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BAB II 

KAJIAN KARYA 

 

A. Periode Barok 

Kata Barok berasal dari bahasa Portugis, barocco
1
 yang berarti 

berbentuk lonjong, atau sering juga diartikan seperti mutiara yang bentuknya 

tidak beraturan. Periode ini dimulai sekitar tahun 1600-1750. Musik pada 

periode ini awalnya menggunakan polifoni dan kontrapung, kemudian 

diadaptasikan pada musik vokal, setelah musik vokal berkembang, barulah 

perkembangan musik instrumen menyusul setelahnya. Musik instrumental 

pada saat ini setara dengan musik vokal dikarenakan perkembangan yang 

sama pesatnya. Musik periode Barok ditandai dengan karakteristik sebagai 

berikut: penggunaan basso continuo, penggunaan sistem tangga nada mayor 

dan minor, penggunaan tanda dinamika secara kontras, serta penggunaan 

ornamentasi. Instrumen biola Barok masih belum menggunakan chinrest, 

sementara bentuk bow menyerupai busur panah,  yang bertujuan untuk 

memudahkan pemain biola memainkan keempat senar dalam membentuk 

akor. 

 

1. Biografi J. S. Bach 

Johann Sebastian Bach atau dikenal juga sebagai J. S. Bach 

merupakan salah seorang komponis periode Barok yang sangat terkenal. 

Bach dilahirkan di Eisenach, Jerman pada tanggal 21 Maret 1685. Semasa 

hidupnya, ia berkarir sebagai komponis, penyanyi, serta memainkan 

beberapa alat musik. Latar belakang keluarga Bach adalah musisi, 

sehingga bakat musik itupun diturunkan kepadanya. Selain orkestra, Bach 

menggubah musik dalam berbagai ragam, misalnya, untuk instrumen 

organ, hapsichord dan clavichord. Beberapa karya Bach yang paling 

terkenal adalah Brandenburg Concerto serta komposisi relijiusnya, seperti 

                                                           
1
 Karl-Edmund Prier Sj, Sejarah Musik Jilid 2 (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 2014), 7. 
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Jesu Joy of Man’s Desiring. Ia meninggal pada tanggal 28 Juli 1750 di 

usia 65 tahun, karena komplikasi pasca operasi mata. 

a. Latar Belakang Repertoar 

Bach menulis tiga buah partita, diantaranya Partita I, Partita II, 

dan Partita III. Penulis akan memainkan Gigue (Partita III) dari J.S. 

Bach. Bach menulis karya ini untuk dimainkan oleh biola tunggal, 

tanpa menggunakan iringan. Partita sendiri memiliki arti tarian yang 

bersukat 3/4, sementara gigue merupakan tarian yang berasal dari 

Irlandia. Gigue biasanya ditarikan secara berpasangan dalam bentuk 

balet formal. Gigue Perancis biasanya memiliki tanda sukat 6/4 atau 

6/8, sedangkan Gigue Italia biasanya bertempo lebih cepat dalam 

tanda sukat 12/8. 

   

b. Analisis Karya 

Gigue dalam Partita III ini terdiri dari dua bagian yaitu A dan B, 

masing-masing bagian diulang sebanyak dua kali. Motif ritmik yang 

digunakan pada karya ini sering diulang dengan berbagai 

perkembangan baik pada bagian A maupun B. 

 

Tabel 2.1 Analisis Gigue, Partita III – J. S. Bach 

BIRAMA KETERANGAN 

1 – 16 Bagian A 

17 – 32 Bagian B 

 

 

Analisis motif ritmik : 

1) Bagian A 

a)  

Gambar 2.1 
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b)  

Gambar 2.2 

2) Bagian B 

a)  

Gambar 2.3 

b)  

Gambar 2.4 

 

B. Periode Klasik 

Berbeda dengan periode Barok, musik pada periode Klasik dimainkan 

untuk menghibur kaum bangsawan. Musik pada periode ini juga jarang 

menggunakan ornamen, sehingga musik jauh lebih sederhana
2
. Instrumen 

gesek berkembang pesat pada periode ini, begitu juga format musik mulai dari 

ansambel, misalnya: musik kamar, trio, kuartet dan kuintet, hingga orkestra. 

Tiga komponis besar pada periode ini antara lain adalah Joseph Haydn, W. A. 

Mozart, serta Ludwig Van Beethoven. 

 

1. Biografi W. A. Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart merupakan seorang komponis yang 

sangat produktif dan berpengaruh pada periode Klasik, Mozart dijuluki 

“bocah ajaib” karena kemampuan bermusiknya yang luar biasa di usia 

yang sangat muda. Beliau lahir di Salzburg, Austria tanggal 27 Januari 

1756. Ayahnya bernama Leopold Mozart, seorang komponis dan seorang 

guru yang berpengalaman. Pada tahun 1743, Leopold Mozart ditunjuk 

sebagai pemain biola keempat dalam kelompok orkes Count Leopold von 

Firmian, pangeran dan sekaligus Uskup Agung Salzburg yang berkuasa. 

Leopold menjadi asisten pengaba orkestra di Salzburg pada tahun 1763. 

                                                           
2
 Ibid.  77. 
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Selama kelahiran putranya, ia menerbitkan buku biola berjudul Versuch 

einer gründlichen Violinschule yang meraih sukses.
3
 

Mozart sudah menguasai bermain keyboard dan biola pada usia 

yang sangat muda, ia menciptakan karya pertamanya pada usia 5 tahun 

dan menampilkannya di depan bangsawan Eropa. Pada usia 17 tahun, ia 

ditunjuk sebagai seorang musisi di istana Salzburg, tetapi kemudian 

memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari posisi yang 

lebih baik. Saat mengunjungi Wina pada 1781, ia diberhentikan dari 

posisinya di Salzburg. Popularitas Mozart menanjak semenjak ia 

memutuskan untuk tinggal di ibukota, tetapi ia mengalami kesulitan 

finansial. Selama tahun-tahun terakhirnya di Wina, ia menggubah banyak 

simfoni, konser, opera yang paling terkenal, serta sebagian dari Requiem, 

yang konon sebagian besar belum selesai pada saat kematiannya 

menjemputnya di usia 35 tahun. 

Wolfgang Amadeus Mozart merupakan salah satu komponis klasik 

yang pengaruhnya sangat besar terhadap musik seni Barat berikutnya. 

Ludwig van Beethoven menggubah karya-karya awalnya dalam bayang-

bayang Mozart. Sementara Joseph Haydn menuliskan sbb: "Anak cucu 

kita tidak akan melihat bakat seperti itu lagi dalam waktu 100 tahun ke 

depan". 

 

a. Latar Belakang Repertoar 

Violin Concerto No.3, K.216 merupakan sebuah sonata yang 

digubah Mozart di Salzburg pada tahun 1755 saat ia berusia 19 tahun. 

 

 

 

  

                                                           
3
 Ibid. 103 
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b. Analisis Karya 

Movement pertama pada karya ini dimainkan dalam tempo 

Allegro serta menggunakan eksposisi ganda. Eksposisi pertama 

dimainkan oleh orkestra (birama 1 - 37), lalu dilanjutkan dengan 

eksposisi kedua yang dimainkan oleh solois. Tema pertama bersifat 

sangat ritmis dan dimainkan dalam tonalitas G Mayor, kemudian 

berlanjut dengan modulasi ke tonalitas D Mayor pada tema kedua 

yang bersifat lebih liris. Tema kedua muncul kembali pada bagian 

rekapitulasi dalam tonalitas G Mayor. Tonalitas pada bagian 

pengembangan (development) bersifat sangat tidak stabil. Kromatis 

digunakan baik secara melodis maupun harmonis. 

 

Analisis motif ritmik : 

1) Tema 1 (masing-masing memiliki ornamentasi) 

a)  

Gambar 2.5 

b)  

Gambar 2.6 

2) Tema 2 (masing-masing memiliki ornamentasi) 

a)  

Gambar 2.7 

b)  

Gambar 2.8 
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3) Fitur pelengkap 

a)  

Gambar 2.9 

b)  

Gambar 2.10 

c) Not seperdelapan dan seperenambelas 

d) Ornamentasi 

 

C. Periode Romantik 

Pada  periode Romantik, para komponis lebih mengeksplorasi teknik 

permainan yang  rumit pada karya-karya musiknya. Komponis lebih 

mementingkan unsur ekspresi serta emosi dibandingkan bentuk musik. 

Komposisi Romantik merupakan medium bagi komponis untuk 

mengekspresikan gagasan dan perasaannya. Karena itu salah satu hal yang 

penting dalam perkembangan periode ini adalah penekanan pada teknik 

permainan yang tinggi khususnya pada instrumen piano dan biola. Alasannya 

karena komposisi dengan tingkat virtuositas yang tinggi menarik perhatian 

penonton. Karya ini bersifat ekspresif dan juga menuntut virtuositas yang 

tinggi. 

 

1. Biografi J. B. Accolay 

Jean Baptiste Accolay dilahirkan di Brussels, Belgia pada tanggal 

17 April 1833. Ia merupakan seorang pemain biola, guru biola, 

konduktor, serta komponis era Romantik. Salah satu karya komposisinya 

yang paling terkenal adalah Concerto no.1 in A Minor yang terdiri dari 

satu movement dan diciptakan pada tahun 1868 untuk biola dan orkestra. 
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a. Latar Belakang Repertoar 

Concerto in A Minor karya Accolay merupakan karya yang 

sangat populer, salah satu pemain biola dunia yang memainkannya 

adalah Itzhak Perlman. Karya ini merupakan genre klasik. Walaupun 

karya ini tidak terlalu menuntut teknik permainan yang tinggi, tetapi 

banyak yang sepakat bahwa kekuatan dari karya ini justru terletak 

pada teknik permainannya yang sederhana. 

 

b. Analisis Karya 

Concerto No.1 in A Minor memiliki struktur  terner yang terdiri 

dari A – B – A’ – B’ –C. 

 

Tabel 2.2 Analisis Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, 

Bagian A 

BIRAMA KETERANGAN 

1 – 20 Introduksi 

21 – 58 Bagian A 

21 – 28/3 Motif a 

28/4 – 32 Motif b 

33 – 40/3 Motif c 

40/3 – 58 Transisi 

 

 

Gambar 2.11 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif a 
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Motif a dimulai dengan not seperempat yang dihubungkan 

dengan dua triplet kecil, dilanjutkan dengan not seperdelapan bertitik 

dan seperenambelas, lalu diakhiri dengan not setengah yang 

dihubungkan dengan not seperempat. Motif a menggunakan arpeggio 

dalam bentuk triplet kecil. 

 

 

Gambar 2.12 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif b 

 

Motif b dimainkan dalam tonalitas C Mayor, dimulai dengan 

double stop terdiri dari not seperdelapan bertitik dan berakhir dengan 

nada E di bagian bawah  yang ditahan sepanjang tiga ketuk sementara 

nada diatasnya bergerak melompat turun sejauh satu terts dan 

melangkah turun sejauh satu sekonde. 

 

 

Gambar 2.13 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif c 

 

Motif c terdiri dari not setengah yang diperpanjang 

menggunakan legato, kemudian dua kali bergerak naik satu terts, lalu 
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melompat ke nada C bernilai seperdelapan bertitik yang bergerak 

turun ke nada B bernilai seperenambelas. Pada motif ini, banyak 

digunakan not setengah yang disambung dengan triplet kecil, not 

seperempat bertitik yang disambung dengan not seperdelapan, serta 

not seperdelapan bertitik yang dihubungkan dengan not 

seperenambelas. Sebagian besar dari penggabungan not-not tersebut 

dimainkan dalam legato. 

 

Tabel 2.3 Analisis Concerto No.1 in A Minor -J.B. Accolay, Bagian 

B 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif d 

 

Motif d dimulai dengan not seperempat bertitik, lalu disambung 

dengan not seperdelapan dan empat not seperdelapan dalam legato. 

BIRAMA KETERANGAN 

59 – 98 Bagian B 

69 – 74 Motif d 

75 – 82/1 Motif d (sebagian) 

82/1 – 98 Closing section 
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Dua not seperdelapan pertama bergerak melangkah naik dari nada F# 

menuju nada G, lalu bergerak melompat sejauh satu subdominan, dan 

turun melangkah  sejauh satu sekonde. Pada birama selanjutnya, 

melodi bergerak melompat satu terts lalu kembali ke posisi semula, 

dilanjutkan dengan pergerakan melompat turun sejauh satu terts dan 

melangkah turun satu sekonde. Birama selanjutnya dimulai dengan 

dua not seperempat dalam legato dan dilanjutkan dengan delapan not 

bernilai seperenambelas yang dimainkan dalam legato, lalu ditutup 

dengan not bernilai setengah dan seperempat, serta tanda istirahat 

bernilai seperempat pada akhir dari birama selanjutnya. Motif ini 

diulang dengan beragam pengembangan baik secara ritmik maupun 

melodik pada birama-birama selanjutnya. 

 

 

Gambar 2.15 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif d 

(sebagian) 

 

Motif ini merupakan penggalan dari motif d. Terdapat beberapa 

pengembangan ritmik terutama pada empat birama terakhir yang 

banyak menggunakan not bernilai seperdelapan. 
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Tabel 2.4 Analisis Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, 

Bagian A’ 

BIRAMA KETERANGAN 

99 – 117 Interlude 

118 – 152 Bagian A’ 

118 – 125/3 Motif a 

125/3 – 152 Transisi 

 

 

Gambar 2.16 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif a 

 

Motif ini merupakan pengulangan dari motif a lalu dilanjutkan 

dengan transisi menuju bagian B’. 

 

Tabel 2.5 Analisis Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, 

Bagian B’ 

BIRAMA KETERANGAN 

153 – 175 Bagian B’ 

153 – 175 Motif d 
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Bagian B’ 

 

Gambar 2.17 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif d 

 

Bagian B’ dimainkan dalam tonalitas A Mayor yang terdiri dari 

motif d dengan beberapa variasi motif ritmik dan melodik. 

 

Tabel 2.6 Analisis Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, 

Bagian C 

BIRAMA KETERANGAN 

176 – 210 Bagian C 

176 – 195 Motif e 

196 – 210 Motif f 
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Gambar 2.18 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif e 

 

Bagian C dimainkan dalam tonalitas yang sama dengan bagian 

B. Motif e pada bagian C banyak menggunakan not seperenambelas 

untuk memainkan arpeggio. Pergerakan motif melodik pada pasase 

ini menyerupai tangganada yang dimainkan secara legato dan terdiri 

dari delapan, sembilan, hingga enambelas not, dan berakhir dengan 

teknik harmonic. 
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Gambar 2.19 Concerto No.1 in A Minor – J. B. Accolay, Motif f 

 

Not seperenambelas banyak digunakan untuk memainkan 

double stop pada motif f. Motif ini juga menggunakan teknik legato 

dan detached untuk memainkan akor yang terdiri dari beberapa 

double stop. Variasi bowing digunakan pada tiga birama terakhir. 

Penyaji memainkan akor V dan I secara bergantian dengan 

pergerakan bowing turun secara berturut-turut, lalu diakhiri dengan 

double stop pada akor I dan nada A seperenambelas, dan nada A not 

utuh dalam tanda fermata. 
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2. Biografi Jules Massenet 

Jules Massenet merupakan seorang komponis periode Romantik 

yang berasal dari Perancis. Massenet terkenal akan karya-karya operanya 

yang berjumlah lebih dari 30 buah, dengan dua karya opera yang paling 

sering dipentaskan yaitu: Manon (1884) dan Werther (1892). Massenet 

dilahirkan di Montaud, Perancis pada tanggal 12 Mei 1842 dan meninggal 

pada tanggal 13 Agustus 1912 di Paris, Perancis. 

 

a. Latar belakang karya 

Meditation merupakan sebuah karya instrumental yang 

dimainkan sebagai interlude pada opera Thais yang mengisahkan 

tentang seorang pendeta bernama Athanael dan seorang wanita 

penghibur bernama Thais. Athanael berusaha membujuk Thais, 

seorang wanita penghibur yang cantik, hedonis, dan pemuja Venus, 

untuk meninggalkan kehidupannya yang bergelimang kemewahan 

serta mencari keselamatan dari Tuhan. 

 

b. Analisis karya 

Karya ini bersifat religius dan ditulis dalam tonalitas D mayor. 

Tempo Andante Religioso menyiratkan aspek relijiusitas dari karya 

ini. Karya ini berbentuk A – B – A - Coda. 

 

Tabel 2.7 Analisis Meditation from Thais – Jules Massenet 

Bagian A 

BIRAMA KETERANGAN 

1 – 2 Introduksi 

3 – 21 Bagian A 

3 – 10 Motif a 

11 – 21 Motif a’ 
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Gambar 2.20 Meditation from Thais – Jules Massenet, Motif a 

 

Motif a dimainkan dalam tonalitas D Mayor, dimulai dengan 

not bernilai setengah yang diperpanjang dengan appogiatura yang 

bergerak turun satu terts dan satu subdominan. Kemudian dilanjutkan 

dengan melompat naik satu triplet kecil yang mengantar kembali ke 

posisi semula, serta melompat naik satu terts. Pada birama berikutnya, 

terdapat not bernilai setengah yang bergerak dua kali dalam jarak satu 

sekonde, dilanjutkan dengan pergerakan melompat satu oktaf dan 

naik sejauh satu sekonde. Selain itu terdapat kuintuplet dan dua buah 

not seperdelapan yang dimainkan secara legato. Pada motif ini 

terdapat beberapa pergerakan menyerupai tangganada. 

 

 

Gambar 2.21 Meditation from Thais – Jules Massenet, Motif a’ 

 

Motif a’ menyerupai motif a. Ada banyak pergerakan yang 

menyerupai tangganada yang bergerak turun dan naik, hanya saja 

motif ini lebih banyak menggunakan triplet kecil yang dimainkan 

secara legato. 
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Tabel 2.8 Analisis Meditation from Thais – Jules Massenet 

Bagian B 

BIRAMA KETERANGAN 

22 – 39 Bagian B 

22 – 28 Motif b 

29 – 33 Motif c 

34 – 39 Interlude 

 

 

Gambar 2.22 Meditation from Thais – Jules Massenet, Motif b 

 

Motif b dimainkan dalam tonalitas G Mayor. Motif ini, banyak 

menggunakan not bernilai seperdelapan, triplet kecil, serta sebuah 

kuintuplet yang dimainkan secara legato. 

 

 

Gambar 2.23 Meditation from Thais – Jules Massenet, Motif c 

 

Motif c dimainkan dalam tonalitas C Mayor. Motif ini ditandai 

dengan lompatan-lompatan interval yang cukup banyak, serta motif 

ritmiknya didominasi oleh not-not seperdelapan. 
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Tabel 2.9 Analisis Meditation from Thais – Jules Massenet 

Bagian A 

BIRAMA KETERANGAN 

40 – 71 Bagian A 

40 – 47 Motif a 

48 – 58/3 Motif a’ 

58/3 – 71 Coda 

 

 

Gambar 2.24 Meditation from Thais – Jules Massenet, 

Motif a – a’ – coda  

 

Bagian ini terdiri dari motif a, motif a’ dan coda. Motif a dan a’ 

pada bagian ini serupa dengan yang terdapat pada bagian A 

sebelumnya. Pada bagian coda terdapat banyak pergerakan berupa 

arpeggio serta penggunaan teknik harmonic. 
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3. Biografi Ludwig Van Beethoven 

Ludwig Van Beethoven merupakan seorang komponis serta pianis 

yang berasal dari Jerman. Ia dilahirkan pada tanggal 16 Desember 1770. 

Beethoven merupakan figur penting dalam peralihan dari periode Klasik 

ke periode Romantik. Komposisi-komposisinya bersifat inovatif; Ia 

menggabungkan elemen vokal dan instrumen, serta memperluas 

jangkauan sonata hingga ansambel musik, konserto dan simfoni. 

Kehidupan Beethoven diwarnai dengan perjuangannya melawan 

ketulian. Beberapa karyanya yang terkenal diciptakan dalam sepuluh 

tahun terakhir kehidupannya saat ia nyaris tidak dapat mendengar. Ia 

meninggal pada tanggal 26 Maret 1827 pada saat berusia 56 tahun. 

 

a. Latar Belakang Repertoar 

Beethoven dapat memainkan instrumen biola, terutama biola 

alto, tetapi karyanya untuk biola sering dianggap tidak baik. Piano 

seringkali menjadi instrumen utama pada karya sonata yang 

ditulisnya, meskipun begitu biola sering mengambil peran utama dan 

bersifat independen, ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam 

karya-karya sebelumnya. 

Sonata No.5 in F Major Op.24 (Spring) ditulis pada tahun 1801 

dan didedikasikan kepada seorang bangsawan Austria bernama 

Moritz von Fries. Fries merupakan salah satu pelindung dan 

pendukung Beethoven di Wina pada awal abad ke-19, hingga 

kebangkrutannya. 

 

b. Analisis Karya 

Karya ini berbentuk sonata dalam tempo Allegro. Movement 

pertama terdiri dari eksposisi, pengembangan (development), 

rekapitulasi, dan coda. Terdapat dua tema pada bagian eksposisi, 

yaitu tema pertama dalam tonalitas F Mayor dan tema kedua dalam 
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tonalitas yang tidak stabil. Perubahan tonalitas juga dapat dijumpai 

pada bagian pengembangan, rekapitulasi, dan coda. 

 

 

Analisis motif ritmik: 

1) Tema 1 

a)  

 

Gambar 2.25 

b)  

 

Gambar 2.26 

c)  

 

Gambar 2.27 

2) Tema 2 

d)  

 

Gambar 2.28 

e)  

 

Gambar 2.29 
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f)  

 

Gambar 2.30 

 

3) Fitur pelengkap 

g)  

 

Gambar 2.31 

h)  

 

Gambar 2.32 

i)  

 

Gambar 2.33 

j)  

 

Gambar 2.34 

k)  Not seperdelapan, seperenambelas, dan sepertigapuluh dua 

4) Ornamentasi 
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4. Biografi Niccolo Paganini 

Niccolo Paganini merupakan seorang komponis, pemain biola dan 

gitaris era Romantik yang sangat handal. Paganini lahir di Genoa, Italia 

pada tanggal 27 Oktober 1782. Di usia lima tahun, ia mempelajari cara 

bermain mandolin dari ayahnya. Lalu pada saat berusia tujuh tahun, ia 

mempelajari biola. Pada masa mudanya, Paganini berguru kepada 

beberapa pemain biola lokal seperti Giovanni Servetto, Giacomo Costa, 

lalu Ferdinando Paer dan Gasparo Ghiretti pada saat ia berada di Parma. 

Seumur hidupnya Paganini dikenal mengidap beberapa penyakit 

kronis. Gaya hidup serta jadwal konser yang padat membuat 

kesehatannya cepat menurun. Pada tahun 1822, Paganini didiagnosis 

menderita penyakit sipilis, dan dalam perawatannya ia menggunakan 

merkuri dan opium sehingga menimbulkan efek samping baik secara 

fisisiologis maupun psikis. Tahun 1834 di Paris, ia mendapatkan 

perawatan untuk penyakit tuberkolosis, walaupun pemulihannya terbilang 

cepat, tetapi banyak konser yang dibatalkan karena alasan kesehatannya, 

mulai dari demam hingga depresi yang berkelanjutan. Pada tanggal 27 

Mei 1840, Paganini meninggal dunia pada usia 58 tahun dikarenakan oleh 

pendarahan di bagian dalam. 

 

a. Latar Belakang Repertoar 

Pada mulanya Cantabile merupakan karya pendek yang 

diciptakan untuk duet biola dan gitar, namun dalam 

perkembangannya ditemukan versi untuk duet biola dan piano. 

Paganini menulis karya ini sekadar untuk kesenangan pribadinya dan 

juga bagi orang-orang terdekatnya. 

 

b. Analisis Karya 

Karya ini terdiri dari tiga bagian, yaitu A – B – A’ - Coda. 

Bagian A dimainkan dalam tonalitas D Mayor, lalu bermodulasi ke 

tonalitas A Mayor pada bagian B, dan kembali ke tonalitas D Mayor 
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pada bagian A’. Bagian coda menggunakan motif ritmik a dari bagian 

A tetapi dengan sedikit modifikasi. 

 

Tabel 2.10 Analisis Cantabile – Niccolo Paganini 

BIRAMA KETERANGAN 

1 – 12 Bagian A 

13 – 24 Bagian B 

25 – 35/3 Bagian A’ 

35/4 – 51 Coda 

 

Analisis motif ritmik: 

1) Bagian A 

a)  

 

Gambar 2.35 

2) Bagian B 

b)  

 

Gambar 2.36 

3) Coda 

a)  

 

Gambar 2.37 

4) Fitur pelengkap 
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a) Not seperenambelas 

b) Not sepertigapuluhdua 

c) Triplet kecil 

d) Ornamentasi 

 

Analisis harmoni: 

(1) Bagian A memiliki progresi harmoni: 

I – vi – II – V – V7 – I – IV – I – V – I 

(2) Bagian coda memiliki progresi harmoni yang berbeda, 

yaitu:  

I – I7 – II – iv – I – IV  

Bagian coda menggunakan teknik pedal point ditandai 

dengan akor pada tangan kanan bergerak, sedangkan 

nada bass pada tangan kiri ditahan. 


