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BAB IV 

ANALISIS KOMPOSISI 

 
A. Sinopsis Komposisi 

Penulis membuat komposisi Topeng Ireng lan Lelakune menjadi tiga 

movement. Komposisi ini mengambil ide musik dari kesenian Topeng Ireng 

yang merupakan kesenian berasal dari Magelang. Komposisi Topeng Ireng lan 

Lelakune berbentuk suita modern dengan format musik kamar dan karya ini 

tetap dijadikan sebagai iringan tarian Topeng Ireng. Nama dari tiap movement 

merupakan nama babak dari pertunjukan Topeng Ireng yaitu Dayakan, 

Montolan, dan Kewanan. 

1. Dayakan 

Movement ini merupakan pembuka dari komposisi ini, 

menggambarkan tentang pengenalan pertunjukan Topeng Ireng mulai dari 

awal hingga akhir pertunjukan Topeng Ireng. Pada movement ini penulis 

berfokus pada keaslian dari kesenian Topeng Ireng baik unsur musik 

hingga tariannya. Sehingga movement ini penulis hanya memindah media 

instrumen, yang semula dimainkan gendang, saron, terbang, tanjidor dan 

suling menjadi dimainkan pada instrumen piano, conga, vibraphone, drum, 

flute, trumpet, alto saxophone dan trombone. Movement ini bersukat 4/4. 

2. Montolan 

Montolan pada pertunjukan topeng ireng merupakan babak yang 

berisi pesan moral yang kuat dengan nilai Islami, namun montolan dalam 

movement komposisi Topeng Ireng lan Lelakune ini menggambarkan 

tentang adanya unsur kebaruan dari pertunjukan Topeng Ireng. Sehingga 

Montolan dalam movement ini berbeda dengan yang ada dalam pertunjukan 

asli Topeng Ireng. Unsur kebaruan tersebut adalah tanda sukat yang semula 

4/4 menjadi 6/8 dan kembali ke 4/4. Pada movement ini penulis berfokus 

pada unsur musik yang memadukan suita modern dengan ide musik tarian 

Topeng Ireng. 
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3. Kewanan 

Movement Kewanan menggambarkan babak baru dari hasil 

penggabungan dua unsur ide musik suita modern dan Topeng Ireng yang 

dikemas menjadi sebuah cerita yang sama seperti dalam pertunjukan 

Topeng Ireng. Menceritakan tentang reinkarnasi manusia yang dapat 

kembali hidup setelah mengalami kematian namun hidup menjadi wujud  

lain tergantung amal dan ibadah manusia selama hidup. Ada dua 

perwujudan hewan yaitu singa dan macan. Manusia yang berkelakuan 

buruk semasa hidup akan digambarkan menjadi singa dan macan yang akan 

dipecut oleh malaikat sedangkan manusia yang berkelakuan baik semasa  

hidup akan digambarkan menjadi singa dan macan yang dibiarkan hidup 

bebas. Movement kewanan bersukat 4/4, 6/8 dan kembali menjadi 4/4. 

 
B.  Analisis Komposisi 

 

 

 

Notasi 4. 1 Instrumentasi Komposisi 
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1. Dayakan 

Pada movement Dayakan, penulis menggunakan modus aeolian 

karena vibraphone yang mengimitasi saron pada not 6 (nem) dan 7 (pi) 

menyerupai nada A dan B di piano dan instrumen lainnya. 

Birama 1 merupakan pembuka yang diawali dengan bunyi piano 

seperti komposisi suita pada umumnya dengan ketukan up beat. 

Birama 2-5 conga mengimitasi pola permainan gendang pada 

pertunjukan Topeng Ireng. Pukulan awal dimulai dari forte untuk 

menggambarkan irama cepat pada pertunjukan Topeng Ireng. 

Birama 6-9 pola vibraphone dan drum yang saling mengisi 

menggambarkan suasana penari Topeng Ireng yang mulai masuk ke 

panggung pertunjukan secara bertahap. Pola ritme snare drum yang 

kompleks menggambarkan suasana meriah dalam pertunjukan Topeng 

Ireng. 

Notasi 4. 2. Birama 6 & 7 pola ritme snare drum yang menggambarkan 

kemeriahan 

 
Birama 10-13 seluruh penari mulai menari secara serentak. Flute 

mempertegas melodi utama yang dimainkan oleh vibraphone. Trumpet, 

alto saxophone dan trombone membunyikan harmonisasinya untuk 

memberi efek megah. Piano memainkan pola ritme yang berbeda dengan 

maksud menggambarkan kegagahan dan kharisma penari Topeng Ireng. 

Birama 14-19 penari melakukan gerakan yang sama namun 

dilakukan secara bergantian, dengan diiringi vibraphone dan piano. Birama 

17/4 instrumen yang lain muncul kembali. 

Birama 20-23 penari berhenti sejenak, conga tetap bermain selama 

2 birama (birama 20-21), piano bermain pada birama 22 menyambung 
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conga, pada birama 23/3 conga memberi pukulan persiapan untuk memberi 

aba aba kepada penari untuk mulai menari. 

 

Notasi 4. 3. Pukulan persiapan pada conga (birama 23/3) 

 
 

Birama 24-27 mengembalikan kesan gagah dengan permainan 

drum, conga, dan piano. 

Birama 28-35 gerakan tarian yang serentak dan dengan iringan 

musik yang didominasi not 1/16 menciptakan suasana ramai dan penuh. 

Suasana semakain ramai dengan munculnya trumpet, alto saxophone dan 

trombone yang bermain pada birama 31/3. 

Birama 36-37 musik mulai surut, sebagai transisi memasuki suasana 

sunyi dan sakral. 

Birama 38-46 suasana menjadi hening dan sakral dengan tidak ada 

gerakan tarian, penari seolah olah sedang bertapa. Trumpet, alto saxophone, 

trombone dan piano mengimitasi suara gong. 

 
 

 

Notasi 4. 4. Pola ritme trumpet, alto saxophone, trombone dan piano 
yang mengimitasi suara gong 
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Birama 47-50 transisi usainya penari bertapa ditandai dengan 

permainan piano. 

Birama 51-63 semua instrumen bermain secara bergantian dan 

bersahutan, menggambarkan penari yang satu per satu mulai bergerak 

untuk menari bersama. Trumpet, alto saxophone, dan trombone 

memainkan pola ritme permainan drum pada birama 57-60 untuk kembali 

membangun nuansa megah dan gagah. 

Birama 64-69 suasana kembali ramai dan penuh yang ditandai 

dengan dinamika fortepada semua instrumen dan pola ritme yang komplek 

untuk saling mengisi. 

Birama 70-74 transisi menuju akhir movement pertama yang 

ditandai dengan perubahan dinamika yang naik turun, yaitu dari mezzo 

piano, crescendo hingga forte kemudian kembali ke mezzo piano. 

Birama 75 adalah akhir dari movement Dayakan dengan dinamika fortedan 

aksen. 
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Notasi 4. 5. Bagian akhir dari movement Dayakan. 
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2. Montolan 

Birama 76 merupakan pembuka movement kedua. 

Birama 77-88 gerakan tarian yang bersambung, transisi penari 

ditanda dengan cymbal roll birama 83 ketuk 4 dan masing masing 

instrumen mewakili satu penari. 

Birama 89-102 pengenalan motif gerakan baru hal ini dapat dilihat 

dari masing masing instrumen yang mengimitasi motif birama 89 dan 

disambung melalui instrumen instrumen lain secara bergantian dan tempo 

menjadi cepat secara perlahan pada birama 102 ketuk 3. 

 

 

 

Notasi 4. 6. Motif utama birama 89 

 
Birama 103-105 perubahan tempo yang dipercepat secara perlahan 

menggambarkan suasana tarian yang mulai ramai. 

Birama 106-113 tempo berubah menjadi andante dengan not 1/4 

bertujuan untuk membangun ulang suasana ramai namun dengan tempo 

yang lebih cepat dari sebelumnya. 

Birama 114-121 suasana ramai mulai terbentuk dengan gerakan 

tarian yang gagah. Kesan gagah dipertebal dengan instrumen tiup. 

Birama 122-131 terdapat tanda pengulangan untuk memperlihatkan 

ciri dari musik suita dan birama 131 sebagai transisi untuk memasuki 

birama 132 dengan tanda sukat 6/8. 

Birama 132-140 gerakan tarian yang mulai kacau, hal ini 

digambarkan dengan flute yang mengimitasi vibraphone untuk memberi 

kesan gerakan yang masih selaras dan pola permainan piano 

menggambarkan gerakan tarian yang mulai kacau. 

Birama 141-144 menggambarkan usaha penari yang mencoba untuk 

menyamakan gerakan namun usaha itu tidak bertahan lama. 
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Birama 145-165 menggambarkan para penari yang masih selalu 

berusaha untuk menyamakan gerakan hal ini dapat dilihat dari motif vokal 

yang diimitasi oleh conga. 

 

 

 

Notasi 4. 7. Pola ritme vokal yang diimitasi oleh conga 

Birama 166-179 instrumen piano, vibraphone dan juga vokal 

memainkan motif yang sama menggambarkan gerakan tarian yang selaras 

dan gagah, suasana gagah dipertebal melalui instrumen tiup. 

Birama 180-181 merupakan transisi. 
 

Notasi 4. 8. Pola ritme transisi pada conga 

 
Birama 182-187 gerakan tarian yang ramai dan selaras dengan 

iringan musik yang saling mengisi untuk membangun suasana yang meriah 

hingga akhir movement, 

Birama 188-192 akhir dari movement montolan. 
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Notasi 4. 9. Akhir dari movement montolan 



26 

 

 

 

 

3. Kewanan 

Birama 193 merupakan pembuka movement kewanan. 

Birama 194-199 piano bermain dengan dinamika piano untuk 

menciptakan suasana tenang, permainan tangan kiri pada piano 

mengimitasi gong yang selalu dibunyikan setelah 8 ketuk. 

Birama 200-206 pola permainan vibraphone dengan dinamika piano 

menggambarkan gerakan tarian yang lemah lembut. Pola permainan piano  

mengimitasi gong. 

Birama 207-208 vibraphone, alto saxophone, trombone dan piano 

bermain secara unison untuk mempertegas akhir dari frase dari birama 194- 

206. 

Birama 209-213 pola vokal yang sederhana menggambarkan 

lantunan doa yang dipanjatkan penari dan iringan piano dengan pola yang 

sederhana menggambarkan suasana sakral. 

 

Notasi 4. 10. Pola sederhana vokal dan piano. 

 
Birama 214-223 pengenalan motif baru dari conga dan drum, 

vibraphone bermain pada birama 216-218 sebagai penanda pergantian 

instrumen dari conga disambung dengan drum. 

Birama 224-235 semua instrumen bermain dengan pola ritme 

perkusi yang kompleks memainkan dinamika forte menggambarkan tarian 

yang rancak dan dengan gerakan yang penuh semangat. 

Birama 236-238 merupakan transisi menuju babak cerita baru. 
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Birama 239-242 permainan vibraphone dan conga menggambarkan 

sekelompok kecil orang yang memiliki kelakuan yang baik. 

Birama 243-248 permainan piano, vokal dan pola ritme drum yang 

kompleks dengan dinamika mezzo forte menggambarkan sekelompok 

orang yang berkelakukan buruk. 

Birama 249-255 instrumen vibraphone, conga, drum, vokal dan 

piano bermain secara bersama menggambarkan bahwa orang berkelakuan  

baik dan buruk harus hidup bersama. 

Notasi 4. 11. Instrumen vibraphone, conga, drum, piano dan vokal yang bermain 

bersama dengan motif yang berbeda beda. 
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Birama 256-264 permainan vibraphone dan drum yang didominasi 

dengan pukulan pada crash cymbal serta kemunculan conga pada birama 

261/2 menggambarkan konflik yang muncul secara bertahap. 

Birama 265-274 conga dan vokal menyambung permainan dari 

vibraphone dan drum pada birama sebelumnya menggambarkan konflik 

yang terus berdatangan. Piano yang bermain pada birama 268/2 dan pola  

conga yang kompleks memperkuat kesan konflik yang semakin intens. 

 

 

 
Notasi 4. 12. Pola ritme yang kompleks pada conga yang 

menggambarkan konflik yang semakin intens. 

 
Birama 275-277 transisi. 

Birama 278-290 instrumen vibraphone, conga, drum, flute, trumpet, 

alto saxophone, trombone dan piano bermain bersama dengan dinamika 

forte dan mezzo forte untuk menggambarkan konflik yang mulai 

memuncak. Terdapat 2 birama kosong pada birama 285-286 untuk 

memberi kesan seolah olah permasalahan telah usai namun permasalahan  

masih berlanjut hal ini dapat dilihat dari birama 287 instrumen vibraphone, 

conga, drum dan piano bermain dengan dinamika sforzando aksen. 
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Notasi 4. 13. Instrumen vibraphone, conga, drum dan 
piano bermain dengan dinamika sforzando aksen 

 
Birama 291-308 pola permainan instrumen drum, conga, vokal, 

vibraphone, piano yang bersahutan menggambarkan upaya untuk 

menyelesaikan konflik. 

Birama 309-327 pola ritme dan motif yang berbeda beda dari masing 

masing instrumen menggambarkan manusia yang berusaha untuk memiliki 

amal dan ibadah yang baik. Tanda repeat menggambarkan manusia yang 

masih bisa gagal dan mengulangi kesalahanan yang sama. 

Birama 328-329 transisi menuju babak baru. 

Birama 330-339 pola permainan vibraphone dan piano pada register 

atas menggambarkan suasana akhirat tempat penghakiman manusia. 
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Notasi 4. 14. Pola permainan piano pada register nada yang tinggi 

 
Birama 340-343 transisi menuju suasana penghakiman. 

Birama 344-348 menggambarkan suasana masa penghakiman. Pola 

ritme drum dan conga menggambarkan langkah manusia menuju akhirat  

untuk menanti penghakiman dan kehidupan selanjutnya. 

Birama 349-352 transisi menuju babak reinkarnasi. 

Birama 353-356 vibraphone mengimitasi pola permainan saron yang 

membentuk pola alberti bass sedangkan pola ritme 1/16 pada conga 

menggambarkan manusia yang mengalami reinkarnasi menjadi singa dan 

macan. 

Birama 357-358 pola permainan drum menggambarkan sosok 

malaikat yang datang. 

Notasi 4. 15. Pola permainan drum menggambarkan 

sosok malaikat yang datang 

 
Birama 359-364 pola permainan crash cymbal pada drum 

menggambarkan malaikat yang mulai mencambuk singa dan macan yang 

sebelumnya merupakan manusia dengan kelakuan buruk semasa hidup. 

Pola arpeggio pada piano di birama 361-364 menggambarkan singa dan 

macan yang mengalami siksaan dan mencoba kabur dari cambukan 

malaikat. 

Birama 365-367 transisi menuju tembang yang wajib dibawakan 

pada pentas Topeng Ireng. 
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Birama 368-383 merupakan tembang Aki Sutopo, tembang yang 

wajib dilantunkan saat pentas Topeng Ireng. Tembang tersebut dapat 

dilantunkan di sela babak cerita baik itu di babak dayakan, montolan atau 

kewanan. 

Birama 384-388 merupakan transisi untuk kembali ke cerita dalam 

babak kewanan. 

Birama 389-396 flute memainkan melodi bebas menggambarkan 

singa dan macan yang dibiarkan hidup bebas oleh malaikat. 

Notasi 4. 16. Keterangan flute memainkan melodi bebas pada full score 

 
Birama 397-400 merupakan akhir cerita dari babak kewanan. 

Birama 401-407 transisi menuju tembang baru. 
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Birama 408-417 merupakan tembang baru yang penulis ciptakan 

sebagai rangkuman dari kisah reinkarnasi. 

Birama 418-419 transisi menuju akhir dari movement kewanan. 

Birama 420-424 merupakan akhir dari movement kewanan. 
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Notasi 4. 17. Akhir movement kewanan. 


