
BAB III 

Analisis Kompositorik 

Komposisi “Hitam Putih” menggambarkan perjalanan kisah asmara penulis 

dengan pergerakan alur komposisi menyesuaikan alur cerita yang dibangun. 

Komposisi ini terdiri dari 3 bagian yang berjudul “Hitam,” “Putih,” dan “Hitam 

Putih.”  

Dalam komposisi ini digunakan dua leitmotif yang berfungsi untuk 

menggambarkan kedua tokoh, yakni “Hitam” dan “Putih”. Leitmotif anak laki-

laki dimainkan oleh instrumen violin, sedangkan leitmotif perempuan dimainkan 

oleh instrumen violin dan flute. Bagian pertama dari komposisi “Hitam” 

menceritakan tentang kisah seorang anak laki-laki yang memiliki awal perjalanan 

hidup yang kelam dan pada satu titik ia tersadar ingin memiliki kehidupan yang 

indah dan masa depan. Pada setiap bagian yang ada dalam komposisi “Hitam” 

mewakili setiap suasana yang dirasakan atau dialami anak laki-laki itu, seperti 

contoh perasaan sedih, tegang, ceria dan sebagainya.  

Seperti halnya komposisi “Hitam,” komposisi “Putih” menceritakan tentang 

seorang perempuan yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Awal perjalanan 

hidup perempuan ini seakan-akan hanya mengalir saja seperti mengikuti alur 

kehidupan. Pada suatu sisi ia tersadarkan oleh keadaan dan ingin meninggalkan 

kehidupan yang lama ke kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Setiap 

bagian-bagian dalam komposisi “Putih” ini mewakili perasaan yang dirasakan 

oleh perempuan, yaitu: perasaan mengalir, sedih, terpuruk, senang dan lain 

sebagainya.  

Komposisi pada bagian terakhir berjudul “Hitam Putih” yang menceritakan 

kisah hubungan asmara dua sejoli memiliki permasalahan yang rumit. Pada di satu 

titik, dua sejoli ini memiliki tekad dan cara berpikir yang sama, hingga pada 

bagian terakhir komposisi “Hitam Putih” muncul leitmotif seorang laki-laki dan 

perempuan yang berusaha menggabungkan perbedaan yang ada dan 

menghilangkan pemikiran tentang perbedaan itu. Pada bagian ini leitmotif 

“Hitam” dimainkan pada instrumen violin 2 dan leitmotif “Putih” dimainkan pada 

instrumen violin 1. Penulis menggubah sedemikian rupa memiliki makna bahwa 

leitmotif “Hitam” dan “Putih” memiliki sifat komplementer atau saling 

melengkapi. 



A. Analisi Bentuk dan Struktur Komposisi 

1. Bagian 1 “Hitam” 

Bagian Birama Keterangan 

A A 1 s.d 11 Menceritakan tentang suasana 

kelam. 

 B 12 s.d 20 Menceritakan dan 

mempertegas suasana kelam. 

B  A 21 s.d 37 Menceritakan tentang 

seseorang yang memberikan 

motivasi kepada seorang laki-

laki untuk memperbaiki 

keadaan. 

C  A 38 s.d 46 Menceritakan tentang 

kesadaran seorang laki-laki 

untuk mengubah keadaan 

menjadi lebih baik. 

D A 47 s.d 57 Menceritakan tentang usaha 

seorang laki-laki untuk menjadi 

lebih baik dan memiliki cita-

cita. 

A’ A 58 s.d 70 Menceritakan tentang seorang 

laki-laki yang sudah memiliki 

kehidupan yang lebih baik dan 

mempunyai cita-cita di dalam 

kehidupannya. 

Tabel 3.1 Struktur Musik 

 

Bagian pertama dari komposisi ini terdiri atas 5 bagian yaitu A-B-

C-D-A’. Bagian A menggunakan tanda sukat 4/4 dengan tempo 70 

yang menggambarkan suasana kelam, tidak bersemangat, 

kesedihan dan tanpa harapan.Tonalitas E minor yang digunakan 

menggambarkan suasana kelam dan kesedihan seorang laki-

laki.Pada birama 2 ketukan pertama, violin 1 memainkan melodi 



karakter tokoh utama, yaitu seorang laki-laki yang memiliki masa 

lalu yang suram dan kelam. Penggunaan tanda dinamika piano dan 

mezzoforte digunakan untuk mendukung suasana yang dibangun. 

 

 

Gambar 3.1 Birama 1 s.d 9 

 

Birama 10 s.d 11 merupakan sebuah transisi yang dimainkan oleh 

instrumen pianodan mengantar kembali ke struktur A. 

 

 



Gambar 3.2 Birama 10 s.d 11 

 

Birama 12 s.d 20 menceritakan keadaan kesedihan dan suasana 

kekelaman dengan melodi utama sama seperti pada birama 2 s.d 7, 

hanya karakter seorang laki-laki berpindah ke instrumen flute. 

Dinamika forte yang digunakan memberikan efek suasana kelam 

dan kesedihan yang dalam. 

 

 

Gambar 3.3 Birama 12 s.d 20 

 

Bagian B  birama 21 ketukan ke 4 s.d 29 menceritakan tentang 

seseorang yang memberikan nasehat kepada seorang laki-laki 

untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan memiliki cita-

cita. Pada bagian ini progresi akornya adalah sbb: IV-V-iii-vi-ii-I. 

 



 

Gambar 3.4 Birama 21 ketukan ke 4 s.d 27 ketukan ke 3 

 

Birama 28 s.d 29 menggambarkan penegasan seseorang yang 

memberikan nasehat kepada seorang laki-laki dengan 

menggunakan transisi dari tonalitas D# mayor ke G mayor. 

Perpindahan tonalitas ini menggambarkan bentuk dukungan dan 

semangat. Birama 29 ketukan ke-3 pada instrumen violin 

menggunakan teknik sixtuplet untuk menggambarkan seseorang 

yang sedang memompakan semangat. 



 

Gambar 3.5 Birama 28 s.d 29 

Bagian B birama 30 s.d 33 menggambarkan seorang laki-laki yang 

menangkap akan nasehat yang sudah didapatkan dan berkomitmen 

untuk berubah.Instrumen flute menggambarkan tanggapan yang 

sudah diberikan kepada seseorang. 

 



 

Gambar 3.6 Birama 30 s.d 33 

 

Birama 34 s.d 37 merupakan transisi yang mengantar perpindahan 

ke bagian C. Birama ini menggunakan progresi akor: ii-I-vii-iii-ii-

I-VII dan mengantar ke tonalitas B minor. 

 

 

Gambar 3.7 Birama 34 s.d 37 

Bagian C birama 38 s.d 46 menggunakan tonalitas B minor dan 

tanda sukat 7/4. Tanda sukat 7/4 merepresentasikan seorang laki-



laki yang sedang mengalami kebingungan dan bimbang memilih 

jalan mana yang harus diambil kehidupan lama atau kehidupan 

baru. Dentuman floor tom menciptakan suasana 

kebingungan.Tanda dinamika yang digunakan padabagian ini 

adalah forte.Pada birama 46 ketukan ke 4 penulis menambahkan 

ritardando sebagai persiapan untuk berpindah ke bagian 

berikutnya. 

 

 

Gambar 3.8 Birama 38 s.d 46 

 

Bagian D birama 47 s.d 53 menggunakan tonalitas B minor dan 

bertanda sukat 5/4. Bagian ini menceritakan tentang usaha seorang 

laki-laki untuk keluar dari keadaan yang kelam dan menyedihkan. 

Leitmotif anak laki-laki dimainkan oleh instrumen violin pada 

birama 47 s.d 50 serta instrumen flute pada birama 51 s.d 53. 

 



 

Gambar 3.9 Birama 47 s.d 53 

 

Birama 54 s.d 58 menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah 

menemukan jawaban yang sesuai dengan harapannya. Pada bagian 

ini menggunakan sekuen naik dan berakhir di tonalitas E minor 

dengan pergantian tanda sukat dari 5/4 menjadi 4/4 yang 

menggambarkan bahwa seorang laki-laki sudah berada dalam 

kehidupan yang baru dan bernafas lega. 

 

 

Gambar 3.10 Birama 54 s.d 58 

Birama 59 merupakan transisi yang mengantar perubahan 

modalitas dari minor ke mayor. 



 

Gambar 3.11 Birama 59 

 

Pada bagian terakhir yaitu A’(birama 60 s.d 71) merupakan puncak 

bagi seorang laki-laki di dalam hidupnya. Bagian ini menggunakan 

tonalitas G mayor, dengan leitmotif dimainkan oleh instrumen flute. 

Birama 66 hingga 69 bertanda sukat 2/4 yang berfungsi sebagai 

jembatan mengantar kembali ke rumah dengan kehidupan yang 

lebih baik. 

 



 

Gambar 3.12 Birama 60 s.d 71 

 

2. Bagian 2 “Putih” 

 

Bagian Birama Keterangan 

A A 1 s.d 16 Menceritakan suasana kesedihan 

yang dialami oleh seorang 

perempuan. 

 B 17 s.d 29 Menceritakan emosi seorang 

perempuan ketika tidak dapat 

berbuat apa-apa. 

 Transisi 30 s.d 31 Transisi menuju kebagian B. 

B A 32 s.d 49 Menceritakan tentang seorang 

perempuan yang sedang merenung 

dan bertanya-tanya tentang apa 

yang harus dilakukannya. 

C A 50 s.d 61 Menceritakan usaha 

seorangperempuan untuk keluar 

dari kesedihan yang dialaminya. 

 B 62 s.d 66 Menceritakan tentang 

pemberontakan seorang permpuan 



untuk terbebas dari kesedihan. 

 Transisi  67 Transisi menuju pergantian 

bagian. 

D A 68 s.d 79 Menceritakan kesuksesan seorang 

perempuan dalam menghadapi 

kesedihan yang dialaminya. 

Tabel 3.2 Struktur Musik 

 

Bagian kedua terdiri dari 4 bagian yaitu A-B-C-D. Bagian A 

bertanda sukat 6/4 dengan tempo 150 bpm yang menggambarkan 

kesedihan. Bagian A menyajikan tokoh seorang perempuan  yang 

dimainkan secara bergantian dan memberikan suasana kesedihan 

yang mendalam. Leitmotif tokoh perempuan yang pertama 

dimainkan oleh instrumen  violoncello, lalu dilanjutkan oleh viola, 

violin 2, dan akhirnya ditutup oleh violin 1. Bagian A 

menggunakan tonalitas E minor dalam tanda dinamika piano. 

 

 

Gambar 3.13 Birama 1 s.d 16 

 

Birama 17 s.d 23 menceritakan seorang perempuan yang emosional 

karena tidak dapat berbuat apa-apa dalam kesedihan yang berlarut-

larut. Birama ini menggunakan tanda dinamika mezzoforte yang 

menggambarkan emosinya. 

 



 

Gambar 3.14 Birama 17 s.d 23 

 

Birama 24 s.d 29 menceritakan puncak saat seorang perempuan 

mengalami tekanan yang luar biasa, digambarkan melalui 

perubahan tangganada diminished pada birama 24, serta perubahan 

dinamika.  

 

 

Gambar 3.15 Birama 24 s.d 29 

 

Akor E minor digunakan pada birama 30 s.d 31 sebagai transisi 

untuk mengantar perpindahan ke bagian B. Birama ini 

menggunakan tanda dinamika piano untuk membangun suasana 

seperti yang terdapat di bagian B. 

 



 

Gambar 3.16 Birama 30 s.d 31 

 

Bagian B (birama 32 s.d 48) menceritakan tentang seorang 

perempuan yang sedang menangis dan merenung. Bagian ini hanya 

dimainkan oleh instrumen piano dan flute, seakan-akan 

menggambarkan kesedihan seorang perempuan yang sedang 

berdialog dengan dirinya sendiri. Bagian ini menggunakan progresi 

akor vi-IV-vi-IV-V-vii. 

 

 

Gambar 3.17 Birama 32 s.d 48 

 

Birama 49 menceritakan tentang seorang perempuan yang 

memejamkan matanya dan berhenti menangis. Birama ini 

menggunakan dinamika piano dan perubahan tempo ritardando. 

 



 

Gambar 3.18 Birama 49 

 

Bagian C menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang 

berusaha untuk bangun dari mimpinya dan mencari jalan keluar 

dari kesedihannya. Birama 50 hingga 53 hanya dimainkan oleh 

instrumen piano, viola dan violoncello. Sedangkan melodi yang 

dimainkan instrumen piano menggambarkan kepanikan seorang 

perempuan. 

 

 

Gambar 3.19 Birama 50 s.d 53 

 

Birama 54 s.d 57 menceritakan tentang suasana dramatis 

saatseorang perempuan berhasil keluar dari kesedihannya. Bagian 

ini menggunakan tangganada minor harmonis untuk memberi 

kesan dramatis. Pada birama 54 s.d 57 instrumen piano 

menggambarkan ketenangan seorang perempuan dalam 

menghadapi suasana dramatis, dan pada birama 58 s.d 61 



instrumen piano pada tangan kanan memainkan block chord 

dengan nilai nada dua ketuk dan dimainkan tiga kali dalam satu 

birama. 

 

 

Gambar 3.20 Birama 54 s.d 61 

 

Birama 62 s.d 65 menceritakan akhir dari usaha seorang perempuan 

untuk keluar dari kesedihan. Masih dalam suasana dramatis, birama 

62 dan 64 menggunakan sekuen turun. 

 

 

Gambar 3.21 Birama 62 s.d 65 

 

Birama 66 merupakan akhir dari bagian C yang ditandai dengan 

akor B7. Penggunaan staccato pada birama ini menggambarkan 

bahwa kesedihan sudah berakhir. 

 



 

Gambar 3.22 Birama 66 

 

Birama 67 merupakan transisi untuk mengantar ke bagian 

berikutnya. Akor III digunakan untuk bermodulasi ke tonalitas E 

mayor. 

 

 

Gambar 3.23 Birama 67 

Bagian terakhir yaitu D, menceritakan kebahagiaan dan 

kegembiraan seorang perempuan tatkala menemukan 

kesuksesannya. Instrumen flute memainkan karakter seorang 

perempuan yang telah berubah. 

 



 

Gambar 3.24 Birama 68 s.d 71 

 

Pada birama 72 s.d 73 terjadiperubahan alterasi menuju ke tonalitas 

G mayor yang menggambarkan kebahagiaan seorang perempuan 

yang dimainkan oleh instrumen flute dan violin 1. 

 

Gambar 3.25 Birama 72 s.d 73 

 

Pada birama 74 kembali ketonalitas E mayor. Instrumen piano, 

violin 2, viola dan violoncello memberikan kesan keberhasilan dan 

kemegahan atas usaha seorang perempuan menjadi pribadi yang 

luar biasa. Pada birama 77 ketukan ke 4 menggunakan unisono 

yang diakhiri dengan akor E mayor pada birama 78—

menggambarkan kelegaan seorang perempuan. Birama 79 

menceritakan seorang perempuan yang seolah-olah mengucapkan 



kata “selesai” yang digambarkan dengan tanda aksen pada ketukan 

kedua. 

 

 

Gambar 3.26 Birama 74 s.d 79 

 

3. Bagian 3 “Hitam Putih” 

 

Bagian Birama Keterangan 

A A 1 s.d 16 Menceritakan suasana tegang, 

mencekam, dan menakutkan. 

Menggambarkan duasejoli yang 

tidak  bisa bersatu. 

B A 17 s.d 23 Menceritakan ketenangan pada 

dua sejoli tersebut. 

 Transisi  24 Sebuah transisi untuk menuju 

pengembangan dari bagian A. 

A’ A 25 s.d 32 Menceritakan suasana 

menegangkan, mencekam dan 

menakutkan yang lebih intens. 

 B 33 s.d 40 Menceritakan perasaan yang 

sangat menegangkan dari kedua 

pasangan. 

B’ A 41 s.d 52 Menceritakan ketenangan dan 



kesedihan. 

 Transisi 53 s.d 58 Sebuah transisi untuk menuju ke 

bagian C. 

C A 59 s.d 71 Menceritakan dua sejoli yang 

saling merenung dan berpikir 

untuk bisa bersama terus. 

D A 72 s.d 90 Menceritakan dua sejoli yang 

sedang bersama-sama berusaha 

untuk menemukan jalan yang 

terbaik. 

 Transisi  91 Transisi untuk menuju ke bagian 

E. 

E A 92 s.d 95 Menceritakan dua sejoliyang 

mencoba untuk melebur dalam 

karakter masing. 

 B 96 s.d 100 Menceritakan dua sejoli yang 

telah melebur dan memiliki ikatan 

yang kuat dalam hubungannya. 

Tabel 3.3 Struktur Musik 

Bagian ketiga menceritakan dinamika dalam suatu hubungan. 

Bagian ini terdiri dari7 bagian yaitu A-B-A’-B’-C-D-E,yang 

masing-masing memiliki suasana yang berbeda-beda. 

Bagian A menceritakan tentang dua sejoli yang memiliki banyak 

perbedaan dan berpotensi memicu konflik.Suasana mencekam dan 

menegangkan digambarkan melalui penggunaan tanda sukat 7/4 

dan tempo150 bpm. Bagian ini menggunakan tonalitas E 

minor.Tanda aksen pada ketukan ke-1 dan ke-5 menggambarkan 

rasa mencekam dan menegangkan. Pada bagian ini muncul 

leitmotif anak laki-laki dan perempuan yang dimulai pada birama 

pertama dan dilengkapi dengan instrumen perkusi triangle sebagai 

pemanis serta floor tom untuk menciptakan suasana yang 

menegangkan. 

 



 

Gambar 3.27 Birama 1 s.d 16 

 

Bagian B terjadi perubahan dari sukat 7/8 menjadi 4/4 

menggambarkan dua sejoli yang sudah melewati sebuah 

kekhawatiran menuju rasa nyaman dan tenang. 

 

 

Gambar 3.28 Birama 17 s.d 23 

 

Birama 24 merupakan transisi untuk menuju ke bagian 

pengembangan. Bagian ini ditulis dalam unison sementara pada 

piano menggunakan pola ritmik sixtuplet. Bagian ini juga didukung 



oleh instrumen snare drum dan flute. Ritme pada snare drum 

menggambarkan suasana yang tidak stabil. 

 

 

Gambar 3.29 Birama 24 

 

Birama 25 s.d 40 terdiri dariA’/AA. Bagian ini merupakan 

pengembangan dari bagian A yang menceritakan suasana yang 

sangat menegangkan yang dimainkan oleh instrumen piano dan 

flute. Pada birama 25 s.d 32, instrumen piano dan flute 

menggunakan unison sementara snare drum menciptakan suasana 

yang menegangkan. 

Kehadiran piano dan flute pada birama 33 s.d 40 menambahkan 

suasana yang lebih mencekam. 

 



 

 

Gambar 3.30 Birama 25 s.d 32 

 

Gambar 3.31 Birama 33 s.d 40 

 

Bagian BB merupakan pengembangan dari bagian B, yang 

menceritakan ketenangan dari dua sejoli. Birama 41 s.d 52 

menggunakan tanda sukat dan progresi akor yang sama seperti 

pada bagian B. Pada birama 48 ketukan ke-3, violin 1, 2 dan viola 

menggunakan teknik slur pada bowingnya. 

 



 

Gambar 3.32 Birama 41 s.d 52 

 

Birama 53 s.d 58 merupakan transisi menuju ke bagian selanjutnya. 

Birama 53 s.d 55 menggunakan progresi akor C-Bm-Bes-Am-G-F-

G dan berakhir pada akor G. 

 

 

Gambar 3.33 Birama 53 s.d 58 

 

Bagian C menceritakan suasana dari dua sejoli yang sedang 

merenung dan memikirkan hubungan yang lebih baik. Tempo 70 

bpm digunakan untuk menggambarkan suasana perenungan. Pada 

birama 59 ketukan ketiga, flute dan violoncello memainkan melodi 

secara bersamaan yang menggambarkan suasana perenungan 

tersebut. Lalu pada birama 63 ketukan ketiga, violin 1 melanjutkan 

violoncello dalam memainkan melodi utama. 



 

 

Gambar 3.34 Birama 59 s.d 71 

 

Bagian D menceritakan saat dimana kedua pasangan sedang 

berjuang untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Pada bagian ini 

instrumen flute dan violin 1 menggambarkan kesedihan bercampur 

dengan kelegaan yang dimainkan secara unisono. Terjadi 2 

modulasi, yaitu pada birama 72 s.d 79 dalam tonalitas E minor dan 

birama 80 s.d 83 dalam tonalitas Cis minor.Pada birama 84 s.d 90 

kembali ke tonalitas E minor. 

 

 



Gambar 3.35 Birama 72 s.d 90 

 

Birama 91 merupakan transisi yang membuka bagian E dalam 

suasana yang megah dan ditandai dengan progresi akor ii-iii-IV-

V.Suasana megah juga diperkuat dengan perubahan dinamika yang 

berangsur-angsur mengeras (crescendo). 

 

Gambar 3.36 Birama 91 

 

Birama 92 s.d 95 menceritakan karakter anak laki-laki dan 

perempuan yang berusaha untuk melebur menjadi satu. Pada 

bagian ini instrumen violin 1 menggambarkan anak perempuan 

sementara violin 2 menggambarkan karakter anak laki-laki. Birama 

92 s.d 93 menggunakan tonalitas G mayor, sementara pada birama 

94 s.d 95 terjadi perubahan tonalitas menuju ke Es mayor. Pada 

birama 95 ketukan ke-3 dan 4 menggunakan unison dalam sekuen 

yang bergerak naik. 

 



 

Gambar 3.37 Birama 92 s.d 95 

 

Birama 96 s.d 100 yang merupakan bagian terakhir dari E, 

menceritakan tentang keberhasilan kedua pasangan ini untuk 

bersatu.Flute menggambarkan peleburan yang sudah dilakukan 

oleh mereka. 

 

 

Gambar 3.38 Birama 96 s.d 100 


