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BAB III 

ANALISIS KARYA 

 

A. Etude No. 1 berdasarkan Lagu Gundhul Pacul 

Teknik yang digunakan untuk tangan kanan adalah menekankan melodi 

oktaf, ornament trill, dan chord dalam melodi serta kelincahan tangan kiri. 

Teknik ini bermanfaat untuk memperkuat jari ke-5 dalam memainkan nada-

nada penting serta kontras melodi. Kelincahan tangan kiri dan motif dari 

Gundul Gundul Pacul membuat karya ini menjadi lebih menarik. Motif tangan 

kiri dengan nada-nada berdekatan yang berjalan cepat naik turun berguna untuk 

mendukung kelincahan karya. Memunculkan kelincahan dalam sebuah karya 

perlu didukung dengan tempo, maka dari itu karya ini dimainkan dalam tempo 

Allegreto. 

 

Gambar 3. 1 Lagu asli Gundul-Gundul Pacul 
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Tabel 3. 1 Analisis Struktural Etude no. 1 Berdasarkan Lagu Gundhul Pacul 

Birama	 Keterangan	

1-16 Bagian A 

1-16	 Tonalitas : D mayor	

17-34 Bagian B 

17-33	 Tonalitas : D pentatonik pelog	

35-55 Bagian A’ 

34-46	 Tonalitas : a minor	

47-52	 Tonalitas : e minor	

53-55	 Tonalitas : a minor lanjut modulasi 
ke A pentatonik pelog	

 

Pada birama 1-4 terdapat motif utama dimainkan di tangan kanan. Tangan 

kiri mulai pada birama 2/3 dengan bentuk not berdekatan yang memiliki nilai 

semi quaver. 

Gambar 3. 2 Motif utama dari lagu Gundul-Gundul Pacul	
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Pada birama 5-8 menggunakan pengembangan motif dari birama 1-4. 

Pengembangan motif dikembangkan dengan motif utama dan penambahan 

teknik oktaf pada tangan kanan. 

Gambar 3. 3	Pengembangan motif oktaf	

	
Pada birama 9-11 menggunakan teknik trill pada motif utama. Teknik trill 

dimainkan terus selama motif lagu dengan jari yang berbeda. 

Gambar 3. 4	Motif dengan teknik trill	
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Pada birama 13-14 ada perkembangan motif berjarak 3. Pada  birama 15-

16 perkembangan motif  utama berjarak 5. Adanya perubahan dinamika pada 

birama 13-14 dan birama 15-16. Perubahan dinamika dari piano ke mezzo 

piano. 

Gambar 3. 5	Motif dengan teknik interval third	

	
Pada bagian B birama 17-34 merupakan pengembangan motif baru. 

Motif baru ini merupakan perpaduan antara melodi berjarak 5 dengan not 

berdekatan pada tangan kanan. 

Gambar 3. 6	Penggalan pengembangan motif baru	
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Pada bagian A’ birama 35-40 merupakan motif oktaf dengan ada bagian 

teknik trill dan acciaccatura pada melodi utama.  

Gambar 3. 7 Penggalan motif oktaf dengan teknik trill dan acciaccatura	

	
Birama 41-52 merupakan motif melodi chord dengan teknik accent untuk 

mempertegas melodi utama.  

Gambar 3. 8 Penggalan motif dengan teknik chord	

 

Pada birama 53-55 ditutup dengan chord a minor disusul dengan scale a 

pentatonik pelog.  
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Gambar 3. 9 	Motif dengan tonalitas a minor dengan disusul scale a pentanonik 
pelog 

	
B. Etude No. 2 berdasarkan lagu Gambang Suling 

Komposisi ini dimainkan dengan tempo maestoso dan menggunakan 

teknik pedal. Komposisi ini dibuat untuk dimainkan tingkat menengah. Banyak 

sekali ditemukan melodi oktaf dan melodi double notasi berjarak 5. Tangan 

kanan meminkan melodi utama sedangkan tangan kiri memainkan iringan. 

Teknik yang digunakan untuk membuat jari tangan ke-5 tangan kiri lebih kuat 

dengan teknik notasi minim yang ditahan dengan ada notasi isi yang dimainkan 

jari ke-2 sampai jari ke-4. 
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Gambar 3. 10 Lagu Gambang Suling 

 

Tabel 3. 2 Analisis Struktural Etude No. 2 berdasarkan lagu Gambang Suling 

Birama	 Keterangan	

1-21 Bagian A 

1-21	 Tonalitas : a minor	

22-36 Bagian B 

22-36	 Tonalitas : c minor	
	

Pada birama 1-5 merupakan bagian pembukaan. Bagian ini adalah 

penggalan motif kecil pada birama 1 dan 2. Birama 3 merupakan diminusi dari 
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birama 1. Birama 4 dan 5 merupakan jembatan untuk ke kalimat selanjutnya.  

Dinamika yang yang dimainkan berbeda-beda. Pada birama 1 dan birama 3/1-

3/2 menggunakan dinamika forte sedangkan birama 2 dan birama 3/3 

menggunakan dinamika piano. Adanya perubahan dinamika pda birama ke 5 

yaitu cressendo. 

Gambar 3. 11 Birama 1-5 

	
Pada birama 6-9 melodi utama dimainkan pda tangan kanan, sedangkan 

tangan kiri merupakan dimnusi dari motif utama. Dinamika yang digunakan 

pada birama ini ada mezzo piano. Pada birama ini tetap menggunakan pedal 

yang bergantian setiap 2 ketuk. 

Gambar 3. 12 Birama 6-9 
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Pada birama 10-11 merupakan jembatan untuk ke kalimat selanjutnya. 

Pada birama 10 menggunakan teknik main bergantian setiap ketukan. Notasi 

yang digunakan pada birama tersebut merupakan diminusi penggalan motif 

utama. Birama ini dimainkan dengan dinamika mezzo forte serta cresscendo 

untuk berubah ke forte pada birama selanjutnya. Birama 11 merupakan puncak 

dari jembatan untuk menuju ke kalimat selanjutnya. Birama tersebut dimainkan 

dengan acccent dan memiliki dinamika forte.   

Gambar 3. 13 Birama 10-11 

	
Pada birama 12-17/2 merupakan motif utama yang diminusi menjadi 

notasi minim dan dimainkan pada tangan kanan. Tangan kiri memainkan 

iringan. Dinamika yang digunakan adalah mezzo piano.  

Gambar 3. 14 Birama 12-17/2 
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Pada birama 17/3-21 merupakan motif utama lagu Suwe Ora Jamu. Motif 

utama dimainkan pada tangan kanan, sedangkan tangan kiri memainkan 

iringan. Tangan kiri meminkan teknik notasi minim yang ditahan dengan ada 

notasi isi yang dimainkan jari ke-2 sampai jari ke-4. Dinamika yang digunakan 

adalah mezzo forte.  

Gambar 3. 15 Birama 17/3-21 

	
Pada birama 22-27 menggunakan tonalitas c minor. Pada birama ini 

merupakan bagian pembukan menuju ke motif utama. Birama 22 merupakan 

jembatan menuju bisara 23. Birama 22 menggunakan penggalan motif yang 

didiminusi pada tangan kanan dan tangan kiri. Dinamika yang digunakan pada 

birama ini adalah mezzo piano. Birama 23-26 merupakan imitasi dari birama 6-

9 namun menggunakan tonalitas yang berbeda. Dinamika yang digunakan pada 

birama tersebut adalah mezzo forte. Birama 27 merupakan jembatan untuk 

kebirama selanjutnya. Birama ini merupakan imitasi dari 10 namun dengan 

tonalitas yang berbeda. 
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Gambar 3. 16 Birama 22-27 

	
Pada birama 28-32 merupakan motif utama yang dimainkan pada tangan 

kanan. Tangan kiri merupakan iringan dengan teknik notasi minim yang 

ditahan dengan ada notasi isi yang dimainkan jari ke-2 sampai jari ke-4. 

Dinamika yang dimainkan berubah-rubah. Pada birama 28/1 menggunakan 

dinamika forte, birama 28/3 menggunakan dinamika piano dan birama 29 

menggunakan dinamika forte. Pada birama 32 merupakan bagian penutup dari 

kalimat nirama 28-32. Dinamika yang digunakan adalah mezzo piano. 
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Gambar 3. 17 Birama 28-32 

	
Pada birama 33-36 merupakan bagian penutup dari komposisi ini. Pada 

birama 35 memiliki perubahan tempo yaitu dimainkan dengan poco ritardando 

dan dengan cressendo. Pada biara 36 merupakan puncak penutup. Dinamika 

yang digunakan adalah fortissimo. 

Gambar 3. 18 Birama 33-36 
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C. Etude No. 3 berdasarkan Lagu Cublak-Cublak Suweng 

Anak-anak memiliki jari yang kecil dan lemah, maka dari itu karya ini 

dibuat untuk memperkuat jari-jari mereka terutama pada jari ke-5. Karya ini 

juga berguna untuk mengenalkan teknik kontrapung dalam lagu tradisional 

kepada anak-anak. Motif karya ini diambil dari lagu Cublak-Cublak Suweng. 

Ada beberapa perubahan tempo pada karya ini. Perubahan tempo berguna 

untuk melatih kesiapan dan kelincahan jari. Ada beberapa hal untuk 

mendukung kelincahan jari diataranya menggunakan teknik staccato pada 

tempo allegro, teknik staccato dengan oktaf dan arpeggio dengan tempo cepat. 	

Gambar 3. 19 Lagu Cublak-Cublak Suweng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 26 
 

	
Tabel 3. 3 Analisis Struktural Etude No. 3 berdasarkan Lagu Cublak-Cublak 

Suweng 

Birama	 Keterangan	

1-20 Bagian A 

1-8/1	 Tonalitas : C mayor	

8/2-15	 Tonalitas : a minor	

21-41 Bagian B 

16-24	 Tonalitas : C mayor	

25-28/2	 Tonalitas : c minor	

28/3-30/1	 Tonalitas : C mayor	

30/2-32/1	 Tonalitas : D mayor	

32/2-40	 Tonalitas : A mayor 	

41	 Tonalitas : C mayor	

42-52 Bagian A’ 

42-52 Tonalitas : G mayor 

 

Pada bagian A birama 1-4 penggalan motif lagu Cublak-Cublak Suweng 

atau cantus firmus dimainkan oleh tangan kanan dalam tonalitas C mayor. Ada 

beberapa ornamen yaitu acciaccatura dan mordent. Tangan kiri menggunakan 

teknik kontrapung yang disusun melawan cantus firmus. Tangan kanan 

dimainkan dengan dinamika forte untuk menekankan bahwa melodi berada 

pada tangan kanan. 
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Gambar 3. 20 Birama 1-4 cantus firmus pada tangan kanan 

	
Pada birama 5-8 merupakan imitasi dari birama 1-4 namun canfus firmus 

dimainkan oleh tangan kiri sedangkan tangan kanan memainkan 

kontrapungnya. Tangan kiri memainkan melodi dengan teknik marcato forte, 

maka tangan kanan memainkan dinamika mezzo piano. Birama 8/2 merupakan 

jembatan menuju tonalitas yang berbeda yaitu a minor melodis. 

Gambar 3. 21 Birama 5-8 imitasi motif sebelumnya 
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Pada birama 9-12 merupakan motif yang bermodulasi dari C mayor ke a 

minor. Cantus firmus dimainkan oleh tangan kanan sedangkan kontrapungnya 

dimainkan oleh tangan kiri. Ornamen yang digunakan adalah acciaccatura dan 

mordent.  

Gambar 3. 22 Birama 9-12 Motif bermodulasi ke a minor 

 
Pada birama 13-16 merupakan imitasi dari birama 9-12. Cantus firmus 

dimainkan oleh tangan kiri sedangkan kontrapungnya dimainkan oleh tangan 

kanan. Tangan kiri menggunakan teknik marcato agar terdengar bahwa melodi 

utama berada pada tangan kiri. Tangan kanan dimainkan dengan dinamika 

mezzo piano. Ornamen yang digunakan adalah acciaccatura dan mordent. 

Gambar 3. 23 Birama 13-16 imitasi birama 9-12 
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Pada birama 17-20 merupakan imitasi motif utama namun memiliki 

perbedaan yaitu pada bagian tangan kiri memainkan kontrapungnya. Birama 

ini dimainkan dengan dinamika forte pada tangan kanan. Birama ini menutup 

bagian A dari birama 1-20 menuju bagian B birama 21-41. 

Gambar 3. 24 Birama 17-20 imitasi motif  

 

Pada birama 21-24 merupakan sekuen dari motif utama. Pada birama ini 

menggunakan tangga nada C mayor. Birama satu ke birama lainnya ada 

lompatan jarak kuint dan terts, lompatan ini bertujuan untuk membuat tangan 

menjadi lebih lincah dan siap untuk pindah ke notasi selanjutnya. Pada birama 

21-24 menggunakan dinamika mezzo forte. 

Gambar 3. 25 Birama 21-24 sekuen motif baru 
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Pada birama 25-28 merupakan sekuen dari birama sebelumnya. Pada 

birama ini menggunakan tangga nada c minor. Birama 28/3 modulasi ke C 

mayor. Dinamika yang digunakan adalah mezzo piano. Pada birama 28 

menggunakan rit untuk berpindah ke tempo Allegro. 

Gambar 3. 26 Birama 25-28 

	

Pada birama 29-32 motif utama sebagai cantus firmus dimainkan oleh 

tangan kanan, sedangkan tangan kiri menggunakan kontrapungnya. Pada 

birama ini menggunakan teknik staccato oktaf. Teknik ini bertujuan untuk 

membuat jari-jari lebih lincah terutama pada jari ke-5. Pada birama 29 

menggunakan tangga nada C mayor, setelah itu modulasi ke D mayor pada 

birama 30-31 dan modulasi ke E mayor pada birama 32.  
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Gambar 3. 27 Birama 29-32 

	
Pada birama 33-35 merupakan penggalan motif utama sebagai cantus 

firmus dimainkan oleh tangan kiri, sedangkan kontrapungnya dimainkan oleh 

tangan kanan. Birama 36 merupakan micro scale E mayor untuk jembatan 

menuju kalimat baru yaitu birama 37-41.  

Gambar 3. 28 Birama 33-35 
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Pada birama 37-41 merupakan arpeggio akor E mayor yang dimainkan dari 

notasi tinggi ke rendah. Pada bagian ini menggunakan tempo accelerando. 

Birama 41 merupakan jembatan ke birama selanjutnya. Birama ini memiliki 

tanda rit untuk berpindah ke tempo selanjutnya. 

Gambar 3. 29 Birama 37-41 

	
Pada bagian A’ birama 42-47 merupakan motif utama yang maminkan 

cantus firmus oleh tangan kanan, sedangkan kontrapungnya dimainkan oleh 

tangan kiri. Bagian ini menggunakan tangga nada G mayor. Tempo yang 

digunakan adalah allegretto. 
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Gambar 3. 30 Birama 42-47 

	
Pada birama 48-52 merupakan bagian akhir dari karya ini. Birama 48-50 

dimainkan dengan accelerando, disusul birama 50 dengan molto rit dan sebagai 

akhir karya ini menggunakan tanda fermata.  

Gambar 3. 31 Birama 48-50 
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D. Etude No. 4 berdasarkan Lagu Suwe Ora Jamu 

Kekuatan yang dimiliki jari ke-5 tidak sama dengan jari-jari yang lain. Jari 

ke-5 merupakan jari kecil dan paling lemah diantara jari yang lain, maka dari 

itu teknik dalam karya ini membuat jari ke-5 lebih luwes dan kuat seperti jari-

jari yang lain. Lagu ini menekankan pada keaktifan tangan kanan dan 

menyeimbangkan kekuatan terutama pada jari ke-5 sehingga membuat 

pengkalimatan sebuah lagu menjadi lebih utuh. Motif tangan kanan 

menggunakan nada-nada yang berdekatan dan dilakukan berulang-ulang serta 

perkembangan motif rhytme. Karya ini menggunakan tempo Allegreto untuk 

mendukung kelincahan tangan kanan.  

Gambar 3. 32 Lagu asli Suwe Ora Jamu	
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Tabel 3. 4 Analisis Struktural Etude No. 4 berdasarkan Lagu Suwe Ora Jamu 

Birama	 Keterangan	

1-14 Bagian A 

1-4	 Tonalitas : C mayor	

5-9	 Tonalitas : a minor	

10-14	 Tonalitas : C mayor	

15-27 Bagian B 

15-24	 Tonalitas : C mayor pentatonik	

25-27	 Tonalitas : E mayor pentatonik	

28-40 Bagian A’ 

28-31	 Tonalitas : C mayor pentatonik	

32-35	 Tonalitas : a minor 	

36-40	 Tonalitas : C mayor	
	

 

Pada bagian A yaitu birama 1-3 mucul sepenggal motif lagu Suwe Ora 

Jamu di tangan kiri. Tangan kiri dimainkan dengan teknik marcato untuk 

menekankan bahwa melodi utama berada di tangan kiri. Sedangkan tangan 

kanan motif bermunculan pada awal ketukan. Tangan kanan menggunakan 
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teknik arpeggio pendek yang dilakukan berulang-ulang. Motif berakhir pada 

birama ke 5 dan memiliki transisi berpindah ke tonalitas a minor. 

Gambar 3. 33 Penggalan	motif melodi pada tangan kiri	

	

Gambar 3. 34	Penggalan transisi pindah tonalitas	

	
Birama 5-8 merupakan motif dari lagu Suwe Ora Jamu dengan tonalitas a minor 

dan memiliki transisi oktaf pada birama 9 untuk pindah melodi chord pada 

tangan kiri di birama selanjutnya. 
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Gambar 3. 35	Penggalan motif pada tangan kiri dengan tonalitas a minor	

 

Gambar 3. 36	Penggalan transisi oktaf	

	
Pada birama 10-14 memiliki motif chord yang dimainkan di tangan kiri. 

Tangan kiri dimainkan dengan dinamika forte untuk menunjukan bahwa 

melodi berada ditangan kiri sedangkan tangan kanan dimainkan dengan 

dinamika mezzo piano. Kelincahan tangan kanan dilatih pada birama ini maka 

dari itu ritme yang digunakan adalah demisemi quaver dengan teknik arpeggio. 

Pada birama 13 ketuk ke-2 terdapat perubahan tempo ritt untuk mengakhiri 

bagian A. Birama 14 diakhiri dengan arpeggio chord yang diberi fermata atau 

ditahan lebih lama. 
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Gambar 3. 37 Penggalan motif melodi pada tangan kiri	

	
Birama ini memasuki bagian B. Birama 15-22 merupakan pengembangan 

motif baru, teknik yang digunakan adalah nada lintas terdekat yang diulang-

ulang. Birama tersebut menggunakan tonalitas C mayor pentatonik. Pada 

birama 22 terdapat berubahan tempo ritt atau tempo yang perlahan-lahan 

menjadi lebih lambat. Perubahan ini digunakan untuk memasuki motif yang 

berbeda dari motif sebelumnya. 
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Gambar 3. 38 Penggalan perkembangan motif baru 

	
Pada birama 23-27 mengunakan teknik cross hand untuk mengontrol 

kekuatan setiap tangan. Adanya teknik accent pada tangan kiri maka melodi 

dari motif tersebut berada pada tangan kiri. Perbedaan tonalitas terjadi pada 

perpindahan birama 24-25 tempo yang digunakan adalah tempo adagio. 
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Gambar 3. 39 Penggalan teknik cross hand pada tangan kiri 

	
Pada bagian A’ yaitu birama 28-35 merupakan imitasi motif utama. Melodi 

berada di tangan kiri sedangkan tangan kanan menggunakan teknik arpeggio 

pendek yang dilakukan berulang-ulang. Pada birama 31-32 terdapat modulasi 

dari C mayor bermodulasi ke a minor. Tempo kembali ke awal yaitu 

menggunakan allegretto. 

Gambar 3. 40 Penggalan imitasi motif awal 
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Gambar 3. 41 Penggalan terjadi perubahan tonalitas	
 

Pada birama 36-40 merupakan bagian akhir dari karya ini. Melodi berada 

pada tangan kiri dengan teknik chord dan tangan kanan dengan arpeggio. 

Birama 40 merupakan akhir dari lagu ini dengan ditandai chord dan diberi 

lambang fermata untuk mengakhiri karya ini. 

Gambar 3. 42 Penggalan bagian akhir 
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E. Etude No. 5 berdasarkan Lagu Lir Ilir 

Etude No. 5 berdasarkan lagu Lir Ilir merupakan etude piano dari ke-5 

komposisi yang dibuat oleh penulis. Karya ini memiliki banyak perubahan 

tempo dan modulasi. Serta teknik-teknik untuk mengoptimalkan jari ke-5. 

Teknik-teknik yang digunakan adalah teknik melodi oktaf, teknik melodi 

melodi chord, teknik melodi berjarak 5, dan teknik chromatic scale pada tangan 

kanan dan kiri. Karya ini dapat dimainkan pada tingkat advance karena 

memiliki tingkat kesusahan yang cukup sulit untuk tingkat pemula. 

Gambar 3. 43 Lirik lagu Lir Ilir 
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Tabel 3. 5 Analisis Struktural Etude No. 5 berdasarkan Lagu Lir Ilir 

Birama	 Keterangan	

1-37 Bagian A 

1-9	 Tonalitas : C mayor	

10-18	 Tonalitas : D mayor	

19-25 Tonalitas : E mayor 

26-37	 Tonalitas : F mayor	

38-54 Bagian B 

38-52	 Tonalitas : g minor	

53	 Chromatic scale g 	

54	 Tonalitas : G mayor	

55-70 Bagian A’ 

55-58	 Tonalitas : A mayor 	

59-63	 Tonalitas : B mayor	

64-70 Tonalitas : C mayor 

	
	

Pada bagian A birama 1-5 merupakan motif pendek dari lagu Lir Ilir. 

Pada birama ini merupakan bagian pembukaan. Motif pendek berdasarkan lagu 

Lir Ilir dimainkan pada tangan kanan. Sedangkan tangan kiri meminkan iringan 

dari motif tangan kanan. Tonalitas yang digunakan adalah C mayor. Tempo 

yang digunakan adalah allegretto. 
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Gambar 3. 44 Birama 1-5 

	
Pada birama 6-9 merupakan motif dari lagu Lir Ilir. Tangan kanan 

memainkan motif lagu sedangkan tangan kiri memainkan iringan dari motif 

tangan kanan. Tangan kanan merupakan melodi utama maka dimainkan dengan 

dolce. Pada iringan tangan kiri menggunakan teknik oktaf berdekatan. 

Tonalitas yang digunakan adalah C mayor. Dinamika yang digunakan adalah 

mezzo piano. 

Gambar 3. 45 Birama 6-9 
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Pada birama 10-13 merupakan pengembangan dari motif utama dari 

birama 6-9. Pengembangan motif utama menggunakan pararel fifth. Pada 

birama ini bermodulasi ke tonalitas D mayor. Tangan kiri memainkan iringan 

motif dengan teknik oktaf berdekatan. Dinamika yang digunakan adalah mezzo 

forte 

Gambar 3. 46 Birama 10-13 

	
Pada birama 14-17 merupakan jembatan dari tangga nada D mayor yang 

bermodulasi ke E mayor pada birama 18-21. Teknik yang digunakan pada 

birama ini adalah chord D mayor yang berpindah-pindah dan dimainkan pada 

tangan kanan dan tangan kiri. Dinamika yang digunakan pada birama ini adalah 

forte. 
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Gambar 3. 47 Birama 14-17 

Pada birama 18-21 memiliki kemiripan ritme dengan birama sebelumnya. 

Pada birama 18 merupakan tangga nada D mayor dan bermodulasi ke E mayor 

pada birama 19. Birama ini menggunakan teknik chord E mayor yang 

berpindah-pindah. Dinamika yang digunakan adalah piano. Birama 21 dengan 

tempo ritardando untuk menuju tempo Allegro pada birama selanjutnya. 

 

Gambar 3. 48 Birama 18-21 
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Pada birama 22-25 merupakan motif utama yang berbentuk chord. Motif 

utama dimainkan pada tangan kanan sedangkan tangan kiri merupakan iringan 

tangan kanan. Tangan kanan memainkan chord sehingga membuat suara 

menjadi tebal. Tangan kiri terdengar jelas dengan memainkan teknik accent. 

Dinamika yang digunakan adalah forte pada birama 22-24 sedangkan birama 

25 menggunakan dinamika piano. Tempo yang digunakan adalah Allegro. Pada 

birama ini menggunakan teknik cross hand. 

Gambar 3. 49 Birama 22-25 

	
Pada birama 26-29 merupakan imitasi dari birama sebelumnya, namun 

ada perbedaan dengan cara bermainnya. Motif utama berada pada tangan kiri 

sedangkan iringan pada tangan kanan. Dinamika yang digunakan adalah forte 

pada birama 26-28 dan birama 29 menggunakan  dinamika piano. 
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Gambar 3. 50 Birama 26-29 

	
Pada birama 30-33 merupakan teknik arpeggio pada tangan kanan dan 

tangan kiri. Birama ini menggunakan dinamika mezzo forte. 

Gambar 3. 51 Birama 30-33 
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Pada birama 34-37 merupakan scale turun dan naik dari F major. 

Dinamika yang digunakan adalah piano. Pada awal ketukan disetiap birama ada 

accent untuk memberikan penekanan pada awal birama. Pada birama 37 

menggunakan molto rit untuk ke bagian selanjutnya dan menggunakan 

diminuendo.  

Gambar 3. 52 Birama 34-37 

	
Pada birama 38-40 merupakan motif lagu Lir Ilir yang dimainkan dalam 

tonalitas g minor natural. Motif berada pada tangan kanan sedangkan tangan 

kiri meminkan iringan. Pada birama 40 merupakan imitasi dari birama 38 

namun dimainkan oktaf tingginya. 

Gambar 3. 53 Birama 38-40 
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Pada birama 41-44 merupakan pengembangan motif utama. Birama 41 

dan 43 merupakan sekuen. Pada birama 42 menggunakan G minor harmonik. 

Pada birama ini merupakan jembatan menuju motif utama di birama 

selanjutnya. 

Gambar 3. 54 Birama 41-44 

	
Pada birama 45-48 merupakan motif utama dengan menggunakan teknik 

chord. Chord melodi dimainkan pada tangan kanan. Pada tangan kiri 

memainkan iringan dengan teknik oktaf. Dinamika yang digunakan adalah 

forte.  

Gambar 3. 55 Birama 45-48 
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Pada birama 49-52 merupakan imitasi motif birama 45-48. Namun, 

dimainkan pada tangan kiri saja. Pada birama ini dimainkan 1 oktaf lebih 

rendah. Dinamika yang digunakan adalah sforzando.  

 

Gambar 3. 56 Birama 49-52 

	
Pada birama 53-54 merupakan jembatan untuk ke birama selanjutnya. 

Pada birama 53 menggunakan teknik chromatic scale yang dimulai di g. Pada 

birama ini memiliki perubahan tempo yaitu molto rit dan dimainkan dengan 

cressendo. Pada birama 54 merupakan jembatan dengan tonalitas G mayor. 

Birama ini jembatan untuk ke tonalitas A mayor. 
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Gambar 3. 57 Birama 53-54 

 

Pada birama 55-58 merupakan motif utama doble notasi dengan teknik 

berjarak 3. Birama ini menggunakan tangga nada A mayor. Motif utama berada 

pada tangan kanan. Tangan kiri merupakan iringan dengan teknik oktaf. 

Dinamika yang digunakan adalah piano. 

Gambar 3. 58 Birama 55-59 

 

Pada birama 59-63 merupakan motif utama dengan teknik oktaf. Tangga 

nada yang digunakan adalah B mayor. Motif utama berada pada tangan kanan 
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sedangkan tangan kiri merupakan iringan. Dinamika yang digunakan adalah 

forte. Pada birama 63 merupakan scale oktaf B mayor yang digunakan untuk 

menjembatani ke birama selanjutnya.  

Gambar 3. 59 Birama 59-63 

	
Pada birama 64-70 merupakan bagian penutup dari komposisi ini. Birama 

ini menggunakan tangga nada C mayor. Pada birama 64 dan birama 66 

merupakan penggalan motif utama sedangkan birama 68-67 merupakan 

diminusi dari penggalan motif utama. Pada birama 65 memiliki perubahan 

tempo yaitu molto ritt. Dinamika yang digunakan adalah fortissimo di birama 

64 sedangkan birama 70/3 menggunakan dinamika pianissimo. Pada perubahan 

dinamika pada birama 64 sampai 70/3 memiliki diminuendo pada birama 68 

untuk menurunkan dinamika fortissimo ke pianissimo.  
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Gambar 3. 60 Birama 64-70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


