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BAB III 

ANALISIS REPERTOAR 

 

A. French Suite No. 6 in E major, BWV 817 karya Johann Sebastian Bach 

 

1. Analisis struktural Allemande 

Allemande merupakan sebuah tarian yang berasal dari Jerman Selatan. 

Karakteristik dari tarian ini adalah penggunaan tanda sukat 4/4, tempo 

sedang, karakter yang serius tapi ringan, penggunaan pasase melodik 

berupa nada-nada pendek dalam pergerakan cepat, lagu dimulai dengan 

nada pendek pada ketukan keempat gantung (upbeat)1, dan berbentuk dua 

bagian. 

A 

Bir. 1 - 8 

Komposisi ini diawali dengan tonalitas E mayor, dan 

kemudian bermodulasi ke tonalitas B mayor pada bir. 5 

(dinyatakan dengan penambahan alterasi berupa kruis 

pada setiap nada a. Bir. 1 – 8/2 menggunakan not 

seperenambelas di tangan kanan dengan motif a : 

 

Motif a tersebut dipakai secara berulang-ulang di 

tangan kanan (bir. 1 – 8/2), baik secara ritmis maupun 

melodis. 

Tangan kiri memainkan pola iringan walking bass dalam 

                                                           
1 Don Michael Randel, Harvard Concise Dictionary of Music (London: The Belknap Press, 

1978), hlm. 13. 
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bentuk: broken chord, arpeggio, ascending dan descending 

notes, dengan mengkombinasikan nada bernilai 

seperdelapan dan seperenambelasan.  

Bir. 8/3 –12 

Tangan kanan memainkan motif b : 

 

Tangan kiri memainkan motif a. Bagian ini berakhir 

dalam tonalitas B mayor. 

B 

Bir. 13 – 20/2 

Bagian B dimainkan dalam tonalitas B mayor dan 

menggunakan motif a (bir.13-14).  Tangan kanan masih 

memainkan motif a dan tangan kiri memainkan motif b 

(bir. 15 - 19). 

Bir. 20/3 - 24 
Tangan kanan memainkan motif b dan tangan kiri 

memainkan motif a (bir. 20/3 – 24/2). 

Bir. 25 – 28 

Motif a kembali dimainkan tangan kanan (bir. 25 – 26) 

dan tangan kiri memainkan pola iringan walking bass 

(seperti pada bir. 1 – 8/2) sampai akhir bagian B. 

Bagian ini berakhir pada tonalitas E mayor dengan 

kadens sempurna. 

 

2. Analisis struktural Courante 

Courante merupakan tarian yang populer di Perancis dan Italia pada awal 

abad ke-17. Terdapat dua gaya Courante, yaitu Italia dan Perancis. Tipe 

Italia memiliki karakteristik tempo cepat, dalam sukat 3/4 atau 3/8, 

tekstur yang relatif homofoni. Tipe Perancis memiliki karakteristik 
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megah, tempo lambat, dalam sukat 3/2, dan tekstur kontrapungtal.2 Pada 

suita ini, Bach menggunakan Courante tipe Italia. 

A 

Bir. 1 - 16 

Tangan kanan dan kiri bergantian memainkan melodi 

skalar (menggunakan pola tangganada) naik dan turun 

( bir. 1 – 2) : 

 

Motif skalar tersebut dipakai secara berulang pada 

seluruh bagian lagu. Terdapat pola iringan walking bass 

dalam bentuk: broken chord, arpeggio, ascending dan 

descending notes pada tangan kiri (bir. 5 – 6, 12 – 15). 

Terdapat pula pola melodi broken chord dan arpeggio 

pada tangan kanan (bir. 5 – 6, 10 – 11). Bagian ini 

berakhir dalam tonalitas B mayor. 

B 

Bir. 17 - 27 

Bagian B dimainkan dalam tangga nada B mayor dan 

menggunakan pola bagian A dengan arah berkebalikan 

(bir. 17 – 18) : 

  

Bir. 28 - 32 Merupakan repetisi dari bir. 12 – 16 yang ditransposisi 

                                                           
2 Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 6: Gavotte, 

second edition (London: Macmillan Publishers Limited, 2001), hlm. 602. 
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sejauh kuart murni lebih tinggi dengan sedikit 

perubahan pada tangan kiri. Bagian B berakhir dalam 

tonalitas E mayor. 

 

3. Analisis struktural Sarabande 

Sarabande adalah tarian yang populer di Spanyol sebelum abad ke-17. 

Karakteristik dari tarian ini yaitu sukat tiga, tempo lambat, dan panjang 

frase yang teratur (satu frase terdiri dari empat birama)3. Pola ritmik yang 

biasa dipakai yaitu4 : 

 

Pola ritmik yang dipakai Bach pada suita ini yaitu : 

 

A 

Bir. 1 - 8 

Tekstur homofoni dengan melodi pada suara teratas 

tangan kanan dan iringan kordal (misal pada bir. 1 – 

2/1. Terdapat motif skalar pada iringan (bir. 2/2 - 2/4, 

4/2 – 4/4). Bagian A berakhir dalam tonalitas B mayor. 

B 

Bir. 9 - 24 

Bagian B dimainkan dalam tonalitas B mayor dan 

berakhir dalam tonalitas E mayor. Pola melodi dan 

iringan sama seperti bagian A. 

 

                                                           
3 Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 22: Sarabande, 

second edition (London: Macmillan Publishers Limited, 2001), hlm. 273. 
4 F.E. Kirby, Music for Piano A Short History, (Cambridge: Amadeus Press, 2004), hlm. 46. 
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4. Analisis struktural Gavotte 

Gavotte berasal dari Perancis, merupakan tarian dengan karakteristik 

tanda sukat 4/4, bertempo sedang, dimulai dengan birama gantung yang 

berisi dua not seperempat, serta frase yang mulai dan berakhir pada 

tengah birama5. 

A 

Bir. 1 – 8/2 

Tangan kanan memainkan melodi dan tangan kiri 

memainkan iringan walking bass dengan pola 

lompatan jarak oktaf, ascending dan descending notes. 

Terdapat motif melodi yang khas pada tangan kanan 

(bir. 2/2 – 3/2 dan bir. 6/2 – 7/2) :  

 

Bagian ini berakhir pada tonalitas B mayor. 

B 

Bir. 8/3 – 20 

Bagian ini dimainkan dalam tangga nada B mayor. Pola 

tangan kanan dan tangan kiri sama seperti bagian A. 

Terdapat pola motif melodi yang dimodifikasi (bir. 

18/2 – 19/2) : 

 

Bagian ini berakhir dalam tonalitas E mayor. 

 

                                                           
5 Don Michael Randel, Harvard Concise Dictionary of Music (London: The Belknap Press, 

1978), hlm. 188. 
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5. Analisis struktural Polonaise 

Polonaise merupakan tarian yang berasal dari Polandia. Karakteristik 

utamanya yaitu penggunaan tanda sukat tiga, tempo sedang, frase tanpa 

ketukan gantung, dan sering mengandung motif ritmik pendek yang 

berulang. Pola ritmik yang biasa digunakan6 : 

 

Pola ritmik yang dipakai Bach : 

 

Dalam polonaise, kadens biasa jatuh pada ketukan lemah, terutama pada 

ketukan kedua7. 

A (bir. 1 – 8) 

Bir. 1 – 8 

Tangan kanan memainkan melodi dan tangan kiri 

memainkan iringan walking bass bernilai seperdelapan. 

Terdapat pola ritmik pendek yang berulang pada 

tangan kanan (bir. 7): 

 

 Bagian ini berakhir dalam tonalitas B mayor. 

B 

Bir. 9 – 24 
Bagian ini dimainkan dalam tonalitas B mayor. 

Terdapat modifikasi pola ritmik pada tangan kanan 

                                                           
6 Don Michael Randel, Harvard Concise Dictionary of Music (London: The Belknap Press, 

1978), hlm. 396. 
 

7 William Cole, The Form of Music (London: ABRSM, 2011), hlm. 90. 
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(bir. 13 – 14) : 

 

Pola ritmik pendek yang berulang di bagian A kembali 

muncul (bir. 15). Modifikasi pola ritmik terjadi lagi 

pada melodi tangan kanan (bir. 21 -22). Bagian ini 

berakhir dalam tonalitas E mayor. 

 

6. Analisis struktural Minuet 

Minuet merupakan tarian rakyat Perancis yang diperkenalkan kepada 

kalangan istana Raja Louis XIV sekitar tahun 1650. Tarian ini bertanda 

sukat 3/4 dan dimainkan dalam tempo sedang8. 

A 

Bir. 1 - 8 

Bagian ini dimainkan dalam tonalitas E mayor. Tangan 

kanan memainkan melodi dengan motif : 

 

Tangan kiri memainkan iringan dengan motif : 

 

Motif tangan kanan dan kiri ini dipergunakan secara 

berulang-ulang. Bagian ini berakhir dalam tonalitas B 

mayor. 

B 

                                                           
8 Don Michael Randel, Harvard Concise Dictionary of Music (London: The Belknap Press, 

1978), hlm. 313. 
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Bir. 9 - 16 
Bagian ini dimainkan dalam tonalitas B mayor. Motif 

melodi dan iringan sama dengan bagian A. 

A‟ 

Bir. 17 - 24 Seluruh bagian A‟  dimainkan dalam tonalitas E mayor. 

 

7. Analisis struktural Bourrée 

Bourrée merupakan tarian yang berasal dari Perancis. Beberapa 

karakteristik dari tarian ini yaitu penggunaan sukat dua, tempo cepat, 

dan pada birama awal terdapat satu not pada ketukan gantung9. 

A 

Bir. 1 – 12 

Tangan kanan memainkan motif a yang merupakan 

tema dari tarian ini. Motif a : 

  

Tangan kiri memainkan iringan yang bergerak naik 

dari E3 – E4 dengan pedal point di nada E3 (bir. 1 – 

4/1). Tangan kanan memainkan pasase melodi 

seperdelapan dan tangan kiri memainkan pola iringan 

walking bass (bir. 4/2 – 8). Tangan kanan dan kiri 

memainkan pasase seperdelapan yang berakhir dalam 

tonalitas B mayor (bir. 9 - 12). 

B  

Bir. 12/2 – 24/1 Tangan kiri memainkan motif a yang ditransposisi ke 

                                                           
9 Don Michael Randel, Harvard Concise Dictionary of Music (London: The Belknap Press, 

1978), hlm. 61. 
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tonalitas B mayor. Tangan kanan memainkan iringan 

yang bergerak naik dari B4 – B5 dengan pedal point di 

nada B4 (bir. 13/2 – 16/1). Tangan kanan dan kiri 

memainkan pasase seperdelapan dengan motif 

melodis yang diambil dari birama sembilan. Bagian ini 

berakhir dalam tonalitas F# minor (bir. 21 – 24/1). 

Bir. 24/2 – 42 

Tangan kanan memainkan motif a dalam tonalitas F# 

minor (bir. 24/2 – 26). Motif iringan yang bergerak 

turun muncul kembali pada tangan kiri (bir. 27 – 28). 

Tangan kanan memainkan pola melodi dari pasase 

birama sepuluh (bir. 29 – 30). Tangan kiri memainkan 

motif a dalam tonalitas B mayor (bir. 32 – 33). Tangan 

kanan dan kiri memainkan pasase seperdelapan 

dengan motif melodis yang diambil dari birama 

sembilan (bir 39 – 41). 

Bagian ini berakhir dalam tonalitas E mayor. 

 

8. Analisis struktural Gigue 

Seperti halnya pada Courante, terdapat dua macam Gigue, yaitu gaya 

Perancis dan Italia. Pada suita ini Bach menggunakan gaya Perancis 

dengan karakteristik penggunaan sukat compound, tempo cepat dan 

hidup, gerakan yang berkesinambungan, serta imitasi di antara suara. 

Terkadang bagian kedua dimulai dengan menginversi pembukaan bagian 

pertama. Gaya Italia memiliki tempo yang lebih cepat daripada gaya 
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Perancis, tidak bersifat kontrapungtis, dan terdiri dari pasase yang 

bergerak cepat yang dibentuk dari akor sederhana10.  

A 

Bir. 1 – 15 

Tangan kanan memainkan motif utama a (bir. 1 – 2/3) : 

 

Tangan kiri kemudian mengimitasi motif utama (bir. 2 

– 3/2) dan juga memainkan motif utama yang 

ditransposisi ke tonalitas B mayor (bir. 4 – 5/3). Tangan 

kiri memainkan motif utama yang dimodifikasi 

nadanya (bir. 5/6 – 7/1 dan bir. 7/6 – 9/3). 

Bir. 16 – 20 
Tangan kanan bersahut-sahutan dengan tangan kiri 

memainkan pasase not-not seperenambelas. 

Bir. 21 – 24 

Terdapat garis melodi yang bergerak naik yaitu G# - 

A# - B – C# - D#. Bagian ini berakhir dalam tonalitas B 

mayor. 

B 

Bir. 25 – 40 

Tangan kanan memainkan motif utama b dalam 

tonalitas B mayor (bir. 24/6 – 26/5). Motif utama b 

merupakan motif utama a yang arahnya diinversi : 

 

Motif b muncul kembali pada tangan kiri (bir. 25 - 27). 

Bir. 41 - 48 Bir. 44 – 46 merupakan transposisi dari bir. 16 – 18. 

                                                           
10 William Cole, The Form of Music (London: ABRSM, 2011), hlm. 89. 
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Bagian ini ditutup dengan kadens otentik sempurna 

dalam tonalitas E mayor. 

 

9. Analisis teknik 

Karya ini terdiri dari delapan musik tarian dengan karakteristik yang 

beragam. Untuk membawakan beragam karakter tersebut, dibutuhkan 

keterampilan teknik terutama dalam penguasaan artikulasi dan warna 

suara. Semua bagian kecuali sarabande membutuhkan warna suara yang 

cemerlang dan ringan. Bagian sarabande membutuhkan warna suara yang 

lebih hangat dan tebal. Secara umum artikulasi yang digunakan adalah 

non legato, kecuali sarabande yang dimainkan legato11. 

Pedal dengan teknik half pedal digunakan untuk memperhangat tone 

sarabande. Teknik ini juga digunakan pada ketukan pertama gavotte untuk 

mempertegas kesan down beat. Penggunaan pedal dilakukan dengan hati-

hati tanpa menghilangkan karakteristik musik Barok. 

 

B. Piano Sonata in C Major, Hob. XVII/35 karya Franz Joseph Haydn 

 

1. Analisis struktural Allegro con brio 

Struktur movement pertama adalah 

Bagian eksposisi (bir. 1 – 67/3) 

Tema pertama (bir. 1 – 20/1) berada dalam tonalitas C mayor. 

Transisi (bir. 20 – 35) 

Tema kedua (bir. 36 – 62/3) berada dalam tonalitas G mayor. 

Coda (bir. 62/4 – 67/ 3) berada dalam tonalitas G mayor. 

                                                           
11 Siglind Bruhn, Guidelines to Piano Interpretation (Penang: Rhythm MP, 1989), hlm.74 
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Bagian pengembangan (bir. 67/4 – 103/3) 

Bagian I (bir. 67/4 – 79/3) berada dalam tonalitas F mayor 

Bagian II (bir. 79/4 – 100/2) 

Transisi (bir. 100/3 – 103/3) G mayor 

Bagian rekapitulasi (bir. 103/4 - 170 ) 

Tema pertama (bir. 103/4 – 125)  

Tema kedua (bir. 126 – 151) 

Coda (bir. 152 – 170) 

 

Bagian eksposisi  

Tema pertama 

Bir. 1 – 7 
Tangan kanan memainkan melodi dengan iringan 

chordal pada tangan kiri. 

Bir. 8 - 15 
Iringan tangan kiri berubah menjadi pola triplet dengan 

melodi tetap pada tangan kanan. 

Bir. 16 - 19 
Tonalitas pindah ke F mayor, iringan chordal pada 

tangan kiri. 

Bir. 20 
Tonalitas kembali ke C mayor. Pola triplet pada tangan 

kiri. 

Transisi 

Bir. 20 – 23 
Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan iringan yang berupa triplet. 

Bir. 24 – 31 

Tonalitas pindah ke G mayor. Tangan kanan 

memainkan melodi sedangkan tangan kiri memainkan 

iringan yang berupa triplet. 
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Bir. 32 – 35 Tangan kanan dan kiri bermain secara homofonik. 

Tema kedua 

Bir. 36 – 41/3 
Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan iringan yang berupa triplet. 

Bir. 41/4 – 

50/3 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan iringan yang berupa chordal. 

Bir. 50/4 – 

62/3 
Merupakan repetisi dari bir. 45/4 – 48/3 dengan variasi. 

Coda  

Bir. 62/4 – 67/ 

3 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan iringan yang berupa triplet.  

Bagian pengembangan 

Bagian I 

Bir. 67/4 – 

71/3 
Pengantar masuk ke bagian pengembangan. 

Bir. 71/4 – 78 
Merupakan modulasi kuart murni dari bir. 8/4 – 16/3 

dengan sedikit perubahan. 

Bagian II 

Bir. 78 - 85 

Triplet berpindah ke tangan kanan, harmoni adalah 

kombinasi dari pergerakan V7-I yaitu dari C7 – F mayor, 

D7 – G mayor , E7 – A minor. 

Bir. 86 - 90 

Bir. 87 merupakan sekuens turun dari bir. 86, bir. 88 

merupakan sekuens turun dari bir. 87, sedangkan bir. 89 

merupakan sekuens turun dari bir. 88. Bir. 90 

merupakan repetisi dari bir. 89 dengan perubahan pada 
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bas. 

Bir. 91 - 93 Bir. 92 – 93 menggunakan akor D# diminished.  

Bir. 94 - 96 

Bir. 94 menggunakan akor A minor dan E7, bir. 95 

menggunakan akor F mayor dan E mayor, sedangkan 

bir. 96 menggunakan akor D# diminished dan G# 

diminished. 

Bir. 97 – 100/2 
Bir. 97 menggunakan akor A minor, bir. 98 

menggunakan akor B¨ mayor. 

Bagian rekapitulasi 

Tema pertama 

Bir. 103/4 - 

110 

Repetisi bir. 1 – 7 dengan melodi turun satu oktaf 

  

Bir. 117/4 – 

125 

Repetisi bir. 26/4 – 35 dengan modulasi kuart murni 

Tema kedua 

Bir. 126 – 151 
Bir. 126 – 150 repetisi bir. 36 – 60 dengan modulasi kuart 

murni. 

Coda 

Bir. 152 – 159 Repetisi bir. 8/4 - 15 

Bir. 160 - 170 Bir. 160 – 163 direpetisi di bir. 164 – 168/2. 

 

2. Analisis struktural Adagio 

A 

Bir. 1 - 4 Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 
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kiri memainkan iringan yang berupa block chord. Kadens 

yang digunakan adalah half cadence. 

Bir. 5 - 8 
Merupakan repetitisi dari bir. 1 – 4 dengan variasi pada 

melodi dan iringan. 

B 

Bir. 9 - 10 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass. Tonalitas berpindah ke 

C mayor. 

Bir. 11 - 12 
Merupakan repetisi dari bir. 9 – 10 dengan variasi pada 

tangan kanan. 

Bir. 13 – 14 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass. Pada bir. 14 akor yang 

digunakan berganti setiap ketukan. 

Bir. 15 – 16 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass. Bir. 16 merupakan 

repetisi dari bir. 15 dengan variasi pada melodi. Dan 

iringan. 

Codetta 

Bir. 17 - 18 
Tangan kanan memainkan melodi double notes dengan 

interval terst sedangkan tangan kiri memainkan iringan. 

Bir. 19 - 21 
Tangan kanan memainkan melodi yang diambil dari 

suara kedua bir. 17 – 18 dengan variasi. 

A‟ 

Bir. 22 - 23 

Tonalitas kembali ke F mayor pada bir. 23. Melodi pada 

bir. 23 merupakan sekuens sejauh kuart murni lebih 

tinggi dari melodi pada bir. 22 
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Bir. 24 - 25 
Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass. 

Bir. 26 - 29 
Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass.  

B‟ 

Bir. 30 – 31 
Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass.  

Bir. 32 – 33 

Merupakan repetisi dari bir. 30 – 31 dengan variasi pada 

tangan kanan. Melodi dimainkan pada register yang 

berbeda. 

Bir. 34 – 35 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass. Pada bir. 14 akor yang 

digunakan berganti setiap ketukan. 

Bir. 36 – 37 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan pola alberti bass. Bir. 37 merupakan 

repetisi dari bir. 36 dengan variasi pada melodi dan 

iringan. 

Codetta 

Bir. 38 – 39 
Tangan kanan memainkan melodi double notes dengan 

interval terst. 

Bir. 40 - 42 
Tangan kanan memainkan melodi yang diambil dari 

suara kedua bir. 38 – 39 dengan variasi. 
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3. Analisis struktural Allegro 

Motif yang digunakan adalah:  

 

 

A 

Bir. 1 - 4 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan iringan yang berupa block chord. Kadens 

yang digunakan adalah half cadence. 

Bir. 5 - 8 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan tangan 

kiri memainkan iringan yang berupa block chord. Kadens 

yang digunakan adalah kadens otentik sempurna. 

Bir. 9 - 12 
Tangan kanan memainkan melodi yang ritmenya 

diambil dari motif utama. 

Bir. 13 - 17 
Tangan kanan dan kiri memainkan ritme dari motif 

utama secara bergantian. 

Bir. 18 - 25 Merupakan repetisi dari bir. 1 - 8 

A‟ 

Bir. 26 - 29 

Merupakan sekuens sejauh kuint murni dari bir. 1 – 4 

dengan variasi pada melodi di bir. 26 dan iringan. 

Tonalitas pindah ke G mayor. 

Bir. 30 - 33 

Tangan kiri memainkan ritme dari motif utama pada 

bir. 30 – 32. Tangan kanan memainkan double notes 

dengan interval terst pada bir. 30 – 32 lalu kemudian 

berubah menjadi triplet pada bir. 33. 

Bir. 34 - 38 Bir. 34 – 37 merupakan repetisi dari bir. 30 – 33 dengan 
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variasi pada tangan kiri. 

Bir. 39 - 42 
Tangan kanan dan kiri memainkan ritme dari motif 

utama. Akor yang digunakan adalah E diminished. 

Bir. 43 - 45 Tangan kanan memainkan ritme dari motif utama. 

Bir. 46 - 53 

Merupakan repetisi dari bir. 1 – 8 dengan variasi pada 

iringan dan penulisan melodi. Tonalitas kembali ke C 

mayor. 

B 

Bir. 54 – 57 

Tonalitas pindah ke C minor. Tangan kanan memainkan 

melodi sedangkan tangan kiri memainkan pola iringan 

dengan interval oktaf. 

Bir. 58 – 62 

Tangan kanan memainkan melodi yang berupa not-not 

seperdelapan sedangkan tangan kiri memainkan 

iringan. 

Bir. 63 - 64 

Tangan kanan memainkan pasase dua suara yang saling 

bersahutan. Tangan kiri memainkan iringan yang 

berupa not-not seperdelapan. 

Bir. 65 - 66 Merupakan repetisi dari bir. 63 – 64. 

Bir. 67 – 69 

Tangan kanan pasase dua suarayang saling bersahutan. 

Tangan kiri memainkan iringan yang berupa not-not 

seperdelapan. 

A 

Bir. 70 – 86 Merupakan repetisi dari bir. 1 – 16 

Bir. 87 – 92 
Merupakan repetisi dari bir. 17 – 22 dengan variasi pada 

tangan kanan. 
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Bir. 93 - 98 
Bagian Coda. Menggunakan kadens otentik sempurna. 

Bir. 95 – 96 merupakan repetisi dari bir. 93 – 94. 

 

4. Analisis teknik 

Sonata ini terdiri dari tiga movement. Dalam membawakan movement 

pertama diperlukan penguasaan teknik untuk memainkan pola iringan 

triplet dengan rata dan dinamika lembut. Penyaji harus dapat 

membawakan movement kedua dengan mengalir walau terdapat banyak 

artikulasi staccato. Movement ketiga membutuhkan perhatian khusus 

pada pola ritmik motif melodi. Pola ritmik melodi tersebut harus 

dimainkan dengan perbandingan yang tepat antara not seperdelapan 

bertitik dengan not seperenambelas tanpa memutus kalimat lagu. 

C. Variations in E Major “sur un Air allemand” karya Frederick Chopin 

Karya berbentuk tema variasi ini merupakan salah satu dari sedikit 

bentuk tema variasi yang digubah Chopin. Chopin menggubah karya ini pada 

tahun 1826. Karya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu introduksi yang 

menuntut kejernihan dan kecepatan, tema yang sederhana, dan empat variasi, 

dimana variasi keempat ditutup dengan waltz. Tema dari variasi ini diambil 

dari lagu rakyat Jerman, Der Schweizerbub. Secara keseluruhan, pengolahan 

tema hanya terjadi pada melodi dan suasana, progresi harmoni yang dipakai 

sama dengan progresi harmoni yang terdapat pada tema. 

1. Analisis Struktural 

Introduksi 

Bir. 1 Menggunakan akor I, tangan kanan memainkan pola 
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arpeggio E mayor. 

Bir. 2 

Progresi I-V, kadens tidak sempurna, terdapat akor C#7 di 

ketukan 4 yang berfungsi sebagai dominan ke akor F# 

minor di birama berikut. 

Bir. 3 - 4 Sekuensi sekonde besar naik dari birama 1-2. 

Bir. 5 - 8 

Tangan kanan memainkan pola tangga nada dan kiri 

memainkan block chord dengan progresi V7-I (E7-A, C#7-

F#m, A7-D, F#7-Bm, D7-G, B7-Em). 

Bir. 9 - 10 
Tangan kanan memainkan akor C mayor, tangan kiri 

memainkan pola arpeggio C mayor. 

Bir. 11 - 14 
Permainan arpeggio di tangan kanan dengan harmoni B7 

mayor. 

Tema 

Bagian tema memakai melodi di tangan kanan dengan iringan di 

tangan kiri. Struktur yang digunakan adalah A-B-A‟. Bagian tema 

memakai tempo Andantino. Terdapat keterangan semplice senza 

ornamenti di awal lagu yang berarti bagian tema ini dimainkan secara 

sederhana tanpa ornamentasi. 

Bir. 15 - 18 

Tangan kanan memainkan melodi satu suara, tangan kiri 

memainkan broken chord dari progresi I-V. Bagian ini 

merupakan bagian A. 

Bir. 19 - 22 

Tangan kanan memainkan melodi dua suara dengan jarak 

terts, iringan masih di tangan kiri. Bagian ini merupakan 

bagian B. 

Bir. 22/4 - 

26 

Merupakan repetisi dari bir. 15 - 18,yang berbeda 

hanyalah adanya penambahan suara berjarak terts pada 
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melodi di bir. 22/4 dan 23/1. Bagian ini merupakan 

bagian A‟. 

Variasi I 

Variasi pertama mengolah melodi dengan pola ritmis yang berbeda dari 

tema, yaitu mengganti ritme melodi dengan pola triplet dan 

menambahkan not-not sisipan serta beberapa ornamentasi di antara 

melodi. Harmoni yang digunakan sama seperti pada tema. Terdapat 

keterangan elegamente di awal lagu yang berarti bagian ini lebih bersifat 

elegan dibanding tema yang sederhana. 

Bir. 27 – 31 

Merupakan variasi dari bir. 15 - 18, tangan kanan 

memainkan melodi dengan pola triplet, tangan kiri 

memainkan iringan dengan pola kordal. Bagian ini 

merupakan bagian A. 

Bir. 32 – 35 

Merupakan variasi dari bir. 19 - 22, melodi dua 

suara masih pada tangan kanan dengan pola 

triplet, iringan kordal dengan beberapa 

penambahan triplet di tangan kiri. Terdapat 

perlambatan (poco rall.) pada bir. 34 untuk 

menghantar masuk ke bagian selanjutnya di  bir. 

36. Bagian ini merupakan bagian B. 

Bir. 36 - 39 
Merupakan repetisi dari bir. 27 – 31. Bagian ini 

merupakan bagian A‟. 

Variasi II 

Variasi kedua bersifat jenaka dengan adanya keterangan scherzando di 

awal bagian.Terdapat banyak lompatan-lompatan interval baik di 

tangan kanan maupun kiri yang menggambarkan kejenakaan. Variasi 
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ini memunculkan banyak kontras dinamika seperti pergantian antara p, 

fz, dan f.  Harmoni masih sama seperti pada tema. 

Bir. 40 – 44 

Merupakan variasi dari bir. 15 - 18. Tangan kanan 

dan kiri bertekstur kordal dengan banyak lompatan 

interval yang cukup jauh. Terdapat banyak kontras 

dinamika, penggunaan nada hias berupa acciacatura 

pada melodi. 

Bir. 45 – 48 
Merupakan variasi dari bir. 19 - 22. Pengolahan 

sama dengan bagian A. 

Bir. 49 - 53 Merupakan repetisi dari bir. 40 – 44. 

Variasi III 

Variasi ketiga bersifat tenang dengan adanya keterangan 

tranquillamente. Penggunaan pola arpeggio pada tangan kiri 

memunculkan kesan yang mengalir. Harmoni yang digunakan sama 

dengan tema. 

Bir. 54 - 58 

Merupakan variasi dari bir. 15 - 18. Melodi tetap 

pada tangan kanan, memakai dua suara atau lebih. 

Tangan kiri memainkan pola arpeggio dengan 

penambahan beberapa nada kromatis. 

Bir. 59 - 62 
Merupakan variasi dari bir. 19 - 22. Pengolahan 

sama dengan bagian A. 

Bir. 63 - 66 Merupakan repetisi dari bir. 54 - 58 

Variasi IV 

Bir. 67 - 71 

Merupakan variasi dari bir. 15 - 18. Berada dalam 

tonalitas E minor. Tangan kanan memainkan 

melodi lebih rendah 1 oktaf dari tema, tangan kiri 
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memainkan iringan. Bagian ini bersifat polifonis. 

Terdapat ornamen seperti trill pada tangan kanan 

Bir. 72 - 73 

Tonalitas berpindah ke G mayor. Tangan kanan 

memainkan melodi dengan akor yang lebih penuh 

dan ornamentasi di suara luar. Tangan kiri iringan 

dengan pola arpeggio di birama 73. 

Bir. 74 - 75 

Merupakan sekuensi turun terts dari bir. 72 - 73 

dengan beberapa perubahan seperti perpindahan 

ornamentasi ke suara dalam tangan kanan. 

Bir. 76 - 80 Merupakan repetisi dari bir. 67-71 

Waltz 

Bir. 81 – 88 
Tangan kanan memainkan melodi sedangakn 

tangan kiri memainkan irama waltz. 

Bir. 89 – 96/2 

Bir. 89 – 92 merupakan repetisi dari bir. 81 – 84 

dengan sedikit perubahan . Bagian ini ditutup 

dengan kadens otentik sempurna. 

Bir. 96/3 - 104 

Tangan kanan memainkan melodi sedangkan 

tangan kiri memainkan pola iringan yang berupa 

arpeggio. 

Bir. 105 - 112 
Merupakan repetisi dari bir. 81 – 88 dengan sedikit 

perubahan pada bir. 112. 

Bir. 113 – 120/2 
Repetisi dari bir. 89 – 96/2 dengan sedikit 

perubahan pada bir. 114. 

Bir. 120/3 - 128 
Repetisi dari bir. 96/3 – 104 dengan sedikit 

perubahan pada bir. 120/3 dan bir. 128. 

Bir. 129 – 136 Repetisi dari bir. 81 – 88 dengan sedikit perubahan 
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pada bir. 129 dan bir. 136. 

Bir. 137 - 146 

Bir. 137 – 139 merupakan repetisi dari bir. 89 – 91 

dengan sedikit perubahan pada bir. 138 dan 139. 

Bir. 141 – 142 merupakan sekuens sejauh sekonde 

besar lebih tinggi dari bir. 139 – 140.  

Bir. 147 - 154 

Tangan kanan memainkan tangga nada E mayor 

yang bergerak turun dalam not seperdelapanan 

sedangkan tangan kiri memainkan irama waltz. Bir. 

151 – 153/2 merupakan repetisi dari bir. 147 – 

149/3. 

Bir. 155 - 162 

Progresi yang digunakan adalah E mayor lalu E 

diminished (bir. 155 dan 156), E mayor (bir. 157), dan 

B mayor (bir. 158). Bir. 159 – 162 merupakan 

repetisi dengan sedikit perubahan dari bir. 155 – 

158 yang berada satu oktaf lebih tinggi. 

Bir. 163 - 170 

Tangan kanan memainkan pasase not seperdelapan 

sedangkan tangan kiri memainkan iringan. 

Progresi yang dipakai adalah progresi akor I – V (E 

mayor – B mayor) yang diulang-ulang. 

Bir. 171 – 177 
Pasase ini merupakan kadens yang diekstensi. 

(extended cadence). 

 

2. Analisis teknik 

Komposisi ini dibuka dengan introduksi, diikuti dengan tema, empat 

variasi, dan ditutup dengan waltz. Setiap bagian harus dibawakan sesuai 

dengan karakternya masing-masing. Introduksi membutuhkan virtuositas 

tangan kanan untuk memainkan pasase-pasase skalar dan arpeggio dalam 
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tempo cepat. Variasi pertama dan kedua membutuhkan ketepatan dalam 

memainkan lompatan interval yang jauh. Variasi ketiga membutuhkan 

keluwesan tangan kiri untuk memainkan pola iringan dengan lembut dan 

mengalir. Dalam memainkan bagian waltz dibutuhkan kontras dinamika 

antar bagian. 

 

D. Danzas Argentina karya Alberto Evaristo Ginastera 

1. Analisis struktural Danza del Viejo Boyero 

Pada bagian pertama ini, tangan kanan memainkan hanya tuts putih 

sedangkan tangan kiri memainkan tangga nada pentatonis yang terdiri 

dari nada A¨-B¨-D¨-E¨-G¨. Tangan kanan memainkan pola akor yang 

terdiri dari interval sekonde dan terts. 

A 

Bir. 1 - 10 

Tangan kanan dan kiri bergantian memainkan 

motif a (bir. 1 – 4) : 

 

Motif a diulang kembali dengan sedikit perubahan 

(bir. 5 – 8). Terdapat transisi ke bagian B (bir. 9 – 

10). 

B 

Bir. 11 - 18 
Tangan kanan dan kiri memainkan motif b (bir. 11 

– 16) : 
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Tangan kiri selalu memainkan pola ritmik yang 

sama sedangkan pada tangan kanan terjadi 

beberapa perubahan pola (bir. 17 - 18) 

Bir. 19 - 26 

Bir. 19 - 26 merupakan repetisi dari bir. 11 - 18 

dengan jarak kuint murni lebih tinggi. Terdapat 

sedikit perubahan pada birama 26. 

Bir. 27 - 34/4 

Bir. 27 - 34 merupakan repetisi dengan transposisi 

dari bir. 19 - 26. Tangan kanan ditransposisi dengan 

jarak kuint murni ke atas sedangkan tangan kiri 

ditransposisi dengan jarak sekst besar ke atas. 

Terdapat penambahan nada pada ketukan 3 dan 4 

di tiap biramanya. 

Bir. 34/5 - 40 

Bir. 34/5 - 37 menggunakan motif c : 

 

Pada bir. 36/5 - 40/2 menggunakan akor Em7, FM7, 

Dm7, CM7. 

A 

Bir. 41 - 48 Bir. 41 - 48 merupakan repetisi motif a. 

C 

Bir. 49 - 61 
Tangan kanan dan kiri memainkan motif c dengan 

sedikit perubahan. 

A‟ 
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Bir. 62 - 76 

Bir. 62 - 70 merupakan repetisi dari A, sedangkan 

bir. 71 - 76 menggunakan penggalan yang diambil 

dari bagian A. 

Bir. 77 - 81 

Terdapat arpeggio dalam jarak kuart yang terdiri 

dari nada E-A-D-G-B-E (mengimitasi susunan nada 

open string pada gitar). 

 

2. Analisis struktural Danza de la Moza Donosa 

Motif iringan yang digunakan sepanjang lagu adalah : 

 

Secara umum pola melodik tangan kiri menggunakan lompatan interval 

kuint. 

A 

Bir. 1 - 11 

Tiga birama awal dibuka dengan tangan kiri yang 

memainkan motif iringan tanpa melodi. Melodi 

menggunakan motif a : 

 

Bir. 12 - 24 
Motif melodi a masih dipakai, kini dengan 

penambahan suara 2. 

B 

Bir. 25 - 40/4 

Tangan kiri masih memainkan pola ritmik yang 

sama dengan penambahan not pada ketukan 4 dan 

5 sehingga membentuk interval kuart atau kuint. 
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Tangan kanan memainkan melodi dua suara yang 

juga membentuk interval kuart dan kuint. Motif 

ritmik yang dipakai dalam melodi yaitu : 

 

C 

Bir. 40/5 - 52/4 
Tangan kanan memainkan melodi oktaf dengan 

penambahan interval kuart dan kuint di tengahnya. 

Bir. 52/5 - 61 
Pada bir. 52/5 - 59 tangan kanan memainkan hanya 

melodi tunggal dengan motif seperti pada B. 

A‟ 

Bir. 62 - 81 
Melodi memakai motif a dengan penambahan 

suara kedua yang berjarak terts. 

 

3. Analisis Struktural Danza del Gaucho Matrero 

A  

Bir. 1 - 16/4 

Terdapat  empat frase reguler yang tiap frasenya 

terdiri dari empat birama. Masing-masing tangan 

hanya memainkan not tunggal dalam tangga nada 

kromatik, kecuali pada akhir frase ketiga dan 

keempat dimana tangan kanan memainkan akor 

kombinasi interval sekonde, terts, dan kuint. 

Bir. 16/5 - 20 

Tangan kiri memainkan interval sekonde. Tangan 

kanan juga memainkan interval sekonde dengan 

pola ritmik c pada “Danza del Viejo Boyero” 

dengan sedikit perubahan (bir. 16/5 - 20). 
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B  

Bir. 21 - 24 

Tangan kanan memainkan akor kombinasi interval 

sekonde, terts, dan kuart pada ketukan 3 dan 6 di 

tiap biramanya. 

Bir. 25 - 32 

Tangan kanan masih memainkan akor yang sama 

dengan birama-birama sebelumnya, tetapi kini 

dengan pola ritmik yang tidak teratur. Tangan kiri 

memainkan pola yang selalu berulang setiap empat 

ketukan. 

A „ 

Bir. 33 - 48 
Terdapat  repetisi dari bir. 1 - 16 dengan sedikit 

perubahan ( bir. 39 - 40 dan bir. 47 - 48). 

Bir. 49 - 57 

Bir. 49 - 57 menggunakan materi yang sama dengan 

bir. 17 - 20. Terdapat glisando naik dari G2 sampai 

B5 di tangan kanan untuk menghantar ke bagian 

selanjutnya (bir. 57). 

C  

Bir. 58 - 70 

Tangan kanan memainkan melodi yang 

diharmonisasi dalam jarak terts sehingga 

membentuk akor mayor. Bir. 58 - 70 menggunakan 

materi motif seperti pada bir. 17 - 20. 

Bir. 71 - 82 

Tanda mula yang dipakai pada tangan kiri berubah 

menjadi 5 mol sedangkan tangan kanan tetap pada 

tangga nada natural (mengingatkan kembali 

bitonalitas pada komposisi pertama).  

Bir. 83 - 102 Tanda mula tangan kiri kembali lagi menjadi 
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natural. Terdapat ritardando molto (bir. 101-102). 

D  

Bir. 103 - 120 

Terdapat accelerando (bir.103 – 104)  dan kembali 

lagi ke a tempo (bir. 105). Terdapat tanda violente 

yang berarti dimainkan dengan keras dan 

bertenaga. Bagian ini dimainkan dalam tangga 

nada C mayor. Menggunakan progresi akor C 

mayor – F mayor – G mayor dengan pedal point 

pada nada C. 

Bir. 121 - 132 
Tonalitas berpindah ke A¨ mayor ditandai dengan 

tanda mula empat mol. 

Bir. 133 - 155 Tonalitas kembali lagi ke C mayor. 

A‟‟ 

Bir. 156 - 182 Merupakan repetisi dari bir. 33 - 48. 

Bir. 183 - 192 

Merupakan repetisi dari bir. 49 - 57 dengan 

perubahan. Tangan kiri memainkan arpeggio G¨ 

mayor tangan kanan memainkan akor-akor pada 

ketukan 1, 3, dan 5 sehingga memunculkan kesan 

sukat 3/4 (bir. 190 – 191). 

C‟ 

Bir. 193 - 205 
Merupakan repetisi dari bir. 58 - 70 dengan 

perubahan. 

Bir. 205 - 220 Menggunakan materi ritmis dari bir. 72 - 73. 

D‟ 

Bir. 221 - 237 Bir. 221 - 237 menggunakan materi ritmis dari bir. 
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103 - 120 

Bir. 238 - 242 
Terdapat glisando naik dan turun sebagai penutup 

(bir. 238 – 239). 

 

4. Analisis Teknik 

Karya ini merupakan karya modern yang sangat ritmikal sehingga 

membutuhkan penguasaan pola ritmis yang sangat kuat. Semua bagian 

membutuhkan teknik yang tinggi supaya dapat memainkan semua pasase 

cepat, baik dalam dinamika lembut maupun keras. Terdapat rentang 

dinamika yang sangat luas pada bagian ketiga, yaitu dari pp sampai ffff. 

Warna suara yang dibutuhkan pada bagian pertama dan ketiga adalah 

warna suara yang tajam dan cemerlang. Bagian kedua membutuhkan 

warna suara yang hangat dan lebih ekspresif dari bagian lainnya. Semua 

dinamika keras pada ketiga bagian dimainkan dengan warna suara yang 

sangat penuh. 

 




