
BAB III 

ANALISIS KOMPOSISI 

 

A. Konsep Penyusunan Komposisi 

Komposisi “Nuansa Pagi yang Cerah” untuk trio kombo yang digarap dengan 

genre jazz dibagi menjadi tiga bagian yang menceritakan suasana pagi yang cerah. 

Penulis membuat leitmotif1  yang menggambarkan tokoh-tokoh maupun nuansa 

tentang keadaan di pagi hari. Bagian Pertama berjudul “Membuka Mata 

Menyongsong Pagi” menceritakan tentang bagaimana penulis mulai membuka 

mata dan bangun dari tempat tidur dan mulai beranjak keluar dari kamar untuk 

memulai aktivitasnya. Diawali dengan musik yang lembut dengan menggunakan 

akord-akord mayor dan saat penulis membuka mata digambaran dengan leitmotif 

dengan tonalitas mayor tetapi dengan menggunakan not–not yang sederhana, 

dengan tempo lambat. Dan dibubuhi efek-efek suara dari gitar yang yang 

memperkuat penggambaran suasana pagi. 

Bagian kedua berjudul “Kehangatan Pagi Hari Bersama Keluarga tercinta” 

menceritakan tentang saat berkumpulnya penulis bersama keluarga yang dicintai 

di meja makan dan membahas aktivitas yang akan dikerjakan sepanjang hari ini. 

Pada bagian ini leitmotif-leitmotif dari keluarga dimunculkan satu persatu dengan 

modus jazz yang berbeda-beda. Ayah menggunakan tonalitas Bb mayor, ibu 

menggunakan tonalitas G mayor, adik menggunakan tonalitas F mayor dan penulis 

menggunakan tonalitas G mayor dengan progresi (I-VI7b9-ii). Pada bagian kedua 

ini penulis menggunakan irama swing dan singkopasi pun banyak dilakukan 

dengan tempo allegro, improvisasi juga dimunculkan untuk menggambarkan 

tentang percakapan antara ayah, ibu dan anak. Teknik pengembangaan akord (ii-

                                                           
1 Leitmotif tema melodi yang menggambarkan sesuatu tokoh atau suasana tertentu 



V-I) banyak digunakan dalam movement kedua ini. Sebagai penggambaran 

leitmotif keluarga 

Bagian ketiga berjudul “Matahari pagi menyambut” menceritakan tentang 

bagaimana penulis bersama keluarga mulai meninggalkan rumah untuk 

beraktivitas dan disambut oleh matahari yang bersinar cerah. Pada bagian terkahir 

ini penggambaran suasana pagi hari dan sukacita untuk melakukan aktivitas lebih 

diutamakan. dengan  nuansa melodi yang sukacita, dengan tonalitas mayor dan 

ditambah dengan irama fast swing dengan tempo yang cepat bahagia serta suasana 

musik yang megah dan ditambah dengan  dibubuhinya efek-efek suara dari gitar, 

unison dari gitar, bass dan drum yang menggambarkan sambutan dari matahari 

serta suara keramaian warga sekitar yang siap melakukan aktivitasnya masing.  

B. Analisis Bentuk dan Struktur 

Analisis komposisi “Nuansa Pagi yang Cerah” secara keseluruhan dibagi 

kedalam tiga bagian (movement) dan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Movement pertama “Membuka Mata Menyongsong Pagi” 

Movement ini berbentuk form (A-B-A’C-B-A’), menggunakan sukat 4/4, 

dalam tonalitas C mayor dan bertempo Andante2 secara keseluruhan 

movement ini menggambarkan suasana saat penulis mulai bangun dari tidur 

dan akan beranjak keluar dari kamar untuk berkumpul bersama keluarga.  

Bagian introduksi dimulai dari birama 1-8 dan menggunakan akord 

progresi (Ima9-IVma9) yang menceritakan tentang saat penulis terbangun dari 

tidurnya dan masih terdiam di tempat tidur untuk menenangkan pikiran dan 

berdoa terlebih dahulu lalu mulai mengumpulkan niat dan semangat untuk 

beraktivitas.  

                                                           
2 Andante: Perlahan-lahan (76-108 bpm) 



 

     Gambar 1.1 birama 1-4 

Introduksi awal, birama 1-4 diawali oleh masuknya gitar dan bass terlebih 

dahulu dengan drum memainkan simbal-simbal. 

 

Gambar 1.2 birama 5-7 

Pada birama 4-8 drum memulai membuat pattern pada simbal dengan lebih 

padat untuk menggambarkan suasana saat penulis mengumpulkan niat dan 

semangat yang sedikit demi sedikit mulai terkumpul. 



Bagian A memiliki tema utama dan penggambaran leitmotif dari penulis 

yang dimulai pada birama 9-12 dan tema terebut diulang-ulang hingga birama 

24.   

  

Gambar 1.3 birama 9-12 

Pada birama 9-12 merupakan gambaran leitmotif dari penulis dan 

dimainkan oleh gitar yang bertonalitas C mayor dengan akord progresi (Ima-

I/IIIma-IVsus2), leitmotif tersebut dimainkan secara berulang-ulang untuk 

menceritakan perjalanan penulis dari mulai bangun tidur sampai 

mengumpulkan niat untuk beraktivitas. Pada birama 17-24 drum mulai 

memainkan pattern secara utuh untuk menggambarkan suasana penulis yang 

sudah mulai siap untuk beranjak bangun dari tempat tidur dan siap untuk 

beraktivitas. Pada birama 25-28 terdapat transisi sebagai jembatan menuju 

bagian B.  



 

Gambar 1.4 birama 28-29 

Pada birama 25-28 merupakan transisi dari bagian A ke B dengan tonalitas 

F mayor dan diakhiri dengan authentic cadence (V/VII-I) pada birama 28-29 

pada bagian ini menggambarkan tentang bagaimana penulis mulai beranjak 

bangun dengan tertatih-tatih untuk mulai berjalan membuka jendela kamar. 

Bagian B dimulai dengan tonalitas D mayor (modulai ke akord super 

tonika dari C mayor) dari birama 29-43. Pada bagian ini menggambarkan saat 

penulis melihat lingkungan sekitar melalui jendela kamar dan melihat 

keindahan suasana pagi hari dari kamar penulis.  

 

 

Gambar 1.5 birama 41-42 



Birama 41-42 merupakan bagian akhir dari B pada bagian tersebut 

menggunakan deceptive cadence (V-VI) atau progresi akord A7b9 menuju ke 

Bb9b5, dan dilanjutkan dengan transisi kecil dengan modulasi sesaat untuk 

kembali ke tonalitas C mayor dengan kadens autentik (V-I) yang menuju ke 

A’. Bagian A’ kembali memunculkan leitmotif  dari penulis. 

 

Gambar 1.6 birama 50-55 

Birama 50-55 terdapat unisono3 antara gitar dan bass sebagai penanda 

untuk masuk ke Bagian C. 

Bagian C merupakan penggambaran dari cerita penulis saat penulis mulai 

membersihkan kamar, menata kamar, mempersiapakan perlengkapan dan 

atribut yang akan dikenakan pada hari ini. Bagian C dimulai dari birama 56-

71 bertonalitas C mayor dan dimainkan secara improvisasi. Improvisasi yang 

                                                           
3 Unisono: memainkan nada dalam satu suara 



digunakan menggunakan modus Ionian, Lydian, mixolidyian yang dimainkan 

secara spontanitas.  

Birama 72-103 secara keseluruhan merupakan pengulangan dari bagian B 

dan A’, pada bagian B menggunakan tonalitas D mayor dan pada A’ 

menggunakan tonalitas C mayor. Walaupun bersifat pengulangan pada 

akhir/coda bagian A’ terjadi unison antara gitar dan bass dimainkan lebih 

panjang. 

 

Gambar 1.7 birama 102-103 

Movement pertama ditutup dengan coda dari birama 99-103 dan diakhiri 

dengan kadens setengah (I-IV) dari akord C-G#ma7. 

2. Movement Kedua “Kehangatan Pagi Hari Bersama Keluarga” 

Movement ini merupakan movement bertempo  Allegro4 yang memiliki 

form (A-B-A), dengan sukat 4/4 dan menggunakan irama swing. Dengan bass 

dimainkan secara berjalan (walking bass) mengikuti progresi akor dari gitar. 

Movement ini menggunakan tonalitas G mayor dan banyak modulasi 

didalamnya. Leitmotif  keluarga mulai dimunculkan satu per satu didalam 

movement kedua ini. Leitmotif ayah digambarkan dengan tonalitas Bb mayor, 

Ibu bertonalitas G mayor dengan progresi (IV-VIIb-iii), adik dengan tonalitas 

F mayor, dan penulis bertonalitas G mayor dengan progresi (I-VI7b9-ii). 

                                                           
4 Allegro: riang (120-168) 



Secara garis besar movement ini menggambarkan saat penulis mulai bertemu 

dengan keluarga tercinta untuk berkumpul bersama, berdoa, sarapan bersama 

dan membahas aktivitas yang akan dikerjakan sepanjang hari ini. 

Bagian A pada movement kedua ini diawali dengan introduksi dengan 

akord Dma13 dan Cma13 yang dimainkan secara singkopasi oleh gitar, bass, 

dan drum, introduksi ini menggambarkan tentang panggilan dari ibu untuk 

berkumpul bersama di meja makan. 

 

Gambar 2.1 birama 1-8 

Birama 1-8 merupakan gambaran introduksi dari movement kedua. 

 

Gambar 2.2 birama 9-13 



Birama 9-13 merupakan gambaran leitmotif  dari penulis dengan tonalitas 

G mayor dan menggunakan akord progresi I-6m7b9-ii7-V7. 

 

 

 

                         Gambar 2.3 birama 18-21 

Birama 18-21 merupakan gambaran leitmotif dari adik dengan tonalitas F 

mayor dan menggunakan akord progresi ii-V7sus4-Ima7. 

 

Gambar 2.4birama 28-31 

Birama 28-31 merupakan gambaran leitmotif dari ibu dengan tonalitas G 

mayor dan menggunakan progresi akord V-Ib-iii-VIm7-ii . 

 

Gambar 2.5 birama 36-39 



Birama 36-39 merupakan gambaran leitmotif dari ayah dengan tonalitas 

Bb mayor dan menggunakan progrei akord iim7-V7-I. 

Bagian transisi pada birama 46-54 menceritakan saat penulis bersama 

keluarga memanjatkan doa bersama-sama untuk memulai aktivitas hari ini dan 

berdoa untuk hidangan yang sudah disediakan di meja makan. 

 

Gambar 2.6 birama 46-54 

Pada transisi tersebut penulis menggunakan tonalitas G mayor dan diakhiri 

dengan kadens autentik (V-I) untuk modulasi ke bagian B dengan tonalitas D 

mayor. 

Bagian B pada movement kedua ini menceritakan kembali tentang 

leitmotif  ibu dan ayah tetapi dengan tonalitas yang berbeda dengan bagian A 

dimulai dari birama 57-73. tonalitas pada bagian B ini menggunakan tonalitas 

D mayor untuk ibu dan tonalitas F mayor untuk ayah. Bagian ini 

menggambarkan tentang saat ayah dan ibu memberi nasihat dan semangat 

untuk anak-anaknya. Birama 74-89 merupakan bagian improvisasi dengan 

tonalitas B minor. Bagian ini menggambarkan tentang percakapan antara 

penulis, adik, ibu dan ayah sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. 



Bagian improvisasi ini penulis menggunakan modus aoelian dan modern 

minor/minor melodis. 

 

Gambar 2.7 birama 89-90 

Bagian B diakhiri dengan Kaden autentik (V-I) dari tonalitas D mayor dan 

terdapat transisi kembali menuju ke bagian A pada birama 90-92 dengan 

membentuk sebuah kaden autentik (V-I) dengan tonalitas G mayor. 

Bagian akhir dari movement kedua merupakan pengulangan dari bagian A 

dimulai dari birama 92-125 dan diakhiri dengan introduksi kembali pada 

birama 127-134.  

 



Gambar 2.8 birama 135-140 

Unisono antara gitar bass dan drum pada birama 135-140 menutup 

movement kedua tersebut. 

3. Movement Ketiga “Matahari Menyambut” 

Movement ketiga menggunakan bentuk (A-B-A) dengan tonalitas D 

mayor, menggunakan sukat 4/4, bertempo Presto5 dengan menggunakan irama 

fast swing. Movement ini merupakan movement terakhir dari penggambaran 

cerita “Suasana pagi yang cerah”. Pada movement ini menggambarkan tentang 

suasana sukacita dan kegembiraan ketika penulis beserta keluarga siap berjalan 

keluar dari rumah untuk memulai aktivitasnya masing-masing dan tidak lupa 

untuk menyapa tetangga sekitar serta disambut oleh matahari yang bersinar 

cerah. 

Birama 1-15 merupakan bagian Introduksi movement ketiga, bagian 

introduksi ini dimainkan secara unisono oleh gitar dan bass.  

                                                           
5 Presto: cepat sekali (168-200 bpm) 



 

Gambar 3.1 birama 1-7  

Introduksi pada birama 1-7 tersebut diulang dua kali sampai birama 15. 

Setiap akhir frase terdapat aksen akord D7 dan frase kedua terdapat aken akor 

Ebma7. 

 

Gambar 3.2 birama 17-20 

Birama 17-25 merupakan tema utama dari bagian A. yang dimainkan oleh 

gitar dengan tonalitas D mayor, dan dilanjutkan menuju sub tema dari bagian 

A yang terletak dibirama 28-39, dan diakhiri dengan kaden autentik (V-I). pada 



bagian A secara keseluruhan menggmbarkan tentang suasana sukacita 

keluarga saat akan melakukan aktivitasnya masing-masing. 

 

Gambar 3.3 birama 41-47 

Bagian transisi menuju B terjadi di birama 41-54 dengan tonalitas B minor. 

Pada birama 45-48 terjadi modulasi sesaat ke D minor dan kembali lagi ke B 

minor. Pada bagian akhir dari transisi ini terdapat jembatan akord dengan 

progresi (ii-V-I) menuju bagian B dengan modulasi naik ke F mayor. 

Bagian B dari movement ketiga ini kembali menceritakan tentang sukacita 

dan kegembiraan penulis beserta keluarga saat sudah siap melakukan aktivitas 

masing-masing, tetapi dengan menggunakan tonalitas yang berbeda dari 

bagian A. pada bagian B ini tonalitas yang digunakan adalah F mayor. Birama 

79-94 merupakan bagian improvisasi yang dimainkan oleh gitar. Improvisasi 

yang digunakan menggunkan tangga nada pentatonik, modus aeolian, ionian 

dan mixolidian, pada bagian improvisasi ini menceritakan tentang saat penulis 

beserta keluarga berjumpa dengan tetangga sekitar untuk saling mengucapkan 

kata-kata selamat pagi, beserta melihat keindahan dan merasakan hangatnya 



sinar matahari dari luar rumah. Bagian B ini diakhiri dengan akord dominant 

menuju ke bagian A kembali dengan akord A7#5. 

Bagian akhir dari movement ketiga ini merupakan pengulangan dari 

bagian A dimulai dari birama 101-124 serta ditutup dengan munculnya 

introduksi awal kembali pada birama 125-141 dengan penambahan aksen 

akord pada akhir frase yang berjalan kromatik naik pada frase pertama mulai 

dari akord D7 menuju E7 dan pada frase kedua dari akord Ebma7 menuju turun 

ke Cma7. 

 


