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BAB I
PENDAHULUAN


	Diktat Ilmu Bentuk Analisis ini disusun untuk bahan pembelajaran mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Materi buku bahan pembelajaran ini mengacu kepada kurikulum yang ada pada Jurusan Pendidikan Seni Musik FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
	Buku diktat Ilmu Bentuk Analisis ini sebenarnya merupakan pengembangan dari materi-materi perkuliahan yang diberikan oleh Romo Karl Edmund Prier serta penataran-penetaran (semiloka) yang diadakan oleh Prof. Dieter Mark.
	Setelah mempelajari  bahan pembelajaran dalam diktat ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami kedudukan dan tujuan Ilmu Bentuk Analisis Musik. Dalam diktat ini akan dibahas antara lain: bentuk/struktur lagu, kalimat lagu, perioda, macam-macam phrase, analisa motif dan penggarapannya, tekstur, dan penggarapan variasi.
	Dalam pembahasan kali ini, lebih difokuskan pada tekstur homophoni, sedangkan tekstur poliphoni akan dibahas secara khusus pada buku berikutnya termasuk bentuk-bentuk yang kompleks (Compound Form).
	Buku Ilmu Bentuk Analisis Dasar ini dipergunakan untuk satu semester yang terdiri atas: Bab I. Pendahuluan; Bab II memberi penjelasan tentang struktur seksional dalam musik yang meliputi struktur phrase, kadens, perioda, dan kalimat. Selanjutnya, Bab III memberi penjelasan tentang bentuk sederhana satu bagian yang simetris dan tidak simetris. Bab IV tentang bentuk-bentuk lagu dua bagian dan kemungkinan-kemungkinannya. Bab V berisi tentang bentuk lagu tiga bagian dan kemungkinan-kemungkinannya. Bab VI tentang bentuk lagu tiga bagian yang diperluas. Bab VII tentang bentuk-bentuk penyimpangan (Irregular Form). Bab VIII tentang analisa motif yang mencakup tentang teknik pengolahan/penggarapannya. 
Namun demikian, untuk hasil yang baik dalam mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa sudah mampu memahami tentang Teori Musik dan Ilmu Harmoni terlebih dahulu.
	Penggunaan contoh-contoh/latihan-latihan sengaja dimaksudkan dalam tulisan dan bukan dalam lampiran, dengan maksud agar mahasiswa lebih cepat memahami. Disamping itu, masih ditambah dengan tugas-tugas terstuktur yang akan diberikan dalam tatap muka di perkuliahan dengan tugas-tugas yang lebih variatif.




























BAB II
STRUKTUR-STRUKTUR SEKSIONAL

	Dalam komposisi musik dapat dikatakan bahwa hamper tidak ada dua komposisi yang sama (identik) dalam struktur, namun demikian, ada prinsip-prinsip structural tertentu yang sebenarnya diikuti dalam semua musik. 
Dalam bab ini akan dibahas tentang prinsip-prinsip yang lebih khusus menyangkut bentuk seksional dalam musik. Adapun sasaran pembelajaran pada bab ini adalah :
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan struktur phrase dalam lagu
2. Mahasiswa mampu mengenali ciri dan karakter phrase Anteseden
3. Mahasiswa mampu mengenali ciri dan karakter phrase Konsekwen

A. STRUKTUR PHRASE
	Phrase dapat diartikan sebagai satu kesatuan (unit) yang secara konvensional terdiri atas empat birama panjangnya dan ditandai dengan sebuah kadens. Phrase secara umum merupakan dasar struktur dari bentuk Homophoni dan juga digunakan pada beberapa struktur Poliphoni. Sebuah phrase mengandung sebuah ide musikal yang penuh (lengkap).
	Meskipun secara umum panjang phrase adalah empat birama, namun tidak semua karya musik terdiri atas phrase-phrase empat birama yang tersusun rapi yang dikelompokkan ke dalam struktur-struktur kalimat yang teratur. Phrase-phrase musikal sangat beraneka ragam ukuran (pnjang pendeknya) dan kejelasannya. Hal inilah yang menyebabkan agak sulit untuk menentukan akhir sebuah phrase dan awal dimulainya phrase yang lain. Namun demikian, keanekaragaman struktur phrase tersebut, justru mempertinggi kelenturan (keluwesan) dalam musik.





	Selanjutnya phrase digolongkan dalam 2 jenis, yaitu :

1. Phrase Anteseden
    Phrase anteseden adalah phrase tanya atau phrase depan dalam suatu kalimat lagu yang merupakan pembuka kalimat, dan biasanya diakhiri dengan sebuah kadens setengah.

2. Phrase Konsekwen
    Phrase Konsekwen adalah phrase jawab atau phrase belakang dalam suatu kalimat lagu yang merupakan penutup kalimat, dan biasanya diakhiri dengan sebuah kadens sempurna.

Berikut dapat dilihat contoh phrase empat birama, dan contoh phrase yang menyimpang (irregular phrase)

Contoh Phrase 4 birama 
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Contoh phrase yang menyimpang (Irregular Phrase) :
Phrase 2 birama
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Diambil dari karya Dvorak, Symphony No. 5, second movement

Phrase 3 birama
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Diambil dari karya Beethoven, Symphony No.9, Scherzo

Phrase 5 birama
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Diambil dari karya St. Anthony Chorale







Phrase 6 birama
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Diambil dari karya Beethoven, Symphony No. 2, Finale

Phrase 7 birama
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Diambil dari karya Wendelssohn, Songs Without Words, No. 12

Phrase 8 birama
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Diambil dari karya Chopin, Mazurka, Op. 59, No. 3.



B. PERIODE atau KALIMAT
	Periode adalah gabungan dua phrase atau lebih dalam sebuah wujud yang bersambung sehingga bersama-sama membentuk sebuah unit seksional (Miller, ......: 166). Namun demikian, Periode secara umum teridir atas dua phrase; dimana akhir dari phrase pertama biasanya ditandai dengan Kadens Tengah dan akhir dari phrase kedua ditentukan oleh kadens yang bersifat konklusif/penyelesaian. Berikut contoh diagram Periode.
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	Menurut Dietr Mark berdasarkan “Bentuk Dasar Klasik”, nampak ada perbedaan yang jelas antara struktur Periode dengan struktur Kalimat. Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini.

1. Contoh-Contoh Periode
    a. Periode dengan skema :   a     b     /     a     c
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Diambil dari karya Mozart, KV 333, bagian 3.
    b. Periode dengan skema :    a     b     /     a     b
				  t     D          D     t 
   
Bentuk seperti ini disebut juga dengan istilah “Versetzung”
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Diambil dari karya Mozart, KV 457, tema pertama.

     c. Periode dengan skema :    a     b     /     a’     c
		d minor :             t     sD        tP
	        (F Mayor) :                              (T  D  T)
		a minor :                             tG        S6      D6-5       t
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Diambil dari karya Beethoven, Op. 28, bagian 2.



2. Contoh-Contoh Kalimat
    a. Kalimat dengan skema :     a          a     /     b     --------|
					T    D   T   D      Sp      D     T
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Diambil dari karya Mozart, KV 332, bagian I, birama-birama permulaan perkembangan.

    b. Kalimat dengan skema :     a       a     /     a     a     c
			                   2        2              1      1     ½     ½     ¼     ¼ 
			                t       D           t     D    t        t       D     D   
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Diambil dari karya Beethoven, Op. 2/1, bagian I
    c. Kalimat dengan skema :     a/a     b     b’     c
				     2        2      2        2
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Diambil dari karya Beethoven, Op. 31/3, bagian I

    d. Kalimat dengan skema :     a          a’     /     b     --------|
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				                2            2               2 + 2
		        a minor :     t    t      t        d     d     d            d
		        e minor :					     D    t
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Diambil dari karya Mozart, Sonata KV 331, bagian III.
    e. Kalimat dengan skema :     a     b     /     c     --------|     a’     b’     /     c’  ----------|
				    2      2             4                            2      2                4
				     T  D  T         S  D  T  T   S6  D          T   D   T      S   DT  T   S6   D2   T
			
				             Kalimat			   Kalimat								
							  Periode
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Diambil dari karya Mozart, Sonata KV 332, tema 2.



	Dari contoh-contoh tersebut terlihat bahwa Periode dan Kalimat mempunyai struktur yang berbeda. Hal ini dapat kita pertegas atau disimpulkan melalui diagram sebagai berikut :
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Dari contoh dan diagram tersebut, nampak pada Periode antara lain:
	Terjadi dialektis diantara phrasenya

Terjadi hubungan timbal balik
Terjadi perubahan pada phrase kedua tetapi  a  belum merupakan perkembangan
Selalu berakhir dengan tonika

Linear
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Dari contoh dan diagram tersebut, nampak bahwa :
	Terjadi perkembangan pada phrasenya

Tidak selalu diakhiri dengan tonika, dapat juga berakhir dengan dominan





BAB III
BENTUK LAGU SATU BAGIAN


	Bentuk lagu satu bagian merupakan suatu kesatuan yang dapat berdikari, artinya mempunyai arti dalam dirinya sendiri karena bentuknya “utuh” yaitu terdiri atas phrase anteseden dan phrase konsekwen.
	Lagu yang berbentuk satu bagian sangat ternatas jumlahnya. Hal ini disebabkan bentuk lagu satu bagian harus lebih kaya dan lebih padat bobotnya. Dalam pengkodean (memberi identifikasi) terdapat dua kemungkinan dalam lagu bentuk satu bagian, yaitu :

Bentuk A (a  a’), artinya Anteseden (phrase depan/phrase pertanyaan ditirukan atau diulang dengan sedikit perubahan dalam konsekwen (phrase belakang/phrase jawaban).

      Contoh :
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	Lagu Bagimu Negeri sukatnya 4/4, dan biasanya dinyanyikan dengan tempo lambat. Dengan demikian, akan terlihat bahwa “koma” baru terdapat pada akhir pertanyaan kedua (birama keempat) yang merupakan setengah kalimat (Anteseden) dan nampak phrasenya belum berakhir, karena melodi baru masuk pada akor dominan, sedangkan penyelesaiannya atau phrase jawab (Konsekwen) yaitu birama 5 sampai birama 8 dimana melodi masuk pada akor tonika.
	Dalam keseluruhan lagu Bagimu Negeri apabila kita cermati nampak bahwa pola iramanya sama dalam seluruh lagu, kecuali pada birama terakhir/birama ke delapan yang menggunakan melodi seperti di bawah ini.
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yang disebut dengan teknik deloyed.

	Pada lagu satu bagian ini juga nampak bahwa tidak ada kontras seperti dalam lagu dua bagian. Kekuatan lagu ini terletak dalam irama yang demikian, sehingga pengulangan yang ada tidak membosankan. Dilihat dari jumlah birama, nampak bahwa kalimat-kalimatnya simetris yaitu empat birama phrase Anteseden dan empat birama phrase Konsekwen.
	Lagu Bagimu Negeri terdiri atas satu kalimat saja, maka diberi kode A dan apabila dilengkapi dengan kode kalimatnya menjadi A (a, a’). Hal ini dikarenakan antara Anteseden (phrase tanya) dan Konsekwen (phrase jawab) hampir sama.

Bentuk A (a   x), artinya Anteseden (phrase pertanyaan/phrase depan) dan Konsekwen (phrase jawaban/phrase belakang) berbeda/berlainan.
      Contoh :
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Dalam lagu “Kole-Kole” terlihat bahwa potongan-potongan masing-masing phrase lagu tidak sama panjangnya (Asimetris). Hal ini sangat berbeda dengan contoh pertama (lagu Bagimu Negeri). Namun demikian, walaupun lagu tersebut tidak simetris apabila dinyanyikan tidak terasa janggal, yang sering menjadi pertanyaan adalah mengapa satu baris atau satu phrase (Anteseden/Konsekwen) tidak dibagi menjadi tiga pertanyaan?
	Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : apabila pada nada seperti di bawah ini,
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(birama 2 – 3 Anteseden) dan nada berikut ini.
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(birama 6 – 7 Konsekwen) dinyanyikan terasa bahwa lagunya (melodinya) belum selesai, apalagi kelanjutannya, yaitu :
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Serta nada-nada berikut ini.
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terlalu pendek untuk dijadikan potongan kalimat. Disini kesatuan kalimat lebih penting daripada  kepentingan masing-masing nada, dan inilah yang sering dilupakan/diabaikan dalam pelaksanaan bermusik.
	Dalam keseluruhan lagu “Kole-Kole” nampak pola irama yang hampir sama antara Anteseden dan Konsekwen, perbedaannya pada nada dan pembagian nilai nada.
	Lagu “Kole-Kole” yang terdiri atas 16 birama, masih merupakan lagu berbentuk satu bagian yang diulang. Dengan demikian dapat diidentifikas atau diberi kode A  A’, dan apabila dilengkapi dengan kode kalimatnya menjadi A (a  x); A’ (a’  x’0. Hal ini dikarenakan antara Anteseden (phrase pertanyaan) dan Konsekwen (phrase jawaban) termasuk berbeda.

Contoh Soal:
	Carilah dan identifikas sebuah lagu yang mempunyai bentuk satu bagian !




Latihan
	Tentukanlah bentuk/struktur lagu di bawah ini disertai dengan phrase-phrasenya.



	MERAH PUTIH
Tempo di Marcia								Ibu Sud
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