
19 
 

BAB III 

ANALISIS 

 

 

A. “Lahirnya Gatotkaca” Komposisi Fantasia Untuk Gitar Tunggal 

 Komposisi fantasia yang berjudul “Lahirnya Gatotkaca” ini menceritakan 

tentang kelahiran Tetuka yaitu putra Bima salah seorang Pandawa dan Dewi 

Arimbi yang merupakan golongan raksasa. Cerita dalam komposisi ini dimulai 

dari proses kelahiran Tetuka  hingga menjadi sakti dan lahir kembali sebagai 

Gatotkaca. Komposisi “Lahirnya Gatotkaca” dibagi menjadi tiga movement dan 

setiap movement diurutkan sesuai plot dan runtutan cerita lakon Lahirnya 

Gatotkaca. 

 Pada movement pertama diberi subbab judul “Kelahiran”. Bagian komposisi 

ini menceritakan tentang proses kelahiran Tetuka hingga ramalan Begawan 

Abiyasa tentang senjata Kontawijaya yang dapat memotong tali pusar Tetuka. 

 Pada Movement  kedua diberi subbab judul “Perjuangan Untuk Kehidupan” 

bercerita tentang perjuangan Arjuna untuk Tetuka yang memperebutkan senjata 

Kontawijaya yang sudah dibawa oleh Karna hingga tali pusar Tetuka yang 

berhasil dipotong dengan sarung senjata Kontawijaya. 

 Pada  movement ketiga diberi subbab judul “Kematian dan Kelahiran”. Pada 

movement ketiga ini mendeskripsikan tentang kematian Tetuka oleh Naga 

Percona dan kelahiran kembali Tetuka menjadi Gatotkaca setelah dimasukan ke 

dalam kawah Candaradimuka oleh Batara Guru. 
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B. Analisis Struktur “Lahirnya Gatotkaca”  

1. Movement 1 “Kelahiran” 

a. Ringkasan Cerita Kelahiran Tetuka 

 Suasana resah saat menunggu kelahiran putra Bima dan Dewi 

Arimbi.Para Pandawa, Punakawan, dan ayah dari Pandawa yaitu Begawan 

Abiyasa ikut menunggu kelahiran putra Bima. 

 Akhirnya sang bayi yang di tunggu-tunggu lahir dan diberi nama 

Tetuka. Suasana bahagia dan sakral terasa saat itu, namun itu tak berlangsung 

lama karena tali pusar sang bayi tidak bisa dipotong. Kakek sang bayi yaitu 

Begawan Abiyasa meramalkan hanya senjata Kontawijaya dari khayangan 

yang bisa memotong tali pusar tersebut. 

 Begawan Abiyasa meminta Arjuna untuk mengambil senjata 

tersebut.Arjuna segera berangkat dan meninggalkan mereka semua.Harapan 

baru mulai muncul. 

b. Struktur Komposisi Movement 1 “Kelahiran” 

Birama Keterangan 

1-7/1 Introduksi Menggambarkan suasana sepi dan resah saat 

menunggu kelahiran. 

7/2-27 A Mendeskripsikan saat detik-detik kelahiran 

hingga lahirnya Tetuka. 

28-43 B Mendeskripsikan bayi Tetuka hingga ramalan 

Begawan Abiyasa tentang senjata 

Kontawijaya. 

44-57 C Menggambarkan suasana akanmunculnya 

harapan baru untuk Tetuka. 

 

Tabel 3.1Struktur Movement Pertama 
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c. Analisis Komposisi  

 Pada birama 1-7 ketukan pertama merupakan introduksi dari 

movement 1 menggunakan tonalitas B minor dengan tempo 60dengan tanda 

sukat 4/4 .Penulis mendeskripsikan suasana malam hari yang resah dan tenang 

dengan menggunakan teknik artificial harmonic dan nilai nada yang besar. 

Penggunaan modus pentatonik pelog
1
 (mi-fa-sol-si-do) digunakan penulis 

untuk menggambarkan suasana jawa.Progresi akord yang digunakan adalah I-

IV-I. 

 Pada birama 1 dan 2 dimulai dari  akordI dan tanpa menggunakan 

nada A dan E (nada re dan la) yang bukan merupakan anggota modus 

pentatonik pelog dari tangga nada G mayor atau relative mayor dari E minor. 

Pada birama 3 dan 4 menggunakan akord IV dan pada birama 5 - 7 kembali ke 

akord I. 

 

Gambar 3.1Birama 1-7 

 

 Pada birama 7 ketukan 2 sampai birama 17 merupakan bagian A dari 

komposisi ini.Frase pertama dimulai dari birama 7 ketukan 2 hinggga birama 

13 dan Frase kedua dari birama 14-17.  

 Progresi akord yang digunakan pada frase pertama adalah I-VI-II-VII-

V dan pada frase kedua menggunakan progresi I-IV-III-IIIm.Pada bagian A 

mendeskripsikan suasana saat menunggu kelahiran putra dari Bima, saat 

                                                           
1
 Vincent Persichetti, “Twentieth Century Harmony” (London: Faber and Faber Limited), 50 
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ketegangan digambarkan pada birama 16 dan 17 digambarkan dengan 

perubahan tempo yang semakin cepat. 

 

 

 Gambar 3.2  Birama 7-17 

 

 Pada birama 28-43 merupakan bagian B yang menggambarkan saat 

kelahiran Tetuka.Teknikrepetisi  danAccelerando
2
digunakan untuk memberi 

efek suasana tegang. Tanda sukat  juga di rubah menjadi 3/4 untuk memberi 

aksen yang tidak monoton. 

 

Gambar 3.3Birama 18 

 

 Pada birama 28-43 tonalitasnya berubah menjadi E mayor dan tempo 

kembali ke tempo awal (A Tempo)
3
.Birama 28- 31 menggunakan modus 

Pentatonik Pelog dari tangga nada E Mayor.Bagian ini mendeskripsikan bayi 

yang masih suci, digambarkan dengan tidak adanya nada selain dari modus 

Pentatonik Pelog (E-G#-A-B-D#). Birama 32-35 muncul frase baru 

                                                           
2
 Perubahan tempo menjadi semakin cepat 

3
Kembali ke irama/tempo yang telah ditentukan untuk suatu nyanyian/musik. 
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mendeskripsikan bayi yang ternyata bermasalah yaitu tali pusar Tetuka tidak 

bisa dipotong dan digambarkan dengan munculnya nada selain dari modus 

Pentatonik Pelog  pada bagian ini merupakan kadens I-IV dan menggunakan 

subtitusi akor II diminish untuk pengganti akor IV. 

 

Gambar 3.4 Birama 28-31(Pentatonik Pelog Murni) 

 

 

Gambar 3.5 Birama 32-35 (Muncul nada selain Pentatonik Pelog) 

 

 Birama 38-43 merupakan gambaran dari Begawan Abiyasa yaitu 

kakek dari Tetuka yang memberi harapan untuk bisa memotong tali pusar 

Tetuka.Karakter Begawan Abiyasa digambarkan melalui melodi bass dengan 

iringan ritmis tiap ketuknya.Digambarkan dengan pergerakan akor Em add9  

dan tempo 50 rpm dengan adanya accelerando atau perubahan tempo menjadi 

semakin cepat. 
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Gambar 3.6 Penggambaran Begawan Abiyasa  

 

 Birama 44-51 menggambarkan saat Arjuna diutus Begawan Abiyasa 

mengambil senjata kontawijaya.Walaupun menggunakan akor minor tetapi 

suasana yang muncul terkesan lincah dan senang.Pada birama 40-51 terjadi 

beberapa perubahan tonalitas dalam progresi akord.Progresi akord yang 

digunakan adalah Dm11/F- Am7- Cm11/Eb-Bbm11/Db. Teknikartificial 

harmonic digunakan pada birama 44-45, 48-49, dan 50-5, penggunaan  open 

harmonic hanya digunakan pada birama 46-47 memanfaatkan freet ke tujuh 

sebagai openharmonic 

 

Gambar 3.7 Motif Bagian C 

 

Gambar 3.8 Birama 52 Jembatan Menuju Tonalitas F# Mayor. 
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 Birama 53-57 merupakan lanjutan dari penggambaran Arjuna menuju 

khayangan..Pada birama 57 terdapat teknikharmonic yang menggambarkan 

Arjuna sudah semakin jauh dan menghilang ke langit. 

 

Gambar 3.9 Birama 53-57 

 

2. Movement 2 “Perjuangan Untuk Kehidupan” 

a. Ringkasan Cerita Perjuangan Memotong Tali Pusar Tetuka 

 Batara Narada yang saat itu diutus Batara Guru untuk memberi senjata 

Kontawijaya kepada Arjuna malah memberikannya kepada Karna. Karena 

wajah Arjuna dan Karna mirip, Batara Narada tidak menyadarinya dan baru 

menyadari setelah senjata tersebut diberikan kepada Karna.Batara Narada 

segera melapor ke Arjuna dan Arjuna segera mengejar Karna. 

 Arjuna dan Karna saling berebut senjata Kontawijaya dan terjadi 

pertarungan antara keduanya.Karna akhirnya berhasil membawa senjata 

Kontawijaya dan Arjuna hanya berhasil mendapatkan sarung senjatanya saja. 

Arjuna akhirnya pulang hanya membawa sarung senjata Kontawijaya 

dan akhirnya Begawan Abiyasa menyarankan untuk mencoba memotong tali 

pusar Tetuka.Akhirnya tali pusar Tetuka dapat dipotong dengan sarung 

Kontawijaya.Kehidupan baru muncul. 
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b. StrukturKomposisi Movement 2 “Perjuangan Untuk Kehidupan” 

Birama Keterangan 

1-28 A Menggambarkan suasana gelisah karena 

Batara Narada salah memberi senjata 

Kontawijaya Kepada Karna. 

29-42 B Pertarungan Arjuna dan Karna dalam 

memperebutkan senjata Kontawijaya. 

43-68 C Menggambarkan suasana saat pemotongan 

tali pusar Tetuka menggunakan senjata 

Kontawijaya. 

Tabel 3.2Keterangan movement kedua 

 

 

 

 

c. Analisis Komposisi 

 Pada birama 1-28 merupakan bagian A. Pada birama 1-14 terdapat 

teknik tremolo dan beberapa kali menggunakan percepatan tempo atau 

accelerando, kembali ke tempo awal atau A tempo, dan ralletando atau tempo 

melambat. Hal ini bertujuan untuk memberi suasana gelisah.Tonalitas awal 

yang digunakan adalah E minor dan dengan tempo awal 70. 
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Gambar 3.10 Birama 1-14 

 

 Pada birama 15/4-28 merupakan bagian yang penuh ekspresi. Nilai 

nada yang digunakan bebas dan merupakan bagian untuk pemain 

mengeksplorasi kreativitas improvisasinya. 
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Gambar 3.11Bagian esspresivo  

 

 Pada bagian B merupakan gambaran awal cerita saat Arjuna dan 

Karna bertarung. Ada 2 leitmotif  yang digunakan yaitu leitmotif Arjuna dan 

Karna. Karna dalam tokoh pewayangan wajah mereka mirip, leitmotif yang 

digunakan juga mirip dan menggunakan teknik sekuensi, yaitu menggunakan 

ritmis yang sama tetapi menggunakan interval yang berbeda.Perkenalan 

karakter kedua tokoh ini muncul pada birama 29-32. 

 

Gambar 3.12 Leitmotif Karna 

 

Gambar 3.13 Leitmotif Arjuna 
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 Pada gambaran saat pertarungan muncul leitmotif  dari pengembangan 

leitmotif sebelumnya. Pada birama 33-41 merupakan deskripsi pertarungan 

antara kedua tokoh.Perubahan tempo menjadi cepat menambah kesan 

pertarungan yang semakin memuncak.Birama  37-41/2 di dominasi 

kemunculan leitmotif  Karna. Hal ini untuk menggambarkan bahwa Karna 

berhasil merebut senjata Kontawijaya, dan baru pada birama 41/3 muncul 2 

ketuk terakhirleitmotif dari Arjuna yang menggambarkan adanya sedikit 

harapan dari Arjuna yang membawa sarung senjata Kontawijaya. Penggunaan 

tempo melambat atau rallatando pada akhir bagian A menggambarkan bahwa 

pertarungan mulai berakhir. 

 

Gambar 3.14 Deskripsi Pertarungan Arjuna dan Karna 
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 Pada bagian C pada movement 2 menceritakan gambaran adegan saat 

tali pusar tetukaakan dipotong menggunakan senjata Kontawijaya. Pada 

birama 43-46 merupakan pengenalan melalui progresi akord yang akan 

digunakan. Penulis menggunakan teknik pedal point yaitu mempertahankan 

nada, biasanya nada bass tetapi terkadang ditemui di suara dalam atau suara 

atas dan nada tersebut melawan harmoni yang berubah
4
.Dalam hal ini penulis 

menggunakan not Auntuk mempertahankan bass. Pada frase ini (birama 43-

46) penulis menggunakan tempo 70 rpm, menggunakan nilai nada yang besar, 

dan dimainkan secara lembutbertujuan untuk menggambarkan suasana sepi 

dan pada birama 49-50 muncul melodi yang menandakan suasana mulai 

menegangkan. 

 

Gambar 3.15 Birama 43-50  

 Suasana  menegangkan saat pemotongan tali pusar 

Tetukadigambarkan pada birama 51-58.  

 

Gambar 3.16 Birama 51-58 

                                                           
 

4
  Leon Stein, “Structure and Style: The study and Analysis of Musical forms”, (New Jersey: 

Summy, Birchard Music), 125 
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 Mulai birama 59 akord yang digunakan tidak lagi menggunakan akord 

balikan.Perubahan pada bass memberi efek cerah dan terang, menandakan 

bahwa tali pusar Tetuka dapat dipotong dan muncul harapan baru. 

 

 

Gambar 3.17 Birama 59-62 

 Pada akhir bagian C yaitu birama 67-68 berakhir dengan akord D 

minor.Bagian ini menceritakan bahwa Tetuka masih harus melawan Naga 

Percona dan kesedihan muncul lagi.Teknik sekuensi muncul untuk memberi 

efek gema dan suara yang semakin menjauh.Teknikartificial harmonic, 

perubahan dinamika, dan perubahan tempo digunakan untuk memberi kesan 

bahwa harapan Tetuka kembali menjauh untuk bisa melanjutkan hidup lagi. 

 

Gambar 3.18 Birama 67-68 

 

3. Movment 3 “Kematian dan Kelahiran” 

a. Ringkasan Cerita Kematian dan Kelahiran. 

 Setelah tali pusar Tetuka dapat dipotong akhirnya Semar membawa 

Tetuka ke khayangan sesuai janji Bima kepada Batara Guru yang harus 

menyerahkan Tetuka untuk melawan Naga Percona setelah mendapat senjata 

Kontawijaya. 
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 Naga Percona meremehkan bayi Tetuka yang dilawanya, tetapi sekali 

hantaman dari tangan Tetuka dapat melukai Naga Percona. Naga Percona 

yang marah akhirnya melempar bayi Tetuka sekali hempasan dan akhirnya 

Tetuka tewas. 

 Batara Guru akhirnya membawa Tetuka dan melemparnya ke kawah 

Candradimuka. Para dewa dan dewi khayangan juga ikut melempar senjata 

dan pusaka-pusaka khayangan kedalam kawah Candradimuka agar menyatu 

dengan tubuh Tetuka. Akhirnya usaha Batara Guru berhasil Tetuka yang 

tadinya bayi tidak berdaya akhirnya menjadi seorang pria yang gagah dan kuat 

karena senjata dan pusaka khayangan telah menyatu dengan tubuhnya. Tetuka 

yang sudah mengalami kematian akhirnya lahir kembali menjadi sakti dan 

diberi nama Gatotkaca. 

 Gatotkaca yang sudah menjadi sakti kembali melawan Naga Percona 

dan akhirnya Naga Percona takluk dan tewas di tangan Gatotkaca. 
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b. Struktur Komposisi “Lahirnya Gatotkaca” Movement 3 “Kematian dan 

Kelahiran” 

Birama Keterangan 

1-21 A Mendeskripsikan karakter Tetuka dan Naga 

Percona dan pertarungan keduanya hingga 

Tetuka tewas. 

22-32 B Menggambarkan suasana kesedihan saat 

Tetuka tewas. 

33-49 C Menggambarkan saat Tetuka dimasukan ke  

kawah Candaradimuka dan dewa-dewi 

khayangan memberi pusaka dan senjata 

khayangan agar menyatu dalam tubuh Tetuka 

sehingga menjadi Gatotkaca. 

50-56 Coda Gatotkaca melawan Naga Percona dan 

mengalahkan Naga Percona. 

Tabel 3.3Keterangan movement ketiga 

 

c. Analisis Komposisi 

 

Gambar 3.19 Leitmotif  Tetuka 

 

Gambar 3.20 Leitmotif Naga Percona 
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 Pada movement 3 ini tidak ada introduksi seperti pada movement 

sebelumnya, tetapi pada bagian ini terdapat coda sebagai tanda akhiran cerita 

lakon lahirnya Gatotkaca. 

 Pada bagian A menggambarkan suasana pertarungan antara Tetuka 

dan Naga Percona. Pada birama 5-6 muncul leitmotif  Tetuka dan munculnya 

motif lain, motif tersebut merupakan gamabaran dari gerakan Naga Percona 

yang mulai mendekati Tetuka. 

 

Gambar 3.21 Birama 5 

 

 Pada birama 11 muncul motif baru untuk menggambarkan Naga 

Percona yang mulai menyerang Tetuka. 

 

Gambar 3.22 Birama 11 

 

 Pada birama 15 muncul motif baru.Teknikslap dan ekspresi 

fortesissimo atau keras sekali untuk mendeskripsikan pukulan Tetuka yang 

melukai Naga Percona. 

 

Gambar 3.23 Penggambaran Pukulan Tetuka  

 

 Birama 18-21 menggambarkan saat Tetuka mati diserang Naga 

percona.Hal ini dapat di gambarkan melalui munculnya leitmotif  Tetuka yang 
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hanya muncul sebagian saja. Munculnya leitmotif  tidak sempurna ini 

memberi kesan nafas Tetuka yang muai hilang. Penambahan poco 

rittardandojuga menambah kesan nafas Tetuka yang mulai habis. 

 

Gambar 3.24 Birama 18-21 

 

 Pada bagian B merupakan gambaran saat Bima mengingat kembali 

anaknya yang sudah tewas. Ingatan Bima di gambarkan melalui adegan saat 

Bima menunggu kelahiran putranya.Bagian ini muncul di movement 1 bagian 

A. 

 Pada birama 32 atau akhir bagian B terdapat modulasi ke B mayor. 

Perubahan tonalitas ini bertujuan untuk memberi kesan adanya harapan akan 

lahirnya Tetuka lagi saat Batara Guru membawa jasad tetuka ke kawah 

Candradimuka. 

 

Gambar 3.25 Bagian B, birama 22-32 

 

 Birama 33-34 merupakan bagian C. Penggunaan teknikarpeggio 

dalam tonalitas E minor menggambarkan dewa-dewi khayangan yang 

memberi senjata dan pusaka khyangan ke kawah Candradimuka agar menyatu 
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dalam tubuh Tetuka.Deskripsi dari kawah Candradimuka dapat digambarkan 

melalui notasi yang bergerak naik kemudian turun seperti gambaran 

gunung.Pada birama 35-47 merupakan penggambaran proses saat perubahan 

Tetuka menjadi Gatotkaca degan progresi akord jarak  1 ½ atau jarak 

diminished. 

 Pada birama 48 merupakan gambarandari Gatotkaca yang 

digambarkan dengan akord E mayor.Karakter E mayor yang jelas dan kuat 

cukup menggambarkan karakter Gatotkaca yang kuat dan sakti.Munculnya 

akord E mayor ini menandakan bahwa Tetuka lahir kembali dan menjadi 

Gatotkaca yang sakti. 
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Gambar 3.26 Bagian C, Birama 33-48 
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 Pada bagian coda muncul leitmotif  yang sama dengan Tetuka namun 

menggunakan tonalitas E mayor. Penggunaan disonan pada leitmotif  Tetuka 

menggambarkan bahwa Tetuka belum sempurna dan disempurnakan melalui 

akord E mayor. 

 Leitmotif  Naga Percona juga muncul dalam bagian coda.Bagian ini 

menceritakan saat Gatotkaca mengalahkan Naga Percona.Pada akhir bagian 

ini diakhiri dengan munculnya akord E mayor yang menandakan Gatotkaca 

menang mengalahkan Naga Percona. 

 

 

Gambar 3.27 Pertarungan Gatotkaca dan Naga Percona 

 

 Pada birama 55-67 merupakan gambaran kepahlawanan 

gatotkaca.Birama 55-62 menggunakan tonalitas A minor dengan progresi akor 

Am-E- B7-5- Am- B- E-D#dim- B dan muncul perubahan tanda sukat 

menjadi ¾ kemudian pada birama 62-64 muncul arpeggio dari E mayor 

sebagai tanda penutup dari coda.  
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Gambar 3.28 Birama 55-64 bagian kepahlawanan Gatotkaca. 


