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 BAB IV 

ANALISIS KOMPOSISI 

 

A. Bentuk Komposisi 

Komposisi “Sonata Aku dan Cerita Senja” untuk string quartet terdiri dari tiga bagian. 

Bagian 1 berjudul “Tentangku” dalam tempo Allegro, bagian 2 berjudul “Aku, Kampus 

dan Keluarga” dengan tempo Andante Animato. Bagian 3 berjudul “Aku dan Senja” 

dengan tempo Andante . 

 

B. Tentangku 

1. Deskripsi Komposisi Bagian Pertama 

Bagian Pertama komposisi ini menceritakan karakter penulis yang riang penuh 

sukacita, dan ketika penulis siap menyambut hari baru. Di masing-masing tema 

memiliki penggambaran keceriaan penulis, seperti tema I menceritakan penulis saat 

bersama teman satu kampus. Tema II menceritakan penulis saat bersama keluarga.  

 

2. Analisis Struktur 

Tabel 3. 1 Analisis Stuktur “Tentangku” 

Birama Tonalitas Keterangan Deskripsi 

Exposition 

1-9 C Mayor Introduksi Bagian Pembuka yang 

10-25 C Mayor Tema 1 A Dimulai dengan 

tonalitas C mayor 

dengan frase a (10-13) 

dan b (14-17), terjadi 

pengulangan frase a dan 

disusul dengan frase c 

(22-25). 

Pada tema I 

menggambarkan 

keceriaan penulis saat 

bersama teman di 

kampus. 

26-37 G Mayor Tema 1 A’ Mengimitasi dari tema 

1A frase a dan b dengan 

tonalitas dominan dari 

tema 1 A 

38-48 G mayor Transisi Pada bagian transisi 

frase merupakan 

pengembangan tema 1 
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49-58 G mayor Tema 1 B Menceritakan keceriaan 

penulis bersama 

keluarga saat di rumah 

59-66 D mayor Transisi Menggambarkan 

perubahan suasana 

interaksi penulis dengan 

keluarga 

67-72 D mayor Tema 2 A 

 

 

Menceritakan keceriaan 

penulis bersama 

keluarga saat berdiskusi 

di ruang makan 

73-78 D mayor Tema 2 A Imitasi dari birama 

sebelumnya, namun 

diakhir frase dinamika 

turun mengikuti 

lompatan melodi 

79-88 D mayor Tema 2 B Masih dalam tonalitas E 

mayor 

89-92 E mayor > C 

mayor 

Kodeta 

 

Dimulai dengan 

tonalitas E mayor 

kemudian modulasi ke 

G mayor kemudian ke 

E mayor. 

Development 

93-100 C minor 

 

 

Bagian 1 Diambil dari motif tema 

1 dengan tonalitas 

paralel minor. Pada 

bagian development 

bercerita tentang 

karakter penulis yang 

suka memendam rasa 

ragu dn gelisahnya  

101-110 Ges mayor Bagian 2 Diambil dari motif tema 

1 B dengan tonalitas 

Ges mayor 

111-115 Bes mayor 

modulasi 

Es mayor 

Transisi Diambil dari motif tema 

1 a dengan 

pengembangan dan 

diakhiri dengan Es 

mayor untuk masuk ke 

rekapitulasi dengan 

tonalitas C mayor. 

Recapitulation 

116-131 C Mayor Tema 1 A Dimulai dengan 

tonalitas C mayor 

dengan frase a (10-13) 

dan b (14-17), terjadi 

pengulangan frase a dan 

kemudian disusul 

dengan frase c (22-25). 
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Pada tema I 

menggambarkan 

keceriaan penulis saat 

bersama teman di 

kampus. 

132-143 G Mayor Tema 1 A’ Mengimitasi dari tema 

1 a dan b tetapi dengan 

tonalitas dominan dari 

tema 1 A 

144-153 G mayor Tema 1 B Terdapat frase baru 

dengan tonalitas sama 

dengan A’ 

154-164 C mayor Transisi Pada bagian transisi 

frase merupakan 

pengembangan tema 1 

165-172 C mayor Coda  

 

Pada bagian pertama ini bercerita tentang tokoh “aku” yakni penulis sendiri. 

Sifat –sifat penulis muncul pada bagian pertama ini lebih di dominasi dengan 

keceriaan, serta karakter penulis yang aktif berkegiatan. Keceriaan penulis 

digambarkan dengan motif pada Tema 1 A. Pada bagian development muncul motif 

yang sama dengan tema 1 A tetapi dengan tonalitas yang berbeda untuk 

menggambarkan karakter penulis yang suka memendam rasa ragu atau gelisah.  
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Komposisi “Tentangku” diawali dengan introduksi birama 1-9 dengan tonalitas 

C mayor dan sukat 6/8, pengulangan tema di birama 1-2 ke birama 3-4 

menggambarkan sudah tiba di masa yang telah dinanti.  

Birama 10-17 menggambarkan karakter penulis yang ceria. Motif ini 

menggambarkan keceriaan penulis saat di kampus. Dalam 8 birama tersebut 

mengandung frase tanya dan frase jawab. Penggambaran motif ini menggunakan 

tonalitas C mayor dan sukat 6/8 dengan pergerakan melodi yang melompat serta 

melangkah yang dimainkan dengan dinamika forte1 dan artikulasi staccato2 yang 

dimainkan oleh violin I sebagai melodi utama sedang yang lain sebagai pengiring. 

Terjadi pengulangan motif yang sama pada birama 26-33 dengan melodi pada violin 

II.  

 

                                                           
1 Forte, yang berarti keras 
2 Staccato adalah teknik memainkan/menyanyikan nada pendek-pendek atau terputus-putus. 

Gambar  3.1 Bagian 1 birama 1-9 , Introduksi. 
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Birama 38-48 terdapat transisi yang menggambarkan suasana gembira saat 

penulis akan bertemu dengan keluarga dirumah, motif utama pada birama 38-41 

kemudian terjadi pengulangan di birama 42-48. Ide motif dituangkan dengan melodi 

yang melangkah dari bawah ke atas menunjukan kegirangan penulis yang semakin 

Gambar  3.2 Bagian 1 birama 10-17 , Tema 1A 

Gambar  3.3 Bagian 1 birama 38-41, motif kegirangan akan kembali 

pulang bertemu dengan keluarga. 
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memuncak dan di akahir motif melodi kembali turun karena penulis telah bertemu 

dengan keluarga dirumah.  

Birama 49-58 menggambarkan keceriaan penulis bersama keluarga dirumah. 

Motif dimainkan oleh violoncello pada birama 49-54 kemudian 55-58 motif dimainkan 

oleh violin I di tonalitas C mayor yang arah melodinya melangkah naik dengan variasi 

nada 1/16, 1/8 dan 1/4 dan dimainkan dengan dinamika mezzoforte3.  

 

Birama 59-66 terjadi transisi perubahan suasana interaksi antara penulis dengan 

keluarga, dengan motif melodi yang mengulang dua nada yang berjarak 1/2 laras dan 

1 laras dengan dinamika forte menggambarkan suasana jenaka. Birama 67-72 terdapat 

tema 2A yang melodinya dimainkan oleh violin I dengan tonalitas E mayor 

menggambarkan suasana penulis saat dimeja dan keluarga sedang di meja makan. 

Diawali dengan bahasan yang ringan dan semakin lama membahas bahasan yang 

cukup berast seperti cita-cita dan pekerjaan digambarkan dengan melodi 1/8 dn 1/4 an 

dengan dinamika cressendo4 mulai birama 69. Birama 73-78 imitasi dari tema 2A 

dimainkan oleh violin II sebagai melodi utama, namun dengan dinamika decressendo5 

dari fortesimo menuju piano6 di akhir frase menggambarkan topik bahasan telah 

selesai.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Mezzoforte, agak keras 
4 Cressendo, semakin keras 
5 Decressendo, semakin pelan  
6 Piano, dimainkan dengan lembut 

Gambar  3.4 Bagian 1 birama 49-52, keceriaan penulis bersama keluarga dirumah 
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Birama 79-92 merupakan kodeta7 menuju ke development8. Dimulai oleh violin 

I memainkan melodi berdinamika forte disusul violin II pada ketukan ke 4 birama 79 

dengan dinamika sama kemudian violla dan terkahir violoncello. Penulis 

menggunakan tehknik canon9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Kodeta, penutup yang pendek biasanya digunakan untuk perpindahan movement 
8 Development, pengembangan 
9 Canon, bentuk musik dimana melodi diimitasi oleh instrumen lain pada interval yang tersusun rapi  

Gambar  3. 5 Bagian 1 birama 73-78 , imitasi tema 2A 
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Birama 93-115 merupakan bagian Development yang menggambarkan karakter 

penulis yang sedang memendam rasa ragu dan gelisahnya. Ide dituangkan dengan 

mengambil tema 1 A namun menggunakan tonalitas yang berbeda yaitu C minor, 

paralel minor dari tonalitas utama, dimainkan oleh violin I sebagai melodi utama.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 6 Bagian Pertama, birama 79-83, Canon 
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Pada birama 101-105 motif melodi merupakan imitasi dari motif sebelumnya. 

Birama 106- 110 muncul motif melodi pengembangan dari tema 1 A tetapi di tonalitas 

Bes mayor. Kemudian birama 11-115 merupakan transisi menuju rekapitulasi dari 

tonalitas Bes mayor menuju G mayor yaitu Dominan dari C mayor.  

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.7 Bagian 1 birama 93-100, penulis yang memendam 

rasa ragu dan gelisah 
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Rekapitulasi terdapat pada birama 116-172 merupakan pengembangan dari 

development. Birama 116-119 terlihat violin I memainkan melodi tema 1 A sedang 

violin II, viola dan violoncello sebagai pengiring yang mengharmonisasi melodi 

dimainkan dengan dolce10 

 

 

 

 

                                                           
10 Dolce, dimainkan dengan manis atau tone lembut 

Gambar  3.8 Bagian 1 birama 111-115, transisi menuju rekapitulasi 

Gambar  3.9 Bagian 1 birama 116-119 potongan motif tema 1 A 
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C. Aku, Kampus dan Keluarga 

1. Deskripsi Komposisi Bagian kedua 

Pada bagian kedua ini bercerita tentang kegiatan perkuliahan di kelas juga adanya 

interaksi antara penulis dangan orang tua saat di rumah. Bagian kedua ini juga 

muncul masalah yang datang dari diri penulis yang berkaitan dengan teman-

teman, keluarga dan juga perkuliahan. 

  

2. Analisis Struktur 

Tabel 3.2 Analisis Struktur “ Aku, Kampus dan Keluarga” 

Birama Tonalitas Keterangan Deskripsi 

First Part 

1-9 D mayor 

 
 

Intro 

Intro dimulai dengan tonalitas 

As mayor dan semua instrumen 

bermain. 

10-13 Tema 1 Menggambarkan suasana 

kegiatan perkuliahan di dalam 

kelas yang di lakukan 1 arah 

oleh dosen.  

14-17 Tema 1 Suanana perkuliahan secara dua 

arah oleh dosen dan mahasiswa. 

18-21  Intermezzo dalam kelas. 

22-37  Suasana perkuliahan dua arah 

antara dosen dengan mahasiswa 

dan terdapat intermezzo di 

dalamnya. 

38-41  Menggambarkan pemahaman 

yang sama atas bahasan 

perkuliahan antara dosen dan 

mahasiswa. 

42-46  Transisi yang menggambarkan 

suasana rumah 

Second Part 

47-61   Motif ayah yang memberikan 

pesan kepada penulis 

62-68   Menggambarkan suasana hangat 

pembicaraan ayah, ibu dan 

penulis 

69-75   Menggambarkan interaksi ayah 

dengan penulis 

76-82   Menggambarkan motif ibu 

83-92   Menggambarkan interaksi ibu 

dengan penulis 

93-95   Transisi yang menggambarkan 

sebuah masalah muncul 

Third Part 
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96-103 E minor  Menggambarkan masalah besar 

yang dihadapi penulis 

104-108 E minor  Masalah muncul kembali 

dengan pengulangan tema 3 

dinamika yang berbeda 

109-118 As minor   Masalah semakin memuncak 

dan bertubi-tubi.  

 

 

Karya komposisi kedua berjudul “ Aku, Kampus dan Keluarga” dari judulnya 

penulis sudah menunjukkan pada karya ini peran penulis saat perkuliahan serta peran 

penulis dalam keluarga akan lebih ditonjolkan. Pada bagian kedua ini bentuk musik 

yang digunakan yaitu scherzo11 Pada birama 1-9 terdapat introduksi di awal lagu 

dengan menggunakan tonalitas D mayor, sukat 4/4 dengan tempo Andante Animato12 

yang artinya dimainkan dengan tempo sedang dan melodi yang hidup. Birama 10-13 

merupakan motif utama pada first part yang menggambarkan suasana di dalam 

kampus. Melodi pada violin I menggambarkan dosen yang sedang menjelaskan 

materi perkuliahan, sedang di violoncello menggambarkan suasana kelas yang asik 

dan ramai. Digambarkan dengan melodi yang melompat serta sedikit menggantung. 

Terdapat nada 1/8 bertitik, yang mengimitasi pola ritmik seperti pada instrumen 

perkusi13  

 

 

 

                                                           
11 Scherzo, bentuk kecil yang terdapat di dalam sonata 
12 Andante Animato, tempo sedang  
13 Perkusi, instrumen pukul 

Gambar  3.10 Bagian 2 birama 10-13, melodi penjelasan materi kuliah oleh dosen 

Gambar  3.11 Bagian 2 birama 10 motif suasana kelas yang ramai 
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Pada birama 14-21 tema 1 tetap dimainkan oleh violin I sebagai penggambaran 

dosen dan violin II memainkan motif yang sama namun dalam interval terts turun dari 

nada utama tema 1 menggambarkan mahasiswa yang juga aktif menanggapi 

penjelasan dosen.   

 

Pada birama 22-37 terdapat pengulangan dan pengembangan tema 1 yang 

dimainkan oleh viola bersama dengan violin I dan II di interval paralel dari melodi 

utama (violin I). Birama 38-41 tema 1 dimainkan oleh semua instrumen dengan range 

nada paralel oktaf menggambarkan dosen dan mahasiswa yang sepaham makna materi 

perkuliahan.  

Gambar  3.12 Bagian II birama 14- 17 , menggambarkan interaksi dosen 

dengan mahasiswa 
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Birama 42-46 merupakan transisi dari suasana kampus menuju suasana di 

rumah dengan keluarga. Birama 47-54, pada second part ini violoncello memainkan 

melodi yang menggambarkan seorang ayah yang sedang menasehatkan hal baik pada 

anaknya. Penulis memilih instumen cello sebagai penggambaran bapak karena 

karakter suaranya yang bulat dan tebal, seperti tokoh ayah disini yang bijak dan tegas. 

Dengan dinamika forte dirange nada tengah juga melodi bernilai utuh menggambarkan 

seorang ayah yang tenang namun tetap tegas.  

 

 

 

 

Gambar  3.13 Bagian 2 birama 38-41 , menggambarkan dosen dan mahasiswa yang sepaham 

Gambar  3.14 Bagian 2 birama 47-54, penggambaran tokoh ayah 
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Birama 55-61 pengulangan motif ayah, dan di birama 62-68 menggambarkan 

suasana kehangatan yang terjalin di dalam rumah. Dengan mengharmonisasi 

akord closed position 14 

 

 

Birama 69-75 menggambarkan interaksi antara ayah dan anak. Tokoh anak 

digambarkan dengan instrumen violin I, penggunaan melodi yang melangkah serta not 

utuh, 1/2 dan 1/4 menggambarkan penulis dan mendengarkan serta menanggapi positif 

nasehat ayahnya. Motif ayah masuk pada birama 69 ketukan 1 dan motif anak masuk 

pada birama 70 ketukan 1. Sedang violin II dan viola sebagai harmoni pengiring.  

                                                           
14 Closed position, menyusun nada dengan jarak yang sempit, biasanya nada terendah dan tertinggi tidak oktaf 

Gambar  3.15 Bagian 2 birama 62-68, Harmoni closed position 
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Birama 77-82 menggambarkan motif tokoh ibu yang berwatak lembut, juga 

tegas dan sedikit sulit untuk memahami keinginannya. Penggambaran watak ibu 

dimainkan oleh violoncello dengan range nada tinggi dan penggunaan melodi sixtuplet 

dimainkan dengan tonalitas D mayor menggambarkan keinginan ibu yang kadang 

susah dimengerti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.16 Bagian 2 birama 69-75 , interaksi antara ayah dan anak 
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Birama 83-92 menggambarkan interaksi antara ibu dengan anak. Melodi ibu 

masuk pada birama 83 kemudian 84 disusul melodi anak. Dinamika ibu forte dan anak 

mezzoforte menggambarkan ibu yang menasehati seorang anak, sedang anak sendiri 

mendengarkan dan menanggapi dengan positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.17 Bagian 2 birama 77-82, motif Ibu 
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Transisi menuju third part terdapat pada birama 93- 95. Transisi mengambil 

ritme dari tema motif utama third part. Birama 96-101 ini menggambarkan masalah 

yang muncul dari banyak faktor seperti, masalah dengan teman kampus, keluarga dan 

diri sendiri. Dimainkan dengan tonalitas A mayor, dominan dari tonalitas utama 

dengan sukat 4/4. Penggambaran masalah yang besar di tuangkan dengan melodi 

triplet15 dengan dinamika forte. Pada birama 102-108 merupakan imitasi dari tema 

sebelumnya tetapi dengan dinamika yang berbeda yaitu dimulai dengan piano. Birama 

109-118 motif mengimitasi tema sebelumnya tetapi dengan tonalitas yang berbeda 

yaitu paralel minor dari A mayor, yaitu A minor. Penggambaran dengan tonalitas 

                                                           
15 Triplet, tiga nada yang bernilai sama yang dimainkan dengan hitungan dua atau empat dan ditandai dengan 

angka 3 tebal   

Gambar  3.18 Bagian 2 birama 83-92, interaksi ibu dengan anak 
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minor dimaksudkan penulis sebagai masalah yang semakin besardan rumit, pada akhir 

frase terdapat tremolo16 kemudian di cresendo menuju sforzando17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Tremolo, dua nada yang diulang dengan cepat. 
17 Sforzando, nada dimainkan dengan keras dan di aksen. 

Gambar  3.19 Bagian 2 birama 96-101 , menggambarkan masalah yang 

besar. 

Gambar  3.20 Bagian 2 birama 102, masalah kecil digambarkan dengan 

dinamika piano. 
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D. Aku dan Cerita Senja 

1. Deskripsi Komposisi Bagian Ketiga 

Pada bagian ketiga menceritakan tentang suasana senja dan maknanya dengan kondisi 

psikis penulis (ada kaitannya dengan psikologi warna).  

Tabel 3. 3 Analisis Stuktur “Aku dan Cerita Senja” 

Birama Tonalitas Keterangan Deskripsi 

First Part 

1-9 As 

Mayor 

Pembuka Menggambarkan perjalanan 

menuju warung sawah 

10-17  Menggambarkan suasana sawah 

18-29 Tema 1 Menggambarkan penulis yang 

sedang menikmati suasana 

persawahan. 

30-41  Menggambarkan suasana sawah 

yang sejuk  

42-56   

57-81 Di waktu 

senja tiba 

Di waktu senja tiba 

 

 Karya komposisi ketiga ini bercerita tentang penulis yang berkunjung ke suatu 

tempat untuk melihat senja saat sore hari bersama kawannya. Perjalanan menuju 

tempat tersebut ditempuh menggunakan sepeda motor. Bentuk musik yang digunakan 

adalah scherzo  Birama 1-9 menggambarkan roda sepeda motor yang berputar, penulis 

menggunakan triplet dengan nada arpeggio18 di tonalitas As mayor. Pada birama 8-9 

menunjukan melodi yang berjalan melompat turun menggambarkan perjalanan yang 

telah sampai di tempat tujuan.  

                                                           
18 Arpeggio, nada dari kord yang dimainkan secara terpisah 

Gambar  3.21 Bagian 2 birama 117 , menggambarkan masalah yang 

semakin rumit. 
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Pada birama 10-17 terdapat melodi pentatonis pelog yang menggambarkan 

suatu suasana tenang dan menunjukan bahwa tempat yang dituju penulis adalah di 

tanah jawa.  

 

 

Gambar  3.22 Bagian 3 birama 1-9, menggambarkan 

perjalanan menggunakan sepeda motor 
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Birama 18-29 merupakan tema I frase a ( birama 18-25) dan frase b (26-28) 

yang menggambarkan percakapan antara penulis dengan kawannya. Tema I dimainkan 

dengan tonalitas As mayor dengan nilai nada 1/2 dan 1/4an.  

Gambar  3.23 Bagian 3 birama 10-17, suasana tempat di jawa 

Gambar  3.24 Bagian 3 birama 18-29 , percakapan penulis 

dengan kawannya 
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Birama 30-43 mengulang tema I tetapi dengan melodi pada violoncello. Pada 

birama 44-56 mengimitasi tema I tetapi dengan tonalitas yang berbeda yaitu di Es 

mayor, dominan dari tonalitas utama. Melodi kembali dimainkan oleh violin I.  

Birama 57-81 menggambarkan senja yang telah datang perlahan. Turunnya 

matahari secara perlahan digambarkan dengan melodi  pada violin II yang melagkah 

turun dengan banyak not utuh serta legato19 

 

                                                           
19 Legato, nada dimainkan dengan pergerakan yang halus.  

Gambar  3.25 Bagian 3 birama 57-60, menggambarkan senja yang datang 


