
 

BAB  III 

ANALISIS KARYA 

 

Dasar untuk sebuah komposisi adalah kesatuan atau keutuhan lagu. Hal 

ini antara lain dicapai melalui pengulangan motif dengan cara tertentu, akan 

tetapi pengulangan-pengulangan tersebut dapat membawa bahaya 

“kebosanan”. Maka dalam kesatuan karya, pengulangan tema utama diikuti 

dengan pola variasi, tidak cukup hanya menggunakan dua motif yang kontras 

untuk menjamin kesegaran dalam sebuah karya.1 Bentuk khusus sebuah musik 

yang diambil oleh penulis yaitu musik program yang pada umumnya tidak 

terikat oleh aturan bentuk yang baku seperti Sonata, Fuga, atau komposisi baku 

lainnya. Bentuk yang dihasilkan akan menyesuaikan alur cerita yang diangkat. 

Karya dari “Indekos” dibagi menjadi tiga bagian yakni, Melodious, Kata hati, 

dan Melangkah. Berikut akan dipaparkan analisis dari tiap-tiap bagian sebagai 

berikut:  

 

A. Karya pertama berjudul “Melodious” 

Karya ini dibuat berdasarkan ekspresi diri komposer yang 

menggambarkan sebuah melodi yang mengalun, dan menggambarkan  

perasaan gelisah dalam menjalani kehidupan yang keras namun dalam semua 

kesusahan itu masih terdapat harapan dan impian yang membuat seseorang 

tergerak untuk terus maju. 

 

 
1 Karl-Edmund Prier, 1996. Ilmu Bentuk Musik, (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi) hal 27. 
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Gambar 3.1 Bagian Introduksi 

 

Pada birama 1-4 terdapat bagian introduksi yang hanya pengulangan dan 

menggunakan teknik arpeggio E9. 

 

Gambar 3. 2 Bagian Eksposisi dan Tema Utama 

 

Bagian Eksposisi dari birama 5-16 merupakan tema utama dan bagian 

dari ekspresi kesedihan yang dibuat berdasarkan pengalaman pribadi penulis. 
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Gambar 3. 3 Bagian Bridge 

Pada birama 17-22 merupakan bridge dan transisi ke A minor, yang 

terjadi penulis telephone orang tua . 
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Gambar 3. 4 Tema kedua 

Pada bagian Tema kedua dari birama 23-39 menggambarkan kegelisahan 

dan masalah yang belum tersampaikan kepada orang tua penulis, tetapi penulis 

hanya menceritakan dan menjawab pertanyaan dari orang tua. Bagian ini 

dimainkan dalam tangga nada minor dengan tempo. 
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Gambar 3. 5 Bagian Codetta 

Bagian codetta dari birama 41-47 dengan modulasi menjadi A major, 

yang menceritakan orang tua penulis menanyakan hal yang sepertinya ada 

sesuatu hal yang belum tersampaikan.  
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Gambar 3. 6 Bagian Development 

Pada bagian Development dari birama 52-67 merupakan klimaks dari 

karya ini, bagian ini mengambil motif dari bagian A kemudian dikembangkan 

menjadi motif baru. Bagian ini menceritakan seorang ayah menasihati dan 

menenangkan hati kepada anaknya. 
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Gambar 3. 7 Bagian Rekapitulasi 

 Bagian Rekapitulasi pada bagian tema utama dari birama 69-79, 

merupakan pengulangan dari bagian Eksposisi dan menggambarkan keadaan 

masih gelisah. Bagian closing theme dan coda pada birama 85-102 ini 

menggambarkan sebuah penyelesaian masalah tetapi yang belum tuntas.  
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Pada birama 101 terjadinya perpindahan sukat menjadi 4/4 dan modulasi ke E 

mayor.
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Gambar 3. 8 Bagian Penutup dan Coda 

Pada bagian penutup tema dari birama 105, coda dari birama 113 dan 

penutup sampai birama 122. Tempo lambat dengan sukat 4/4 dimainkan dari 

E mayor. 
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B. Karya kedua berjudul “Kata Hati” 

Karya ini merupakan bagian Rondo Perancis yang terdiri tiga sisipan 

saja: A-B-A-C-A-D-A. Pada karya “kata hati” ini menggambarkan  ekspresi 

kedamaian dari kata-kata orang tua memberi nasihat kepada penulis. Motif 

yang berulang bertujuan untuk memberikan gambaran keputusan dari hati 

penulis sendiri. 

 

 

Gambar 3. 9 Bagian Introduksi 

 

Bagian introduksi pada birama 1-9 dimainkan dalam tonalitas G mayor 

dan menggunakan arpeggio up. 
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Gambar 3. 10 Bagian A 

 

Bagian A pada birama 10-24 menceritakan kata hati penulis setelah dapat 

masukan dari orang tua dan memutuskan untuk tetap melanjutkan tanggung 

jawab kuliah hingga selesai. Orang tua tetap mendukung penulis untuk tetap 

melanjutkan kuliah sampai selesai. 
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Gambar 3. 11 Bagian B 

 

Pada bagian B dari birama 26-33 dan bagian C dari birama 42-49 

menceritakan tentang kebimbangan penulis antara ingin melanjutkan kuliah 

atau sebaliknya. 

 

Gambar 3. 12 Bagian C 
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Gambar 3. 13 Bagian D 

 Pada bagian D dimainkan dengan tonalitas E mayor, birama 60-90, 

menggambarkan orang tua penulis memberi nasihat yang sama dengan lebih 

tegas. Pada birama 90-92 terjadi modulasi ke G mayor dan kembali ke bagian 

A pada birama  93-104. 
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Bagian A pada birama 94-102 menceritakan kata hati penulis setelah 

dapat masukan dari orang tua dan memutuskan untuk tetap melanjutkan 

tanggung jawab kuliah hingga selesai. Orang tua tetap mendukung penulis 

untuk tetap melanjutkan kuliah sampai selesai. 
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C. Karya ketiga berjudul “Melangkah”  

Karya ini dibuat berdasarkan kata hati dari penulis yang 

menggambarkan upaya terus bergerak maju, tidak mudah mengeluh, semangat, 

terus berkarya, dan menggambarkan rasa syukur penulis.  Bersyukur untuk 

nasihat dari orang-orang yang memberi perhatian dan sayang terhadap penulis 

sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Karya ini sesuai cerita pribadi 

bagaimana seseorang mengungkapkan atau menyampaikan pesan yang tersirat 

dari sebuah lagu sering pula disebut penghayatan, penjiwaan, ataupun 

pembawaan dan tidak terikat pada bentuk-bentuk yang sudah ada, dengan 

demikian penulis dapat mengeksplorasi ide-ide. Karya ini dalam tonalitas G 

mayor, tonalitas ini mengekspresikan kesan yang indah, tenang, lembut, dan 

menunjukkan persahabatan yang setia serta cinta yang sejati.  

 

Gambar 3. 14 Bagian Introduksi 

 Bagian introduksi pada birama 1-6 dimainkan dalam tonalitas G mayor 

dengan sukat 4/4.  
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Gambar 3. 15 Bagian Tema Utama 

 Pada bagian A dari birama 7-24 merupakan gambaran cerita penulis 

yang  tetap melanjutkan kuliahnya dengan cara berdoa dan berusaha agar diberi 

kelancaran dalam menjalaninya.  
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Gambar 3. 16 Bagian Tema kedua 

Pada tema kedua bagian A dari birama 27-37 merupakan gambaran 

penulis yang menceritakan tentang perasaannya untuk tetap bersyukur.  
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Gambar 3. 17 Bagian Modulasi 

Pada bagian ini, dari birama 40-44 terdapat modulasi ke C# Mayor untuk 

menggambarkan proses semangat yang meningkat. 

 

 

Gambar 3. 18 Bagian B 

Pada bagian B modulasi ke C# Mayor dari birama 45-88 dan perpindahan 

sukat menjadi 6/8, merupakan gambaran cerita Penulis yang semangat kembali 

dan ungkapan perasaan senang dalam proses studinya.  
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Gambar 3. 19  

Pada birama 89-99 merupakan gambaran penulis yang mengungkapkan 

rasa haru karena kepedulian orang-orang di sekeliling penulis yang memberi 

nasihat dan semangat agar penulis tetap maju dan tidak mudah putus asa. Pada 

bagian birama 99 ini terjadi perubahan sukat menjadi ke 4/4 sebagai gambaran 

ungkapan untuk terus maju. 
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Gambar 3. 20 Bagian Penutup 

Pada coda atau bagian penutup  pada birama 118-121 penulis 

menceritakan tentang perasaannya untuk tetap bersyukur. 

 

 

 

 

 

 


