
BAB III

ANALISIS KOMPOSISI

Komposisi musik latar untuk video game yang berjudul Race Against

Distorted Time terdiri dari 4 level, sehingga secara struktural dibagi menjadi 4

bagian (movement). Setiap level memiliki suasana yang berbeda tetapi satu

kesamaan yakni ketidakpastian.

1. Level I (Kembara Bhatin)

Level ini memiliki 4 bagian cerita. Komposisi musik latar untuk level ini

menggunakan format ansambel musik yang terdiri dari violin, piano, gitar bas,

dan drum set. Bagian pertama (birama 1-18) bercerita tentang tokoh

protagonis yang sedang gelisah, lelah, dan ingin melepaskan penat di sebuah

bar yang menyediakan hiburan musik tayang langsung jazz. Untuk

menggambarkan suasana musik tayang langsung jazz, penulis menggunakan

pola bas berjalan, akor M7 dan m7, serta irama swing. Penulis memilih sukat

4/4 untuk menegaskan walking bas yang menggambarkan detak jantung

karena gelisah yang membara. Penulis memilih tangga nada a tonal untuk

menggambarkan suatu ketidakpastian.

Gambar 3.1. (Birama 1-3)



Violin pada register tinggi memiliki karakter suara yang nyaring dan

dapat membuat suasana gelisah melalui melodi yang menggunakan lompatan

interval disonan.

Gambar 3.2 (Birama 7-10)

Penggunaan ritmis triplet pada melodi violin dan fill in drum untuk

menggambarkan suasana yang tegang dan gelisah.

Gambar 3.3. (Birama 11)



Pada bagian kedua, birama 19-26 sang protagonis mulai merasakan efek

alkohol yang diminumnya yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam

koordinasi tangan dan mata serta tidak dapat berpikir dengan jernih. Hal

tersebut digambarkan dengan penggunaan tanda sukat 7/8 dan sixtuplet pada

sukat 4/4 serta interval diminished.

Gambar 3.4. (Birama 19-21)

Gambar 3.5. (Birama 24-25)



Bagian ketiga (birama 27-34), tokoh protagonis mulai merasakan

ketidakstabilan dalam bernafas dan kegelisahan yang berlebih serta berusaha

menenangkan diri. Untuk menggambarkan ketidakstabilan nafas, penulis

memilih sukat 5/8 dan 7/16, penggunaan nada-nada bernilai 1/16 pada melodi

piano, serta tangga nada diminished.

Gambar 3.6. (Birama 27-29)

Penggunaan tanda sukat 7/8 menggambarkan tokoh protagonis yang

mengalami kesulitan dalam bernafas, sementara penggunaan tanda sukat 4/4

dan melodi yang bergerak turun menggambarkan usaha tokoh protagonis

untuk menenangkan dirinya.

Gambar 3.7. (Birama 33-34)



Pada bagian Keempat (birama 35-38), tokoh protagonis mulai nampak

tenang di akhir level, tapi kemudian dikejutkan oleh tangan yang

mencengkeram wajahnya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Untuk

menggambarkan keterkejutan sang tokoh protagonis, penulis menggunakan

polychord C dan A# dengan dinamika fortissimo.

Gambar 3.8. (Birama 37-38)

2. Level II (Mysterious Figure)

Level ini bercerita tentang protagonis yang tiba di dimensi lain dan

terbangun di sebuah gua misterius yang berisi penuh dengan kristal.

Komposisi ini terbagi menjadi 3 bagian dengan menggunakan format

ansambel musik yang terdiri dari flute, violin, piano, cello, dan triangle.

Menggunakan tanda sukat 4/4 dalam tonalitas A minor.

Bagian pertama (birama 1-10) diawali dengan birama 1 yang

menggambarkan sang protagonis bingung dengan keberadaannya.

Penggunaan skala nada whole tone yang bergerak naik dengan menggunakan

tanda dinamika crescendo pada violin mencoba menggambarkan situasi

kebingungan ini. Piano juga menggunakan akor whole tone untuk



menggambarkan suasana misterius. Cello menggunakan dua nada bernilai

1/32 pada ketukan 1 dan 3 untuk menggambarkan detak jantung yang

berdebar karena panik.

Gambar 3.9. (Birama 1)

Penulis menggunakan akor Aadd9 untuk menggambarkan suasana yang

misterius.

Gambar 3.10. (Birama 2)



Flute menggambarkan sosok peri berukuran manusia. Peri mencoba untuk

berkomunikasi dan membantu protagonis dengan bahasanya yang terbatas dan

digambarkan melalui melodi-melodi singkat yang terdapat pada repertoar.

Gambar 3.11 (Birama 2, dan 5-6)

Gambar 3.12 (Birama 3-4, dan 7-8)

Gambar 3.13 (Birama 9-10)

Bagian kedua (birama 11-27) menggambarkan protagonis dan peri mulai

berbincang-bincang dan berusaha untuk berkomunikasi satu dengan lainnya.

Melodi pada violin (birama 10-13) menggambarkan pikiran yang terkandung

dalam benak protagonis yang kemudian coba untuk diucapkan melalui

perpindahan melodi ke instrumen piano.

Gambar 3.14 (Birama 10-13)



Pertanyaan yang diajukan oleh protagonis terhadap peri digambarkan

oleh violin dan piano pada birama 14-27. Tetapi peri hanya memberikan

jawaban-jawaban singkat yang digambarkan oleh flute. Piano juga

memberikan gambaran gua yang penuh dengan kristal dengan nada yang

beraksen dan juga dibantu oleh triangle.

Gambar 3.15 (birama 14-17)

Gambar 3.16 (birama 18-20 percakapan protagonis dan peri)

Gambar 3.17 (birama 24-25 jawaban peri pada protagonis)



Pada bagian ketiga (birama 28-34) merupakan bagian terakhir yang

menandai persiapan tokoh protagonis untuk menuju level berikutnya. Pada

birama 33-34 peri mengirim protagonis ke tempat lain melalui teleport instant

digambarkan dengan modulasi jauh dari A minor menuju Eb lalu G pada

bagian penutup dengan teknik glissando pada violin.

Gambar 3.18 (Birama 33-34; peri mengirim protagonis ke tempat lain)

3. Level III (Find Your Way)

Level ini bercerita tentang protagonis yang tiba di hutan yang belum

pernah dikunjunginya sembari mengingat pesan peri untuk memperbaiki jam

menara yang rusak di tempat yang tersembunyi. Dalam perjalanan protagonis

merasa bingung, khawatir, dan tegang. Level III terdiri dari 5 bagian dengan

menggunakan format instrumen yang terdiri dari flute, korno, trompet, violin,

viola, cello, piano, cymbal, dan timpani. Level ini berada dalam tonalitas A



minor bertanda sukat 4/4 yang mengalami perubahan menjadi 6/8 (birama 38),

7/8 (birama 39-41), lalu kembali menjadi 4/4 pada birama 42.

Bagian pertama (birama 1-10) menggambarkan protagonis yang berjalan

dalam suasana yang asing dan mencekam. Instrumen timpani dan simbal

menggambarkan ketegangan, timpani juga menggambarkan langkah kaki

bergerak perlahan dan berhati-hati. Instrumen violin, trompet dan korno

menggambarkan suasana yang mencekam dan menusuk. Instrumen flute,

viola, cello, dan piano menggambarkan suasana kesedihan karena bingung

dan tidak mengerti arah. Tempo andante digunakan untuk mengimitasi orang

berjalan.

Gambar 3.19 (Orkestrasi komposisi birama 1-10)



Bagian kedua (birama 11-20) menggambarkan perasaan protagonis yang

kesepian dan penuh dengan keraguan. Pada bagian ini, hanya 3 instrumen

yang dibunyikan yakni flute, cello, dan timpani. Dimainkan pada tempo

adagio untuk menggambarkan protagonis yang mengurangi kecepatannya

karena ragu untuk melanjutkan perjalanan. Flute menggambarkan suasana

kesedihan dan keraguan protagonis dengan menggunakan beberapa nada

kromatis. Cello dan timpani menjadi instrumen pendamping dalam

menciptakan suasana ketegangan.

Gambar 3.20. (Melodi Flute birama 11-20)

Gambar 3.21. (Cello birama 11-20)

Gambar 3.22. (Timpani birama 11-20)

Bagian ketiga (birama 21-37) bercerita tentang usaha protagonis dalam

memotivasi dirinya untuk melanjutkan perjalanan lalu perlahan menemukan

jalan keluar. Pada birama 33-37 terjadi pengulangan birama 1-10 yang

menggambarkan munculnya kembali ketegangan karena tokoh protagonist

merasa diikuti oleh sesosok makhluk yang tidak dikenalnya.



Gambar 3.23. Melodi trompet dan korno yang bergerak turun lalu naik

untuk menggambarkan protagonis yang berusaha untuk meyakinkan dirinya

sendiri (birama 21-25)

Gambar 3.24. Melodi piano beritmis triplet untuk menggambarkan

protagonis yang berusaha mempercepat langkah kaki (birama 21-25)

Gambar 3.25. Ritme timpani yang menggunakan nada bernilai 1/8

menggambarkan perubahan langkah kaki dari birama sebelumnya (birama 21-

25)



Pergerakan melodi ke nada G# pada instrumen piano (birama 37)

merepresentasikan kejanggalan.

Gambar 3.26. Perbedaan melodi pada piano antara birama 10(kiri) dan 37

(kanan)

Bagian keempat (birama 38-45) menggambarkan tentang sesosok figur

yang tiba-tiba menyerang protagonis. Protagonis berusaha melarikan diri

dalam kepanikan, namun sempat terpojok dan berusaha untuk mencari jalan

keluar. Untuk menggambarkan kepanikan, penulis memilih perpindahan sukat

dari 4/4 menjadi 6/8 (birama 38) lalu menuju 7/8 (birama 39). Bagian ini

ditandai oleh penggunaan triplet dan tonalitas Ab mayor.

Gambar 3.27. (Melodi Violin 1 dan Violin 2 birama 36-41)

Gambar 3.28. (Melodi Piano birama 36-41)

Pada birama 42-45 terjadi perpindahan sukat menjadi 4/4. Penulis

menggunakan akor whole tone pada piano, dan juga melodi whole tone pada



violin untuk menggambarkan ketidakpastian nasib protagonis yang terpojok

dan berusaha menyelamatkan nyawanya.

Gambar 3.29. Melodi violin (birama 42-45)

Gambar 3.30 Akor whole tone pada piano (birama 42-45)

Bagian kelima merupakan bagian penutup, birama 46-51 bercerita tentang

peri yang tiba-tiba menyelamatkan protagonis dari musuh lalu menunjukkan

jalan keluar. Protagonis merasa lega, namun di sisi lain juga gelisah karena

petualangannya belum selesai dan harus melanjutkan ke level selanjutnya.

Pada birama 47 terjadi modulasi menuju B mayor.

Gambar 3.31. Melodi flute yang menggambarkan peri (birama 46-51)



Gambar 3.32. Bagian Penutup (birama 46-50)

4. Level IV (Broken Clock Tower)

Level ini terdiri dari 3 bagian dengan musik latar menggunakan: flute,

violin, viola, cello, piano, snare drum, chimes, triangle, dan woodblock.

Komposisi ini bercerita tentang menara jam yang sudah rusak dan protagonis

harus memperbaiki jam di dalamnya jika ingin kembali pulang ke dimensinya.

Penulis sering menggunakan pergantian sukat untuk menggambarkan

ketidakstabilan waktu dari menara jam yang sudah rusak. Penulis memilih

instrumen chimes, triangle, dan woodblock, untuk menggambarkan

mekanisme jam, sedangkan snare drum menggambarkan monster ksatria yang

berkeliaran di menara jam.



Bagian pertama, birama 1-13 bercerita tentang protagonis yang berada di

lantai dasar menara jam. Ia harus menjaga langkah kaki dan menghindari

musuh agar tidak terkena serangan. Teknik pizzicato pada violin

menggambarkan kewaspadaan langkah kaki dari protagonis.

Gambar 3.33. Melodi violin menggunakan Teknik pizzicato (birama 6-9)

Setiap kali protagonis berhasil melewati musuh-musuhnya, ia naik ke

lantai berikutnya. Melodi yang berulang menggambarkan protagonis yang

naik ke lantai berikutnya.

Gambar 3.34. Melodi yang menggambarkan protagonis yang berhasil naik ke lantai
selanjutnya (birama 11-13; 25-27; dan 41-43)



Bagian kedua (birama 14-27) bercerita tentang lantai selanjutnya,

protagonis harus melawan beberapa monster yang menyerangnya

digambarkan oleh melodi violin 1 dan violin 2 serta snare drum.

Gambar 3.35. Melodi violin 1 dan violin 2 (birama 17-20)

Gambar 3.36. Ritme snare drum menggambarkan monster yang

menyerang protagonis.

Bagian ketiga (birama 28-42) memiliki jalan cerita yang sama dengan

bagian pertama tapi dalam Bb minor karena berada di lantai yang lebih tinggi.

Gambar 3.37. (Melodi string quartet pada Bb Minor birama 31-34)



Bagian keempat (birama 43-58) bercerita tentang tokoh protagonis yang

bertemu dan berbincang-bincang dengan boss terakhir yang menyebabkan

menara jam rusak. Boss terakhir ini terkutuk dan tertahan dalam menara jam

karena berusaha untuk memanipulasi waktu. Untuk mengembalikan waktu

menjadi normal, protagonis harus mengalahkan boss terakhir ini. Penulis

mengimitasi karya Palestrina yang berjudul Bonus est Dominus sebagai

penghargaan terhadap jasa beliau sebagai Bapak musik polifonik.

Gambar 3.38 Imitasi Bonus Est Dominus dalam sukat yang berbeda serta

menggambarkan percakapan antara protagonis dan boss terakhir, birama 43-

49

Gambar 3.39. Melodi flute dan violin menggambarkan percakapan antara

protagonis dan boss terakhir yang lebih melankolis (birama 50-56)



Bagian kelima, birama 57-70 bercerita tentang pertarungan antara

protagonis dan boss terakhir. Pada birama 69-70 akhirnya protagonis berhasil

mengalahkan boss terakhir dan waktu kembali menjadi normal.

Gambar 3.40 Pertarungan antara protagonis dan boss terakhir dengan

suasana yang menegangkan (birama 61-68)



Gambar 3.41. Protagonis berhasil mengalahkan boss terakhir dan waktu

kembali normal dengan digambarkan perubahan sukat kembali menjadi 4/4



Bagian keenam (birama 71-76) menggambarkan tentang petualangan

protagonis yang telah berakhir dan kepulangannya. Pada birama 71 terjadi

modulasi ke tonalitas C mayor yang merepresentasikan netralitas.

Gambar 3.42. Penutup yang memiliki suasana lega dan normal, birama

71-76


