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Abstract 

Sonatina is a form of music that has evolved since the Baroque era to the present with 
slightly different function in every period. Especially in the 20th century, the use ofthe title 
Sonatina is not simply a matter of form alone, but it relates also to many other aspects, for 
instance the influence of cultural transformation. This is in line with the increasing 
complexity of the flow I ism music since 1900- 1950 that led to the attitude and individual 
style of each composer. 
Sonatina Op. 15 for flute and guitar was composed in 1950. This is one of the six works 
titled Sonatina written by by John William Duarte, out of more than 200 musical works. 
This Sonatina is a single movement pattern, in addition the element styles of jazz idiom 
occurs. 
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Pengertian analisis secara umum adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya, perielaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 

dan pemahaman yang tepat tetang pokok yang dibahas tersebut.2 Sedangkan pengertian 

struktural secara umum adalah konstruksi atau kerangka dari suatu bangunan, dan 

sebagainya.3 Analisis struktural dalam musik adalah studi untuk menemukan hubungan 

elemen-elemen dari musik yang meliputi unit melodik, unit harmonik, dan unit ritmik. 

Secara umum hubungan antar unsur tersebut dapat ditemukan dengan langkah awal 

1 Staf pengajar Program Studi Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga 

2 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1990), p. 32. 

3 Ibid., p. 860. 
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mencari unit-unit terbesar kemudian beralih kepada unit-unit yang lebih kecil secara 

bertahap.4 

Analisis merupakan bagian terpenting dari teori musik, yaitu bagian yang ditujukan 

ke arah pemahaman musikal. Untuk bisa menuju ke arah pemahaman tersebut seseorang 

harus belajar, mendengar dan bermain dengan persepsi musikal yang lebih luas (mendengar 

aktif), berlatih dengan waktu seefisien mungkin, atau mempelajari perbedaan berbagai 

ragam periode dan gaya dari musik.5 Maka pengetahuan sejarah musik merupakan salah 

satu persiapan utama bagi pendekatan ke arah pemahaman musikal tersebut.6 Pemahaman 

tentang komponen bangunan dalam idiomatika musik seperti harmoni, irama, melodi, 

sebagai bagian yang terpisah dalam karya seni, merupakan sebuah pemahaman yang 

keliru.7 

Sonatina merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk musik instrumental yang 

mengalami perkembangan sejak periode Barok hingga abad ke-20 ini. Namun berawal pada 

abad ke 20 terdapat kecenderungan menyimpang dari bentuk baku sonatina oleh para 

komponis pada saat itu seperti, Ferrucio Busoni, Maurice Ravel, Igor Stravinsky dan Dmitri 

B. Kabalevsky. Walaupun mereka menamakan beberapa komposisi mereka dengan judul 

Sonatina, itu hanyalah merupakan suatu model historik dalam pemakaian judul karena 

secara struktural karya-karya sonata ini merupakan komposisi instrumental yang mandiri 

dalam konteks musik abad ke-20. 

4 Leon Stein, Structure and Style, (Princetown, New Jersey: Summy Bichard Music, 1979), p. xii. 
5 William E. Brandt, The Comprehensive Study of Music, vol. II: Basic Principle of Music Theory, 

(New York: Harper&Row Publisher, Inc., 1980), p. 51. 
6 Amir Pasaribu, Ana/isis Musik Indonesia, (Jakarta: PT Pantja Simpati, 1986), p. 12. 
7 Ibid., p. 10. 
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Dengan pengertian tersebut penulis tertarik menganalisis sebuah komposisi untuk 

flute dan gitar karya John William Duarte yang berjudul Sonatina Op.15 untuk Flute dan 

Gitar. 

Gitar Klasik: Sejarah dan Perkembangannya 

Gitar klasik mempunyai sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Pada tahun 

1780-an gitar klasik mengalami periode keemasan khususnya di Italia dan Spanyol, 

bersamaan dengan kemunculan pertama gitar dengan enam dawai di Italia dan Jerman.8 

Komponis Italia Luigi Bocherini (1743-1805) memberikan tempat 'kehormatan' gitar baru 

tersebut dalam beberapa komposisi kuintet yang diciptakan di Spanyol pada tahun 1790.9 

Sementara periode keemasan gitar klasik yang pertama di seluruh daratan Eropa dimulai 

tahun 1800, dengan munculnya para virtuos-virtuos gitar klasik. Hal tersebut berlangsung 

terus hingga penghujung abad ke-19, ketika di Spanyol Antonio Torres de Jurado 

melakukan pembaruan terhadap konstruksi gitar menindaklanjuti saran dari virtuos 

komponis gitar Fransisco De Ass is Eixea Tarrega ( 1845-1909). Fransisco Tarrega juga 

memberi sumbangan teknik permainan gitar serta komposisi-komposisi gitar tunggal pasca 

era Fernando Sor (1778-1839) dan Dionisio Aguado (1784-1849) sebagai pendahulu utama 

di Spanyol, dan Mauro Giulliani (1778-1829) di Italia. Memasuki paruh pertama abad ke-

20 Emilio Pujol (1886-1980) dan Miguel Llobet (1878-1938) kembali mengangkat periode 

keemasan gitar klasik di Eropa dan Amerika dengan puncaknya oleh Andres Segovia 

8 Maurice J. Summerfield, The Classical Guitar: Its Evolution and its Players since 1800, ( United 
Kingdom: Ashley Mark Publishing Co., 1980), p. 13. 

9 Ibid., p. 14. 
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( 1892-199 ). 10 Sebagai seorang virtuos Andres Segovia membawa gitar klasik kemasa-masa 

kemasyuran di seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia yang waktu itu masih berada di 

bawah kekuasaan Belanda. 

Flute: Sejarah dan Perkembangannya 

Flute (Fr. Flute; It. Flauto; Ger. Flote) merupakan instrumen kelompok tiup kayu 

yang pertama kali dipakai dalam upacara-upacara, dan yang secara akustik dan organologi 

mempunyai perbedaan mendasar dengan instrumen-instrumen lain dalam kelompok ini. 

Flute modem yang dipakai dalam orkestra bukanlah merupakan transposing instrument 

seperti awalnya, yaitu D. Berdasarkan konstruksinya instrumen ini terdiri dari tiga bagian 

yang dapat dipisah-pisah, yaitu : 

1. 'Kepala' kurang lebih 113 dari keseluruhan panjang instrumen dengan lubang suara 

(sound hole), tempat masuknya arus udara. 

2. 'Badan' atau bagian tengah merupakan bagian yang terpanjang dengan lubang-lubang 

'kunci' untuk menghasilkan nada yang diperlukan. 

3. 'Ekor' merupakan bagian terakhir yang ditambahkan sebagai pengembangan dari bentuk 

flute in D. Dengan tambahan pada bagian ekor ini memungkinkan untuk memproduksi dua 

nada setengah laras (sernitone) di bawah D yaitu C# dan C. 

Sebelum akhir abad ke-17, penggunaan istilah flute a tau flauto selalu dihubungkan 

dengan recorder. Demikian juga flautino dengan flauto piccolo dihubungkan dengan 

recorder kecil. Namun untuk membedakan flute dengan recorder, istilah flute ditambahkan 

dengan kata melintang. Dalam bahasa lnggris kata melintang disebut dengan cross atau 

10 Ibid., p. 18. 
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tranverse; Prancis, transversiere; ltali, tranverso atau tranversa; yang lebih umum disebut 

dengan German Flute. 11 

Riwayat Hidup John William Duarte 

John William Duarte dilahirkan di Inggris pada tanggal 2 Oktober 1919 di kota 

Sheffield. 12 Alat musik yang pertama kali dikenalnya pada usia 14 tahun adalah banjo. 

Setahun kemudian dia mulai mengenal gitar plektrum dan menjadi pemain gitar pada salah 

satu kelompok band lokal sebagai pengiring tarian, sambil mengikuti kursus gitar pada 

Terry Usher di Manchester. Enam tahun kemudian (1940), John William Duarte mulai aktif 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk gitar, diantaranya mengikuti 

beberapa konser gitar klasik. 13 

Disamping terkenal sebagai seorang komponis untuk solo gitar, John William juga 

dikenal untuk komposisi-komposisinya yang lain, termasuk diantaranya : duet flute dan 

gitar, duet recorder dan gitar, dan kuartet gitar. Selain itu John William Duarte juga aktif 

mentrankripsi komposisi-komposisi musik non-gitar ke dalam bentuk solo, duet, maupun 

kwartet untuk gitar. John William Duarte juga menulis buku-buku teknik permainan gitar, 

termasuk di antaranya The Guitarist's ABC of Music. 14 

Sebagai seorang komponis maupun pengaransir, John W. Duarte telah menggubah 

lebih dari seratus buah komposisi yang telah diterbitkan di enam negara. Beberapa dari 

komposisinya telah dimainkan dan direkam dalam bentuk kaset maupun CD oleh para 

11 Cecil Forsyth, Orchestration, (New York: Dover Publication, Inc., 1982), p. 182. 
12 Maurice J. Summerfield, The Classical Guitar: Its Evolution and its Players Since 1800, (United 

Kingsom: Ashely Mark Publishing, 1982), p. 95. 
13 Ibid. 

14 John William Duarte, Melody and Harmony for Guitarists, (Australia: Universal Edition Pty. Ltd., 
1980) p.vii. 
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gitaris saat ini diantaranya: Andres Segovia, John William, Alexandre Lagoya, dan pemain-

pemain lain yang kuran~ dikenal luas.15 Komposisinya yang berjudul The Colorado Trail 

(1958) melodinya diambil dari lagu rakyat Amerika keluar sebagai pemenang pada 

kompetisi gitar tingkat intemasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Gitaris Klasik di 

New York. 16 Dalam kaitannya dengan kualitas bunyi yang dihasilkan oleh gitar modem, 

John William Duarte mengkritisi ukuran panggung modem yang terlalu luas bagi seorang 

gitaris dikarenakan kualitas dinamik intrumen gitar lemah. 

Sebagai seorang gitaris, John W. Duarte telah mengembangkan teknik permainan 

gitar klasik secara intensif, dalam upayanya menyejajarkan gitar dengan instrumen-

instrumen musikal lainnya yang lebih dulu mendapatkan pengakuan dunia. Pengetahuan 

dan pengalamannya yang luas tentang gitar telah banyak membantu di dalam menjalin 

hubungan dengan pemain-pemain besar dunia tanpa kecuali, termasuk Andres Segovia dan 

terakhir Ida Presti. 17 

Selama lebih dari 30 tahun John. W. Duarte telah menulis ratusan artikel yang 

dimuat di beberapa ·majalah gitar intemasional termasuk Guitar Player yang berpengaruh 

dan ini menjadikannya salah satu gitaris yang disegani. Dengan bakat luar biasa yang 

dimilikinya, beliau tidak saja menulis tentang artikel-artikel yang menarik mengenai gitar 

secara berkesinambungan tetapi juga menjadi juri pada festival gitar tingkat intemasional. 18 

John William Duarte sekarang menetap di London, Inggris dan menjadi pengajar 

gitar pada semua tingkat, terrnasuk segala aspek instrumen gitar, seperti teknik permainan 

p.117. 

15 John William Duarte, Music Theory Seminar dalam majalah Guitar Player, (September, 1989), 

16 Maurice J. Summerfield, p. 95. 
17 Maurice J. Summerfield, p. 95. 
18 Ibid. 
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dan karakteristik. Selain menulis buku-buku teknik untuk gitar, ia juga menulis buku 

khusus mengenai penerapan metode pengajaran gitar bagi anak-anak. Salah satu bukunya 

yang berkaitan dengan metode permainan gitar telah mendapat pengakuan dari Andres 

Segovia, seorang virtuos gitar abad ke-20. 19 John William Duarte meninggal dunia pada 

usia 85 tahun, tanggal23 Desember 2004.20 

Pengertian Sonatina 

Sonatina atau Sonatina (It. diminutif sonata/sonata kecil) adalah komposisi 

instrumental pendek, mudah atau dengan istilah lainnya sonata 'ringan' ?1 Kata ini 

mengandung dua makna, yaitu: 

a. Menunjuk pada bentuk movement tunggal (single-movement form). 

b. Berkenaan pada satu komposisi dengan tiga movement (three movement 

composition). Suatu komposisi yang berjudul sonatina dengan tiga movement 

(three movement), yang movement pertamanya merupakan bentuk sonatina 

. 22 
(sonatina form). 

Pada awal abad ke-17 dan awal abad ke-18, istilah sonatina sudah sering dipakai 

namun tidak atau belum dalam pengertian yang dipahami sekarang. Pada periode tersebut 

(abad ke 17-18) sonatina menunjukkan introduksi dari suatu komposisi instrumental, 

misalnya movement pertama dari suatu suita, seperti terdapat dalam komposisi G.F. Handel 

(1685-1759) untuk Klavier (no.1 0 dari tiga buku kumpulan komposisi-komposisinya untuk 

19 Ibid. 
20 http://www. v4m.net/classicalguitar/artists/ JohnDuarte/BiopraphyOfJohnDuarte.htm. 
21 G. Kraft, Sonatina dalam The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 17, (Ed.) 

Stanley Sadie, (London: Macmillan Publisher Ltd., 1980), p.508. 
22 Leon Stein, Structure and Style, (New Jersey: Summy-Bichard Music, 1979), p. 100. 
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clavier yang memiliki panjang hanya 19 birama serta berbentuk biner sederhana (simple 

binary form). Selain itu sonatina juga menandakan introduksi dari suatu komposisi untuk 

paduan suara dengan berbagai movement (multi movement) seperti terdapat dalam 

komposisi J.S. Bach (1685-1750), cantata no. 106. Gotles Zeit ist Allerbeste/Actus 

Tragicus (1711).23 Catatan atau penjelasan pertama mengenai karakter diminutif dari 

sonatina itu sendiri terdapat dalam Musica/isches Lexicon (1732) yang ditulis oleh 

Walther?4 

Sonatina berkembang subur pada peri ode klasik (17 50-1827), terutama untuk 

komposisi-komposisi instrumental tunggal atau dengan iringan biola. Komposisi paling 

terkenal mewakili genre ini di antaranya ciptaan W.A. Mozart (1756-1791) untuk piano K. 

545 dalam C berjudul 'Satu Soriata Kecil Untuk Pemula' dan diterbitkan sebagai Sonata 

Facile (1788); Sonata untuk Piano dalam Bes, k. 189F, movement II; Kuintet Gesek dalam 

G, K. 516 movement II (1787); Sonata untuk piano no.5 dalam COp. 111 (1822), 

movement II; dan Op. 79 dalam G (181 0) komposisi Ludwig van Beethoven ( 1770-1872); 

Duet biola dan picmo D. 384-D. 385, komposisi Franz Pieter Schubert (1797-1828).25 

Tetapi genre ini sebagian besar dihubungkan dengan beberapa komponis seperti berikut, 

terutama sekali Muzio Clementi (1752-1832) dengan karyanya Sonatinas, Op. 36 untuk 

solo piano; J.L. Dussek (1760-1812) dengan karyanya enam Sonatinas Op. 20; dan D.F. 

Kuhlau (1786-1832) dengan Sonatina Op. 20 dan Op. 35. 

Sedangkan untuk gitar klasik terdapat komposisi Anton Diabelli (1781-1858), yaitu 

Sonatina in A untuk gitar tunggal. Mauro Giuliani ( 1781-1829) dengan tiga Sonatinas Op. 

23 Ibid. 
24 Stanley Sadie (ed.), G. Kraft, Sonatina, p. 508. 
25 Stanley Sadie (ed.), pp. 508-509. 
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71 untuk gitar tunggal yang diperuntukkan bagi gitaris pemula.26 Matteo Carcassi (1792-

1853) dengan tiga Sonatinas Op. 1 untuk gitar tunggal. Komposisi-komposisi sonatina 

untuk flute di antaranya: Jaap Geraedts, Sonatina untuk flute dan piano; Claude Arrieu, 

Pierre Boulez; P. Glanville Hicks, Sonatina untukflute dan piano; sedangkan Sonatina no. 

5, Op. 96 untuk duet flute merupakan karya dari H. Kohler. 

Pada periode klasik (1750-1827) bentuk baku dari sonatina ditetapkan. Susunan 

movement tunggal sonatina adalah sebagai berikut: 

EKSPOSISI (EXPOSITION) 

Introduksi Garang dipakai) 

Tema Utama dalam Tonika 

Transisi (kadang diabaikan/ditiadakan) 

Tema Subordinat dalam Dominan atau kunci relatifnya 

Codetta ~tau bagian penutup (bisa ada/tidak) 

BAGIAN TENGAH (MIDDLE SECTION) 

Bagian Tengah bisa terdiri dari: 

a) Pengembangan singkat (brief development) 

b) Episode bebas (independent episode) 

c) Retransisi 

REKAPITULASI (RECAPITULATION) 

Tema Utama (tonika) 

26 Frederick Noad, The Classical Guitar, (New York: Ariel Music Publications Inc., 1976), p. 28. 
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Transisi dengan modifikasi 

Tema Subordinat (tonika) 

Codetta atau bagian penutup 

Coda (jarang sekalii7 

Berikut perkembangan struktur bentuk sonatina: 

Sonatina 

EKSPOSISI BAGIAN TENGAH 

Tema Utama Tema Subordinat Retransisi 

Pengembangan Singkat 

Episode Bebas 

Transisi Codetta 

FEBRUARI 2010 

REKAPITULASI 

Tema Utama Tema Coda 

Subordinat 

Modifikasi Transisi Codetta 

Sonatina dengan modifikasi 

EKSPOSISI BAGIAN TENGAH REKAPITULASI 

Tema Utama Tema Subordinat Retransisi Tema Utama Transposisi Coda 

Pengembangan Singkat Modifikasi dari Tema Utama 

Episode Bebas Pengembangan 

Codetta Codetta 

27 Leon Stein, Structure and Style, p. 100. 
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Sonatina dengan Final Da Capo 

EKSPOSISI BAGIAN TENGAH REKAPITULASI FINAL DA CAPO 

Tema Utama Tema Retransisi Tema Utama Transposisi Tema Utama Coda 

Subordinat Pengembangan Singkat Tema Utama 

Episode Bebas 

Codetta 

Secara garis besar terdapat banyak kesamaan bentuk antara sonatina dengan sonata 

allegro, namun ada perbedaan di antara kedua bentuk tersebut, yaitu:28 

1. Materi sonatina kurang berkesan berat, penting dan megah atau 'mewah' dibanding 

dengan materi yang terdapat pada sonata allegro. Emosi yang meluap-luap, 

berkesan agung (grandeur), atau rasa penderitaan (pathos) adalah karakteristik yang 

asing pada sonatina sebagai suatu bentuk movement pertama. 

2. Introduksi jarang dipakai dalam sonatina. 

3. Transisi antara tema utama dan tema-tema subordinat dalam sonatina terkadang 

diabaikan, kalaupun ada biasanya pendek. 

4. Tema penutup pada sonatina umumnya berupa codetta atau pengulangan 

sekelompok kadens ketimbang bagian yang berdiri sendiri (independen). 

5. Bagian pengembangan pada sonatina kalaupun ada, biasanya pendek dan tidak 

kompleks. 

6. Seandainya ada coda pada sonatina, biasanya sangatlah singkat. 

28 Leon Stein, p. 101. 
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Beberapa teoritikus menyatakan bahwa sonatina tidak mempunyai bagian 

pengembangan. Tetapi hal ini, betapapun bertentangan dengan kenyataan.29 Jika tidak 

terdapat retransisi atau episode bebas, bagian tengah antara eksposisi dan rekapitulasi 

meskipun sangat singkat, merupakan bagian pengembangan yang sesungguhnya. 

Salah satu ciri yang menarik dari sonatina adalah keambiguitasannya. Ilustrasi yang 

mewakili ini terdapat pada komposisi Beethoven, movement pertama Sonatina in G Op. 79 

(20 1 birama) lebih condong ke bentuk sonata, sedangkan movement pertama dari Sonata 

Op. 49 No. 1 dan 2lebih cenderung menyerupai sonatina.30 

Analisis Struktural Sonatina Op. 15 untuk Flute dan Gitar 

Pengertian Analisis Struktur Musik 

Pada dasamya analisis musik di satu pihak menentukan dan menghubungkan 

persamaan-persamaan yang ada, dan pada pihak lain mencari perbedaan-perbedaan yang 

ada. Definisi dan garis besar dari bentuk-bentuk sebenamya merupakan persiapan dan 

pengenalan yang hanya baru bisa berguna setelah mempelajari analisis. Bentuk dan isi 

adalah dua aspek dari suatu identitas tunggal. Oleh karena itu presentasi dan analisis akan 

terbukti sangat berarti apabila tujuannya semata-mata bukan hanya penelitian musik saja, 

tetapi lebih merupakan sintesa dimana analisis hanya merupakan suatu pembukaan yang 

diperlukan kearah pemahaman musikal. Hali ini akan bisa dicapai apabila suatu komposisi 

yang ada dianggap mempunyai hubungan dengan: 

1. Bentuk khusus dari sebuah komposisi. 

2. Suatu permulaan atau modifikasi dari suatu pola yang telah mapan. 

29 Ibid. 
30 Ibid. 
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3. Gaya dan estetika dari suatu masa dimana komposisi terse but diciptakan. 

4. Komposisi-komposisi dan gaya khusus dari komponisnya. 

5. Prinsip-prinsip struktur dasar yang dicontohkan.31 

Analisis Bentuk Musik 

Sonatina untuk flute dan gitar ini menunjukkan pada suatu bentuk movement 

tunggal (single-movement form), yaitu lagu yang terdiri dari satu movement saja. Jika 

dilihat dari judul serta jumlah birama yang ada ( 146 birama ), komposisi ini lebih cenderung 

berbentuk sonata ketimbang sonatina, apalagi dengan penggarapan kompositorik yang 

serius serta kompleks. 

Berdasarkan struktur bentuknya, sonatina ini mempunyai karakteristik rondo bentuk 

ketiga (third rondo form) dengan kerangka struktur A-B-A-C-A-B' -A Coda. Pada abad ke-

19 bentuk ini mengalami modifikasi dan perkembangan yang beragam, misalnya A-B-C-B-

A-B pada komposisi Frederic Francois Chopin (1810-1849), Waltz dalam C#minor, Op. 64, 

no. 2.32 

Pada sonatina ini, John William Duarte telah memodifikasi bentuk rondo ketiga 

(third rondo form) menjadi A-B-C-A' -B' -C' -A Coda. Bentuk rondo yang dimodifikasi oleh 

Duarte ini mempunyai siklus kesimetrisan sebagai berikut: 

31 Leon Stein, p. 14. 
32 Paul Fontaine, Basic Formal Structures in Music, (New York: Meredith Publishing Company, 

1967), p. 92. 
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A B A' 

a - b - c - a' - b '- c' - a coda 

LJ II LJ 

Sonatina Op. 15 ini lebih cenderung ke bentuk sonata dengan karakteristik rondo 

bentuk ketiga, atau biasa disebut dengan Sonata-Rondo.33 Skema bentuk dari Sonatina Op. 

15 untuk Flute dan Gitar adalah sebagai berikut: 

a 

(1- 15) 

a' 

(61- 81) 

a 

A (EKSPOSISI) 

b 

(16- 38) 

B (PENGEMBANGAN) 

b' 

(84- 100) 

A' (REKAPITULASI) 

(123- 132 ketuk 1) 

33 Leon Stein, p. 89. 
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A (EKSPOSISI) 

Bagian ini terdiri dari 3 periode yaitu: a (1 - 15), b ( 16 - 38), dan c (39 - 60). 

Eksposisi merupakan tempat untuk memperkenalkan materi-materi tematis yang akan 

diolah dan dikembangkan lebih lanjut. Bagian eksposisi inilah yang memberi wama atau 

nafas dari sebuah komposisi. 

Tema dari Sonatina op. 15 disajikan secara poliritmik (khususnya periode a) 

sehingga memungkinkan untuk dibuat variasi yang menarik. Secara garis besar periode a, 

b, dan c menggabungkan tekstur polifoni dan homofoni. 

Periode a (birama 1-15) 

Tema utama diperkenalkan langsung, tanpa menggunakan introduksi. Motif melodi 

tema utama pada birama gantung - birama 2 dimainkan oleh flute, sedangkan gitar 

berfungsi hanya sebagai pengiring. Birama 3-9 ketukan ke-2 merupakan pengulangan dari 

melodi tema utama dengan variasi. 

Moderato ma coo motoJ s96 

:l::f lh I ;=:·:;;;I 1J p: 
j::~-~ :,; I I ,p ': 

Notasi 1. Tema utama periode a dengan variasi ulangannya, birama gantung hingga 

birama 5 ketukan 2. 
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Tema utama dimainkan da1am sukat 2/4 dari birama gantung hingga birama 1, 

sementara pada birama 2 terjadi perubahan sukat menjadi 3/4. Birama gantung hingga 

birama 2 ketukan 2 menggunakan modus C Ionian, baik itu a1ur me1odi pada flute maupun 

struktur harmoninya. Kemudian pada birama 2 ketukan 3 hingga birama 4 menggunakan 

modus C Phrygian, sementara pada birama 2 ketukan ke-3 hingga birama 3 ketukan ke-2 

(not 1/16) me1odijlute menggunakan modus C Lydian. 

1~ J l ,. I I I • :: : .: 11 : ~ : :: : ~ :75 ~ : : 
i~ ; : ;.; : : : : :: : : rr: ! : :: : .: H: .: : : 

Notasi 2. Tangga nada C Ionian dengan komparasi transposisi. 34 

Tema me1odi me1angkah turun dengan menggunakan motif ritmis 

11 i .1> 
1 
,.,., ,.,..,., 

1 pada birama gantung hingga birama 2, didukung o1eh struktur harmoni 

J ~ 
dengan motif 1 1 sehingga mempertegas bahwa bagian ini merupakan tema pokok 

• 
dari me1odi. Pada birama 3 hingga 5 terjadi variasi motif 1 1"'''"'J.._,M .m 1 untuk a1ur ine1odi, 

sedangkan struktur ritme dari akor menjadi 1 0 !j""'"J 1 
, motif-motif melodi inilah yang 

nanti akan diolah dan dikembangkan sehingga membentuk siklus rondo. 

Alur melodi pada birama 5 menggunakan tangga nada kromatis dalam tonalitas A 

mayor. Tangga nada kromatik digunakan untuk mempertegas atau mengaburkan kualitas 

tonal. 35 Penggunaan tangga nada kromatis ini mengindikasikan bahwa birama 5 sebagai 

transisi dan berfungsi sebagai kadens sementara (half cadence). Dengan demikian birama 

34 Vincent Persichetti, Twentieth Century Harmony, (London: Faber and Faber Limited, 1961), p. 31. 
35 Ibid. 
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awal hingga birama 5 ketukan ke-2 mernpakan frase, karena salah satu ciri dari frase yaitu 

umumnya terdiri dari 4 birama (bisa kurang atau lebih) dan diakhiri sebuah kadens.36 

Birama 6 hingga birama 9 mernpakan pengulangan dari birama 1 hingga birama 4 dengan 

variasi dan sekuens naik. Birama 6 hingga birama 7 ketukan ke-2 mernpakan pengulangan 

dari birama 1 hingga birama 2 ketukan ke-2 dalam modus C Ionian. Alur melodi dari 

birama 7 ketukan ke-2 hingga birama 9 menggunakan modus yang sama dari birama 2 

ketukan ke-2 hingga birama 4. Pada pola iringan terjadi variasi harmoni. Iringan akor pada 

birama 7 dalam E mayor, kemudian bermodulasi ke Bb Ionian pada birama 8 danG mayor 

pada birama 9. 

Alur melodi maupun iringan akor pada birama 10 - 15 menggunakan modus C 

Ionian. Bagian ini mernpakan sebuah frase barn, yang bisa dilihat dari progresi akor 

kromatik, pada iringan yang mernpakan persiapan menuju periode barn, sekaligus 

mengakhiri periode a ini. Birama 15 menggunakan sukat 3/4 dan berperan sebagai kadens 

untuk birama 16, yang mernpakan awal dari periode b. 

Notasi 3. Periode a birama 10- 15. 

36 Leon Stein, p. 22. 
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Periode a mempunya1 struktur bentuk sebagai berikut, birama gantung sampai 

birama 4 merupakan frase anteseden, birama 5 berfungsi sebagai transisi, birama 6 hingga 9 

merupakan pengulangan dari frase anteseden, serta birama 10 hingga 15 merupakan frase 

konsekuen. 

anteseden anteseden 

birama 1 4 5 6 

Periode b (birama 16- 38) 

konsekuen 

9 10 

\ 

15 

kadens otentik 

Peri ode ini terdiri dari 23 birama. Yang dimulai dari birama 16, dan berakhir pada 

birama 38. Per1ode b menggunakan tangga nada B minor/D mayor. Periode b tidak 

menggunakan modus karena nada-nada alterasi hanya muncul aksidental dan bukannya 

periodikal. 

Secara keseluruhan periode b menggunakan sukat 2/4 dengan tempo lebih lambat 

dari periode a. Tema melodi dimainkan oleh gitar pada birama 16 hingga 18 ketukan 

pertama, sementara flute beristirahat sepanjang dua birama. Tema melodi menggunakan 

tangga nada B minor natural dalam tempo grazioso, yang artinya dimainkan dengan manis 

dan elegan.37 Pada birama 18 hingga 20 ketukan pertama, bagian flute merupakan 

pengulangan tema melodi dari birama 16 hingga 18 ketukan pertama dengan variasi, karena 

berakhir pada nada b sementara tema melodi berakhir pada nada fis. Gitar berperan sebagai 

suara bawah (subordinat) untuk membentuk struktur harmoni akor secara vertikal. 

Tonalitas yang digunakan adalah D mayor. 

37 Christine Arnmer, Harper's Dictionary of Music, (New York: Harper&Row Publisher, 1972), p. 
138. 

216 

p 

D 

fl 

b 

I 

• 
I 

j 



JURNAL MUSIK VOL. 1. No.3 FEBRUARI 2010 

Birama 20 hingga 25 merupakan pengulangan dari birama 16 hingga 19 dengan 

perluasan birama dan variasi register, atau lazim disebut change of register. 38 Sementara 

motif melodi dari birama 20 hingga 22 ketukan pertama pada gitar diulang kembali oleh 

flute dari birama 22 hingga 25 dengan perluasan birama dan dalam sekuens satu oktaf di 

bawah. 

16 Grazioso J ,. 80 umtast 

Notasi 4. Tema me/odi b beserta pengu/angnnya, pada birama 16- 25 

Secara struktural, periode b (16 hingga 25) mirip dengan periode a, terutama dalam 

pengulangan frase anteseden. Pengulangan dari sebuah frase tetap dianggap sebagai satu 

kelompok periode yang sama dan bukan periode baru.39 Periode ini menggunakan tangga 

nada B minor. 

Tempo pada birama 26 hingga 38 sedikit lebih lambat dibandingkan birama 16 

hingga 25. Hal ini nempak jelas pada penulisan poco meno mosso pada birama 26. 

Kemudian pada birama 33 hingga 38 terjadi penurunan tempo secara bertahap. Ini terlihat 

jelas dengan penulisanpoco rit. pada birama 33 hingga birama 38. Walaupun tempo terjadi 

38 Leon Stein, Structure and Style. p. 26 
39 Ibid. p. 25. 
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penurunan, tetapi pada saat yang bersamaan terjadi pemadatan motif ritmis. 

r:r-:1 W I W W birama 26 hingga 33 menggunakan motif ritmis 

;=r:l W I W .rJ I J. M , sedangkan pada birama 34 hingga 38 menggunakan 

motifritmis ,.,..,.., i ,-, 

Pada birama 26 hingga 34 ketukan pertama terjadi pengaburan tonalitas. Birama 26 

menggunakan tangga nada G minor/Bb mayor, lalu diikuti modulasi ke DbM7 pada birama 

27 dan ke F mayor pada birama 28. Pada birama 29 terjadi modulasi ke Eb7, birama 30 

bermodulasi ke D minor, birama 31 ke C Mayor, birama 32 hingga 34 ketukan pertama ke 

B minor. Penjabaran kongkrit birama 32 menggunakan akor B minor, birama 33 

menggunakan akor F#7 (tingkat V dari B minor). Birama 34/1 kembali ke akor B minor. 

Progresi akor dominan septim (F#7) pada birama 33 ke akor tonika (B minor) pada birama 

34/1) merupakan kadens otentik. Birama 26-34 ketuk 1 merupakan frase konsekuen. 

Birama 34 hingga 38 merupakan transisi yang secara harmonis tidak terkait dengan 

tonalitas sebelumnya. Birama 34 hingga 37 ditulis dalam sukat 2/4 sementara birama 37 

menggunakan sukat 3/4. Bagian ini menggunakan tangga nada kromatis dengan 

penggarapan komposisi secara rajutan -- gitar dan flute memainkan motif tema bergantian 

dalam sekuens turun. Birama 35 hingga 37 dimainkan seakan-akan terburu-buru, yang 

ditandai dengan penulisan malta frettasa pada birama 35.40 

anteseden anteseden konsekuen transisi 

16 20 25 26 34 34 38 

kadens setengah kadens otentik 

4° Christine Ammer, op. cit. p. 127. 
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Periode c (birama 39 - 60) 

Periode ini terdiri dari 22 birama dan dimainkan dalam tangga nada E mayor 

dengan tempo cantando (J = 84), sedikit lebih cepat dari periode b yang menggunakan 

tempo grazioso (J = 80). Persiapan telah dimulai pada periode b birama 34 hingga 38 

dengan menggunakan penggarapan diminusi (motif yang dipersempit). Tema melodi pada 

birama 39 hingga 42 ketukan pertama, dimainkan oleh flute. Birama 42 ketukan ke-2 

hingga 44 ketukan ke- l merupakan imitasi motif dari birama 40 ketukan ke-2 hingga 42 

ketukan pertama. Melodi utama ini pada birama 39 hingga 44 dimainkan flute. Gitar 

berfungsi sebagai iringan mumi dengan teknik arpeggio serta penggarapan kompositorik 

menggunakan teknik pedal point hingga birama 45. Birama 45 pada flute berbentuk 

menyerupai episode bebas yang menghantar melodi tema yang diimitasi oleh gitar pada 

birama 46 hingga 52 ketukan ke-2. 

Birama 46 hingga 52 ketukan ke-2 pada gitar merupakan imitasi dengan variasi 

melodi utama dari birama 39 hingga 44 yang dimainkan oleh flute. Sementara pada birama 

46 hingga 52 ketukan pertama, flute memainkan melodi yang berfungsi sebagai 

harmonisasi. Hal signifikan lainnya bisa dilihat dari penggunaan decrescendo pada birama 

46 hingga 52, yang dimulai dari pp dan berakhir pada ppp. 
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D 

- -
~f r 2 

Notasi 5. Birama 39- 52. 

Birama 39 hingga 44 merupakan frase anteseden, sedangkan birama 46 hingga 52 

ketukan ke-2 merupakan pengulangan dari frase anteseden dengan variasi. Birama 52 

ketukan ke-2 hingga 60 merupakan frase baru yang dimainkan oleh gitar, sementara flute b 

beristirahat hingga birama 57. Bagian ini merupakan frase konsekuen dan bersifat kadensial 

sebagai persiapan menuju birama 61. Teknik penggarapan yang digunakan berupa sekuens II 

turun kromatis. II 

Birama 52 ketukan ke-2 merupakan awal dari kadens plagal, yang persiapannya 

sudah dimulai pada birama 50 hingga 51, yaitu dengan menggunakan perluasan motif tema 

melodi birama 39 hingga 42 ketukan pertama. Birama 56 hingga 57 merupakan akhir dari 

frase konsekuen yang ditandai dengan adanya kadens menyimpang (deceptive cadence) 

yaitu V - VI41
, dan penggunaan kembali tempo awal con anima J = 96. Birama 57 hingga 

60 merupakan kadens yang diperlebar dengan menggunakan teknik penggarapan diminusi 

motif berdasarkan motif tema birama 16 hingga 18 ketukan pertama dalam satu sekonde 

besar atas (Bm ke C#m). Kadens yang sesungguhnya baru terjadi pada birama 60, yaitu 

akor E mayor sebagai tonika (akor 1). Akor E Mayor ini sekaligus berfungsi sebagai 

41 Leon Stein, Structure and Style. p. II. 
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dominan (akor V) dari tonalitas Am (birama 61) dari kelompok periode baru, yaitu a' yang 

persiapannya dimulai dari birama 57. Nampaknya ini menjadi salah satu ciri khas dari John 

W. Duarte dalam mengolah komposisi sonatina ini, yaitu akhir dari sebuah frase/periode 

merupakan persiapan menuju frase/periode baru. 

Peri ode C ini bersifat pastorale dengan tekstur homofonis. Penggunaan tanda sukat 

2/4, dengan nada bas ditahan atau pedal point efektif dalam menciptakan suasana tenang.42 

B (Pengembangan) 

Bagian pengembangan ini juga terbagi dalam tiga kelompok periode seperti halnya 

bagian eksposisi, yaitu: periode a' (61 - 83), periode b' (84- 100), periode c' (101 - 122). 

Materi-materi yang diolah pada bagian pengembangan ini hampir semuanya berasal dari 

motif tema eksposisi. Teknik pengolahannya umumnya dalam bentuk seksional. Masing-

masing seksi diakhiri oleh sebuah kadens yang tersamar, tapi indikasinya bisa diketahui 

dari pengolahan ritmik, alur melodi, register, atau karakter dinamik. 

Pengolahan materi antara lain meliputi: perubahan tonalitas, modus, harmoni, 

tekstur, dinamik, karakter (legato, staccato), wama suara, register, pola iringan, variasi 

ritmik, augmentasi atau diminusi ritmik, augmentasi atau diminusi interval, gaya kanon, 

fuga, imitasi bebas, contrary motion, retrograsi, kontrapung, repetisi figure/motif, sekuens 

figure/motif. 43 Secara kuantitas, jumlah birama pada bagian pengembangan ini hampir 

sama dengan jumlah birama pada eksposisi. 

42 John William Duarte, Melody and Harmony for Guitarist, (Australia: Universal Edition Pty. Ltd., 
1980), p. 119. 

43 Leon Stein, p. 114. 
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Periode a' (birama 61- 83) 

Pengembangan yang sesungguhnya dimulai pada birama 61 ketukan ke-2 yang 

dimainkan oleh gitar dengan mengimitasi motif melodi dari birama gantung hingga birama 

1 dengan menggunakan augmentasi ritmis pada ketukan ke-2, yaitu ~~ = ~. dalam 

sekuens satu oktaf di atas. Berdasarkan struktur melodiknya birama 61 ketukan ke-2 

merupakan akhir periode c. Sedangkan berdasarkan struktur harmonik terjadi semacam 

penghi1angan kadens (elided cadence), yaitu kehadiran frase barn secara bersamaan atau 

sebelum berakhimya sebuah frase di depannya.44 Hal ini dapat dilihat pada Roman 

Carnival Overture komposisi Hector Berlioz. 

Birama 60 akor E mayor merupakan akor tonika untuk periode c, sekaligus sebagai 

akor dominan bagi A minor pada periode a' birama 61 ketukan ke-2. Tanda aksen pada 

birama 61 ketukan pertama (E Mayor) dan ketukan ke-2 (A minor) semakin mempertegas 

bahwa sebuah frase telah berakhir. 

Notasi 6. Birama 60- 62. 

A1ur melodi pada birama 61 hingga 64 ketukan ke-2 menggunakan modus C Ionian. 

Birama 64 (not 1/16) hingga 66 ketukan pertama menggunakan modus C Aeolian. Birama 

44 Ibid, p. 14 
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66 ketukan ke-2 hingga 68 ketukan pertama menggunakan modus C Ionian, sementara 

birama 68 ketukan pertama (gantung) sampai ketukan ke-2 menggunakan modus C 

Locrian, dan birama 69 hingga 71 menggunakan modus A Ionian. 

It : .: - :: : ! II : 
Notasi 7. Modus C locrian dengan komparasi transposisi. 45 

Berdasarkan struktur harmonik birama 61 hingga 70 terjadi pengaburan tonalitas, 

karena ada kesan bahwa hampir di setiap birama terjadi modulasi hingga muncul kadens 

sempurna pada birama 71 ketukan ke-2 hingga 72. Pada birama 72 hingga 75 flute dan gitar 

saling bergantian memainkan motif melodi dari periode a birama 2 ketukan pertama dan 

ke-2. Melodi flute di birama 72 menggunakan modus A Dorian sedangkan pada birama 74 

menggunakan modus A Phrygian. Melodi gitar pada birama 73 sama persis dengan melodi 

flute pada birama 72. Birama 75 menggunakan modus A Ionian. Berdasarkan struktur 

harmonik kembali terjadi pengaburan tonalitas hingga kadens sempurna pada birama 75. 

Bagian ini merupakan satu frase, yang kemudian direpetisi dengan modiflkasi, yaitu 

penggunaan tangga nada kromatis dengan pedal point pada birama 76 hingga 81. Di 

samping itu juga terjadi perapatan di dalam pengulangan. Motif melodi yang dimainkan 

oleh flute pada birama 72 diulang kembali oleh gitar pada birama 73 demikian juga pada 

birama 74 dan 75. Pada birama 76, motif melodi dimainkan oleh flute dan pengulangannya 

oleh gitar terjadi pada birama yang sama di ketukan ke-2. Flute memainkan melodi 

45 Vincent Persichetti, Twentieth Century Harmony, p. 32. 
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kromatik turon dengan sekuens naik, sementara gitar memainkan melodi kromatik naik 

dengan sekuens turun. 

Notasi 8. Periode a' birama 72-81. 

Pada birama 80 flute dan gitar memainkan melodi tema secara unison dalam 

interval satu oktaf dengan sekuens turun, dan terjadi perubahan tanda sukat dari 2/4 

menjadi 3/4. Tanda Sukat 2/4 kembali digunakan pada birama 81. Flute dan gitar berhenti 

total pada birama 82 hingga 83 yang mengindikasikan bahwa periode a' berakhir. 

Perubahan dinamika secara bertahap menjadi fortissimo terjadi pada birama 80 hingga 

puncaknya pada birama 81. Demi menjaga keseimbangan, John William Duarte memberi 

kesempatan bagi flute dan gitar berhenti selama dua birama (birama 57 hingga 60). Birama 

57 - 60 juga berfungsi sebagai intro periode a' dengan motif yang masing-masing terbagi 

dalam 2 birama, yaitu: 57 hingga 58, 59 hingga 60. Periode a' mempunyai struktur bentuk 

sebagai berikut: 

anteseden konsekuen konsekuen jembatan 

61 71 72 76 81 82 83 
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Penggarapan kompositorik periode a' ini menggabungkan tekstur homofonis dan polifonis. 

Periode b' (birama 84 -100) 

Periode b' terdiri dari 17 birama dan dimainkan dalam tempo calmo (J = 82), yaitu 

tenang dan mengalun. 46 Secara keseluruhan peri ode b' menggabungkan tangga nada a 

minor natural, harmonis, maupun melodis dalam tanda sukat 2/4. Motif melodi diawali oleh 

gitar pada birama 84 dengan mengimitasi motif melodi birama 16 dalam sekuens satu 

sekonde di bawah (B - A). Pada birama 85 flute mengimitasi motif melodi birama 19 

dengan variasi ritmis, yaitu: J J J J .. ' ) r=:l . Birama 86 memainkan motif melodi 

dari birama 82 pada nada bas, sementara birama 87 merupakan sekuens naik dalam terst 

kecil. Birama 88 hingga 89 merupakan imitasi melodi dari birama 22 hingga 23 dengan 

augmentasi ritmis. Motif ritmis J'>J; pada birama 23 ketukan ke-2 menjadi n pada birama 

89 ketukan ke-2. Birama 90 hingga 91 merupakan imitasi melodi dari birama 24 hingga 25 

dengan menggunakan inversi dan variasi. Alur melodi birama 24 dari flute dimainkan oleh 

dawai bas gitar pada birama 90. Pada birama 90 hingga 91 terjadi kadens otentik yaitu V-I 

(E- A) yang merupakan akhir dari frase anteseden. 

Notasi 9. Birama 84 - 91. Frase anteseden 

46 Christine Ammer, p. 52. 
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Perlambatan/Penurunan/Pengurangan tempo pada birama 92 hingga 97, ditandai 

dengan penulisan tanda tempo poco meno mosso.47 Pada birama ini alur melodi secara 

keseluruhan dimainkan oleh flute, sedangkan gitar berperan sebagai pengiring dengan 

melodi pada bas memainkan motif ritmis J. ~ dalam sekuens naik. Tonalitas pada birama 

92 hingga 97 menggunakan A minor melodis. Sementara pada birama 95 hingga 96 melodi 

flute menggunakan modus A Dorian, dan birama 97 hingga 100 menggunakan A minor 

natural. Kadens otentik V- I (B -E) terjadi pada birama 97 hingga 98, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa frase baru (frase konsekuen) telah dimulai pada birama 92 hingga 98 

ketukan pertama. Birama 98 hingga 100 merupakan kadens yang diperpanjang dan 

berfungsi sebagai introduksi menuju periode c' dengan penggarapan imitasi motif murni ( 

birama 98 - 99), dan imitasi dengan sekuens 1 oktaf di bawah (birama 99 - 1 00). 

poco meno mosso A minor melodis A dorian 

:i~:~:;: = ·~:::::: : 
~ f :ur ~- •'-f r.· v #f· ~ 

~--------------~---~~~----~-----------~ 
A minor natural 

9611 : " t ~ 
n to 

Fl. 

'"' motif .atmmust 1'-' ....__:"' 
II J ====- imitasi seKuens 

Gtr. 

'"' r,· #'=f "f. _!..) 

poco_q~lq~~·------~ f 

Notasi 10. Periode b' birama 92-100. 

47 Christine Ammer, pp. 199,270. 
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Jumlah birama pada periode b' mt lebih sedikit dibandingkan periode b. Periode b' 

mempunyai struktur bentuk sebagai berikut: 

anteseden konsekuen transisi 

84 91 92 98 100 

Periode c' (birama 101-122) 

Periode c' terdiri dari 22 birama, dan dimainkan dalam tangga nada A mayor. Hal 

ini terlihat dengan penulisan tanda mula tiga kruis (3#). Tempo periode c' jauh lebih cepat 

dibandingkan periode c. Penggarapan kompositoris menggabungkan tekstur polifonis dan 

homofonis. Tema melodi diambil dari birama 39 hingga 46 ketukan pertama. Flute 

memainkan tema pada birama 101 hingga 108 ketukan pertama, yang kemudian tema ini 

diimitasi oleh gitar pada birama 102 hingga 109 ketukan pertama. Bagian ini menggunakan 

tekstur polifonis dengan penggarapan teknik kontrapung dalam gaya kanon. Alur melodi 

flute diimitasi oleh gitar dalam gaya kanon dengan imitasi langsung (canon in direct 

imitation). 

Birama 106 hingga 108 ketukan pertama pada flute dan 107 hingga 109 ketukan 

pertama pada gitar masih menggunakan prinsip kanon, tetapi dengan imitasi dalam satu 

oktaf di bawah. Motif melodi birama 107 merupakan imitasi dari motif melodi birama 45 

dengan penambahan 3 birama. Birama 109 pada flute merupakan imitasi dari birama 107 

dalam bentuk inversi dengan menggunakan variasi. Bagian ini mempunyai hagan seperti 

berikut: 

Flute : 101-102, 103-104, 105-106, 107-108 ketukan pertama 

Gitar 102-103, 014-105, 106-107, 108-109 ketukan pertama 
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Notasi 11. Birama 101-109. 

Birama 110 hingga 119 ketukan pertama, bertekstur homofonis. Alur melodi 

dimainkan oleh flute, sementara gitar berfungsi sebagai pengiring. Melodi pada birama 110 

hingga 115 merupakan imitasi dari melodi pada birama 39 hingga 44 periode c yang 

divariasi dengan menggunakan contrary. motion. Akor gitar memainkan akor teknik 

arpeggio dengan teknik retrograsi, yaitu peristiwa pembalikan arah dari sebuah pergerakan 

melodik normal.48 Motif ritmis birama 110 hingga 115 merupakan retrograsi dari motif 

ritmis birama 39 hingga 44 dengan variasi. John William Duarte menggunakan kembali 

teknikpedal point dengan nada A ditahan pada setiap ketukan ke-2. 

Pada birama 116 hingga 119 melodi memainkan motif ritmis J. J" dalam sekuens 

turon. Birama 119 hingga 121 merupakan kadens sementara, yaitu augmentasi dari akor V 

(E7) terhadap A minor. Kadens yang sesungguhnya barulah terjadi pada birama 122. 

Birama 110 hingga 119 ketukan pertama merupakan frase konsekuen dari peri ode c'. 

48 Daniel A. Ricigliano, Popular and Jazz Harmony, p. 102. 
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110 Cantaudo 

Notasi 12. Birama 110- 122 

Birama 122 cenderung menjadi bagian dari periode a (rekapitulasi), dan birama ini 

merupakan persiapan dari sebuah frase baru (extensions at the beginning of the phrase) 

dengan antisipasi melodi. Peri ode c' ini memiliki struktur bentuk sebagai berikut: 

antes eden konsekuen kadensial 

Flute 101 108 110 119 121 

Gitar 102 109 

A' (REKAPITULASI + CODA) 

Bagian rekapitulasi adalah tempat untuk mengulang bahan-bahan tematis yang telah 

dimainkan pada eksposisi. Tema-tema tersebut dapat ditampilkan dengan beberapa 

kemungkinan yang terjadi, antara lain: tema dimainkan sama persis, tema divariasi dengan 

nada-nada lain, modulasi ke tangga nada lain, atau diperpendek. Transisi atau episode 

bebas (jika ada) biasanya tidak begitu panjang dan menggunakan materi yang diambil dari 

tema pokok.49 Berbeda dengan bagian eksposisi dan pengembangan yang masing-masing 

49 Leon Stein, p. 115. 
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terdiri dari tiga periode, bagian rekapitulasi hanya terdiri satu periode, yaitu a dan coda. 

Pada bagian rekapitulasi ini muncul tanda sukat baru yaitu 6/8. m 

VI 

Periode a (birama 123 -131) 

Peri ode a pada bagian rekapitulasi hanya terdiri dari 9 birama, dan jauh lebih sedikit 

dari periode a pada bagian eksposisi yang terdiri dari 15 birama. Pengurangan jumlah 

birama disebabkan tidak terdapatnya pengulangan frase pada periode a bagian rekapitulasi. 

Birama 121 ketukan ke-2 hingga birama 122 ketukan ke-2 merupakan jembatan ke 

periode a yang dimulai pada birama 123, dengan memainkan motif dari tema utama satu p~ 

oktaf di bawah dengan variasi, yaitu nada g menjadi g#. A1ur me1odik maupun harmonik, 

birama 122 ketukan ke-2 hingga 124 ketukan ke-2 menggunakan modus C Ionian. Birama 

124 ketukan ke-3 hingga 125 ketukan ke-2 menggunakan modus C Lydian. Pada birama 

126 hingga 127 alur tema melodi menggunakan modus C Aeolian. Birama 123 hingga 127 

merupakan frase anteseden karena secara harmonis birama 128 sama dengan birama 10 

bagian eksposisi. ( 

J = 96 ----------------------------------------------------------------------------------

~- ~ ~ ~: l!:rr::;;r:r~=:~;;: J 

( 

Notasi 13. Frase anteseden, birama 123-127. 

s 
Alur melodi pada birama 128 hingga 129 menggunakan modus C Ionian, birama 

130 menggunakan modus C Dorian dan birama 131 menggunakan modus C Aeolian. 
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Secara struktur hannoni, birama 128 hingga 131 merupakan frase konsekuen yang 

menggunakan modus C Ionian dan mengimitasi melodi dari birama 10 hingga 14 dengan 

variasi hannoni serta alur nada bas melangkah turun. 

Notasi 14. Frase konsekuen, birama 128-131. 

Periode a mempunyai struktur bentuk sebagai berikut: 

\ 
anteseden konsekuen 

123 128 131 

Coda (birama 132 -146) 

Coda menggunakan tanda sukat 6/8. Pemakaian tanda sukat ini memberi kesan 

tempo yang melambat tetapi disertai pemadatan ritmis. Hal ini dipertegas dengan penulisan 

J = J ., satu not seperempat sama dengan tiga not seperdelapan pada ketukan yang sama. 

Coda terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian I pada birama 132- 138, dan bagian II pada 

birama 139 - 146. Masing-masing bagian terbagi menjadi dua seksi, yaitu a (132 -135) 

sebagai frase anteseden, dan b (136- 138) sebagai frase konsekuen. 
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Tema me1odi berawa1 pada birama 132 dengan mengambi1 motif tema dari birama 

10 yang divariasi, yaitu: 

co 

A1ur me1odi bergerak me1angkah naik dari birama 132 hingga mencapai puncaknya pada 

birama 136 ketukan pertama pada nada A. Klimaks yang kedua biasanya terjadi pada nada 

yang 1ebih tinggi dengan intensitas yang sama atau bahkan 1ebih besar.50 A1ur me1odi 

kemudian me1angkah tilrun dari birama 136 hingga berhenti pada birama 138 ketukan ke-4. 

Bagian ini menggunakan po1a iringan block chord pada ketukan kuat, yaitu ketukan 

pertama dan 4. 

it 

{l 

( 

d 

Notasi 15. Coda birama 132- 139. 

Birama 138 ketukan ke-5 hingga 142 ketukan ke-4 merupakan kadens yang diperluas, yang 

mengindikasikan bahwa 1agu akan berakhir. Namun John William Duarte memper1uas 1agi 

50 Daniel A. Ricigliano, Popular and Jazz Harmony, p. 170. 
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dengan mengambil motif tema dari birama 1 hingga 3 yang divariasi. Birama gantung 

hingga birama 1 sama dengan birama 141 ketukan ke-6 hingga 142 kecuali terjadi variasi 

harmoni dari progresi akor semula Dm6- Em7 (IV-V) menjadi Em- A7 (V-1). 

Birama 141 - 146 merupakan sebuah postlude, yaitu bagian yang paling akhir dari 

coda. Postlude juga merupakan bagian dari coda yang menggunakan materi-materi yang 

diambil dari introduksi (jika ada) atau bagian awal dari keseluruhan sebuah komposisi.51 

Notasi 16. Postlude birama 141 ketuk 6-146. 

Coda merupakan kesimpulan (inti sari) dari Sonatina Op. 15 ini. Hal inilah yang 

ingin disampaikan oleh John W. Duarte melalui komposisi ini, karena setiap pengulangan 

telah dipersiapkan secara halus dan teliti, dan selalu terjadi perubahan (makro) atau variasi 

(mikro). Jumlah birama pada coda ini sama dengan periode a, yaitu sebanyak 15 birama. 

Coda ditutup dengan alur melodi yang kembali memainkan nada C penuh pada birama 145 

dan diakhiri dengan penggunaan tanda fermata pada birama 146. Gitar beristirahat pada 

birama 145. Gitar masuk pada ketukan 2 birama 146 yang disertai tanda fermata, 

mengesankan bahwa lagu berakhir dengan fade-out (volume semakin lama semakin 

menghilang). 

51 Leon Stein, Structure and Style, p. 62. 
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Penutup 

Sonatina sebagai salah satu bentuk musik yang pada awalnya hanya berfungsi 

sebagai introduksi dari suatu komposisi instrumental, semenjak periode Barok berkembang 

menjadi suatu bentuk musik kamar yang secara garis besar tidak bisa dipisahkan dengan 

bentuk sonata allegro pada periode Klasik. Penciptaan sonatina pada periode Barok 

terutama ditujukan untuk komposisi instrumental tunggal seperti, piano, flute, violin. 

Pada periode Romantik sonatina hampir dilupakan sama sekali oleh para komponis, 

karena karakter diminutif dari sonatina itu sendiri yang tidak sesuai dengan semangat 

Romantik yaitu, pemujaan subyektivitas individual yang mengarah kepada pemberontakan 

terhadap struktur/bentuk musik yang mapan yaitu Klasik. Memasuki awal abad ke-20 

sonatina dihidupkan kembali oleh para komponis seperti, Ferrucio Busoni, Maurice Ravel, 

Bela Bartok, Dmitri Kabalevsky, dengan konteks musik yang berbeda dari periode 

sebelumnya. Tujuan menghidupkan kembali bentuk musik masa lalu seperti sonatina ini 

tidak lebih hanya merupakan nostalgia dan bersifat rekayasa ulang, sedangkan maksud dari 

penggunaan judul sonatina sangat bervariasi karena lebih bersifat individualistik. 

Sonatina Op. 15 untuk flute dan gitar ini menunjuk pada single movement form, 

yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu: A (Eksposisi), B (Pengembangan), A' (Rekapitulasi). 

Masing-masing bagian tersebut terdiri dari: A (a - b - c), B (a' - b' - c') , A' (a - coda). 

Dilihat dari jumlah birama yang ada (146), serta pengolahan dari tema pada bagian 

Pengembangan, komposisi ini lebih cenderung berbentuk sonata ketimbang sonatina. Jika 

dilihat dari struktur bentuknya, baik secara makro: A-B-A', maupun secara mikro: a- b 

- c - a' - b' - c' - a - coda, terdapat karakteristik rondo pada sonatina ini. 
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