
BAB II 

KAJIAN HISTORIS DAN ANALISIS REPERTOAR 

 

A. Urutan Era dan Komposer 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang penggalan kisah hidup para komposer 

berdasarkan urutan era yang berhubungan dengan repertoar dalam penyajian 

resital gitar. 

1. Luys de Narvaez (Rennaissance) 

Periode musik pada era Rennaissance berkisar dari tahun 1400 – 1600 

Masehi, beliau lahir di Granada, Spanyol sekitar awal tahun 1500, dan dikenal 

sebagai komposer dan pemain vihuela.
1
 Pada tahun 1548 beliau bekerja sebagai 

musisi di Royal Chapel of Felipe di Spanyol dan juga mengajarkan musik di sana. 

Karena minimnya informasi yang bisa didapatkan penulis mengenai komposer ini 

penulis tidak dapat menemukan secara pasti letak dimana beliau lahir, dan 

meninggal namun diperkirakan beliau meninggal sekitar awal tahun 1750. 

 

2. Antonio Vivaldi (Baroque) 

Antonio Vivaldi adalah komponis Italia yang sangat penting dalam kurun 

periode Baroque awal yang sangat kental dengan gaya musik Italia. Ia 

mengembangkan bentuk konserto Baroque menuju puncaknya sehingga banyak 

komponis pada saat itu dan generasi berikutnya banyak dipengaruhi oleh gaya dan 

prinsip-prinsip yang digunakannya.
2
 Periode dari era Baroque sendiri berkisar 

pada tahun 1600 – 1750 Masehi. Antonio Vivaldi lahir di Venezia, Italia, pada 

tanggal 4 Maret 1678. Ia adalah anak pertama dari enam bersaudara, ayahnya 

bernama Giovanni Battista Vivaldi, dan ibunya bernama Camilla. Pada tahun 

1693 – 1703, Vivaldi belajar untuk menjadi seorang pastor, dia juga belajar 

bermain biola dan harpsichord dari ayahnya. Pada September 1703, Vivaldi mulai 

bertugas resmi sebagai pengajar biola di Pio Ospedale della Pieta, sebuah panti 
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asuhan yang dikelola oleh gereja, khusus untuk mendidik perempuan dalam 

musik. Selain mengajar musik Vivaldi juga banyak menciptakan karya-karya lain 

seperti opera, sonata, konserto dan masih banyak lagi, mulai 1717 hingga ia 

meninggal. Vivaldi jarang menetap di Pieta, karena sering melakukan pertunjukan 

musik dan konser yang membawakan karya-karyanya di beberapa kota di Italia. 

Vivaldi dapat dikatakan sebagai seorang komposer yang sukses dan terkenal di 

eranya, walaupun pada akhir hidupnya Vivaldi mengalami kesulitan keuangan dan 

akhirnya meninggal pada 1741 di kota Wina, kemudian dimakamkan di suatu 

tempat khusus untuk orang-orang miskin. 

 

3. Mauro Giuliani (Klasik) 

Pada periode era Klasik yang berkisar antara 1750 – 1820 Masehi. Era musik 

Klasik ini sangatlah singkat yaitu berkisar 70 tahun. Mauro Giulani, yang lahir 

pada 27 Juli 1781 di Bari, Italia. Ayahnya bernama Michele Giulani. Pada awal 

ketika Giuliani mempelajari musik, dia mempelajari instrumen cello sebelum 

akhirnya dia serius menekuni instrumen gitar. Lalu pada tahun 1806 Giuliani 

pindah ke Vienna, Austria. Pada 1808 Giuliani mengadakan konser gitar untuk 

pertama kalinya di Vienna, dan dia banyak mendapat pujian sebagai seorang 

komposer dan juga sebagai pemain gitar. Pada tahun 1814 Giuliani bekerja 

sebagai musisi kerajaan kepada Marie Louise, istri kedua dari Napoleon. Dia 

bekerja di sana sampai tahun 1819, kemudian pada tahun yang sama Giuliani 

meninggalkan Vienna untuk kembali ke Italia. Mauro Giuliani meninggal pada 

tanggal 8 Mei 1829 di Naples, Italia. 

 

4. Fransisco Tarrega, Agustin Barrios Mangore, dan Johnn Kaspar Mertz 

(Romantik) 

Periode musik Romantik ini berkisar pada 1830 – 1920 Masehi. Pada periode 

ini terdapat banyak perubahan penting yang terjadi dalam musik dan kebiasaan 

yang ada, yakni perubahan yang lebih ekspresif dan lahirnya kebebasan artistik, 

orkestra yang lebih lebar dan banyak eksperimen dilakukan oleh para musisi pada 

era tersebut. 



Fransisco Tarrega adalah seorang komposer berkebangsaan Spanyol dia 

lahir pada 21 November, 1852, di kota Villareal. Guru dari Tarrega yang pertama 

bernama Eugeni Ruiz, kemudian setelah itu dia mempelajari gitar lebih lanjut 

kepada Julian Arcas, dan juga mempelajari instrumen piano. Pada 1874 Tarrega 

diangkat menjadi pengajar di Madrid Conservatory, tempat dia belajar ilmu 

komposisi musik. Pada 1881 dia menikah dengan seorang wanita bernama Maria 

Rizo. Tarrega juga banyak mentranskripsi karya dari instrumen piano seperti 

komposisi dari Beethoven, Chopin, Mendelssohn untuk solo gitar. Tarrega 

meninggal dunia pada 15 Desember 1909 di Barcelona, Spanyol. 

Agustin Barrios Mangore adalah seorang komponis berkebangsaan 

Paraguay. Dia dilahirkan pada 5 Mei 1885. Pada umur 13 tahun, Barrios 

menyaksikan sebuah konser solo gitar yang digelar oleh seorang gitaris bernama 

Gustavo Sosa Escalada, dan kemudian Escalada menjadi guru pertama dari 

Barrios. Setelah itu, Escalada menyarankan Mangore untuk belajar lebih lanjut di 

Asuncion In The Colegio Nacional. Mangore berhasil mendapatkan beasiswa dan 

kemudian menjadi salah satu pelajar termuda di sana. Guru gitarnya di universitas 

itu bernama Nicolino Pellegrini. Barrios menjadi semakin terkenal karena sering 

mengadakan konser, dan dia adalah orang pertama yang direkam permainan 

gitarnya. Barrios meninggal karena serangan jantung dan dimakamkan di 

Cementerio de Los Ilustres di San Salvador, El Salvador pada 7 Agustus 1944. 

Johann Kaspar Mertz. Lahir di Pozsony, Hungaria pada 17 Agustus 1806. 

Dia adalah seorang pemain gitar dan juga seorang komposer. Selama karirnya dia 

banyak aktif di Vienna, Austria (1840 – 1856). Mertz mengukuhkan reputasinya 

sebagai seorang penyaji dan melakukan konser di banyak kota di Eropa, seperti 

Moravia, Russia, Polandia, Berlin, dan Dresden. Pada 1842 Mertz menikah 

dengan seorang pemain piano bernama Josephine Plantin. Johann Kaspar Mertz 

meninggal pada 14 Oktober 1856. 

 

 

 

 



5. Heitor Villa-Lobos (Modern) 

Lahir pada 5 Maret tahun 1887 di Rio de Janeiro, Brazil dan meninggal 17 

November tahun 1959 di Rio de Janeiro Brazil. Lobos pertama kali mempelajari 

musik dari ayahnya yang seorang karyawan musisi amatir, dan juga karyawan 

perpustakaan, selain instrumen gitar Lobos juga mempelajari clarinet, dan cello. 

Lobos pernah menjadi musisi jalanan di Brazil, dan dari situlah dia mengenal 

salah satu gaya musik Brazil yaitu Choroes
3
. Pada 1913 Lobos menikah dengan 

seorang pianis bernama Lucilia Guimares, namun pernikahan ini hanya 

berlangsung hingga tahun 1936 karena mereka memutuskan untuk berpisah. 

 

B. Analisis Repertoar 

1. Rennaisance – Cancion del Emperador 

Secara struktural komposisi ini berbentuk AB, bagian A birama 1 – 47 bagian 

B birama 48 – 79. Pada bagian A, terdiri dari 6 frase, dan pada bagian B, terdiri 

dari 5 frase. Komposisi ini menggunakan tangga nada E minor, dengan susunan 

tuning gitar E-B-Fis-D-A-E. 

Komposisi ini menggunakan gaya musik polifoni atau kontrapung. Tehnik 

yang paling dominan dalam komposisi ini berupa broken chord,  dan barre, yakni 

jari telunjuk tangan kiri memblok fret gitar secara penuh sementara jari yang lain 

turut memencet senar untuk menghasilkan akord dan melodi. 
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  Gambar 2.1. adalah potongan bagian A. 

 

    

      Gambar 2.2 adalah bagian B 

 

 

 

 

 

   



2. Baroque – Concerto in D Major 

Komposisi ini memiliki 3 bagian dengan perubahan tempo pada setiap 

bagiannya. Bagian I menggunakan tempo Allegro, bagian II menggunakan tempo 

Largo, dan bagian ke III kembali menggunakan tempo Allegro. 

Pada bagian yang I menggunakan tangga nada D mayor, dengan sukat 4/4 

dengan struktur A-B, bagian A terdapat pada birama 1-23 dan bagian B ada pada 

birama 24-51. Pada bagian I ini menggunakan teknik komposisi ritornello
4
 

dengan tutti pada birama birama 1-11, 

  

 

 

Gambar 2.3.  ritornello bagian A 

 

Gambar 2.3 diatas adalah tema dari tutti dan bentuk ritornello pada bagian 

A birama 1-3, frase ini diakhiri dengan half cadence sebelum memasuki tutti ke 

dua dari frase ke 2. 

Berikunya dilanjutkan dengan solo gitar yang diiringi cello pada birama 12-

23 pada bagian A. 

 

 

Gambar 2.4. bagian solo gitar. 
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 Pada bagian B diawali dengan tehnik ritornello ,tutti, dan modulasi ke 

tangga nada A mayor, tutti dimainkan dari birama 24-26. 

 

Gambar 2.5. Ritornello Bagian B 

 

Gambar 2.5 diatas adalah bentuk ritornello dan juga tutti pada bagian B 

pada birama 24-26. Frase ini juga diakhiri dengan penggunaan half cadence 

sebelum masuk birama selanjutnya yaitu bagian solo gitar. 

 

 

   Gambar 2.6 solo gitar bagian B. 

 

Berikutnya dilanjutkan dengan permainan solo gitar dengan cello sebagai 

iringan dari birama 27-40 lalu diawali dengan masuknya tutti di birama 41-42. 

Bagian solo gitar kembali masuk pada birama 42-48 dan diakhiri dengan tutti 

pada birama 48 ketukan ke 2-51. 

Bagian yang ke II menggunakan tempo largo dalam tangga nada D mayor 

dengan sukat 4/4. Bagian II ini menggunakan struktur A-B, bagian A dari birama 

1-8 dan bagian B birama 9-17. 



 

    Gambar 2.7. Tema A bagian II. 

 

Tema A pada bagian ke dua ini diakhiri dengan menggunakan half cadence. 

Kemudian pada akhir bagian A kembali menggunakan half cadence sebelum 

memasuki bagian B. 

 

 

  Gambar 2.8. half cadence dari akhir bagian A 

  

Bagian ke III menggunakan tempo Allegro dalam tangga nada D mayor 

dengan sukat 12/8. Bagian III ini kembali menggunakan tehnik komposisi 

ritornello dan tutti pada birama 1-7 kemudian dilanjutkan dengan solo gitar yang 

diiringi oleh cello pada birama 8 ketukan ke 6- 14, dan muncul tutti kembali 

sebagai ending dari bagian A pada birama 15-17. 



  

  Gambar 2.9. adalah ritornello dari movement III  

 

Bagian B birama 18-34, pada bagian ini kembali menggunakan tehnik 

komposisi ritornello dan tutti pada birama 18-20 kemudian dilanjutkan dengan 

solo gitar yang diiringi cello dimulai dari birama 20 ketukan ke 12-25 ketukan 1 

dan muncul kembali tutti pada birama 20 ketukan ke 6-27 ketukan 1 dilanjutkan 

dengan solo gitar pada birama 27 ketukan ke 6-32, dan menggunakan tutti sebagai 

ending pada birama 33-34. 

 

 

  Gambar 2.10. adalah ritornello movement III bagian B. 

 

Inilah tehnik yang digunakan pada komposisi berjudul Concerto in D Major ini : 

a. Bagian I    : Slur, barre, arpegio. 

b. Bagian II   : Slur, barre. 

c. Bagian III : Slur, barre. 

 

 

 

 



3. Klasik ( 6 Variazioni Op.34) 

a. Tema 

Pada bagian tema secara struktural terdiri dari A-B-A, bagian A diawali 

dengan birama gantung kemudian masuk birama 1- 8. Pada bagian A terdapat 2 

kadens yaitu half cadence, dan authentic cadence. 

  

 

Gambar 2.11. half cadence bagian A . 

 

 

Gambar 2.12. adalah authentic cadence bagian A. 

 

Bagian B dimulai dengan menggunakan birama gantung kemudian  masuk 

pada birama 9-16 ketukan pertama. Pada bagian B ini terjadi modulasi ke tangga 

nada A mayor. Pada bagian B ini terdapat sebuah kadens yaitu half cadence. 

 

 

 

Gambar 2.13. half cadence bagian B 

 

 



 

 

Gambar 2.14. bagian B menuju ke bagian A 

  

Kembali lagi ke bagian A yang dimulai dari birama 16 ketukan ke 3 – 

birama 24. 

Tehnik yang terdapat pada bagian tema ini meliputi tehnik slur, dan barre. 

 

b. Variasi I 

Pada variasi I secara struktur terdiri dari A-B-A, dengan menggunakan sukat 

¾ dalam tangga nada D mayor. Secara teknis, variasi ini mengeksploitasi nada 1/8 

dengan slur yang bersahutan dengan pola permainan bas. Bagian A yang pertama 

dimulai dengan birama gantung kemudian masuk birama 1 dan berakhir di birama 

8. Terdapat sebuah kadens yaitu authentic cadence pada bagian A. 

 

 

 

Gambar 2.15. diatas diakhiri dengan authentic cadence. 

 

Pada bagian B dari variasi I diawali dengan birama gantung kemudian 

dilanjutkan dari birama 9-16 ketukan pertama. Pada bagian B ini memiliki 2 

kadens yaitu authentic cadence dan half cadence. 

 

 



  

 

Gambar 2.16. adalah authentic cadence bagian B 

 

 

    

Gambar 2.17. Half cadence bagian B 

 

Dari bagian B kemudian kembali ke Bagian A yang susunannya sama persis 

dengan bagian A yang pertama dalam variasi I ini. 

Tehnik yang ada pada variasi I ini meliputi tehnik slur, dan barre. 

 

c. Variasi II  

Pada variasi ke II ini secara struktural terdiri dari A-B-A’, dengan sukat ¾ 

dalam tangga nada D mayor. Secara teknis, bagian ini mengolah permainan 

double-stop pada bagian melodi dengan lincah dan cepat. Pada bagian A yang 

pertama dimulai dengan birama gantung kemudian masuk ke birama 1 dan 

berakhir di birama 8. 

  

     

   

  Gambar 2.18. Deceptive cadence bagian A variasi II 

  



Bagian B dari variasi ini diawali dengan birama gantung kemudian masuk di 

birama 9 dan berakhir di birama 16 ketukan pertama.  

 

 

 

Gambar 2.19. Half cadence bagian B variasi II . 

 

Pada bagian A’ ini diawali dari birama 16 ketukan ke 3 dan berakhir di 

birama 24. Pada frase pertama dari bagian A’ ini sama persis dengan bagian A 

yang pertama, kemudian masuk pada frase ke dua yang diakhiri dengan authentic 

cadence. 

 

 

   

Gambar 2.20. Authentic cadence A’ 

 

Tehnik yang terdapat pada variasi II ini adalah  slur, dan barre, 

 

d. Variasi III 

Pada variasi III ini secara struktural terdiri dari bagian A-B-A dengan sukat ¾ 

dalam tangga nada D mayor. Pada bagian ini, melodi utama diberi hiasan nada 

dengan pola ritme not-not 1/16-an dan kombinasi arpeggio. Pada bagian A 

dimulai dengan birama gantung sebelum memasuki birama 1 - 8, dan 

menggunakan authentic cadence sebelum masuk ke bagian B. 

 



 

 

Gambar 2.21.  Authentic cadence bagian B variasi III. 

 

Kemudian bagian B dimulai dengan birama gantung lalu masuk ke birama 9 

dan berakhir di birama 16. Pada bagian B terdapat transisi untuk masuk kembali 

ke bagian A. 

  

 

 Gambar 2.22. transisi pada bagian B variasi ke III. 

 

Pada bagian A yang ke dua dari variasi III ini diulang persis sama seperti 

bagian A sebelumnya. 

Tehnik yang terdapat dalam variasi III ini meliputi tehnik 

slur,barre,arpegio. 

 

e. Variasi IV 

Variasi ke IV dari 6 Variozioni milik Giuliani ini berstruktur A-B-A’ masih 

dengan sukat ¾ dan menggunakan tangga nada D mayor. Pada bagian ini, variasi 

teknik sebagian besar menyajikan permainan slur, arpeggio, serta nada hias dalam 

pola ritme 1/16-an yang kompleks. Seperti pada bagian variasi sebelumnya, 

bagian A pada variasi ini dimulai dengan birama gantung sebelum masuk pada 

birama 1 bagian A sampai dengan birama 8 dengan menggunakan authentic 

cadence sebelum masuk pada bagian B. 

 

 



 

 

 

Gambar 2.23. Authentic cadence variasi IV 

 

Bagian B dimulai dari birama 9 sampai dengan birama 16 ketukan pertama. 

Pada bagian B ini muncul transisi dan menggunakan half cadence sebelum 

memasuki bagian A’. 

 

 

 

 

Gambar 2.24. transisi bagian B dan half cadence variasi IV 

 

Bagian A’ dimulai dari birama 16 ketukan ke 3 dan berakhir di birama 24.  

Terdapat dua buah kadens pada bagian A’ ini yaitu half cadence dan authentic 

cadence. 

 

Gambar 2.25. Half cadence  

 

 

 



 

 

Gambar 2.26  authentic cadence variasi IV 

 

Tehnik yang digunakan dalam variasi ini meliputi slur, barre, dan arpegio. 

 

4. Alborada (Romantik) 

Komposisi karya Fransisco Tarrega ini secara struktural memiliki dua bagian 

A-B-A, dengan menggunakan sukat ¾ dalam tangga nada A mayor, dan 

menggunakan tempo Andante. 

 Pada bagian A, birama 1-16 terdapat dua tema yaitu tema a, dan a’. Tema a 

dimulai dari birama 1 sampai dengan birama 8 ketukan pertama, kemudian tema 

a’ dimulai pada birama 8 ketukan ke 3 dan berakhir di birama 16. 

 

 

  Gambar 2.27. adalah potongan tema a 

 



 

 Gambar 2.28. adalah potongan tema a’ 

 

Pada bagian B, birama 17-33 hanya berupa pengulangan dari tema yang sama. 

 

 

  Gambar 2.29 tema bagian B 

 

Tehnik yang meliputi komposisi  ini adalah slur, barre, arpegio, broken 

chord, left hand slur, right hand harmonic. 

 

5. Waltz no. 4 ( Romantik) 

Komposisi karya Agustin Barrioss Mangore ini secara struktural terdiri dari 

bagian Introduksi A-B-A-C-D-C-A dan Coda, dengan menggunakan sukat ¾, 

dalam tangga nada G mayor. 

Bagian introduksi, birama 1-12 dibagi menjadi 3 frase, frase yang pertama 

dimulai dari birama 1-4 kemudian frase kedua birama 5-8, dan frase ke tiga 

birama 9-12, pada frase ketiga ini muncul irama waltz sebagai transisi untuk 

memasuki bagian A. 



 

Gambar 2.30. diatas adalah transisi pada bagian introduksi dengan irama Waltz. 

 

Pada bagian A dibagi menjadi dua frase, frase yang pertama muncul pada 

birama 13-20, kemudian frase yang kedua dimulai dari birama 21-28 dan 

menggunakan authentic cadence sebagai akhir dari bagian A. Bagian A ini 

dimainkan dengan tempo Allegro 

 

 

 

Gambar 2.31. diatas adalah authentic cadence akhir bagian A 

  

Bagian B dimulai dari birama 29-44, kemudian terjadi pengulangan dari 

birama 29-41, dan dari birama 41 langsung masuk ke birama 45-46. Frase pertama 

pada bagian B ini dimulai dari birama 29-36, kemudian frase ke dua dimulai dari 

birama 37-46. 

 

 

  Gambar 2.32. potongan tema bagian B. 

 

Setelah bagian B selesai kemudian kembali muncul bagian A yang diulang 

sama persis sebelum memasuki bagian C. 

Pada bagian C ini tempo yang digunakan beralih menjadi Lento, dan terjadi 

modulasi ke tangga nada D mayor. Bagian C ini dimulai dari birama 63-94. 



 

 Gambar 2.33. potongan tema dari bagian C. 

 

Bagian D masih menggunakan tangga nada D mayor dengan sukat ¾. Pada 

bagian ini dimulai dari birama 95-130. 

 

 

  Gambar 2.34. potongan tema bagian D. 

 

6. Rondo brillant (Romantik) 

Komposisi ini secara struktural terdiri dari bagian Introduksi-A-B-A-C-A’-

Coda. Pada bagian introduksi, menggunakan tempo Maestoso, dengan sukat 4/4 

dalam tangga nada G mayor. Bagian introduksi dimulai dari birama 1-34. Pada 

bagian introduksi ini terdapat perubahan sukat dan tempo pada birama 8, yang 

sebelumnnya menggunakan sukat 4/4, beralih menjadi 6/8 dengan menggunakan 

tempo Moderato. Pada birama 24 terjadi perubahan tempo lagi menjadi Lento. 

Pada bagian akhir dari introduksi ini terdapat half cadence sebagai transisi untuk 

memasuki bagian A. 



 

 

Gambar 2.35 Half cadence dari akhir introduksi. 

 

 Bagian A menggunakan sukat 2/4 dalam tangga nada E minor dengan 

tempo allegretto. Dan pada frase pertama bagian A diakhiri menggunakan half 

cadence. 

 

 

Gambar 2.36 half cadence pada akhir frase pertama bagian A 

 

 

  Gambar 2.37 half cadence pada akhir frase ke dua bagian A. 

 

Bagian B menggunakan sukat 2/4 dalam tangga nada G mayor, dengan 

tempo piu lento. Bagian B ini di mulai dari birama 84-109. Pada akhir bagian B 

ini muncul transisi sebagai pengantar menuju ke bagian A kembali. 

 

 

Gambar 2.38. Transisi dari bagian B menuju A. 

 

Pada bagian C dari komposisi ini dimulai dari birama 159-187 dan pada 

bagian ini diakhiri dengan munculnya transisi menuju ke bagian A’. 



 

Gambar 2.39. Transisi dari bagian C. 

 

Pada bagian A’ menggunakan tangga nada E minor, dan diawali dari birama 

188-205. Pada akhir frase bagian A’ diakhiri dengan menggunakan half cadence 

sebelum memasuki bagian coda. 

 

 

Gambar 2.40. half cadence akhir bagian A’ 

 

Bagian coda dari komposisi ini diawali dari birama 206-215 dan diakhiri 

dengan penggunaan authentic cadence sebagai akhir dari komposisi ini. 

 

 

Gambar 2.41. authentic cadence pada coda. 

 

7. Choros no.1 (Modern). 

Choros no.1 adalah komposisi modern karya Heitor Villa-Lobos. Komposisi 

ini memiliki struktur A-B-A-C-A. Pada bagian A dimulai dari birama 1-31, frase 

pertama dimulai pada birama 1-7 ketukan pertama.  

 

  Gambar 2.42. Akhir frase pertama bagian A 



 

Kemudian dilanjutkan dengan fase ke dua sampai dengan birama 16. 

 

 

  Gambar 2.43. Akhir frase ke dua bagian A 

 

Kemudian setelah itu terjadi pengulangan tema dari frase pertama dari 

birama 17-22 ketukan pertama dan sebagai akhir dari frase ke tiga. Frase 

selanjutnya dimulai dari birama 22 ketukan ke dua sampai dengan birama 31, dan 

diakhiri dengan menggunakan authentic cadence. 

 

 

 

 Gambar 2.44. adalah authentic cadence pada akhir bagian A. 

 

Bagian B dari komposisi ini diawali dari birama 32-55 dan memiliki 5 frase 

didalamnya. Frase yang pertama diawali dari birama 32-37. 

 

 

 Gambar 2.45. Akhir dari frase pertama bagian B. 

 

Kemudian dilanjutkan dengan frase ke dua sampai dengan birama 47, dan 

terjadi pengulangan tema dari frase pertama pada birama 48-53. Pada birama 54, 

dan 55 adalah frase terakhir pada bagian B. 



Pada bagian C, birama 88-104, terdapat 4 frase pada di dalamnya. Frase 

pertama dimulai dari birama 88 - 91, frase kedua pada birama 92 - 95, frase ketiga 

pada birama 96 - 99, dan frase keempat pada birama 100 - 104. 

 

Gambar 2.46. akhir frase pertama bagian C 

 

 

Gambar 2.47. akhir frase kedua bagian C 

 

 

Gambar 2.48. akhir frase ke tiga bagian C 

  

 

 

Gambar 2.49. akhir frase ke empat bagian C 

 


