 

emosi  Haman  yang  meledak-ledak  karena  niat  nya  akan  segera  terwujud 

digambarkan pada birama 38-42.  Pada birama 43-57 menggambarkan Haman 

menghadap Raja Ahasyweros, kemudian raja mengabulkan keinginannya. Not 

triplet yang  mengarah  naik  kemudian  turun  memberikan  makna  pemberian 

kekuasaan dari Raja kepada Haman.
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Gambar 3.15 Birama 63-66 Surat perintah dikirim (Babak II)

Birama 58-71 mengambarkan dikirimnya perintah Raja atas kuasa Haman 

ke seluruh provinsi untuk membinasakan bangsa Yahudi. Pada bagian ini violin 

I dan II bersahut-sahutan memainkan 1/16 untuk mengambarkan cepatnya para 

kurir  yang  dikirim untuk  menyampaikan  perintah  raja.  Sementara  itu  viola 

memainkan teknik aksen untuk menggambarkan penekanan suasana genting 

akibat  perintah  raja  tersebut.  Akord  B  minor menutup  bagian  ini  dengan 

gambaran kesedihan dipihak orang-orang Yahudi.

Gambar 3.16 Birama 75-83 Ratapan bangsa Yahudi (Babak II)
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Bagian akhir dari babak II menceritakan ratapan bangsa Yahudi dan rencana 

Ester  untuk  menggagalkan  rencana  Haman.  Pada  birama  76  solo  soprano 

muncul mewakili ratapan bangsa Yahudi. Melodi akhir dari sopran terus naik 

menggambarkan  ratapan  ditujukan  kepada  Allah  bangsa  Yahudi,  meskipun 

nama Allah tidak disebut  dalam kitab Ester.  Leitmotif Ester  dan Mordekhai 

muncul  bersahut-sahutan  pada  birama  81-106  menggambarkan  Mordekhai 

berbincang  dengan  Ester  untuk  mengusahakan  keselamatan  bangsanya. 

Transisi  perubahan  tempo  pada  birama  105-106  menggunakan  ritardando 

menandai  klimaks  kesedian.  Birama  107-115  merupakan  coda dari  babak 

kedua.  Akhir  dari  babak  ini  merupakan  gambaran  kesedihan  dari  bangsa 

Yahudi.  Solo soprano kembali menyanyikan ritme ratapan yang diambil dari 

pola violin II dan viola pada birama sebelumnya. Melodi solo soprano diakhiri 

dengan pergerakan menurun yang menggambarkan dukacita. Perubahan tempo 

menggunakan  ritardando dan ditutup dengan akor V untuk menggambarkan 

sedih yang tidak terselesaikan.

C. BABAK III

Babak terakhir  ini  merupakan klimaks sekaligus pemecahan masalah dari 

keseluruhan bagian cerita. Setelah Ester berpuasa bersama bangsanya selama 

tiga hari, ia memberanikan diri untuk bertemu Raja. Ester menyadari bahwa hal 

itu melanggar protokol kerajaan. Sebab, barang siapa menghadap Raja tanpa 

diundang akan dihukum mati, kecuali jika tongkat Raja terulur padanya.
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Gambar 3.17 Birama 1-7 Introduksi (Babak III)

Babak ini diawali dengan introduksi pada birama 1-13. Tangga nada B 

minor  masih  dipertahankan  pada  babak  ini.  Birama  1-4  menggambarkan 

suasana  kesedihan  Ester  dengan  pergerakan  harmoni  i-V6-iv-V.  Birama  2 

ketukan  kedua  solo  soprano muncul  untuk  menggambarkan  ratapan  orang 

Yahudi. Birama 5-13 menggambarkan keadaan istana Ester yang turut berduka 

karena  kesedihan  ratu  Ester.  Bagian  ini  diakhiri  dengan  menggunakan 

perubahan tempo poco accelerando dan kadens otentik, yaitu akor V-i.

Gambar 3.18 Birama 20-24 Persiapan Ester menghadap Raja (Babak III)

Birama  14-26  menggambarkan  Ester  selesai  berpuasa.  Kemudian,  ia 
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memberanikan  diri  menghadap  Raja.  Percussion bersama  viola yang 

memainkan teknik staccato memberikan gambaran Ester yang siap dan berani. 

Perubahan transisi dari B minor menjadi D minor pada birama 20-23 bertujuan 

untuk penggambaran pergumulan dalam hati  Ester yang semakin bercampur 

aduk  karena  ia  akan  mempertaruhkan  nyawanya  dihadapan  Raja.  Not  1/16 

pada  violin I  menggambarkan  suasana  Ester  yang  semakin  cepat  berjalan 

menuju  istana  Raja.  Teknik  arpeggio dan  tanda  artikulasi  aksen  pada  cello 

menggambarkan tekad dan keyakinan Ester  untuk menghadap Raja.  Kadens 

setengah digunakan untuk menutup bagian ini(iv6-V6).

Gambar 3.19 Birama 31-39 Ester menghadap Raja (Babak III)

Birama  27-42  secara  keseluruhan  menggambarkan  peristiwa  Ester 

menghadap Raja. Tangga nada Persia (B-C-Eb-E-F#-G-A#-B) pada birama 27-

28 yang menandakan suasana istana Raja.  Violin I dan II pada birama 29-37 

memainkan  teknik  tremolo menggambarkan  suasana  hati  Ester  yang  penuh 

ketakutan.  Percussion yang  menggambarkan  degub  jantung  Ester  yang 

berdebar-debar.  Melodi  leitmotif Raja  muncul  kembali  pada  birama  38 

menggunakan akord D mayor karena Raja senang ketika ia melihat Ester. Raja 

mengulurkan tongkatnya tanda ia berkenan kepada kedatangan Ester. Leitmotif 

Ester  menyusul  pada  birama 39.  Ester  mengungkapkan keinginannya  untuk 
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mengundang Raja makan malam bersama Haman. Bagian ini ditutup dengan 

transisi perubahan tempo melambat menggunakan ritardando.

Gambar 3.20 Birama 47-51 Perjamuan Makan Ester (Babak III)

Birama 43-77 menggambarkan suasana perjamuan makan yang diadakan 

oleh Ester.  Tambourine,  violin I,  violin II dan  cello memainkan iringan ritme 

riang dengan sinkopasi. Leitmotif  Raja birama 53-56 diiringi harmoni i-ii-V-i 

yang  menandakan  kehadiran  Ester.  Pada  birama  63-67  leitmotif Haman 

muncul. Raja yang bertanya pada Ester tentang apa yang ia inginkan. Lalu pada 

menjawab bahwa Ester akan mengundang Raja esok hari dan akan langsung 

mengutarakan  keinginannya.  Bagian  ini  digambarkan  pada  birama  66-68. 

Kadens tidak sempurna(V-I) dan transisi perubahan tonalitas menjadi E minor 

mengakhiri bagian ini.
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Gambar 3.21 Birama 79-82 Perjamuan makan kedua (Babak III)

Bagian  ini  merupakan  puncak  sekaligus  penyelesaian  dari  permasalahan. 

Tonalitas  E  minor  digunakan  untuk  mengawali  perjamuan  makan  kedua. 

Leitmotif tokoh  Raja  muncul  pada  birama  79,  sedangkan  leitmotif Haman 

muncul  pada  birama  80  ketuk  ketiga.  Kembali  Raja  bertanya  pada  Ester 

tentang keinginannya pada birama 89-90 dan Ester menjawab pada birama 91-

94 bahwa seseorang akan membinasakan bangsanya, yakni Haman. Birama 96-

102 menggambarkan kemarahan raja dan diperkuat dengan penggunaan aksen 

pada  bagian  ini..  Birama  103-106  menggambarkan  Haman  yang  takut.  Ia 

memohon  kepada  ratu  Ester  ditempat  ratu  berbaring.  Penggunaan  teknik 

tremolo memperkuat gambaran ketakutan Haman. Raja yang kembali ke ruang 

perjamuan dan melihat  Haman di  dekat  tempat  ratu Ester  berbaring.  Maka, 

amarah  raja  semakin  besar  sehingga  raja  memberikan  Haman  hukuman 

gantung.
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Gambar 3.22 Birama 118-123 Ester menyelamatkan bangsanya (Babak III)

Bagian  ini  merupakan  gambaran  sukacita  Ester  karena  Ester  berhasil 

mengadukan Haman kepada raja.  Leitmotif   Ester  muncul  pada birama 115 

yang dimainkan oleh  flute dan raja yang diwakili oleh cello menjawab pada 

birama  119.  Melodi  leitmotif  Ester   pada  birama  119  ketuk  ketiga 

menggunakan  sekuen  turun  menggambarkan  Ester  merendahkan  diri  dan 

memohon untuk rencana Haman digagalkan. Raja memberi kuasa sepenuhnya 

kepada  Ester  untuk  menggagalkan  rencana  Haman.  Leitmotif  Mordekhai 

muncul  pada  birama  127-130  menggambarkan  Mordekhai  menghadap  raja. 

Kadens tidak sempurna digunakan sebagai penutup bagian ini.
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Gambar 3.23 Birama 135-138 Perayaan Purim (Babak III)

Bagian terakhir dari cerita “Ester” pada birama adalah perayaan Purim. Hari 

dimana  dukacita  menjadi  sukacita,  kelemahan  jadi  kepahlawanan, 

kemusthahilan jadi keajaiban dan kekalahan jadi kemenangan besar. Bagian ini 

diambil dari lagu  “Purim Celebration” karya Denny Lin. Tonalitas B minor 

mengawali bagian ini. Birama 145-148 menjadi transisi perubahan tonalitas ke 

relatif mayor dari B minor, yakni D mayor. Kemudian kembali lagi menjadi B 

minor pada birama 146.  Teknik  pizzicato digunakan untuk menggambarkan 

sukacita  dan  keriangan  bangsa  Yahudi.  Bagian  ini  ditutup  dengan  coda 

menggunakan kadens plagal.
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