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BAB IV 

ANALISIS KOMPOSISI 

 

Komposisi “Bawi Dayak” terdiri dari tiga bagian, yaitu “Tampara tuntang 

kecangkalkuh”, “The Wanderer”, dan “Limbah ujan mandang tinai”. Komposisi 

menggunakan leitmotif yang berfungsi untuk menggambarkan tokoh dan suasana.  

 

A. Tampara tuntang kecangkalkuh 

Judul dari movement pertama ini berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang 

artinya “Awal dari perjuanganku”. Instrumen yang digunakan, yaitu kacapi, 

suling balawung, kangkanung, gendang, dan Synth Pad. Pada bagian ini 

terdapat introduksi yang menceritakan suasana hutan Kalimantan yang diiringi 

suara kicauan burung. Dari awal birama terdapat Synth Pad untuk mendukung 

suasana. Instrumen kangkanung mewakili profil penulis dan kacapi mewakili 

profil orang tua yang selalu ada mendampingi. Penulis teringat bahwa penulis 

hidup di Kalimantan tidak lepas dari leluhur Dayak, maka penulis 

menghadirkan gendang untuk mewakili profil leluhur Dayak.  

Movement pertama ini menceritakan tahapan penulis untuk mulai belajar 

musik. Di awali saat penulis menemukan keyboard lama yang tersimpan di 

rumahnya pada waktu kecil. Tiba-tiba penulis terobsesi belajar instrumen 

piano. Orangtua mendorong dan mengarahkan penulis untuk mengikuti kursus 

piano. Setelah memiliki keterampilan cukup dalam bermain piano, penulis 

melakukan pelayanan musik di ibadah gereja. Akhirnya penulis mulai 

konsisten dan semangat untuk melayanani dan orang tua tetap mendukung. 

Berangkat dari keseriusan belajar musik piano, penulis melanjutkan studi 

jurusan seni musik. Salah satu syarat untuk menjadi mahasiswa seni musik, 

diharuskan untuk setiap calon mahasiswa mengikuti beberapa ujian. Salah satu 

ujiannya adalah memainkan repertoar yang penulis pilih. Repertoar yang 

penulis pilih memiliki tantangan. Walaupun sulit, penulis tetap bersemangat 

untuk mempelajarinya dan didukungan dari orangtua. Sebelum berangkat studi, 

penulis mendapatkan nasehat dan pesan dari orangtua sebagai sebagai bentuk 
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dukungan. Proses hidup penulis di atas dituangkan dalam sebuah komposisi 

yang mempunyai struktur introduksi, A, B, dan A’. 

 

Tabel 4. 1. Struktur Komposisi “Tampara tuntang kecangkalkuh” 

Bagian Birama Keterangan 

Introduksi Tema a 1-10 Suasana hutan 

Kalimantan yang 

didukung dengan 

permainan suling 

balawung mengimitasi 

suara kicauan burung 

di Kalimantan 

Tema b 11-22 Penulis saat kecil 

Tema c 15-22 Leluhur Dayak 

digambarkan dengan 

instrumen gendang 

Tema d 15-22 Orang tua penulis 

Tema a 19-23 Pengulangan tema 

suling 

A Tema e 31-38 Penulis belajar piano 

B Tema f 44-54 Suara lonceng gereja 

Tema g 46-47 Transisi, orang tua 

yang mendukung 

penulis untuk 

pelayanan di gereja 

Tema h 47-60 Penulis mulai 

pelayanan di gereja 

Tema i 59-62 Transisi 

Tema g 59-62 Kacapi 

menggambarkan orang 
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tua yang memberi 

dukungan kepada 

penulis. Tema g 

divariasi dengan tempo 

lebih cepat menjadi 

120 bpm namun ritme 

dan melodinya di 

augmentasi seolah-

olah bertempo 65 bpm 

Tema h 62 – 85 

 

Pengulangan melodi 

pada motif h dengan 

pengembangan dan 

perbuhana tempo lebih 

cepat  

Tema j 63 – 64  Permainan 

kangkanung 

menggambarkan 

perasaan hati penulis 

yang senang dan 

semangat 

 Tema k 63 – 66  Permainan kecapi 

menggambarkan 

perasaan orangtua 

yang juga senang dan 

selalu memberi 

semangat kepada 

penulis 

A’ Tema e 86-92 Pengembangan dari 

motif e. Untuk 

persiapan ujian kuliah 
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musik, penulis belajar 

kembali lagu klasik 

yang sudah pernah 

dimainkan. 

Motif m 

 

 

 

 

93-102 Kecapi mengikuti 

motif e. Menghadirkan 

orangtua dalam proses 

persiapan penulis 

dengan berbagai 

dukungan 

Motif a 103-112 Pengulangan motif a 

dengan 1 oktaf lebih 

tinggi 

  

 

 “Tampara tuntang kecangkalkuh” dimainkan oleh intrumen suling 

balawung, gendang, kangkanung, kacapi, dan pad. Pada movement 

menggunakan tonalitas F mayor dan relatif minornya. Awal hingga akhir 

dari lagu ini hanya menggunakan sukat 4/4 dan tidak ada perubahan 

tonalitas. Hanya ada perubahan tempo saja di beberapa bagian. Hal ini 

menggambarkan kemampuan pengetahuan musik penulis yang masih 

sederhana (Notasi 4. 1).  
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Notasi 4. 1. Instrumen, tempo, sukat, dan tonalitas pada movement, lagu 

“Tampara tuntang kecangkalkuh” 

Bagian introduksi diawali dengan tonalitas D minor, mulai dari birama 1-

22 bertempo Lento (60 bpm). Bagian ini menggambarkan suasana hutan 

Kalimantan yang tenang, diiringi dengan kicauan burung yang merdu 

diimitasikan dengan suling balawung (Notasi 4. 2). 

 

Notasi 4. 2. Tema Suling balawung, lagu “Tampara tuntang kecangkalkuh” 

  

Kemudian di sebuah hutan di dalam kota, muncul permainan kangkanung 

yang mengimitasi penulis waktu kecil yang sedang bermain, kacapi yang 

merepresentasikan orang tua penulis, dan gendang yang merepresentasi leluhur 

Dayak (Notasi 4. 3). Tema melodi kangkanung pada birama 11-22 masih 

sederhana, menggunakan teknik ostinato menggambarkan penulis yang masih 

lugu.  
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Notasi 4. 3. Tema melodi gendang, kangkanung, dan kacapi, lagu “Tampara 

tuntang kecangkalkuh” 

 

Bagian A bertonalitas F mayor, bertempo Vivace 130 bpm. Bagian ini 

penulis mulai belajar beberapa repertoar piano. Penulis terinspirasi dan 

memilih salah satu tema lagu yang telah dipelajari dan menuangkannya ke 

dalam komposisi “Tampara tuntang kecangkalkuh” sebagai gambaran penulis 

ketika belajar piano. Namun karena penulis ingin menonjolkan alat musik etnis, 

penulis menggunakan instrumen kangkanung untuk mengimitasi piano (Notasi 

4. 4).  

 

 

Notasi 4. 4. Cuplikan tema lagu yang diplih (Minuet in G), lagu “Tampara 

tuntang kecangkalkuh” 
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Bagian B menceritakan awal penulis mulai pelayanan di gereja. Penulis 

menggambarkan suasana gereja dengan bunyi lonceng yang dimainkan oleh 

kangkanung (Notasi 4.5).  

 

 

Notasi 4. 5. Bunyi lonceng oleh kangkanung, lagu “Tampara tuntang 

kecangkalkuh” 

 

Suasana dan gambaran gereja dihidupkan kembali dengan memunculkan 

tema melodi suling balawung dari melodi lagu rohani “Amazing Grace” 

(Notasi 4. 6). 
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Notasi 4. 6. Tema suling balawung dari lagu ”Amazing Grace”, lagu “Tampara 

tuntang kecangkalkuh” 

 

Pada bagian B dari birama 44-58 bertempo 65 bpm, kemudian dari birama 

59-85 bertempo 120 bpm dengan menggambarkan suasana hati penulis yang 

senang dan semangat untuk melayani Tuhan melalui bermain musik dan orang 

tua yang selalu mendukung penulis. Permainan kecapi muncul kembali untuk 

menggambarkan kehadiran orang tua. 

 

Bagian A’ merupakan pengembangan dari bagian A, tonalitas dan tempo 

kembali seperti pada bagian A. Pengembangan bagian A ditunjukan pada 

penambahan suling balawung sebagai bagian improvisasi. Lalu kecapi juga 

memainkan tema kangkanung (Notasi 4. 7). Hal ini menggambarkan dukungan 

orang tua yang sejalan dengan minat anaknya.  

 

Notasi 4. 7. Melodi suling balawung bagian improvisasi dan tema kangkanung, 

lagu “Tampara tuntang kecangkalkuh” 
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Pada bagian penutup diambil dari bagian tema introduksi dengan 

dikembangkan sehingga dapat membangun suasana perasaan antusias dan 

semangat penulis yang akan studi ke Jawa dengan membawa identitasnya 

sebagai perempuan Dayak (Notasi 4. 8).  

 

 

Notasi 4. 8. Bagian penutup dengan pengembangan, lagu “Tampara tuntang 

kecangkalkuh” 

 

B. The Wanderer 

Movement kedua berjudul “The Wanderer” yang menceritakan 

perjalanan dan perjuangan hidup penulis selama menempuh perkuliahan. Di 

awal movement kedua ini menggambarkan suasana penulis menginjakkan kaki 
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di tanah Jawa khususnya di kota Salatiga. Penulis mulai mempersiapkan diri 

untuk ujian penerimaan mahasiswa baru. Saat penulis melaksanakan  ujian 

tersebut, penulis merasa percaya diri dengan memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang cukup untuk standar musik. Alhasil, penulis tidak lolos 

dalam ujian tersebut. Penulis merasa sedih dan tidak punya harapan. Kondisi 

putus asa ini terhibur dengan diberikannya kesempatan bagi penulis untuk 

melaksanakan bimbingan musik untuk menentukan potensi yang dimiliki. 

Namun, penulis sempat merasa ragu, tidak percaya diri karena melihat 

kemampuan calon mahasiswa lain yang lebih unggul. Orangtua penulis terus 

menerus memberikan nasehat dan dukungan. Penulis pun mulai mencoba untuk 

berani, bangkit, dan berjuang kembali. Alhasil, penulis berjuang dan bekerja 

keras untuk lebih menguasai agar memiliki potensi yang sama dengan calon 

mahasiswa lainnya salah satunya menguasai teori musik dan keterampilan 

bermain piano. Evaluasi dari bimbingan musik menunjukkan progres yang baik 

sehingga diterima menjadi mahasiswa seni musik. Proses yang baik ini oleh 

penulis dipercaya karena penyertaan Tuhan Yesus dan dukungan orang tua. 

Masa perkuliahan pun dimulai. Penulis merasa senang dan bangga telah 

menjadi mahasiswa jurusan seni musik. Penulis bertemu dan berkenalan 

dengan para dosen kemudian memiliki teman-teman baru mulai dari kakak-

kakak tingkat seni musik maupun teman-teman di luar program studi seni 

musik. Penulis mulai menikmati setiap proses perkuliahan, baik praktek 

bermain piano, ansambel, maupun mata kuliah teori. Penulis mulai menyadari 

bahwa kemampuan bermusik teman-teman lebih unggul darinya. Hal ini 

membuat penulis kembali merasa tidak percaya diri, takut, dan sedih. Namun, 

perasaan itu tidak bertahan lama, karena penulis paham cara mengatasinya. 

Penulis tetap bersemangat untuk membuktikan bahwa penulis mampu bermain 

piano dengan baik. Akhirnya, penulis berhasil melewati berbagai tantangan dan 

rintangan yang ada.  

Setelah setahun menempuh perkuliahan, penulis berkenalan dengan salah 

satu laki-laki kakak tingkat di seni musik. Penulis dan laki-laki tersebut mulai 

berteman akrab. Keduanya saling berbagi kisah dan mulai mengetahui karakter 
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masing-masing. Mereka mulai merasa cocok, hingga laki-laki tersebut 

menyatakan cintanya kepada penulis. Proses percintaan dengan laki-laki 

tersebut tidak mudah karena terjadi selisih paham namun juga merasakan kasih 

sayang yang kuat. Perselisihan paham tersebut membuat penulis terluka, sakit 

hati, dan menimbulkan keraguan terhadap hubungan percintaan ini. 

Dampaknya, penulis mulai kehilangan semangat untuk berkuliah, merasakan 

bosan, dan putus asa terutama dalam persiapan tugas akhir. Proses hidup 

penulis di atas dituangkan dalam sebuah komposisi yang mempunyai struktur, 

introduksi, A, B, C, dan D. 

 

Tabel 4. 2. Struktur Komposisi “The Wanderer” 

Bagian Birama Keterangan 

Introduksi 1-14 Menceritakan suasana 

Jawa, awal perjuangan 

penulis di Salatiga. 

Bagian ini dihadirkan 

suasana Jawa oleh 

instrumen vibraphone 

yang membawakan 

tangga nada pentatonis 

Jawa dari birama 3-6. 

A 

 

Periode I 15-34 Birama 15-21 sebagai 

jembatan untuk 

pengenalan tema a, 

Birama 22-27 adalah 

tema a bertonalitas G 

minor untuk 

mendukung nuansa 

sedih ketika penulis 
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tidak lolos ujian masuk 

kuliah seni musik. 

Periode II 35-40 Transisi  

35-64 Tema b dimulai dari 

birama 41-48. Tema b’ 

birama 49-56. 

Menggambarkan 

penulis yang merasa 

tidak percaya dengan 

kemampuannya dari 

teman-temannya.  

Tema c dari birama 57-

64 menceritakan 

dimana akhirnya 

penulis mulai percaya 

diri, berhasil melewati 

segala tantangan dan 

diterima di kuliah 

musik 

B Transisi 67-77 

Periode I 78-162 Tema d dari birama 

85-101. Menceritakan 

di saat penulis 

memulai perkuliahan. 

Transisi 120-123 

Periode II 124-133 Tema e 

143-162 Tema d’  

163-192 Tema b’ dari birama 

166-174 ketika penulis 

kembali kurang 
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percaya diri dengan 

kemampuannya. 

Tema c’dari birama 

175-182, penulis mulai 

berjuang kembali 

untuk mengembangkan 

teknik bermusiknya 

C Transisi 193-201 Menggambarkan 

suasana senang saat 

dimulainya kisah cinta 

penulis. 

Periode I 195-246 Tema f dari birama 

209-216. Saat laki-laki 

tersebut 

memperkenalkan diri. 

Tema f’ dari birama 

231-244. Saat laki-laki 

tersebut dan penulis 

saling berbagi kisah 

hingga mereka mulai 

menjalin percintaan. 

Transisi  245-252 Menggambarkan 

perasaan hati penulis 

yang sedih. Penulis 

mulai melihat sifat 

buruk dari kekasihnya 

(merasa ada yang tidak 

mengenakan/tidak pas) 
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Periode II 245-276 Tema g dari birama 

253-264. Menunjukan 

ketika pemikiran dan 

perilaku sang kekasih 

yang kuat dengan 

pendiriannya sendiri 

yang dimainkan oleh 

selo 

 Tema h dari birama 

256-264. Menunjukan 

pemikiran dan perilaku 

penulis yang juga kuat 

dengan pendiriannya 

sendiri yang dimainkan 

oleh biola sehingga 

memunculkan konflik 

dan pemikiran yang tak 

sejalan antarkeduanya 

269-276 Tema i.  

Penulis dan kekasihnya 

mencoba untuk 

memperbaiki 

hubungan mereka. 

D Penutup 277-291 Birama 277-281 untuk 

membangun suasana 

penulis mulai putus asa 

dengan kuliahnya. 

Tema j dari birama 

282-285.  
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Pada movement kedua diawali dengan introduksi yang dimainkan oleh 

piano dan vibraphone bertonalitas D mayor sukat 4/4. Movement ini 

menggunakan leitmotif. Leitmotif dimainkan oleh biola I, sebagai penulis. 

Melodi yang dimainkan oleh vibrafon menggunakan tangga nada Pelog yang 

menggambarkan suasana Jawa. Melodi vibrafon bergerak naik turun 

menggambarkan medan kota Salatiga yang berbukit-bukit. Piano menjadi 

bagian iringan  menggunakan teknik ostinato (Notasi 4. 9).   

 

 

 

Notasi 4. 9. Introduksi, lagu “The Wanderer” 

 

Bagian A bertonalitas G minor sukat 6/8 bertempo 100 bpm (Periode I, 

bir. 15-34). Bagian ini menggambarkan suasana hati penulis yang takut dan 

sedih. Melodi tema a dimainkan oleh biola I dan disisipkan satu birama 
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bersukat 3/8. Alasannya, karena dalam masalah yang dialami terkadang penulis 

juga tersandung masalah yang tidak terduga.  (Notasi 4. 10). 

 

Notasi 4. 10. Tema a, lagu ”The Wanderer” 

 

Pada pengulangan tema a dengan pengembangannya dari birama 28-34 

menggunakan kadens yang diulang (Notasi 4. 11). 

 

Notasi 4. 11. Kadens yang diulang, lagu ”The Wanderer” 
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Periode II bertempo 145 bpm sukat 6/8. Leitmotif muncul pada tema b, 

kemudian direpetisi dan dikembangkan menjadi tema b’. Dari tema b, biola I 

masuk dengan dinamika lembut dan ritme yang sederhana (Notasi 4. 12).  

 

Notasi 4. 12. Leitmotif pada tema b yang dimainkan oleh biola I, lagu “The 

Wanderer” 

 

Sedangkan instrumen biola II, biola alto, dan selo sudah masuk dengan 

dinamika yang agak keras, ritme yang lebih rumit, dan dipertegas dengan 

penambahan ornamen staccato dan accent (Notasi 4. 13). 

 

Notasi 4. 13. Motif  biola II, biola alto, dan selo, lagu “The Wanderer” 

Tema b menceritakan disaat penulis merasa tidak percaya diri atas 

kemampuannya dibandingkan dengan kemampuan teman-temannya. Namun, 
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karena dukungan dari orang tua dan perjuangan penulis, kemampuannya mulai 

menyeimbangi teman-temannya. Hal ini digambarkan pada dinamika biola I 

yang mengeras. Pada tema c, biola I masuk dengan dinamika yang lebih keras 

dari instrumen lainnya. Hal ini menunjukkan puncak keberhasilan penulis yang 

lolos masuk studi seni musik (Notasi 4. 14).  

 

 

Notasi 4. 14. Tema c oleh biola, lagu “The Wanderer” 

Transisi terdapat dari birama 67 – 77 dengan melodi dimainkan oleh 

vibrafon bersukat 4/4 (Notasi 4. 15).  
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Notasi 4. 15. Transisi, lagu “The Wanderer” 

 

Bagian B menggambarkan perasaan senang penulis saat memulai 

perkuliahan. Tema d bersukat 2/2 dengan melodi yang dimainkan oleh piano 

dan direpetisi dua kali (Notasi 4. 16).  
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Notasi 4. 16. Tema d, lagu “The Wanderer” 

Transisi untuk masuk tema e bersukat 4/4 (Notasi 4. 17). Melodi tema e 

dimainkan oleh biola I dan biola II sebagai penguat suara melodi biola I.  
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Notasi 4. 17. Transisi tema e, lagu “The Wanderer” 

Vibrafon dan biola alto dimainkan sebagai filler dengan menggunakan 

melodi pelog (Notasi 4. 18). 

 

 

Notasi 4. 18. Tema e dengan filler vibrafon dan biola alto, lagu “The Wanderer” 
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Tema e direpetisi dan dikembangkan kemudian diselesaikan dengan 

kadens yang diperpanjang untuk jembatan modulasi (Notasi 4. 19).  

 

Notasi 4. 19. Kadens dan jembatan modulasi, lagu “The Wanderer” 

 

Masuk pada tema d yang dikembangkan bertonalitas G mayor bersukat 

2/2. Pada periode II, tema b dan c muncul kembali dengen pengembangan 

bertonalitas A minor sukat 6/8 dan terdapat sisipan sukat 5/8 dalam tema b. 

Kemudian transis dua birama dengan melodi whole tone bertonalitas A mayor 

(Notasi 4. 20)  
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Notasi 4. 20. Whole tone, lagu “The Wanderer” 

 

Bagian C periode I bertonalitas D mayor dengan sukat 3/4. Terdapat 

transisi sebelum masuk tema f yang melodinya dimainkan oleh vibrafon 

(Notasi 4. 21).  

 

Notasi 4. 21. Transisi tema f, lagu “The Wanderer” 

 

Tema f dimainkan oleh selo sebagai melodi utama yang menggambarkan 

sang kekasih. Pengembangan tema f menggunakan kadens yang diperpanjang 

(Notasi 4. 22). 
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Notasi 4. 22. Melodi tema f, lagu “The Wanderer” 

 

Tema f dimainkan kembali dengan pengembangan, dimana selo dan biola 

I duet dan saling berkomunikasi. Melodi selo dan biola I saling mengisi dan 

melengkapi satu sama lain, sama seperti penulis dan sang kekasih yang saling 

melengkapi kekurangan masing-masing (Notasi 4. 23). 

 

Notasi 4. 23. Melodi selo dan biola I yang saling berkomunikasi, lagu “The 

Wanderer” 
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Transisi masuk periode II merupakan pengulangan dari transisi tema f 

dengan pergantian tonalitas menjadi D minor dan bertempo 110 bpm (Notasi 4. 

24). 

 

Notasi 4. 24. Transisi masuk periode II, lagu “The Wanderer” 

 

Tema g dimainkan oleh selo dan disusul oleh tema h yang dimainkan oleh 

biola I dengan mengambil dominan dari D minor, yaitu A mayor. Melodi tema 

i dimainkan oleh selo dan biola I dengan bersahut-sahutan (Notasi 4. 25). 

Notasi 4. 25. Melodi tema g dan h, lagu “The Wanderer” 

 

Bagian D adalah akhir dari movement ini. Pada birama 277-281 melodi 

dimainkan oleh biola I dan II, kemudian disusul melodi biola alto. Melodi tema 

j dimainkan oleh piano dan disusul oleh biola I I dan II (Notasi 4. 26). 
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Notasi 4. 26. Melodi tema j, lagu “The Wanderer” 

Penggunaan akord Bb7(b5) pada birama  289 dan Bdim7 pada birama 

291 untuk membangun dan lebih mempertajam suasana putus asa dan 

mencekam (Notasi 4. 27). 

 

Notasi 4. 27. Harmonisasi akord Bb7(b5) dan Bdim7, lagu “The Wanderer” 

 

C. Limbah ujan mandang tinai 

Movement ketiga dimulai ketika penulis tiba-tiba memikirkan orang 

tuanya. Penulis pun menelpon orangtuanya dan mulai menceritakan 
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permasalahannya. Dalam percakapan tersebut, orang tua penulis mengingatkan 

kembali proses perjuangan selama di Kalimantan sebelum studi di Jawa. Orang 

tua penulis menyadarkan penulis untuk meneladani sosok Bawi Kameloh. 

Orang tua penulis mengingatkan kembali saat penulis masih kecil ditimang-

timang dan orang tua menyebutkan Bawi Kameloh. Bawi Kameloh menurut 

orang tua penulis merupakan sosok yang bisa menjadi teladan bagi anaknya.  

Orang tua penulis juga mengingatkan kembali perjuangan penulis semasa 

perkuliahan yang sempat mengalami kegagalan. Namun penulis tetap bangkit 

dan berjuang kembali hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Orang tua 

penulis pun kembali memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis. Di 

waktu yang tidak lama, kekasih hadir untuk memperbaiki hubungan percintaan 

dan memberikan dukungan untuk penulis. Penulis mulai merenungkan setelah 

melakukan diskusi dengan orang tua dan kekasih, penulis merasa terharu dan 

sadar akan tujuan utama dari studi. Penulis bangkit kembali melanjutkan tugas 

kuliah untuk mempersiapkan ujian akhir dengan semangat.  

Penulis merefleksikan seluruh proses perjalanan hidupnya dari 

Kalimantan hingga ke Jawa, dan mewujudkannya dengan menggubah sebuah 

komposisi yang merefleksikan identitas perempuan Dayak Ngaju yang 

tangguh. Setelah komposisi difinalisasi, dilanjutkan dengan menyajikannya 

sebagai ujian tugas akhir. Karya ini dimainkan oleh tim pemusik yang penulis 

latih. Proses hidup penulis di atas dituangkan dalam sebuah komposisi yang 

mempunyai struktur, introduksi, A, B, C, dan Coda. 

 

Tabel 4. 3. Struktur Komposisi “Limbah ujan mandang tinai” 

Bagian Birama Keterangan 

Introduksi 1-22 Tema a birama 1-4 pada 

kacapi. Tema b birama 4-

8 pada suling balawung 

 23-26 Tema c pada biola I 

menggambarkan dan 
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A merepresentasikan 

penulis 

35-36 Tema d pada kacapi 

menggambarkan dan 

merepresentasikan orang 

tua penulis 

43-46 Tema e dimainkan oleh 

suling balawung 

47-50 Tema f  dimainkan oleh 

kangkanung 

51-54 Imitasi dari tema f 

dimainkan oleh piano 

55-62 Imitasi tema e dengan 

variasi, dimainkan oleh 

piano 

B Transisi 63-72  

Periode I 65-86 Tema g dari birama 73-74 

dimainkan oleh selo. 

Tema g diimitasi oleh 

biola I. tema g diimitasi 

dengan variasi dimainkan 

oleh selo dan diimitasi 

lagi oleh biola I. 

Tema h dari birama 81-85 

dimainkan oleh vibrafon. 

Periode II 87-135 Motif ritmis a birama 87-

88 dimainkan oleh selo. 

Motif ritmis a diimitasi 

oleh biola alto dan 

disusul oleh biola I dan II 
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dengan motif ritmis yang 

sama. 

Tema i dari birama 91-98 

dimainkan oleh piano 

kemudian diimitasi oleh 

vibrafon dari birama 93-

100 

Tema j dari birama 99-

106 dimainkan oleh biola 

I. 

Tema j diimitasi oleh 

piano dari birama 115-

122. 

C  138-145 Tema k dimainkan oleh 

suling balawung 

146-153 Tema l dimainkan oleh 

suling balawung 

154-161 Tema k diimitasi oleh 

biola I dan II 

Transisi 162-169  

 170-176 Tema l dimainkan secara 

tutti oleh suling 

balawaung, kacapi, biola 

I, biola II, dan biola alto 

 177-191 Tema k dimainkan oleh 

biola I dan II  kemudian 

disusul oleh suling 

balawung dan kacapi 

pada birama 185-191 
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Coda 192-207 Tema m dimainkan oleh 

suling balawung dan 

string memainkan tema 

m dengan variasi pada 

birama 193-197. 

Tema m dimainkan dan 

dikembangkan kembali 

oleh string pada birama 

196-201. 

Birama 202-207 

merupakan kadens yang 

diperpanjang. 

 

Pada movement tiga diawali dengan introduksi yang dimainkan oleh 

kacapi, suling balawung, dan gendang dengan tonalitas F mayor sukat 4/4 

tempo 100 bpm. Pada bagian introduksi, penulis menyajikan komposisi 

karungut. Penulis ingin mengangkat kesenian karungut karena biasanya 

disajikan sebagai sarana untuk menyampaikan beragam nasihat dan  

peringatan. Namun karena karungut pada umumnya disajikan dengan penyanyi 

dan kacapi, penulis menggunakan kacapi (tema a) dan suling balawung (tema 

b) yang mengimitasi penyanyi atau pelantun (Notasi 4. 28).  



 

49 
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Notasi 4. 28. Introduksi dengan kesenian karungut, lagu “Limbah ujan mandang 

tinai” 
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Bagian A terdapat tema c yang dimainkan oleh biola I bertempo 70 bpm 

menggambarkan dan merepresentasikan penulis yang sedang menceritakan 

permasalahannya kepada orang tuanya. Tema c dimainkan berulangkali (Notasi 

4. 29). 

 

Notasi 4. 29. Tema c, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Setelah itu tema d masuk dengan permainan kacapi. Tema d 

menggambarkan dan merepresentasikan orang tua penulis yang sedang 

menanggapi percakapan penulis, kemudian dalam percakapan tersebut orang 

tuanya memberikan motivasi kepada penulis (Notasi 4. 30).  
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Notasi 4. 30. Tema d, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Tema e muncul dimainkan oleh suling balawung. Tema e diambil dari 

cuplikan introduksi movement pertama.  Tema e menceritakan orang tua yang 

mengingatkan penulis dengan kampung halamannya dan menyadarkan penulis 

untuk meneladani sosok Bawi Kameloh (Notasi 4. 31).  

 

Notasi 4. 31. Tema e, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Tema f dimainkan oleh kangkanung. Tema f diambil dari movement 

pertama birama 31-38 kemudian tema f diimitasi oleh piano. Tema f 

menceritakan orang tua yang mengingatkan perjuangan penulis saat belajar 

piano di Kalimantan (Notasi 4. 32). 
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Notasi 4. 32. Tema f, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Tema e dimainkan kembali oleh piano dengan variasi (Notasi 4. 33).  

 

Notasi 4. 33. Kadens secara tutti, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Bagian A diakhiri dengan kadens yang dimainkan oleh semua instrumen 

secara tutti (Notasi 4. 34).  
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Notasi 4. 34. Tema e pada piano dengan variasi, lagu “Limbah ujan mandang 

tinai” 

 

Bagian B periode I diawali dengan transisi bertempo 70 bpm. Pada 

transisi ini menggambarkan perasaan penulis yang terharu dan tersadarkan 

kembali akan tujuannya studi (Notasi 4. 35).  

 

Notasi 4. 35. Transisi, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Tema g dimainkan oleh selo yang menggambarkan dan 

merepresentasikan kekasih penulis kemudian diimitasi oleh biola I yang 

menggambarkan dan merepresentasikan penulis, diimitasi oleh selo dengan 

variasi dari tema g dan diimitasi lagi oleh biola I dengan variasi tema g. Tema 

g menceritakan proses penulis dan kekasihnya yang sedang memperbaiki 

hubungan mereka dan kekasihnya memberikan dukungan untuk penulis (Notasi 

4. 36).  
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Notasi 4. 36. Tema g, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Tema h diambil dari tema birama 193-200 movement kedua. Tema h 

dimainkan oleh vibrafon. Tema h menggambarkan perasaan senang penulis 

setelah termotivasi oleh orang tuanya, perasaan senang antara penulis dan 

kekasihnya dan iringan instrumen piano, biola I, biola II, biola alto, dan selo 

sebagai pendukung perasaan haru (Notasi 4. 37). 

 

Notasi 4. 37. Tema h, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Periode II  menceritakan penulis yang mulai bangkit dan berjuang 

kembali. Bagian ini bertonalitas D mayor sukat 6/8 tempo 140 bpm. Pada 

periode II ini muncul permainan motif ritmis a yang diambil dari birama 35-36 

pada movement kedua, dimainkan oleh selo dan diimitasi oleh biola alto, biola 

II, dan biola I (Notasi 4. 38). 
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Notasi 4. 38. Motif ritmis a, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Tema i mengambil tema dari movement kedua birama 41-48 dimainkan 

oleh piano dan disusul oleh vibrafon mengimitasi tema i. Tema i menggunakan 

tonalitas A mayor yang merupakan dominan dari D mayor (Notasi 4. 39).  

 

Notasi 4. 39. Tema I, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Tema j mengambil tema dari movement kedua birama 57-60 yang 

dimainkan oleh biola I. Tema j dimainkan ulang dengan variasi. Tema j 

kemudian diimitasi oleh piano dan dimainkan ulang dengan variasi (Notasi 4. 

40). 
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Notasi 4. 40. Tema j, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Bagian C bertonalitas F mayor sukat 4/4 tempo 85 bpm. Bagian C ini 

menceritakan keberhasilan penulis dalam menciptakan karya komposisi “Bawi 

Kameloh” ini sehingga karya ini dapat dilatih dan disajikan bersama para 

pemainnya. Tema k dimainkan oleh suling balawung sebagai melodi utama 

(Notasi 4. 41).  

 

Notasi 4. 41. Tema k, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Tema l kemudian dimainkan juga oleh suling balawung (Notasi 4. 42).  
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Notasi 4. 42. Tema l, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Tema k dimainkan kembali dan diimitasi oleh biola I dan II  (Notasi 4. 

43).  

 

Notasi 4. 43. Tema k, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

Bagian transisi dimainkan secara bersahut-sahutan. Transisi diawali oleh 

permainan kangkanung, disahut oleh vibrafon, disahut oleh kangkanung, dan 

disahut lagi oleh vibrafon. Kemudian diimitasi oleh piano dan kacapi dengan 

teknik bersahut-sahutan yang sama seperti kangkanung dan vibrafon. Transisi 

diakhiri secara tutti (Notasi 4. 44).  
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Notasi 4. 44. Transisi, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Tema l dimainkan kembali secara tutti (Notasi 4. 45). 

 

Notasi 4. 45. Tema l dimainkan secara tutti, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 
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Tema k juga dimainkan kembali oleh biola I dan II (Notasi 4. 46). 

 

Notasi 4. 46. Tema k oleh biola I dan II, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 

Bagian terakhir adalah Coda. Permainan piano pada Coda menggunakan 

teknik glissando untuk mengawali tema m. Tema m dimainkan oleh suling 

balawung sebagai melodi utamanya dan tema m juga dimainkan oleh string 

dengan variasi secara bersamaan dengan suling balawung. Tema m dengan 

variasi yang dimainkan oleh string kemudian dimainkan kembali dengan teknik 

dua tremolo (Notasi 4. 47). Secara utuh komposisi ini diakhiri dengan kadens I 

– V – I yang diperpanjang.  
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Notasi 4. 47. Tema m, lagu “Limbah ujan mandang tinai” 

 


