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BAB III 

ANALISIS KOMPOSISI 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis struktural komposisi 

Nocturne yang telah disusun sebelumnya. Hasil analisis struktural akan 

dipaparkan mengenai bagaimana mengembangkan melodi, harmoni, dan pola 

ritme yang digunakan dalam komposisi tersebut. Identifikasi analisis struktural 

komposisi tersebut dipaparkan menjadi bagian besar terlebih dahulu, kemudian 

dilanjutkan dengan bagian yang lebih kecil.  

 Di bawah ini adalah  penjabaran analisis struktural dari komposisi 

“Nocturne untuk Solo Piano dengan Menggunakan Lagu Anak-anak Indonesia 

sebagai Inspirasi”: 

1. Nocturne in Eb Major dengan menggunakan lagu anak-anak Indonesia 

yang berjudul Nina Bobo. Tangga nada Eb Mayor dipilih karena 

tangga nada tersebut menggambarkan suatu perasaan yang tenang 

dan lembut. 

2. Nocturne in C Major dengan menggunakan lagu anak-anak Indonesia 

yang berjudul Bintang Kecil. Tangga nada C Mayor dipilih karena 

tangga nada tersebut menggambarkan kesederhanaan. 

3. Nocturne in A Major dengan menggunakan lagu anak-anak Indonesia 

yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Tangga nada A Mayor dipilih 

karena tangga nada ini menggambarkan tentang perasaan yang penuh 

harapan menantikan sesuatu yang sulit untuk diraih. 
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A. Nocturne in Eb Major – Nina Bobo 

Komposisi ini menggunakan struktur bentuk bebas dengan menggunakan 

tonalitas Eb Mayor. Dengan struktur sebagai berikut AA’BB’A”. 

 

No Birama Deskripsi 

1. 1-4 Lagu ini menggunakan tanda sukat 4/4. Introduksi dengan 

menggunakan half cadence 

2. 5-12 Bagian A, birama 5-8 merupakan frase antecedence, dilanjutkan 

birama 9-12 merupakan frase consequence yang diakhiri dengan 

authentic cadence. Pada birama ke-8 ketuk ke-4 terdapat auxiliary 

tone pada pola iringan arpeggio (pada nada teratas dari akord 

tersebut). Pada birama ke-12 ketuk ke-2,3,4 terdapat progresi 

harmoni yang cukup rapat. 

3. 13-20 Bagian A’, birama 13-16 merupakan frase antecedence, 

dilanjutkan birama 17-20 merupakan frase consequence yang 

diakhiri dengan authentic cadence.  Pada birama ke-14 ketuk ke-4 

terdapat akord pivo1 terhadap tangga nada Eb mayor, akord 

sebelumnya, merupakan akord VI. Terhadap tangga nada F 

minor, akord sesudahnya, merupakan akord V. 

4. 21-28 Episode I yang berfungsi sebagai persiapan modulasi ke G 

minor. Pada birama ke-23 ketuk ke-2 terdapat auxiliary tone, 

dan pada ketuk ke-4 terdapat added tone (nada tambahan). Pada 

                                                           
1 Pivot berasal dari bahasa perancis yang berarti engsel. 
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birama ke-24 ketuk ke-1 dan ke-2 terdapat auxiliary tone. 

5. 29-32 Episode II yang berfungsi sebagai persiapan modulasi ke G 

mayor. Pada birama ke-30 menggunakan Tierce di Picardie2. 

6. 33-36 Bagian B, birama 33-34 merupakan frase antecedence,dilanjutkan 

birama 35-36 merupakan frase consequence. Pada birama ke 36-

38 terdapat rubato. 

7. 37-38 Jembatan dengan menggunakan unprepared suspension. 

8. 39-42 Bagian B’, birama 39-40 merupakan frase 

antecedence,dilanjutkan birama 41-42 merupakan frase 

consequence. 

9. 43-46 Bridge yang berfungsi untuk persiapan kembali ke tangga nada 

semula. Pada birama ke-45 berfungsi sebagai akord VI dari 

tangga nada Eb mayor. 

10. 47-54 Bagian A’’, birama 47-50 merupakan frase antecedence, 

dilanjutkan birama 51-54 merupakan frase consequence dan 

diakhiri dengan authentic cadence.  

11. 55-60 Penutup dengan menggunakan perubahan suasana harmoni 

dari mayor ke minor dan kembali ke mayor lagi dan pada 

birama ke 59-61 terdapat rubato. 

                                                           
2 Tierce di Picardie merupakan salah satu teknik dalam komposisi yang dikenal sebagai kadens 

dari minor dan berakhir dengan mayor. 
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       Notasi 3.1 birama 8                    Notasi 3.2 birama 12 

 

 

 

 

  Notasi 3.3 birama 14-15 
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 Notasi 3.4 birama 23-24 

 

 

 Notasi 3.5 birama 30-31 

 

Notasi 3.6 birama 37-38  
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          Notasi 3.7 birama 45 

 

 

B. Nocturne in C Major – Bintang Kecil 

Komposisi ini menggunakan struktur bentuk bebas dengan menggunakan 

tonalitas C Mayor. Dengan struktur sebagai berikut AA’BCDE. 

 

No Birama Deskripsi 

1. 1-12 Lagu ini menggunakan tanda sukat ¾. Bagian A, birama 1-6 

merupakan frase antecedence, dan birama 7-12 merupakan frase 

consequence yang diakhiri dengan half cadence. Pada birama ke 

1 menggunakan progresi akord yang tidak lazim (akord yang 

diambil secara bebas berdasarkan common tone.  

2. 13-24 Bagian A’, birama 13-18 yang merupakan frase antecedence, 

dan birama 19-24 merupakan frase consequence yang diakhiri 

dengan half cadence. 

3. 24-26 Perpanjangan dari frase penutup dengan menggunakan 
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deretan tangga nada. 

4. 27-39 Bagian B, birama 27-33 merupakan frase antecedence, dan 

birama 34-39 merupakan frase consequence. 

5. 40-49 Transisi dengan menggunakan triplet untuk persiapan 

modulasi ke tangga nada Bb Mayor. Pada birama ke-41 dan 

ke-45 ketuk ke-1 menggunakan neapolitan sixth. Pada birama 

ke-47-49 terdapat rallentando.3 

6. 50-61 Bagian C, dimulai dari birama 50-55 merupakan frase 

antecedence, dan birama 56-61 merupakan frase consequence dan 

diakhiri dengan half cadence. 

7. 62-68 Perpanjangan dari frase penutup yang menggunakan sisipan 

akord. Pada birama ke 62-64 terdapat rallentando dan birama 

ke 65 terdapat poco tenuto.4 

8. 69-82 Bagian D, birama 69-75 merupakan frase antecedence, dan 

birama 76-82 merupakan frase consequence. Pada bagian ini 

melodi dimainkan oleh tangan kiri dan tangan kanan sebagai 

pengiring berupa block chord yang dimainkan dengan arpeggio.5 

9. 83-86 Jembatan menggunakan pergerakan harmoni dari Bb mayor-

Eb7/Db yang mengantar menuju ke tangga nada semula. 

                                                           
3
 Rallentando artinya memperlambat tempo (secara berangsur-angsur).  

4
 Poco Tenuto artinya sedikit ditahan. 

5
 Arpeggio artinya teknik  memainkan alat musik dengan membunyikan nada-nada akord secara 

hampir serentak, seperti yang terdengar dalam permainan harpa. 
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10. 87-98 Bagian E, birama 87-92 merupakan frase antecedence, dan 

birama 93-98 merupakan frase consequence dan sekaligus 

sebagai ending yang diakhiri dengan menggunakan authentic 

cadence. 

 

 

 

Notasi 3.8 birama 24  Notasi 3.9 birama 25 

 

 

 

Notasi 3.10 birama 41  Notasi 3.11 birama 62 
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  Notasi 3.12 birama 63-68 

 

 

 

  Notasi 3.13 birama 83-86 

 

 

C. Nocturne in A Major – Ambilkan Bulan Bu 

Komposisi ini menggunakan struktur bentuk bebas dengan menggunakan 

tonalitas A Mayor. Dengan struktur sebagai berikut ABCA’. 

 

No Birama Deskripsi 
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1. 1-5 Lagu ini menggunakan tanda sukat 4/4. Introduksi 

menggunakan pedal point pada tonika sampai birama ke-4. 

Pada birama ke-5 menggunakan akord IV ke akord V. 

Introduksi ini diakhiri dengan half cadence. 

2. 6-10 Frase A dimulai dengan tanda sukat 2/4 pada birama ke-6 

dan pada birama ke-7 kembali lagi menggunakan tanda sukat 

4/4. Frase A berakhir pada birama ke-10 ketuk ke-3 ditutup 

dengan half cadence. 

3.  11-21 Episode I merupakan pengembangan dari frase A. Pada 

birama ke-17 terdapat jembatan/transisi untuk modulasi ke 

tangga nada Bb Mayor. Pada birama ke-21 terdapat tenuto, 

ritardando, dan beberapa fermata untuk memberi kesan yang 

dramatis sebelum menuju bagian B.  

4. 22-25 Bagian B yang merupakan pengolahan dari frase A pada lagu 

asli. Frase A dimainkan dalam tangga nada Bb Mayor dengan 

iringan tangan kiri menggunakan staccato. Frase A berakhir 

pada birama ke-25 ketuk ke-2 dan diakhiri dengan half cadence. 

5. 26-29 Muncul lagi pengolahan frase A dimulai dari birama ke-25 

ketuk ke-3 dengan menggunakan auxiliary tone. Frase A 

berakhir pada birama ke-29 ketuk ke-3 dengan menggunakan 

half cadence. 
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6. 30-39 Episode II mengambil potongan melodi awal lagu Ambilkan 

Bulan Bu dan dikembangkan dengan teknik eliminasi6 dan 

interpolasi.7 Pada birama ke-31 merupakan jembatan untuk 

modulasi ke tangga nada C mayor dengan menggunakan 

harmoni dari relasi minornya sebelum menuju cadence. Pada 

birama ke-35 terdapat augmented sixth dari C mayor dengan 

gaya prancis untuk mengantar menuju clise cadence dari 

tangga nada C mayor. Pada birama ke-39 terdapat molto rit, 

sebelum masuk ke bagian C. 

7. 40-43 Bagian C merupakan pengolahan dari frase B lagu aslinya. 

Frase B dimainkan dalam tangga nada C mayor. Dengan 

iringan tangan kiri yang menyajikan suasana yang lebih gagah 

(maestoso). 

8. 44-46 Pada birama ke-43 ketuk ke-3 merupakan frase A’ dari lagu 

asli. Frase A’ ini ditutup dengan menggunakan deceptive 

cadence (kadens menyimpang) yang langsung dilanjutkan 

transisi untuk menuju coda. 

9. 47-51 Pada birama ke-47 ketuk ke-1 merupakan transisi untuk 

menuju coda. Tangan kanan memainkan arpeggio. Pola iringan 

tangan kiri mengingatkan pada pola iringan bagian A. 

                                                           
6 Eliminasi merupakan salah satu teknik pengolahan motif dengan cara mengurangi harga nada, yaitu 

dengan mengganti dengan tanda istirahat atau memperpanjang nada yang sebelumnya. 
7 Interpolasi merupakan salah satu teknik pengolahan motif dengan cara memberi sisipan nada disebuah 

motif. 
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10. 52-58 Pada birama ke-52 merupakan bagian penutup dari transisi 

yang berupa echo (penggalan dari bagian terakhir frase A’). 

Pada birama ke-53 sampai ke-58 merupakan coda dengan 

menggunakan deceptive cadence. Pada birama ke-57 terdapat 

ritardando. 

 

 

  

         Notasi 3.14 birama 22      Notasi 3.15 birama 26 

 

   Notasi 3.16 birama 29-31 
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    Notasi 3.17 birama 35 

 

 

 

Notasi 3.18 birama 36-37 
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Notasi 3.19 birama 40    

  

 

 

 

Notasi 3.20 birama 52 

 

 

 


