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BAB III 

ANALISIS KOMPOSISI 

 

A. Konsep Penyusunan Komposisi 

Komposisi musik program “Warna, Cerita, dan Kursi Tua” 

menceritakan tentang suasana-suasana yang dirasakan oleh penulis ketika 

menjalani kegiatan sekolahnya dalam satu hari. Dalam komposisi ini, penulis 

menggambarkan dirinya sebagai tokoh ‘anak’ yang menjalani kegiatan 

sekolahnya. Komposisi ini dibuat dalam 3 babak, dan masing-masing memiliki 

suasana yang berbeda berdasarkan cerita yang akan disampaikan. Berikut 

pemaparan secara lebih jelas mengenai ide musikal yang diangkat oleh penulis. 

Babak 1 menceritakan tentang seorang anak sekolah yang malas bangun 

pagi. Tokoh anak tidak kunjung bangun hingga membuat orangtuanya terus 

memanggil hingga pada akhirnya berteriak dan memarahinya. Pada akhirnya, 

anak tersebut pun bangun dan perlahan mempersiapkan diri untuk ke sekolah 

dan menempuh perjalanannya bersama dengan orangtuanya. Namun, di tengah 

perjalanan terjadi kemacetan dan anak tersebut menjadi khawatir karena dia 

tidak mau terlambat. Orangtuanya pun menenangkan anaknya dan menemukan 

jalan keluar hingga akhirnya lepas dari kemacetan tersebut. Orangtua dari anak 

tersebut pun berjalan cepat dan pada akhirnya tiba di sekolah dengan selamat. 

Babak 2 menceritakan tentang bagaimana suasana yang dirasakan oleh 

tokoh anak bersama dengan teman-temannya ketika menjalani satu hari di 

sekolah. Berawal dari ketika tokoh anak bermain bersama dengan teman-

temannya sebelum pelajaran dimulai, sampai sebagian dari temannya pun 

berlari-lari. Mereka pun bermain sampai bel masuk kelas berbunyi. Kelas pun 

dimulai, dan anak-anak mengikuti pelajaran matematika pada saat itu. Ada 

yang dapat memahami pelajarannya, tetapi ada juga yang bingung karena tidak 

paham. Anak-anak tetap mengikuti pelajarannya hingga selesai. 

Babak 3 menceritakan suasana yang dirasakan oleh tokoh anak ketika 

pelajaran telah selesai, begitu juga dengan sekolahnya pada hari itu. Hari sudah 

menjelang sore, dan tokoh anak merasakan sebuah kelegaan yang besar karena 
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kegiatan di sekolah pada hari ini telah berakhir. Anak tersebut mengingat 

kembali perjuangan-perjuangannya yang telah ia lalui; ketika susah bangun 

pagi, berhenti di tengah kemacetan, dan juga menghadapi soal yang diberikan 

oleh ibu guru. Ia pun berjalan pulang ke rumah dengan santai. Ketika sudah 

mau sampai di rumah, tokoh anak menjadi semangat hingga berlari menuju 

rumah. 

 

B. Analisis Struktur dan Musikal 

Secara garis besar, komposisi musik program “Warna, Cerita, dan Kursi 

Tua” tidak memiliki bentuk yang baku, atau bisa disebut sebagai free form. 

Jenis musik program yang digunakan bersifat deskriptif, karena penulis 

menceritakan suasana yang dirasakan oleh tokoh anak secara kronologis. 

Komposisi ini dikategorikan sebagai through-composed1, yaitu sebuah bentuk 

komposisi yang tidak ada pola yang pasti dan akan terus berubah walaupun 

memungkinkan jika ada pengulangan melodi atau leitmotif.2 

Pemaparan analisis musikal komposisi musik program “Warna, Cerita, 

dan Kursi Tua” dalam format ansambel musik sebagai berikut: 

1. Babak 1 

Babak 1 dimulai dari birama 1-92. Bagian ini diawali dengan tempo 

Andante dan menggunakan tonalitas F Mayor. Progresi akor yang 

digunakan menggambarkan pagi hari yang mulai datang. Selanjutnya 

penulis memunculkan leitmotif yang sederhana namun bernuansa berat. 

Pada bagian tengah, terjadi modulasi dan perubahan tempo untuk 

menggambarkan perubahan suasana selama menempuh perjalanan menuju 

sekolah. Pada akhir dari bagian awal ini, penulis menggunakan melodi 

yang sederhana dan dinamika yang keras untuk menandakan bahwa anak 

tersebut sudah sampai di sekolah. 

                                                           
       1 Stein, 169. 
       2 Leitmotif merupakan sebuah tema musikal yang menggambarkan seseorang atau suasana 

tertentu. 
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Bagian introduksi dimulai dari birama 1-10, dengan instrumen flute 

sebagai melodi utama. Bagian ini menggambarkan pagi hari yang mulai 

muncul. 

 

 

Notasi 3.1 Introduksi (birama 1-10) 

 

Pada bagian introduksi, terjadi perubahan sukat dari 6/8 pada birama 

1-8 menjadi 4/4 pada birama 9-10. Selain itu, progresi yang digunakan pun 

bergerak turun dan diakhiri oleh kadens autentik. Penulis ingin 

menggambarkan pagi hari yang seolah-olah menyambut secara perlahan 

dan ingin membangunkan anak tersebut. 

 

 

Notasi 3.2 Leitmotif Anak (L.1) 
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Leitmotif anak muncul pada birama 10/4-14 yang menggambarkan 

kemalasan dari anak tersebut untuk bangun pagi. L.1 akan muncul kembali 

pada birama 18/4-22. 

 

 

Notasi 3.3 Leitmotif Pagi (L.2) 

 

Leitmotif pagi (L.2) muncul pada birama 15-18 yang 

menggambarkan jawaban dari L.1 ketika pada pagi hari anak itu malas 

bangun. L.2 akan muncul kembali pada birama 23-26/3. 

 

 

Notasi 3.4 Birama 23-27 

 

Pada birama 23-27, terjadi perubahan tempo menjadi accelerando 

untuk menggambarkan ketidaksabaran orangtua dari anak tersebut karena 
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tidak kunjung bangun. Instrumen clarinet in Bes membantu membangun 

suasana tersebut dengan not 1/16 yang diulang-ulang. Bagian tersebut 

menggambarkan orangtua yang memanggil anaknya. Puncak dari 

ketidaksabaran orangtuanya berada pada birama 26/4, ditandai oleh not 

1/16 yang dimainkan oleh flute, violin 1, violin 2, dan viola. Dinamika 

crescendo dan forte pada birama 26/4-27/1 menggambarkan ketika 

orangtua dari anak tersebut membuka pintu kamar dengan kencang.  

 

 

Notasi 3.5 Leitmotif Orangtua (L.3) 

 

Leitmotif orangtua (L.3) muncul pada birama 27/2-28 yang 

menggambarkan ketika beliau memarahi anak tersebut karena tidak 

kunjung bangun dari tempat tidur. 

 

 

Notasi 3.6 L.1 Diminusi 

 

L.1 yang muncul pada birama 30-31 diolah dengan teknik diminusi 

sehingga menjadi not 1/8 dan ditambahkan staccato. Bagian ini 

menggambarkan tokoh anak yang mulai beranjak dari tempat tidurnya. 
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Notasi 3.7 L.1 Diminusi (2) 

 

L.1 yang muncul kembali pada birama 34-36 diolah kembali 

menggunakan teknik diminusi sehingga menjadi not 1/32 dan ditambahkan 

staccato. Pada bagian ini, penulis memunculkan kembali L.1 yang di-

diminusi pada viola dan violin 2 secara kanon dan dengan oktaf yang 

berbeda, menyesuaikan dengan warna suara dari instrumen tersebut. Hal 

ini dimaksud untuk menggambarkan persiapan tokoh anak yang tergesa-

gesa karena terlambat bangun dan terburu-buru ke sekolah. 
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Notasi 3.8 Birama 37-39 

 

Pada birama 37, penulis menggunakan not 1/16 pada violin 1, violin 

2, dan viola serta not 1/8 pada cello untuk menggambarkan tokoh anak 

yang berlari-lari menuju mobil milik orangtuanya. Birama 38 

menggambarkan mobil yang siap jalan untuk mengantarkan anaknya ke 

sekolah, ditandai oleh melodi sextuplet dari flute. Akor yang digunakan 

adalah akor V dari tonalitas G Mayor, karena pada birama 39 terjadi 

modulasi dari F Mayor menjadi G Mayor. Hal ini dimaksud untuk 

menggambarkan bahwa tokoh anak beserta orangtuanya sudah dalam 

perjalanan menuju sekolah. 

 

 

Notasi 3.9 L.1 dalam Tonalitas G Mayor 
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L.1 muncul kembali pada birama 39-42 dengan tonalitas G Mayor 

dan dimainkan pada instrumen violin 1. Bagian ini menggambarkan 

suasana hati tokoh anak yang senang dan lega karena akhirnya bisa 

berangkat ke sekolah. 

 

 

Notasi 3.10 Birama 43-46 

 

Birama 43-46 menggambarkan suasana senang dari tokoh anak 

yang menikmati perjalanannya menuju sekolah. Seksi alat musik gesek 

memainkan not 1/8 staccato dengan dinamika yang lembut untuk 

menggambarkan suasana yang santai dan tidak tergesa-gesa. Progresi yang 

digunakan yaitu akor iii vi ii V. Sedangkan pada seksi alat musik tiup, 

terjadi pergantian antara instrumen clarinet dan flute dalam memainkan 

melodi utamanya. Bagian ini menggambarkan saat tokoh anak dan 

orangtuanya sedang berbincang-bincang dengan santai sambil menikmati 

perjalanan. Seksi alat perkusi membantu memberikan suasana senang yang 
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dirasakan oleh anak tersebut. Bagian ini berlanjut hingga birama 50/3, 

dengan pengembangan pada melodi di instrumen tiup. 

 

 

Notasi 3.11 Birama 50-55 

 

Pada birama 50/4-51 penulis menggunakan akor viio untuk 

menggambarkan kemacetan yang tiba-tiba terjadi. Pada birama 52 terjadi 

modulasi dari G Mayor menjadi C Minor. Birama 52-55 diawali oleh 

instrumen viola dan cello dengan teknik pizzicato3 untuk menggambarkan 

perubahan suasana hati tokoh anak menjadi khawatir. 

 

                                                           
       3 Pizzicato: dipetik. 
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Notasi 3.12 Birama 56-59 

 

Pada birama 52-59 penulis menggunakan progresi akor vi viio7 III11 

dan vi untuk menggambarkan kekhawatiran tokoh anak yang takut 

terlambat masuk sekolah. Kekhawatiran dari anak tersebut diperkuat oleh 

melodi utama yang diambil oleh clarinet. 

 

 

Notasi 3.13 Birama 60-63 
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Pada birama 60-63, penulis menggunakan teknik polychord4 untuk 

menggambarkan kebingungan yang dirasakan oleh tokoh anak di tengah-

tengah kemacetan yang terjadi. Violin 1 dan violin 2 mulai bermain dengan 

teknik pizzicato. Progresi akor yang digunakan antara instrumen violin dan 

viola adalah C Minor/F Minor, D dim/Bes Mayor, dan G Mayor/C Minor. 

Instrumen cello hanya memainkan nada C3 secara berulang-ulang. 

 

 

Notasi 3.14 Birama 64-67 

 

Birama 64/3-67 menggambarkan ketika ibu dari tokoh anak tersebut 

menenangkannya untuk tidak perlu khawatir akan terlambat sekolah. Flute 

berperan sebagai melodi utama dan merepresentasikan ibu dari tokoh anak. 

Pada bagian ini, seksi alat musik gesek berperan sebagai pengiring yang 

menggambarkan ketenangan dari sang ibu ketika berbicara kepada 

anaknya. Bagian ini berlanjut hingga birama 68. 

 

                                                           
       4 Polychord: kombinasi antara dua akor atau lebih dari area harmoni yang berbeda. 
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Notasi 3.15 Birama 69-71 

 

Birama 69-70 menggambarkan ketika orangtua dari tokoh anak 

menemukan jalan keluar dari kemacetan. Bagian ini ditandai oleh 

ritardando dan crescendo serta diakhiri oleh akor V dari tonalitas baru, 

yaitu C Mayor, yang berubah pada birama 71. Perubahan tempo dari 

Andante menjadi Allegro menandakan perubahan suasana dari takut 

menjadi senang dan lega karena sudah melewati kemacetan. Bagian ini 

berlanjut hingga birama 74. 
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Notasi 3.16 Birama 75-78 

 

Birama 75-78 menggunakan notasi yang sederhana (pada seksi alat 

musik gesek) serta progresi akor I IV iv I. Melodi utama dipegang oleh 

instrumen clarinet, yang menggambarkan perasaan tokoh anak yang 

senang karena mobil dapat melaju dengan cepat dan ia pun menjadi 

semangat. Bagian ini berlanjut hingga birama 82/2. 
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Notasi 3.17 Birama 82/3-87 

 

Birama 82/3-87 menggambarkan ketidaksabaran tokoh anak ketika 

sudah mau sampai di sekolah, sehingga anak tersebut membayangkan apa 

saja yang akan dilakukan di sekolah. Hal ini ditandai oleh unison antara 

violin 1 dengan flute dengan jarak 1 oktaf. Progresi akor dan pemilihan nilai 

not yang digunakan pada bagian ini, khususnya pada alat musik gesek, 

tidak rumit karena ingin menggambarkan pemikiran anak yang sederhana. 
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Notasi 3.18 Birama 88-92 

 

Birama 88-90 menggambarkan ketika anak dan orangtuanya sudah 

sampai di sekolah. Terkhusus pada birama 89-90, penulis menggunakan 

akor Ab Mayor dan Bb Mayor untuk menggambarkan perasaan lega dari 

tokoh anak karena tidak terlambat. Penggunaan tangga nada C Mayor yang 

dimainkan oleh seksi alat gesek pada birama 91-92 menggambarkan ketika 

anak tersebut turun dari mobil dan lari menuju sekolah. Penggunaan not 

1/16 pada birama 92/2 oleh flute dan clarinet menggambarkan salam 

perpisahan antara anak dan orangtua. Birama 92/4 menggunakan dinamika 

fortissimo dan aksen pada not terakhir untuk menggambarkan pintu mobil 

ditutup. 
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2. Babak 2 

Babak 2 dimulai dari birama 93-158. Bagian awal dari babak 2 

menggunakan tonalitas C Mayor dan bertempo Andante (85 BPM). 

Progresi akor yang sederhana digunakan pada bagian ketika anak-anak 

sedang bermain sambil menunggu pelajaran dimulai. Penulis juga 

menggunakan leitmotif yang beritmis cepat untuk menggambarkan anak-

anak sedang berlari-lari. Ketika pelajaran sudah dimulai, terjadi dua 

suasana yang kontras pada bagian tengah, yakni suasana tenang dan 

bingung dalam menghadapi sebuah persoalan. Masing-masing suasana 

digambarkan dengan tonalitas yang berbeda serta teknik permainan yang 

dibedakan untuk menciptakan suasana yang diinginkan. 

 

 

Notasi 3.19 Leitmotif Anak Bermain (L.4) 

 

Leitmotif anak bermain muncul pada birama 93-96 yang 

menggambarkan ketika tokoh anak sedang bermain dan berbicara bersama 

dengan teman-temannya. L.4 akan muncul kembali pada birama 97-100 

dengan sedikit modifikasi pada bagian akhirnya (birama 100).  

 

 

Notasi 3.20 Leitmotif Lari (L.5) 

 

Leitmotif lari muncul pada birama 101-104 yang menggambarkan 

ketika tokoh anak dan teman-temannya sedang berlari-lari saat masih 

bermain. L.4 akan muncul kembali pada birama 107-110 dengan sekuen 

naik yang berbeda dan dimainkan pada instrumen clarinet. 
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Notasi 3.21 Leitmotif Ibu Guru (L.6) 

 

Leitmotif ibu guru muncul pada birama 109-112 yang 

menggambarkan ketika tokoh ibu guru memanggil anak-anak untuk masuk 

ke kelas dan memulai pelajaran. 

 

 

Notasi 3.22 Leitmotif Bel Sekolah (L.7) 

 

Leitmotif bel sekolah muncul pada birama 111-112 yang 

menggambarkan bel sekolah sudah berbunyi dan menandakan bahwa kelas 

akan segera dimulai. 

 

 

Notasi 3.23 Frase Antecedent Anak (Laki-laki) 

  

Pada birama 112/4-116 hanya instrumen cello dan viola yang 

bermain, dengan melodi utama dimainkan oleh instrumen viola. Melodi 

yang dimainkan berperan sebagai antecedent dari satu frase panjang. 

Bagian ini menggambarkan ketika salah satu anak bertanya kepada ibu 

gurunya di tengah pelajaran, dan yang bertanya adalah anak laki-laki. 

 

 

Notasi 3.24 Frase Consequent Anak (Perempuan) 
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Pada birama 117-120, instrumen violin 2 dan cello bermain, dengan 

violin 2 sebagai melodi utamanya. Bagian ini masih menggambarkan ketika 

salah satu anak bertanya kepada ibu gurunya, dan yang bertanya adalah 

seorang anak perempuan. Melodi yang dimainkan violin 2 sebagai bentuk 

respon, atau disebut consequent dari melodi sebelumnya. 

 

 

Notasi 3.25 Birama 121-126 

 

Birama 121-128 menggambarkan ketika dalam pelajaran terjadi 

diskusi antara anak dan ibu guru. Pada bagian ini, melodi yang dimainkan 

oleh instrumen flute dan violin 1 memegang peranan penting karena 

menggambarkan diskusi tersebut. 
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Notasi 3.26 Birama 129-131 

 

Terjadi perubahan sukat pada birama 129 menjadi 2/4. Hanya 

instrumen triangle yang main pada ketukan kedua. Birama ini 

menggambarkan tokoh anak yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Hal ini 

direspon oleh birama 130-131. Pada bagian ini terjadi modulasi dari C 

Mayor menjadi C Minor dan bertempo Lento. Nilai sukat juga berubah 

kembali menjadi 4/4. Birama tersebut menggambarkan ketika tokoh anak 

mulai merasa kebingungan karena menemukan kesulitan ketika 

mengerjakan soal pelajaran. Bagian ini digambarkan dengan penggunaan 

not sederhana yang diulang-ulang dan dimainkan oleh instrumen violin 1 

dan cello dengan teknik permainan pizzicato. Tambourine dan triangle ikut 

mengambil bagian dan membantu untuk mengangkat suasana kebingungan 

yang dialami oleh anak tersebut. 
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Notasi 3.27 Leitmotif Bingung (L.8) 

 

Leitmotif bingung muncul pada birama 132-135/1 yang 

menggambarkan kebingungan yang dirasakan oleh tokoh anak. L.8 akan 

muncul kembali pada birama 136-139/1, birama 144-147/1, dan birama 

148-151/3. 

 

 

Notasi 3.28 L.1 Dalam Tonalitas C Minor 

 

L.1 muncul kembali pada birama 135/4-139 yang dimainkan dalam 

tonalitas C Minor dan dimainkan oleh instrumen violin 2 dengan teknik 

pizzicato. Bagian ini menggambarkan tokoh anak yang sedang 

kebingungan. 
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Notasi 3.29 Birama 147-151 

 

Birama 144-151 menggambarkan ketika tokoh anak mulai 

menemukan solusi dari permasalahannya dan perlahan mulai mengerjakan 

soalnya. Untuk keperluan analisis, penulis menggunakan birama 147-151. 

Progresi akor yang digunakan adalah ii V I IV viio V. Penulis menggunakan 

progresi tersebut untuk membuat suasana yang berbeda dari sebelumnya 

karena anak tersebut telah menemukan solusinya. Melodi yang dimainkan 

oleh flute pada birama 147/4-152/1 menjadi respon dari L.8, yang 

menggambarkan ketika ibu guru sedang membantu tokoh anak dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan. 
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Notasi 3.30 Birama 155/4-158 

 

Birama 155/4-157 menggambarkan ketika tokoh anak telah berhasil 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh ibu guru, sehingga ada perasaan 

lega yang dirasakan. Penulis mengaplikasikan teknik permainan arco pada 

bagian ini untuk menggambarkan rasa lega yang dirasakan oleh tokoh anak. 

Birama 158, seksi alat musik gesek memainkan kor V dari tonalitas baru 

yang akan dituju, yaitu tonalitas E Mayor. Perubahan tonalitas pada bagian 

ini menjadi sebuah peralihan suasana yang dirasakan oleh tokoh anak, yang 

akan dijelaskan pada babak berikutnya.  

 

3. Babak 3 

Babak 3 dimulai dari birama 159-199. Penulis mengolah dan 

mengembangkan leitmotif dan harmoni yang sudah ada sebelumnya serta 
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menggunakan tonalitas E Mayor, sehingga menciptakan suasana yang 

baru. Penulis juga memberikan dinamika yang cenderung keras untuk 

menandakan bahwa sekolah telah usai dan tokoh anak merasa senang dan 

lega. 

 

 

Notasi 3.31 Birama 159-165 

 

Bagian awal dari birama 159-165 menggunakan tema dan melodi 

yang serupa dengan birama 1-10 dari babak 1, dengan beberapa 

pengembangan untuk menggambarkan suasana sore hari yang sudah 

datang. Selain tonalitas yang diubah menjadi E Mayor (sebelumnya pada 

birama 1-10 menggunakan tonalitas F Mayor), penggunaan nilai sukat juga 

diubah menjadi 4/4 (sebelumnya menggunakan 6/8). 

 

 

Notasi 3.32 L.2 Dalam Tonalitas E Mayor 
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L.2 muncul kembali pada birama 167-170 dalam tonalitas E Mayor 

sebagai respon dari birama 159-165 ketika sore hari sudah menyambut 

tokoh anak. 

 

 

Notasi 3.33 Birama 171-175 

 

Pada birama 171, seksi alat musik gesek memainkan melodi secara 

unison, dan pada birama 172 dibuat harmonisasi akor A# Mayor. Bagian 

ini menggambarkan suasana hati tokoh anak yang sangat lega karena jam 

sekolah telah selesai. Pada birama 173-174, dinamika dibuat lebih lembut 

dan notasi yang digunakan juga sederhana. Progresi akor yang digunakan 

bergerak naik, yaitu ii I6 ii6 viio7 dan diakhiri oleh akor V pada birama 175. 

Bagian ini menggambarkan ketika tokoh anak melihat suasana sekolah 

yang sudah sepi dan bersiap-siap menempuh perjalanan pulang ke rumah. 
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Notasi 3.34 Birama 176-179 

 

Birama 176-179 menggambarkan ketika tokoh anak sedang 

menempuh perjalanan pulang. Bagian ini merupakan pengolahan dari 

birama 43-46 babak 1. Penulis menggunakan progresi yang serupa dengan 

sebelumnya (iii iv ii V), dan melodi pada instrumen tiup menjadi lebih 

sederhana. Hal ini menggambarkan suasana santai yang dirasakan oleh 

tokoh anak sambil menikmati perjalanannya dengan perasaan senang. 

Seksi alat musik perkusi memainkan ritmis yang lebih ramai dibandingkan 

dengan birama 43-46, karena menggambarkan langkah kaki tokoh anak 

yang berjalan dengan senang. 
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Notasi 3.35 Birama 184-188 

 

Birama 184-188 menggambarkan ketika tokoh anak sedang 

mengingat-ingat apa saja permasalahan yang telah dia lewati selama satu 

hari. Melodi yang dimainkan oleh violin 1 merupakan melodi yang 

sebelumnya dimainkan oleh instrumen flute pada birama 121-128, 

menyesuaikan dengan tonalitas yang ada (E Mayor). Selain itu, terjadi 

sahut menyahut oleh instrumen clarinet dan viola pada birama 185 dan 187. 

Bagian ini menggambarkan ketika tokoh anak sedang berjalan dan 

menyapa tetangganya yang berpapasan. Bagian ini berlanjut hingga birama 

190. 
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Notasi 3.36 Birama 191-192 

 

Birama 191 sebagai transisi untuk masuk kembali ke birama 159-

164 yang ditandai oleh D.S. al Coda. Birama 192 menggambarkan ketika 

tokoh anak mulai melihat rumahnya dan sadar bahwa sebentar lagi akan 

sampai ke rumah. Bagian ini berlanjut hingga birama 194. 
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Notasi 3.37 Birama 195-198 

 

Birama 195-198 sebagai penutup dari karya komposisi ini 

menggambarkan ketika tokoh anak sudah sampai di rumahnya dengan 

selamat. Progresi yang digunakan adalah IV V I dan menggunakan kadens 

autentik. Not 1/16 yang dimainkan oleh violin 1 menggambarkan tokoh 

anak yang berlari dengan cepat karena sudah dekat dengan rumahnya. 

Birama 197/3-198/1 yang menggunakan tangga nada E Mayor dan not 1/16 

menggambarkan perasaan bahagia dari tokoh anak karena sudah sampai di 

rumah. 


