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BAB III 

ANALISIS KOMPOSISI 

A. Analisis Struktur Musik 

Komposisi musik program A Day‟s Wait dibagi menjadi tiga bagian. 

Masing-masing bagian diberi judul It Came After Me, I Feel Like I‟m Dying 

(The Hunting) dan I‟ll be Fine. Dalam menyusun komposisi ini digunakan 

leitmotif sebagai materi/ide musikal untuk menggambarkan tokoh-tokoh 

dalam cerpen yang diangkat. Tokoh-tokoh yang digambarkan melalui 

leitmotif tersebut antara lain: ayah, schatz (anak dari tokoh ayah), dokter, 

seekor anjing, dan burung puyuh. Selain itu, leitmotif juga digunakan 

untuk menggambarkan suasana-suasana tertentu seperti perasaan sedih, 

tenang, lega, tegang, dan keadaan cuaca yang dingin. 

Komposisi musik ini menggunakan format atau media kuartet gesek 

yang terdiri dari biola 1, biola 2, biola alto, dan cello. Leitmotif yang telah 

ditentukan masing-masing dimainkan oleh instrumen tertentu 

berdasarkan cerita pendek yang diangkat dalam karya ini. Teknik 

permainan instrumen gesek yang digunakan dalam komposisi ini, seperti 

pizzicato, staccato, dan tremolo diterapkan untuk membantu 

menggambarkan karakter atau situasi tertentu. 

Leitmotif yang terdapat didalam komposisi, sebagai berikut : 

 Ayah 
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Notasi 3.1 

 Ayah yang sedang berjalan 

 

Notasi 3.2 

 Schatz 

 

Notasi 3.3 

 Schatz yang sedang berjalan 

 

Notasi 3.4 

 Schatz yang sedang menutup jendela 

Notasi 3.5 

 Schatz berpikiran kacau atau melamun 

 

Notasi 3.6 
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Notasi 3.7 

1. It Came After Me. 

Bagian pertama ini diberi judul It Came After Me. Pada bagian ini 

merupakan awal munculnya masalah. Diawali dengan Schatz (panggilan 

kepada anak, artinya “Sayang”) yang merasa dirinya kurang sehat sampai 

akhirnya Ayah memanggil dokter untuk datang ke rumah dengan tujuan 

memeriksa Schatz dan memberi obat. Dalam komposisi ini penulis hanya 

menggunakan tanda mula tiga mol dan menggunakan tangga nada C 

minor karena kedua hal itu mewakili atau menggambarkan Schatz sebagai 

seorang anak yang umurnya berkisar 10 – 11 tahun. Tempo lento dan largo 

menggambarkan suasana cerita didalamnya. 

Birama 1 - 8 merupakan introduksi dari It Came After Me, birama 5 – 7 

dimainkan oleh biola alto merupakan pengembangan dari leitmotif  Schatz 

yang sedang berjalan dan di akhir introduksi di tutup dengan Schatz yang 

sedang menutup jendela kamarnya pada birama 8. 

 

Notasi 3.8 
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Dialog antara Ayah dan Schatz dimulai pada birama 9 – 15. Karakter 

Ayah dimainkan oleh cello karena registernya yang rendah mampu 

menggambarkan karakter tokoh yang berwibawa, dan Schatz tetap 

dimainkan oleh biola alto. Sedangkan di birama 14 - 15 biola 1, biola 2, dan 

biola alto berfungsi sebagai pengiring untuk menggambarkan suasana 

rumah yang dingin di pagi hari. 

 

Notasi 3.9 

 

 Birama 16 - 27 muncul leitmotif  Ayah yang sedang berjalan. Pada 

birama ini menggambarkan Ayah yang sedang bersih-bersih badan, ganti 

baju, dan turun menghampiri Schatz untuk melihat kembali keadaannya.  

Ayah yang sedang berjalan digambarkan dengan teknik pizzicato, biola 1 

dan biola 2 menjadi pengiring untuk menggambarkan suasana rumah 

yang dingin. Suasana dingin dan risau sering digambarkan mengunakan 

teknik tremolo. 
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Notasi 3.10 

 

Dialog antara Ayah dan Schatz muncul pada birama 28 - 33. Setelahnya 

di birama 34 - 42 muncul leitmotif dokter. 
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Notasi 3.11 

 

Notasi 3.12 

2. I Feel Like I’m Dying (The Hunting). 

Bagian ini menceritakan tentang kejadian dimana Schatz mulai berpikir 

bahwa dirinya akan segera mati karena Schatz mendengar pembicaraan 

dokter dengan Ayah tentang keadaannya dan suhu badannya. Schatz pun 

hanya mampu melamun dan berpikiran dan melamun saja, keberanian 

bertanya kepada Ayah nya belum muncul dalam adegan ini. Terdapat 

intermezzo dalam adegan 2 ini, menceritakan tentang Ayah pergi berburu 
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di luar rumah untuk mencari santapan malam dalam keadaan hutan di 

sekitar rumah tertutup salju. 

Introduksi adegan 2 merupakan pengembangan dari leitmotif dokter 

pada birama 1 – 8. Pada introduksi masih menggunakan tanda mula 3 mol 

karena masih menitik beratkan pada Schatz. 

  

 

Notasi 3.13 

Birama 10 - 18 kembali muncul leitmotif Ayah yang sedang berjalan. 

Karena kali ini Ayah yang menjadi perhatian pada birama 13 terjadi 

modulasi menjadi 1 mol. 1 mol sebagai penggambaran terhadap karakter 

Ayah yang berwibawa. 
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Notasi 3.14 

Birama 19 - 28 terjadi kembali dialog antara Ayah dan Schatz. Pada 

birama dimainkan oleh cello 26 - 28 pengembangan leitmotif Ayah ditulis 

satu oktaf diatasnya dengan tujuan menggambarkan penekanan. Schatz 

dengan pikiran kosong digambarkan dengan nada panjang dimulai pada 

birama 20/3 - 27 yang dimainkan oleh viola. 
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Notasi 3.15 

Pada birama 29 - 36 menggambarkan Ayah yang sedang membacakan 

sebuah cerita untuk Schatz, sementara Schatz tidak memperhatikan sama 

sekali. Penggambaran Schatz yang tidak memperhatikan dimana 

berpikiran kacau dengan leitmotif. 
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Notasi 3.16 

Birama 45 - 88 adalah intermezzo. Dengan tempo adagio bertujuan 

menceritakan tentang Ayah berburu di hutan yang tertutup salju dan 

sungai-sungai tertutup es. Pada birama 45-48 biola 1 dan 2 

menggambarkan suasana diluar rumah. 

  

Notasi 3.17 

Birama 52 – 81 menggambarkan Ayah yang sedang berjalan lalu berlari 

mengejar burung puyuh. Dimulai pada birama 53 - 58 terdapat percepatan 

tempo menggunakan accelerando bertujuan menggambarkan keadaan 

cuaca yang semakin dingin dan Ayah yang mulai berjalan cepat karena 

suasana yang dingin dan situasi mengejar target burung puyuh. 
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Notasi 3.18 

 

Terjadi modulasi pada birama 60 - 63 menjadi 1 kres untuk 

menggambarkan situasi yang semakin tegang antara Ayah, seekor anjing, 

dan burung puyuh. Birama 64 - 67 modulasi menjadi tangga nada natural 

menggambarkan suasana yang tenang karena Ayah kehilangan jejak dari 

burung puyuh. 

  

Notasi 3.19 
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Notasi 3.20 

 

Pada birama 68 - 69 burung puyuh mulai terlihat digambarkan dengan 

leitmotif yang dimainkan oleh biola 1 dan dimainkan ditangga nada 2 kres. 

Pada birama 70 - 71 terjadi pengejaran kembali antara Ayah, anjing dan 

burung puyuh. Digambarkan dengan cara modulasi menjadi 4 kres. 

 

Notasi 3.21 

Pada birama 71/3 muncul leitmotif tembakan menggunakan teknik 

glissando dimainkan oleh biola 2 dan muncul kembali pada birama 74/3 - 

75/1 dan birama 76/3 - 4. Pada birama 77 - 83 merupakan klimaks dari 

intermezzo dengan mengimitasi pengembangan leitmotif mulai birama 78 - 
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83 dimainkan oleh biola alto sampai birama, biola 2 mulai birama 79 - 83, 

biola 1 mulai birama 80 - 83. 

 

Notasi 3.22 

 

Notasi 3.23 

Kembali ke tempo largo di mulai pada birama 84 - 88 merupakan 

antiklimaks dari bagian intermezzo. 

 

3. I’ll be Fine. 

I‟ll be Fine merupakan bagian terakhir dalam komposisi ini. Bagian ini 

menceritakan tentang Schatz yang semakin yakin bahwa dirinya akan 

segera mati karena penyakit yang dideritanya. Sampai akhirnya Scahtz 

memberanikan diri bertanya kepada Ayah “berapa lama lagi aku akan 

mati Ayah?”. 
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Bagian I‟ll be Fine diawali dengan introduksi pada birama 1 – 11. 

Bercerita tentang kepulangan Ayah dari berburu. Sesampainya Ayah di 

muka rumah terlihat teman-teman Schatz yang terburu-buru pulang 

karena di usir oleh Schatz. Pada birama 7 – 8 terdapat imitasi 

pengembangan leitmotif Ayah untuk menggambarkan ramainya teman-

teman yang tengah diusir oleh Schatz, dimainkan oleh semua instrumen. 

 

Notasi 3.24 

Pada birama 11/3 – 19/3 menggambarkan Schatz yang sedang 

menggerutu saat kembali ke ranjang setelah mengusir teman-temannya. 

Birama 14 terjadi modulasi menjadi C minor. Pada birama 17/4 – 19/3 

cello mengimitasi untuk menggambarkan penekanan Schatz yang 

menggerutu. 
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Notasi 3.25 

Penggambaran Schatz yang sedang kacau pikirannya terdapat pada 

birama 19/4 – 27 dengan leitmotif  yang dimainkan oleh biola alto. 

Pada birama 28 – 41 menggambarkan dialog antara Ayah dengan 

Schatz. Situasi Ayah yang sedang menjelaskan kepada Schatz secara 

perlahan digambarkan dengan tempo largo. Schatz yang sedang 

mendengarkan penjelasan Ayah di gambarkan dengan nada panjang.  

Teknik tremolo yang diulang-ulang menggambarkan situasi yang 

tegang antara Ayah dan Schatz terdapat pada birama 43 – 48 dimainkan 

oleh biola 1, biola 2, dan biola alto. 
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Notasi 3.26 

Pada birama 57/3 – 63 terjadi modulasi menuju Bes minor untuk 

menggambarkan situasi yang mereda karena penjelasan Ayah yang mulai 

dimengerti oleh Schatz. 

 

 

Notasi 3.27 

Ayah kembali menjelaskan sampai akhirnya Schatz benar-benar 

mengerti digambarkan pada birama 64 – 73/1.Biola 1, biola 2, dan biola 

alto berperan sebagai pengiring. 

Birama 73/2 – 91 menggambarkan Schatz yang pikiran dan hatinya 

sudah tenang, senang. 
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B. Analisis Harmoni 

Harmonisasi yang digunakan dalam komposisi ini mengadopsi konsep 

harmoni tonal. Namun demikian, fungsi-fungsi harmoni atau akord 

diabaikan. Konsep akord triad, varian dan ekstensinya hanya 

dimanfaatkan sebagai alat bantu secara komposisional untuk 

mengambarkan suasana atau mood tertentu. Progresi akord hanya 

dimanfaatkan untuk menggiring nuansa atau situasi tertentu secara 

subjektif untuk membantu menghidupkan mood yang tentu saja disisipi 

dengan jalinan melodi dalam bentuk leitmotif.  

Modulasi dalam tengganada satu ke tangganada yang lain 

dimanfaatkan untuk mendeskripsikan perubahan situasi atau suasana 

tertentu saja. Hal ini dilakukan agar kebebasan bertutur secara naratif 

tidak terbelenggu oleh komsep harmoni tonal yang selama ini dilakukan. 

Oleh sebab itu, analisis harmoni dalam kerangka konsep tonal tidak 

dilakukan, karena hal ini akan mengganggu konsistensi dalam 

mengadaptasi alur cerita yang bersifat naratif dari gaya bertutur sastra 

berbentuk cerita pendek ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


