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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

A. Kerangka Komposisi 

Komposisi “A Journey to a New Dream” merupakan komposisi musik program 

yang strukturnya tidak terikat pada suatu bentuk yang baku seperti musik absolut, 

sehingga memiliki bentuk yang bebas atau sering disebut dengan istilah ‘free form’. 

Komposisi ini terdiri dari dua bagian besar yang dimainkan tanpa jeda, yaitu bagian 

pertama dan bagian kedua. Kedua bagian ini masing-masing terbagi menjadi tiga 

bagian kecil (untuk bagian pertama) dan dua bagian kecil (untuk bagian kedua). 

Satu bagian kecil melambangkan satu tahun perjalanan kehidupan penulis. Penulis 

mengelompokkan bagian kecil tersebut menjadi tiga dan dua dengan alasan bahwa 

tiga tahun pertama adalah tahun penuh kesukacitaan dan dua tahun berikutnya 

adalah tahun yang penuh dengan kesulitan dan kesedihan. Penjelasan lebih detail 

akan dipaparkan dalam bagan berikut: 

Tabel 3.1 Kerangka Komposisi 

Judul “A Journey to a New Dream” 

Jenis Musik program 

Format Duet piano empat tangan 

Durasi 9‟43” 

Movement I II 

Bagian A   

(tahun 1) 

B   

(tahun 2) 

C   

(tahun 3) 

D   

(tahun 4) 

E   

(tahun 5) 

Tonalitas 

D mayor 

 

 

 

 

B minor 

 

 

 

 

- A mayor  

- B  mayor 

 

 

 

- C minor  

- F minor 

- Politonal 

 

 

- A minor 

- A mayor 

- E  minor 

- A minor 

- D mayor 
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B. Analisis Komposisi 

Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan penjelasan masing-masing bagian 

yang terdapat pada tiap bagian besar (movement), meliputi bentuk, harmoni, teknik 

pengolahan motif, serta ekspresi yang digunakan untuk menceritakan tiap kejadian. 

1. Bagian A (tahun ke-1) 

 Bagian ini merupakan awal dari sepenggal cerita perjalanan kehidupan 

penulis yang dimulai pada tahun 2010. Pada tahun ini, penulis menyambut 

babak baru dalam perjalanan kehidupannya, yaitu saat mulai menjalani masa 

perkuliahan di FSP. Penulis merasakan bahwa semuanya terasa serba baru, baik 

dalam lingkungan, pergaulan, dan suasana perkuliahan yang sama sekali 

berbeda dengan sekolah. Pengalaman yang dialami penulis sepanjang tahun 

pertama ini penuh dengan rasa semangat, gembira, sekaligus puas karena 

penulis merasa telah memilih jurusan kuliah yang tepat di FSP. 

 

Tabel 3.2 Struktur Komposisi Bagian A 

Struktur 

Biner + introduksi 

Intro 

(bir. 1-21) 

A 

 (bir. 22-37) 

B 

(bir. 38-53) 

Sukat 2/4 6/8  6/8 

Tonalitas D mayor D mayor D mayor → B minor 

Tempo  Maestoso 100 100, Meno Mosso 

 

a. Teknik pengolahan motif dan harmoni 

1.) Introduksi  

 Bagian ini dibuka dengan motif arpeggio yang melambangkan 

bunyi bel dan dimainkan oleh piano primo. Harmoni yang digunakan 

hanya 1 akor saja yaitu D mayor
1
 namun dengan perubahan tempo 

                                                             
 1 Christian Schubart, A History of Key Characteristics in the 18

th
 and Early 19

th
 Centuries. 

terj.Rita Steblin. (Ann Arbor: UMI Research Press, 1983), diakses dari  http://wmich.edu/mus-

theo/courses/keys.html, 7 Juni 2015. D Mayor: kunci untuk menggambarkan kemenangan, Haleluya, 

kesukacitaan saat menang, symphony yang menarik hati, march, dan menggambarkan paduan suara 

surgawi yang penuh sukacita. 

http://wmich.edu/mus-theo/courses/keys.html
http://wmich.edu/mus-theo/courses/keys.html
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accelerando  dan dinamika yang semakin intens dari piano sampai forte 

untuk membangun suasana yang meriah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Motif bunyi bel 

 

2.) Bagian A 

  Bagian ini mengadaptasi salah satu ciri khas dari musik French 

Overture
2
  yaitu memiliki ritme not bertitik. Penulis menerapkan ritme 

not bertitik pada motif tema utama piano primo. Bagian bas 

menggunakan motif chordal dengan ritme yang menyerupai ritme 

perkusi sebagai sarana untuk membangun suasana yang penuh 

semangat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Motif Tema Utama & Motif Bas 

 

                                                                                                                                                                                   
 

 
2
 Randel, hlm 625. Di Perancis, overture terdiri dari 2 bagian: bagian pertama bertempo lambat 

dalam sukat dua dengan ritme not bertitik, diikuti bagian kedua yang berbentuk fugal dan lebih cepat. 
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3.) Bagian B 

 Pada bagian ini penulis ingin memunculkan suasana rasa puas 

seperti saat seseorang telah mengambil sebuah keputusan yang dirasa 

tepat. Penulis mengubah tempo menjadi Meno Mosso untuk 

membedakan perasaan yang awalnya bersemangat menjadi puas, selain 

itu motif tema bagian ini awalnya dimainkan oleh piano secondo dan 

selanjutnya direpetisi oleh piano primo.  

 Pola iringan bas menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan 

pola bas pada bagian sebelumnya. Motif arpeggio pada piano primo 

sepanjang birama 38-44 untuk menggambarkan suasana yang gembira. 

Bagian ini ditutup dengan dengan kadens V-I pada birama 52 dan 

dilanjutkan dengan transisi (bir. 54-64) untuk modulasi ke B minor. 

 

2. Bagian B (tahun ke-2) 

  Bagian ini menceritakan kehidupan penulis pada tahun 2011-2012 yang 

merupakan tahun kedua perkuliahan di FSP. Tahun kedua ini merupakan tahun 

yang sibuk karena selain menjalani kuliah, penulis juga aktif dalam berbagai 

kegiatan fakultas. Oleh karena itu, penulis menggunakan bentuk musik polifonik 

dan banyak menggunakan nilai not 1/16 untuk menggambarkan suasana yang 

sibuk dan seperti berkejar-kejaran dengan waktu.  

 

Tabel 3.3 Struktur Komposisi Bagian B 

Struktur 

Biner  

A 

(bir. 65-79) 

B 

(bir. 79-97) 

Bentuk Polifonik Homofonik 

Sukat 2/4  

Tonalitas B minor  
B mayor → B minor → 

A mayor 

Tempo  Adagio 
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a. Teknik pengolahan motif dan harmoni 

1.) Bagian A 

 Bagian ini berbentuk polifonik dengan menggunakan teknik 

komposisi kontrapungtal. Tema utama dari bagian ini diambil dari motif 

invention hasil komposisi penulis pada saat mengikuti kelas Kontrapung 

I. Frase sepanjang delapan birama pertama dimainkan oleh piano 

secondo yang kemudian dilanjutkan oleh piano primo dalam struktur 

yang menyerupai motet namun menggunakan empat suara. Melalui 

bagian ini penulis ingin menceritakan pencapaian yang telah diraih yaitu 

bahwa pada tahun ini penulis menyusun komposisi Invention dan Motet 

yang merupakan tugas dari mata kuliah Kontrapung I dan II. 

 

 

 

Gambar 3.3 Motif Invention   

 

2.) Bagian B 

 Bagian B dimulai pada birama 78 dengan motif yang sama namun 

dimodulasi ke B mayor. Pengolahan motifnya menggunakan sekuens 

turun dan akor yang digunakan adalah B – Em – A – D – G – C dim - 

F 7. Frase dengan motif 1/16 yang dimainkan oleh piano secondo pada 

birama 80-87 menggambarkan suasana yang sibuk dan saling berkejar-

kejaran, sama hal nya dengan frase selanjutnya yang dimainkan oleh 

piano primo pada birama 89-94. 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Motif 1/16 Birama 80 
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3.) Transisi (bir. 96-114) 

 Bagian ini dimulai dari birama 97 sampai birama 115 dan 

menghubungkan bagian sebelumnya menuju introduksi bagian C (tahun 

ke-3) dengan modulasi ke A mayor. Tanda accellerando 

menggambarkan bahwa akhir tahun ke-2 ini semakin sibuk dan rumit 

namun penulis mampu menyelesaikan semuanya dengan baik, yang 

ditandai dengan adanya modulasi ke tonalitas mayor. 

 

3. Bagian C (tahun ke-3) 

  Bagian ini merupakan bagian akhir dari tiga tahun kesukacitaan yang 

dialami penulis. Melalui bagian ini, penulis ingin menceritakan bahwa tahun 

2012-2013 ini merupakan tahun yang paling membahagiakan bagi penulis,  oleh 

karena penulis akan segera mempersiapkan tugas akhir untuk tahun berikutnya 

(tahun ke-4). Selain itu, munculnya seseorang yang berarti bagi penulis juga 

menambah kebahagiaan dan semangat bagi penulis selama menjalani kehidupan 

di tahun tersebut. 

 

Tabel 3.4 Struktur Komposisi Bagian C 

Struktur 

Free from 

Intro 

(bir. 116-

123) 

A 

(bir. 124-

139) 

||: B :|| 

(bir. 140-

149) 

C 

(bir. 150-

157) 

C‟ 

(bir. 158-

165) 

D 

(bir. 166-

172) 

Sukat 3/4  

Tonalitas A mayor F  minor A mayor B  mayor 

Tempo  Allegro, flowing Allegro, lively 

 

a. Teknik pengolahan motif dan harmoni 

1.)  Intro 

  Sebagian besar dari frase ini hanya dimainkan oleh piano primo 

dengan motif dalam oktaf yang tinggi dan banyak terdapat lompatan 
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interval yang lebar serta ornamentasi (trill) dan staccato untuk 

menggambarkan suasana yang riang gembira.  

 

 

                   

 

 

Gambar 3.5 Motif Introduksi Bagian C 

 

2.)  Bagian A 

  Motif tema utama pada bagian ini diambil dari hasil komposisi 

Minuet yang telah penulis buat dalam mata kuliah Komposisi I. Bagian 

ini bertonalitas A mayor 
3
 dan memiliki karakter flowing, oleh karena itu  

penulis menggunakan ritme waltz pada bagian bas piano secondo dan 

ritme not 1/8 dengan legato pada motif tangan kiri piano primo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Motif Minuet, Not 1/8, dan Ritme Waltz  

 

3.)  Bagian B 

  Motif pada bagian ini masih merupakan motif dari komposisi 

Minuet. Pada bagian ini tonalitas berubah menjadi F  minor yang 

                                                             
 

3
 Schubart. A Mayor: kunci ini menggambarkan cinta yang murni, perasaan senang akan suatu 

peristiwa, kerinduan untuk bertemu kembali saat berpisah dengan seseorang, serta keceriaan masa muda 

dan kepercayaan kepada Tuhan.  
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merupakan relatif minor dari A mayor. Bagian ini menceritakan tentang 

kebingungan yang dihadapi oleh penulis saat akan menentukan topik 

untuk tugas akhirnya. Meskipun bertonalitas minor, namun penulis 

berusaha untuk mempertahankan suasana gembira melalui penggunaan 

mordent pada beberapa not. 

4.)  Bagian C 

  Bagian ini menggambarkan tentang suasana bahagia yang penulis 

rasakan berkat kehadiran seseorang yang spesial dalam kehidupan 

penulis. Penulis menggunakan progresi akor yang sama dengan bagian A 

namun dengan modifikasi pada motif melodi dan iringan pada piano 

primo, yaitu dengan mengornamentasi motif tersebut dengan mordent. 

Pada bagian ini terdapat perubahan tempo menjadi Allegro dengan 

karakter lively serta perubahan tonalitas ke B  mayor
4
 dengan teknik 

glissando untuk membangun suasana yang lebih riang daripada 

sebelumnya. 

5.)  Bagian C‟ dan D 

  Penulis menambahkan sedikit teknik virtuoso pada bagian C‟ 

yaitu melalui teknik crossing fingers antara piano primo dan secondo 

untuk membuat penampilan semakin menarik saat karya ini ditampilkan. 

Bagian ini kemudian dilanjutkan ke bagian D dengan karakter yang lebih 

tenang untuk menggambarkan perasaan yang nyaman dan bahagia atas 

kehidupan yang sedang dijalani pada saat itu. 

6.)  Transisi (bir. 173-177)   

 Bagian ini menggambarkan suasana nyaman yang berangsur-

angsur pudar karena mulai munculnya masalah yang datang silih 

berganti. Penulis memodifikasi motif dan harmoni untuk mengubah 

tonalitas dari B  mayor menjadi C minor. Progresi akor yang digunakan 

adalah B B /A A G - Cm. Pada bagian akhir transisi terdapat 

                                                             
 4 Schubart. B¨ mayor: cinta yang penuh sukacita, harapan untuk sesuatu yang lebih baik. 
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perubahan tempo melalui rallentando dan ritardando untuk menuju ke 

bagian selanjutnya yang bertempo Andante. 

 

4. Bagian D (tahun ke- 4) 

 Bagian ini menceritakan masa kelam dalam kehidupan penulis di tahun 

2014. Cerita yang ingin penulis sampaikan yaitu bahwa di tahun ini terdapat 

banyak kesulitan dan kesedihan karena ternyata penulis belum mampu 

menyelesaikan kuliah tepat waktu. Selain itu, penulis juga harus menghadapi 

situasi sulit lainnya selain masalah perkuliahan. Pada akhirnya penulis merasa 

bahwa semua usaha yang telah dilakukan menjadi sia-sia dan masalah yang ada 

tidak dapat terselesaikan dengan baik. 

 Pada bagian ini penulis hanya menggunakan satu tema utama yang diolah 

ke dalam bentuk tema dan variasi dengan repetisi sebanyak tiga kali, dua 

pengulangan pertama masih dalam musik tonal sedangkan satu pengulangan 

terakhir menggunakan politonal.
5
 Penulis menggunakan teknik poliritmik

6
 dan 

beberapa unsur harmoni modern seperti tangga nada sintetis
7
 dan akor kuartal

8
 

untuk menggambarkan suasana yang kacau dan rumit.  

 

Tabel 3.5 Struktur Komposisi Bagian D 

Struktur 

Tema dan variasi 

Intro 

(bir. 178-

187) 

A 

(bir. 188-

203) 

B 

(bir. 204-

219) 

C 

(bir. 220-

235) 

D 

(bir. 236-

255) 

Sukat 2/4  

Tonalitas C minor F minor F minor → 

                                                             
 5 Vincent Persichetti, Twentieth Century Harmony: Creative Aspects and Practice (London: Faber 

and Faber Limited, 1961), 39. Ketika modus yang sama dimainkan secara bersamaan pada tonal yang 

berbeda, maka hal tersebut dinamakan politonal dan modal, tetapi bukan polimodal.  
 6 Persichetti, hlm 214. Dua atau lebih frase yang memiliki pola ritmikyang berbeda. 
 

7
 Persichetti, hlm 44. Tangga nada sintetis dengan tujuh nada, maupun satu oktaf, seperti dalam 

tangga nada mayor dan minor, terdiri dari satu pasang grup yang berisi empat nada (tetrachords) yang 

mengulang nada tonika sebagai nada ke delapan. 

 
8
 Persichetti, hlm 94. Akor kuartal dibentuk dengan cara menumpukkan beberapa nada dalam 

interval empat sehingga interval dari masing-masing nada dalam akor tersebut selalu berjarak empat. 
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Politonal 

Tempo  Andante Grave + accellerando  = 68 
 = 68 → 

    = 70 

 

a. Filosofi 

 Bagian ini hanya memiliki satu motif yang dikembangkan menjadi 

beberapa variasi baru yang terus diulang selama beberapa kali repetisi. 

Penulis menganalogikan motif tersebut sebagai masalah yang muncul, 

sedangkan variasi baru yang direpetisi melambangkan masalah – masalah 

baru yang terus bermunculan. 

 

b. Teknik pengolahan motif dan harmoni 

1.) Intro 

 Progresi akor yang akan digunakan dalam bagian-bagian 

selanjutnya diperkenalkan terlebih dahulu pada bagian ini. Progresi akor 

yang digunakan sama untuk bagian A-C, yaitu Im – Im/VII – IVm/VII - 

V. Suasana yang ingin dimunculkan di bagian ini adalah suasana cemas 

dan tegang, ditandai dengan pergerakan motif melodi yang semakin 

turun ke oktaf yang lebih rendah. Bagian ini diakhiri dengan not C1 yang 

ditahan dengan fermata, menandakan bahwa inilah awal dari segala 

masalah yang akan muncul. 

2.) Bagian A 

 Pada bagian ini, piano primo memainkan tema utama dan piano 

secondo memainkan akor triad biasa dengan tempo Grave. Tema utama 

ini melambangkan masalah yang muncul. Suasana yang ingin dibangun 

pada bagian ini adalah suasana yang tegang sekaligus sedih. 
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Gambar 3.7 Tema Utama Bagian D  

 

3.) Bagian B 

 Pada bagian ini, piano primo memainkan motif iringan yang 

bersifat ostinato
9
. Motif iringan ini awalnya bernilai not 1/8 (Gambar 

3.8)  dan kemudian didiminusi sehingga bernilai not 1/16 (Gambar 3.9)  

seperti gambar di bawah ini.   

 

 

 

Gambar 3.8 Motif Iringan Piano Primo (a) 

 

 

 

  

Gambar 3.9 Motif Iringan Piano Primo (b) 

 

 Bagian bas pada piano secondo juga mengalami modifikasi pada 

ritmenya untuk mendukung perubahan motif iringan pada piano primo. 

Bagian ini diakhiri dengan akor transisi G – C sebagai jembatan untuk 

modulasi ke F minor. 

4.) Bagian C 

 Bagian ini menggunakan tonalitas F minor
10

 dan temponya menjadi 

sedikit lebih cepat daripada bagian sebelumnya, untuk membangun 

                                                             
 9 Latham, hlm 916. Sebuah melodi, ritme, atau frase chordal pendek yang diulang terus-menerus 

sepanjang satu bagian utuh maupun sebagian. 
 

10
 Schubart. F minor: keadaan depresi yang mendalam, rintihan, kesengsaraan, dan ratapan 

kematian. 
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suasana menuju klimaks yang menggebu - gebu di bagian D. Selain itu, 

dinamika juga mulai dibangun perlahan untuk menuju dinamika forte 

saat klimaks. 

  Pola iringan pada piano secondo memiliki ritme not yang semakin 

rapat untuk menggambarkan suasana yang semakin kacau. Penulis juga 

menggunakan teknik poliritmik enam lawan empat antara motif tangan 

kiri piano primo dengan motif tangan kanan piano secondo untuk 

menambah intensitas kekacauan yang terjadi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.10 Motif Iringan Bagian C          Gambar 3.11 Motif Poliritmik 

 

5.) Bagian D 

 Pada frase pertama bagian ini (bir. 236-243) penulis menggunakan 

motif Sonata dari hasil komposisi penulis saat mengikuti kelas 

Komposisi II. Motif tersebut dimainkan oleh piano primo, sedangkan 

piano secondo memainkan triad dalam oktaf rendah untuk menghasilkan 

suasana yang keruh.  

 

 

 

 

             Gambar 3.12 Motif Sonata – Kelas Komposisi II 
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 Frase selanjutnya (bir. 244-255) merupakan frase politonal. Penulis 

menggunakan tangga nada sintetis F Hungarian Minor yang 

digabungkan dengan akor kuartal pada bagian bas. Motif Sonata yang 

digunakan pada bagian sebelumnya kemudian dimodifikasi menjadi 

motif skalar dalam F Hungarian Minor namun tetap dalam ritme yang 

sama. Bagian bas memainkan akor kuartal dengan pergerakan turun dari 

G - F - E  - D . Frase ini menggambarkan suasana klimaks yang kacau, 

marah, sekaligus sedih karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi segala permasalahan yang muncul. Oleh sebab itu, penulis 

menggunakan dinamika forte dengan karakter con fuoco. Bagian ini 

ditutup dengan akor F diminished yang dibunyikan bersama dengan akor 

G kuartal dengan dinamika fortissimo. 

 

5. Bagian E (tahun ke-5) 

 Bagian E merupakan bagian terakhir dalam komposisi ini yang 

menceritakan tentang bagaimana penulis akhirnya mampu bangkit kembali dan 

berhasil menyelesaikan segala kesulitan yang ada, berkat dukungan dari 

keluarga dan teman-teman penulis.  

 

Tabel 3.6 Struktur Komposisi Bagian E 

Struktur 

Free form 

A 

(bir. 256-

272) 

Transisi 1 

(bir. 273-

284) 

B 

(bir. 285-

298) 

Transisi 2 

(bir. 298-

301) 

C 

(bir. 302-

326) 

Sukat 4/4  4/4 & 2/4 4/4 6/8 

Tonalitas A minor A mayor 

A minor → 

E  minor → 

A minor  

A mayor D mayor 

Tempo  
 = 60, 

freely 

Moderato+ 

accellerando 
Allegro 

Allegro+ 

rallentando 
Allegro 
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a. Filosofi  

1.) Penggunaan tangga nada pentatonis  

  Pada bagian A terdapat motif dalam tangga nada pentatonis 

diatonis. Tangga nada ini dipilih karena tangga nada ini memiliki 

kekuatan untuk menyembuhkan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat 

Tian Gao yang menyatakan bahwa dalam teori medis tradisional China, 

tangga nada tradisional China (sama dengan pentatonik) terdiri dari lima 

nada yang memiliki kekuatan penyembuhan untuk lima organ dalam.
 11 

Penulis menggunakan tangga nada ini sebagai simbolisasi sekaligus 

menceritakan bahwa dukungan orang tua dan teman-teman penulis 

mampu „menyembuhkan‟ penulis untuk kembali bersemangat 

menghadapi kehidupan.    

2.) Modulasi tritonus 

  Pada bagian B, penulis menggunakan teknik modulasi dalam 

interval tritonus. Dalam musik tonal, tritonus dianggap sebagai interval 

setan (diabolus in musica)
12

. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan 

bahwa proses untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan tidaklah 

mudah, bahkan sangat sulit. Keadaan inilah yang dilambangkan dalam 

penggunaan modulasi dalam interval tritonus tersebut. 

 

b. Teknik pengolahan motif dan harmoni 

1.) Bagian A 

 Bagian ini berkarakter tenang, terang, bersifat meditatif, dan 

angelic
13

, untuk menggambarkan dukungan orang tua yang tulus dan 

selalu berusaha menenangkan penulis saat dalam keadaan sulit. Untuk 

                                                             
 11 Karen D. Goodman, Music Therapy Education and Training: From Theory to Practice (Illinois: 

Charles C Thomas Publisher, Ltd, 2011), 219, diakses dari 

http://books.google.co.id./books?isbn=0398086095 

 12 Randel, hlm 911. Interval yang tercipta dari tiga whole-tone, atau augmented fourth. Interval ini 

dianggap sebagai disonan sejak Abad Pertengahan, yang pada saat itu dinamakan sebagai diabolus in 

musica (setan di dalam musik) dan para teoritikus melarang penggunaan interval ini..  
 

13
 Hal A. Lingerman, The Healing Energies of Music (USA: Versa Press, 1995), 132. Musik angelic 

biasanya riang, sangat jernih dan terang. Musik ini biasanya menggema dari suara-suara yang menyerupai 

lonceng dan harpa. 
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memunculkan karakter tersebut, penulis menggunakan motif arpeggio 

pada oktaf tinggi (untuk memberikan efek suara seperti bunyi harpa) dan 

tempo yang lambat. Pada bagian kadens, penulis menggunakan motif 

dalam tangga nada C pentatonis diatonis modus ke-lima yang berisi nada 

A, C, D, E, dan G. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Motif Arpeggio (suara harpa) 

2.) Transisi 1 

 Pada bagian ini, motif tema utama bagian A movement I muncul 

kembali, menandakan bahwa semangat penulis mulai muncul. Penulis 

menambahkan motif dengan ritme menyerupai ritme perkusi pada birama 

283-284 dalam tempo accel, untuk menggambarkan semangat yang 

semakin bertambah. 

3.) Bagian B 

 Bagian ini memiliki tiga frase yang direpetisi dengan modulasi 

dalam interval tritonus, dari A minor – E  minor – A minor. Motif triol 

besar pada piano secondo seolah-olah memainkan peran snare drum 

seperti dalam orkestra. 

4.) Transisi 2 

 Bagian ini didominasi oleh motif dengan pergerakan naik, untuk 

membangun suasana semangat menuju klimaks di bagian C. Penulis 

menggunakan motif skalar dalam not 1/16 yang disekuens naik serta 

menggunakan passing chord dengan pergerakan naik pada piano primo 

(C/G – D/A – C – D). 

 

 



23 
 

5.) Bagian C 

 Bagian ini merupakan pengulangan dari bagian meno mosso pada 

movement I, namun dengan sedikit perubahan pada beberapa bagian. 

Penulis ingin menggambarkan suasana kesukacitaan karena telah 

berhasil keluar dari segala kesulitan yang ada dan akhirnya menemukan 

mimpinya yang baru. Oleh karena itu, penulis kembali menggunakan 

tangga nada D mayor serta tetap mempertahankan motif arpeggio dan 

untuk piano primo lebih banyak menggunakan bagian oktaf atas untuk 

memberi karakter riang dan terang.  


