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BAB III 

ANALISIS REPERTOAR 

 

A.  Analisis lagu Ch'io Mai Vi Possa karya George Frideric Handel 

 Ch'io Mai Vi Possa (Aku Tidak Akan Pernah Bisa) merupakan 

aria dari opera seria karya George Frideric Handel yang berjudul 

Siroe, Re di Persia (Siroe Raja Persia). Libretto ditulis oleh Nicola 

Haym, merupakan hasil pengembangan dari karya sebelumnya 

oleh Pietro Metastasio. Pertunjukkan pertama kali digelar di King's 

Theater, London pada tanggal 17 Februari 1728. 

 Sebelum akhir tahun 1727, Handel menulis opera baru untuk 

musim dingin tahun 1728. Setelah Handel menyelesaikan overture, 

khorus pembuka, dan 6 aria, ia mengabaikan Genserico. Tidak ada 

keterangan jelas mengapa Handel berhenti menulisnya, namun ada 

kabar bahwa Akademi memberinya libretto yang lebih menarik, 

atau paling tidak lebih dapat menarik penonton. Meskipun 

demikian Handel tidak menyia-nyiakan musik yang telah 

ditulisnya untuk Genserico. Libretto yang baru dan menarik 

perhatiannya tersebut adalah libretto yang diadaptasi dari Siroe, re 

di Persia, yaitu opera seria kedua yang ditulis oleh Pietro Antonio 

Domenico Trapassi atau lebih dikenal dengan nama Pietro 

Metastasio. Siroe sudah diset untuk beberapa komponis 

sebelumnya, termasuk Porpora dan Vivaldi, sebelum akhirnya 

Haym mengadaptasinya untuk Royal Academy of Music di 

London. Atas pertimbangan ketenaran Metastasio dan 

kepopulerannya di penduduk London, Akademi membujuk Handel 

untuk berhenti menulis Genserico dan mengerjakan Siroe. Siroe 
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ditulis dengan terburu-buru oleh Handel. Ia menulis 5 dari 6 

Genserico aria dalam adegan I. Tiga aria pertama dalam Siroe 

diambil dari 3 opera sebelumnya dan dikembangkan ke arah yang 

baru, disesuaikan dengan teks oleh Metastasio. Handel tidak 

menyia-nyiakan apapun. Ia mentransfer overture ke tolomeo dan 

menggunakan materi dari coro dalam bagian terakhir dari opera 

tersebut. Aria keenam diambil dari 'Non ha forza' dalam cantata 

'Care selve'. Handel menyelesaikannya tanggal 5 Februari 1728 dan 

digelar pertama kali di King's Teater (teater raja) tanggal 17 

Februari.1 

 Opera Siroe, re di Persia ini bercerita tentang Raja Cosroe yang 

ingin memberikan tahtanya kepada putra keduanya bernama 

Medarse, melewati putra pertamanya, Siroe. Emira adalah Putri 

dari Cambaja, yang dengan diam-diam telah mencintai Siroe. Emira 

sudah lama menyamar sebagai laki-laki bernama Idaspe di Kastil 

Persia semenjak ayahnya, Asbite, dibunuh oleh raja Cosroe. Siroe 

tidak menyetujui tindakan balas dendam Emira serta ungkapan 

cinta dari Laodice, selir ayahnya. Malah ia memperingatkan 

ayahnya atas konspirasi melalui surat tak bernama. Laodice, selir 

ayahnya menuduh Siroe telah melakukan pelecehan seksual 

terhadapnya. Siroe mengaku bahwa ialah yang telah menulis surat 

tersebut tapi tidak membuka siapa dibalik konspirasi terhadap 

ayahnya. Medarse merasa yakin tahta ada ditangannya. 

 Siroe lelah akan permintaan Laodice dan keinginan Emira 

untuk membalas dendam. Ia pun berniat untuk bunuh diri dengan 

                                                             
1 http://www.handelhouse.org/discover/george-friederic-handel/opera-synopses/siroe 
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pedangnya sendiri. Ayahnya, raja Cosroe, yang kebetulan melihat 

kejadian itu, menyangka Siroe hendak membunuh Emira, ia pun 

langsung menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Emira yang 

berusaha membunuh raja Cosroe tertangkap oleh Medarse. Lagi-

lagi Emira berhasil membodohi raja Cosroe dengan kata-kata 

pujian. Medarse juga pura-pura berjanji membela nyawa ayahnya 

dengan nyawanya sendiri. Pada saat sendirian, raja Cosroe 

memaksa Siroe untuk mengungkapkan siapa dibalik konspirasi 

tersebut serta berjanji akan memberikan Laodice dan tahtanya. Raja 

Cosroe mengancam akan menghukum mati Siroe jika menolak 

memberi jawaban. Siroe tetap diam. Demi menyelamatkan Siroe, 

Laodice terpaksa mengatakan bahwa Idaspe (Emira) terlibat dalam 

konspirasi tersebut. 

 Seluruh kota membela Siroe. Raja Cosroe telah mengumumkan 

hukuman mati untuknya. Laodice mengaku ia berbohong pada raja 

dan memohon agar Siroe dibebaskan, begitu juga dengan Idaspe 

(Emira). Raja Cosroe teringat akan kenangan masa kecil Siroe, 

hatinya yang meluluhkan hati sang raja. Arasse, jendral sang raja, 

datang untuk mengumumkan kematian Siroe. Emira yang ada 

disamping raja Cosroe mengungkapkan identitas dirinya yang 

sebenarnya dan mengatakan bahwa Siroe memang tidak bersalah. 

Arasse diam-diam mengatakan pada Emira bahwa Siroe masih 

hidup. Emira akhirnya mengetahui aksi percobaan pembunuhan 

atas raja Cosroe, oleh Medarse kakaknya Siroe. Siroe mengampuni 

kakaknya. Sementara itu, terjadi pemberontakan di kerajaan. Siroe 

membantu ayahnya dan meminta Emira untuk melupakan rencana 

balas dendamnya. Raja Corsoe merestui hubungan Siroe dan Emira, 
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hingga akhirnya mereka menikah. Siroe pun diangkat menjadi raja 

baru. 

 Dalam beberapa kali Siroe mengekspresikan cintanya pada 

Emira. Aria dimana akhirnya Emira mengaku mencintai Siroe, 

'Ch'io mai vi possa' hanya merupakan aria dalam kunci minor dan 

seolah-olah tidak begitu penting. 

Ch'io mai vi possa Aku tidak akan pernah bisa, 

Lasciar d'amare, berhenti mencintaimu. 

Non lo credete Aku tidak percaya itu, 

Pupille care! Mataku! 

Ne men per gioco Tidak pula ketika bercanda 

V'ingannero, no. Aku membohongimu tentang ini. 

Ne men per gioco Tidak pula ketika bercanda, 

V'ingannero, pupille care, care, 
Ne men per gioco V'ingannero. 
Voi foste, e siete Le mie faville 

Aku membohongimu tentang ini, 

mataku, mataku, tidak pula ketika 
bercanda aku membohongimu. 
Kau adalah, dan menjadi bara 
cintaku. 

E voi sarete, Care pupille, Il 
mio ben foco Fin ch'io vivro. 

dan kau akan menjadi, Kekasihku 
yang berharga seperti mata, cinta 
sejatiku sepanjang aku hidup. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian A, B, C, D, Da capo dal segno, A, B, 

C, Fine. Diiringi oleh instrumen piano dalam tanda sukat 3/8, dan 

tempo Allegro. 

Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Birama Keterangan Tempo 

1 - 18 Introduksi dalam tonalitas E minor Allegro 

35 - 48 Bagian B: 
Dalam tonalitas E minor. 

 

35 - 44 Frase anteseden 1.  
41 - 43 Interlude/sisipan.  

45 - 48 Frase anteseden 2.  
49 - 52 Interlude/sisipan.  

53 - 89 Bagian C: Tonalitas E minor.  

53 - 60 Frase anteseden.  
59 - 60 Repetisi dari birama 55 - 56.  

61 - 72 Frase anteseden 1.  
73 - 85 Frase konsekuen 2.  
86 - 89 Frase konsekuen 3.  

90 - 101 Interlude/sisipan.  

102 - 132 Bagian D: 
Dalam tonalitas E minor. 

 

102 - 109 Frase anteseden.  
108 - 109 Repetisi dari birama 106 - 107.  
110 - 113 Frase konsekuen.  
114 - 121 Frase anteseden.  
122 - 128 Frase konsekuen 1.  
129 - 132 Frase konsekuen 2.  

131/3 - 132/1 Dalam tonalitas Gis minor.  
133 - 144 Interlude/sisipan dalam tonalitas E 

minor. 
Da capo dal segno, yang artinya 
kembali dari segno hingga Fine. Bentuk 
nyanyian A, B, C, yang dalam setiap 
ulangan melodi dibuat variasi. 

 

 

2. Analisis Teknik 

 Kesulitan dalam menyanyikan lagu ini terdapat pada beberapa 

bagian tertentu yaitu pada birama 73 - 79 dan birama 122 - 128. 

Pada bagian ini kita perlu mempersiapkan teknik pernapasan yang 

baik untuk menyanyikan satu kalimat utuh beserta dengan bagian 
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melismatis pada birama 76 - 79 dan birama 122 - 128, tanpa 

menghilangkan aspek keindahan dalam bagian tersebut. Selain itu 

kita juga harus menguasai notasi pada bagian melismatis agar 

setiap nada dapat terdengar jelas, dengan penekanan silabus 

ditempat yang benar atau aksen lagu ditempat yang benar. 

 

B. Analisis lagu O Del Mio Dolce Ardor karya Christoph Willibald 

von Gluck 

 O Del Mio Dolce Ardor (Oh Kekasihku) merupakan aria dari 

opera Paride ed Elena yang ditulis oleh Christoph Willibald von 

Gluck, dan libretto ditulis oleh Ranieri de'Calzabigi. Pertunjukkan 

premier diadakan di Burgtheater, Vienna pada tanggal 3 November 

1770. Opera Paride ed Elena merupakan opera ketiga dan terakhir 

dari karya Itali Gluck, mengikuti Orfeo ef Euridice dan Alceste. 

Opera ini mengisahkan tentang kejadian antara Judgment of Paris 

dan penerbangan Paris serta Helen ke Troy. Opera ini paling jarang 

dipentaskan dari ketiganya. Aria dari opera tersebut antara lain 

deklarasi cinta Paris dalam minor yaitu O Del Mio Dolce Ardo. 

Dalam opera ini tokoh Paris susah diperankan karena ditulis untuk 

suara jenis castrato2 yang tinggi. Arianya sudah diadaptasikan 

menjadi tenor, dengan transposisi satu oktaf kebawah, atau 

disesuaikan oleh sopran dan mezzo-sopran. Dibawah ini adalah 

syair dan makna dari lagu O Del Mio Dolce Ardor.3 

 

                                                             
2 Penyanyi pria yang dikebiri guna mendapatkan perubahan suara wanita yang kuat dalam 

jangkauan soprano dan kontralto. (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota 
IKAPI), 2003). 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Paride_ed_Elana 
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O del mio dolce ardor Oh kekasihku yang ku puja. 

bramato oggetto, bramato 
oggetto, 

Yang ku rindukan 

L'aura che tu respire, alfin 
respire, 

Udara yang kau hirup, akhirnya 
kuhirup juga. 

Ovunque il guardo io giro, 
Le tue vaghe sembianze Amore 
in me dipinge. 

Kemanapun aku memandang, 
tampak wajah cantikmu 
kemanapun aku memandang. 

Il mio pensier si finge. Pikiranku membayangkan 

Le piU liete speranze, E nel desio 
che cosi m'empie il petto 

Harapan paling bahagia dan 
kerinduan memenuhi hatiku. 

Cerco te, chiamo te, spero e 
sospiro. 

Aku mencarimu, 
memanggilmu, 
mengharapkanmu dan 
membisikkan namamu. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian A, B C, A'. Diiringi oleh 

intrumen piano dalam tanda sukat 4/4, dan tempo Moderato. 

Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Birama Keterangan Tempo 

1 Introduksi oleh instrumen piano, 
dalam tonalitas F Minor 

Moderato 

2 - 14/3 
2 - 6 7 - 

14/i 

Bagian A: 
Dalam tonalitas F minor. Frase 
anteseden. 
Frase konsekuen. 
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14/4 - 23/i 
14/4- 18/4 

18/4 - 
23/1 

Bagian B: 
Dalam tonalitas As mayor. Frase 
anteseden. 
Frase konsekuen. 

 

23/3-31/1 
23/3- 25 

26 - 31/1 
31/3- 4 
30/4 - 
31/1 

Bagian C: 
Dalam tonalitas As mayor Frase 

anteseden. 
Frase konsekuen. 
Jembatan/bridge. 
Dalam tonalitas As mayor. 

 

32 - 44 
32 - 36 37 - 

40 

Bagian A': 
Dalam tonalitas F minor. Frase 
anteseden. 
Frase konsekuen. 

 

41/4- 44 Coda.  

 

1. Analisis Teknik 

 Dalam lagu O Del Mio Dolce Ardor (Oh Kekasihku) 

dibutuhkan teknik pernapasan yang baik dalam 

menyanyikannya, sebab hampir semua birama terdapat frase 

panjang yang harus dinyanyikan tanpa putus. Selain itu teknik 

pernapasan yang baik juga akan membantu suara menjadi 

stabil dalam nada yang diulang-ulang (birama 2, 7, 32, 37) dan 

melodi yang memiliki frase panjang. Pada birama 12 kita harus 

berhati- hati dalam menyanyikan ornamentasi, agar semua 

nada terdengar dengan jelas. Pada birama 20 - 21 terdapat 

perubahan dinamika dari Piano ke Forte, sehingga kita harus 

dapat mengatur teknik pernapasan dengan baik upaya 

perubahan dinamika tersebut dapat terdengar jelas. Dengan 

demikian, teknik menyanyi dengan ekspresi yang penuh dapat 
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dihasilkan apabila semua tanda musik dan teknik bernyanyi 

yang benar diatas dilakukan dengan tepat. 

 

C. Analisis lagu Vedrai Carino karya Wolfgang Amadeus Mozart 

 Vedrai Carino (Kau Akan Melihat, Sayang) merupakan aria dari 

opera yang berjudul Don Giovanni. Opera ini terdiri dari 2 bagian 

karya Wolfgang Amadeus Mozart, dan teks ditulis oleh Lorenzo da 

Ponte. Opera ini pertama kali diproduksi pada tanggal 29 Oktober 

1787, di Prague. Pertunjukkan pertamanya di United States pada 

tanggal 23 Mei 1826, tepatnya di Park Theater New York. Judul asli 

opera ini adalah Il Dissoluto Punito, Ossia il Don Giovanni. 

Librettonya berdasarkan cerita dari Spanyol yang berjudul El 

Convidado de Piedra (The Stone Guest: Taman Batu), juga ditulis 

menjadi opera di Rusia, Dargomijsky. Opera Don Giovannni 

merupakan salah satu dari sedikit opera yang sukses pada 

pertunjukkan pertama dan berlanjut sampai lama.4 

 Opera Don Giovanni semula dibuat dalam bentuk opera buffa5, 

namun Mozart mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih 

besar. Untuk adegan pembukaan dan penutupan, Mozart membuat 

musik paling dramatis. Adegan lainnya dimainkan dengan komedi, 

diiringi dengan musik yang indah. Mozart menjelaskan tiap 

karakter dalam dramanya dengan pelan - pelan. Walaupun pada 

                                                             
4 Charles O’connell., The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing Company, Inc, 

1939, hal.107. 
5 Opera ringan dengan adegan-adegan lucu, sebagai lawan dari opera seria (opera serius). 

Disebut juga sebagai opera comic, (Pono Banoe. Kamus Musik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota, 
IKAPI), 2003). 
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masa itu komponis lebih cenderung mengembangkan harmoni, 

polifoni, dan orkestra, Mozart menaruh fokus pada melodinya.6 

 Malam sebelum pementasan, teman Mozart mengingatkannya 

bahwa bagian overture belum ditulis. Ia pura-pura gugup dan pergi 

ke kamarnya. Ditengah malam, ia mulai mengerjakannya. Ditemani 

oleh sang istri yang semalaman berada disampingnya, untuk 

membantu Mozart agar tidak tertidur dengan bercerita dan sesekali 

memukulnya. Paginya ketika orang yang ditugasi mengcopy 

naskah datang, bagian overture nya sudah jadi. 

 Adegan diambil di Seville, pertengahan abad 17. Opera ini juga 

dikenal dengan nama "Don Juan" di Spanyol. Overture dimulai 

dengan skenario makan malam dengan patung Giovanni yang 

melambangkan seseorang yang suka berfoya-foya. Don Giovanni 

adalah orang yang keras, licik, tidak bertanggung jawab, dan ia juga 

suka mempermainkan perasaan wanita. 

 Lagu Vedrai Carino dinyanyikan dalam adegan pertama di 

skenario kedua. Pada saat itu Masetto (kekasihnya Zerlina) datang 

mencari Giovanni untuk dipukuli. Dalam kejadian itu Giovanni 

menang dan Zerlina menemukan Malsetto kekasihnya di tengah 

jalan dengan bekas pukulan. 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu Vedrai Carino 

Vedrai, carino, Se sei buonino, Kau akan melihat, sayang, Jika 
 kau benar, 
Che bel rimedio Ti voglio dar. Betapa hebatnya obat yang 

 akan kuberikan padamu. 

E naturale, Non da disgusto, Ini natural, Rasanya tidak 

                                                             
6 Charles O’Connell,. The Victor Book of The Opera. USA : RCA Manufacturing. Company, Inc, 

1936, hal. 107. 
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 pahit 

E lo speziale Non lo sa far, No, 
non lo sa far. 

Dan yang para tabib Tidak tahu 
cara membuatnya 

No, non lo so far  
E un certo balsamo che porto 
addosso. 

Tidak, dia tidak tahu cara 
membuatnya. 
Obat ini pasti berhasil Yang aku 
bawa. 

Dare te'l posso, Se il vuoi 
provar. 

Aku bisa memberikannya 
kepadamu, Jika kau ingin 
mencobanya. 

Saper vorresti Apakah kau ingin tahu 

Dove mi sta, dove, dove, dove 
mi sta? 

Dimana aku menyimpannya? 
Dimana? Dimana? Dimana aku 
menyimpannya? 

Sentilo battere, toccamiqua. Rasakan detaknya, Sentuh aku 
disini. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian A, A' B. Diiringi oleh 

instrumen piano dalam tanda sukat 3/8, tempo Andante. 

Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Birama Keterangan Tempo 

1 - 8 Introduksi oleh instrumen piano, 
dalam tonalitas C mayor. 

Andante 

1 - 33 
9 - 15 17 - 33 

Bagian A: 
Dalam tonalitas C mayor. Frase 
anteseden. 
Frase konsekuen. 
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17 - 18, dan 
21 - 22 26 - 
32 
33 

Interlude/sisipan. 
Dalam tonalitas G mayor. 
Jembatan/brigde dari bagian A ke 
bagian A'. 

 

34 - 52 Bagian A':  

34 - 104 Kembali ke tonalitas C mayor.  

34 - 41 Frase anteseden.  

42 - 52 Frase konsekuen.  

42 - 43, dan 
46 - 47 

Interlude/sisipan.  

50 - 52 Pengembangan figur bir. 44 - 45. 
Pengembangan itu berupa: bir. 50 
adalah interpolasi/penambahan nilai 
nada, dari birama 44. 

 

51 - 52 Merupakan augmentasi dari bir. 45.  

53 - 55 Interlude/sisipan.  

56 - 85 Bagian B: 
Dalam tonalitas C mayor. 

 

56 - 61/2 Frase anteseden.  

67/2 – 67/2 Frase konsekuen 1  

67/2- 73 Frase konsekuen 2.  

67/2- 69 Repetisi dari bir. 61/2 - 63.  

76 - 85 Frase konsekuen 3.  

86 - 104 Coda oleh instrument piano Dalam 
tonalitas C mayor. 
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2. Analisis Teknik 

 Dalam menyanyikan lagu ini tidak banyak kesulitan 

yang dihadapi, akan tetapi kita harus memperhatikan aspek-

aspek gaya menyanyi yang ringan, support napas yang 

konsisten, lincah dan berenergik seperti halnya menari dengan 

riang dan gembira. 

 

D. Analisis lagu Ach, Ich Fuhl's karya Wolfgang Amadeus Mozart 

 Ach, Ich Fuhl's (Oh, Aku Merasakannya) merupakan aria dari 

opera Die Zauberflote (Suling Ajaib), karya Wolfgang Amadeus 

Mozart, dan libretto ditulis oleh Schikaneder dan Gieseke. 

Diadaptasi dari cerita oleh Wieland, "Lulu, or the Magic Flute". 

Opera ini diproduksi pertama kali pada tanggal 30 September 1791 

di Theatre auf der Wieden, Vienna. Produksi New York pertama 

kali 17 April 1833, di Park Theater, Inggris. Opera ini memiliki dua 

bagian. Mozart menulis The Magic Flute atas permintaan 

Schikaneder, yang juga merupakan anggota dari Mosonic lodge dan 

seorang teman Mozart. Ketika diproduksi, opera ini diterima 

dengan tangan dingin, namun makin lama makin populer dan 

akhirnya sukses. Adegan diambil di lokasi Kuil Isis di kota 

Memphis, pada masa Rameses I. Pangeran Tamino terlihat sedang 

dikejar dan hampir dikalahkan oleh seekor ular besar. Kemudian 

muncul 3 gadis yang sedang menunggu kedatangan Queen of the 

Night (Ratu Malam), dengan tombak, mereka membunuh ular 

tersebut. Sesaat kemudian, mereka menunjukkan kepada Tamino 

sebuah gambar yaitu gambar putri Ratu Malam yang bernama 

Pamina, yang telah diculik. Sang Ratu pun tiba, dan Tamino 
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bersedia mencari putrinya jika ia diijinkan untuk menikahinya. 

Sang Ratu pun bersedia dan berjanji kepada Pangeran Tamino. 

Untuk membantunya, Tamino diberi Suling Ajaib dan seekor 

manusia burung bernama Papageno yang membawa glockenspiel 

sebagai teman. Pamina memang telah diculik oleh Sarastro, Pendeta 

Isis, yang tidak percaya akan kemampuan Ratu Malam dalam 

mengasuh anak. Mungkin juga dia benar, karena sang Ratu sering 

kali muncul tiba-tiba di kegelapan malam dan mengancam orang-

orang. Dengan pertolongan Papageno, Tamino berhasil 

menemukan Pamina. Keduanya jatuh cinta, namun sebelum 

mereka berhasil melarikan diri, Sarastro datang. Melihat cinta 

mereka, Sarastro yang sebenarnya berhati lembut menjanjikan 

kebahagiaan di masa depan mereka jika keduanya berhasil melalui 

beberapa ujian. Keduanya setuju, dan Pendeta tersebut berdoa 

kepada Isis untuk menurunkan anak laki-lakinya, Orisis. Sang 

Pangeran dan Pamina melalui ujian yang diberikan untuk 

membuktikan cinta mereka. Dalam salah satu ujiannya, Pamina 

terpisah dari Tamino. Mendengar suara Tamino bermain suling, 

Pamina dapat menemukan Tamino kembali. Pamina menghampiri 

Tamino. Ketika didekati, Pamina tidak mendengar suara Tamino 

sama sekali. Pamina melihat bahwa Tamino tidak mau berbicara 

dengannya. Pamina khawatir dan sedih. Ia pun menyanyikan lagu 

bahwa cintanya hanya dapat diakhiri dengan kematian (Ach, Ich 

Fuhl's). Namun akhirnya, meskipun dengan berbagai masalah dari 

Ratu Malam, keduanya berhasil melalui ujian. Ratu Jahat tersebut 
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menghilang, dan kedua kekasih tersebut menikah di Kuil 

Matahari.7 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu Ach, Ich Fuhl's  

Ach, ich fuhl's, es ist 
verschwunden, 

Oh, aku merasakannya; hal itu 
telah hilang - 

Ewig hin der Liebe Gluck! Hilang selamanya, kebahagiaan 
cinta! 

Nimmer kommt ihr, 
Wonnestunden, 

Tidak akan pernah lagi, saat-saat 
bahagia, 

Meinem Herzen mehr zuruck. Kembali ke hatiku. 

Sieh, Tamino, diese Tranen flieben, Lihatlah, Tamino, air mata ini 
mengalir, 

Trauter, dir allein kasih ku, hanya untukmu 

Fuhlst du nich der Liebe Jika kau tidak lagi 

Sehnen, merindukan cinta, 

So wird Ruh im Tode sein Maka kedamaian akan 

 datang dengan kematian. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian A, B. Diiringi oleh 

instrumen piano dalam tanda sukat 6/8, tempo Andante. 

Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Birama Keterangan Tempo 

1 - 16 Bagian A: Tonalitas G minor. Andante 

1 - 7/2 Frase anteseden.  
8 - 16/2 Frase konsekuen.  

17 - 38 Bagian B:  

17 - 22/1 Frase anteseden.  

                                                             
7 Charles O’connell., The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing Company, Inc., 

1936, hal.248. 
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22/3- 27/1 Frase konsekuen 1.  

27/3 - 38 Frase konsekuen 2  

30 - 31 Terjadi elaborasi (membuat 

menjadi lebih rumit/seperti 

variasi). 

 

38 - 41 Coda oleh intrumen piano.  

 

2. Analisis Teknik 

 Lagu ini merupakan salah satu lagu yang cukup sulit 

untuk dinyanyikan, karena menghendaki penggunaan teknik 

bernyanyi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena lagu 

ini membutuhkan teknik bernapas yang sangat terkontrol dan 

baik dalam menyanyikan nada-nada tinggi tetapi dengan 

lembut dan terarah. Selain itu juga dibutuhkan penguasaan 

notasi pada rangkaian melismatis tersebut (birama 12 - 16) agar 

terdengar jelas setiap nadanya sehingga dapat menghidupkan 

unsur text painting dalam lagu tersebut. 

 Lompatan pada birama 2 ketukan 3 ke ketukan 4 terjadi 

loncatan satu oktaf dari G4 ke G5, menunjuk kepada rasa 

kehilangannya tersebut. Kemudian pada birama 33 - 34 terjadi 

loncatan satu oktaf dari G4 ke G5, dan loncatan dari G5 ke C#4 

dengan jarak lebih dari satu oktaf, contohnya kata "So wird Ruh 

im Tode sein", yang menggambarkan ke kematian, sehingga 

kita dapat menonjolkan unsur dramatis dalam bagian tersebut 

dan menggunakan teknik dengan menstabilkan rongga mulut 

tanpa mengubah posisi penempatan suara. 
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E. Analisis lagu Ich Denke Dein karya Robert Schumann 

 Lagu Ich Denke Dein (Aku Memikirkanmu) adalah lagu karya 

Robert Schumann, teks ditulis oleh Johann Wolfgang von Goethe. 

Sebuah lagu duet ini mengisahkan tentang Robert Schumann dan 

Clara yang saling merindukan pada saat mereka berpisah. 

Hubungan mereka tidak direstui oleh Friedrich Wieck ayahnya 

Clara, dengan alasan bahwa Schumann adalah seorang komponis 

muda yang selalu cemas dan juga miskin. Walaupun Schumann 

dan Clara berpisah dan susah untuk bertemu, namun cinta mereka 

tidak pernah hilang. 

Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu Ich Denke Dein 

Ich denke dein, wenn mir der 
Sonne Schimmer 

Aku memikirkanmu ketika sinar 
matahari berkilau, 

Vom Meere strahlt; bersinar dari laut; 

Ich denke dein, wenn sich des 
Mondes Flimmer 

Aku memikirkanmu ketika sinar 
bulan bersinar, 

In Quellen malt. 
Ich sehe dich, wenn auf dem 
fernen Wege 
Der Staub sich hebt; 

mewarnai arus sungai. 
Aku melihatmu ketika dari 
kejauhan di jalan, 
debu berterbangan; 

In tiefer Nacht, wenn auf dem 
schmalen Stege 

di tengah malam, ketika berdiri 
diatas jembatan kecil 

Der Wandrer bebt. Seorang pengelana gemetar. 

Ich hore dich, wenn dort mit 
dumpfem Rauschen 

Aku mendengarmu ketika 
dengan suara bergemuruh, 

Die Welle steigt. ombak naik. 

Im stillen Hain da geh ich oft zu 
lauschen, 

Di ladang yang sepi, aku sering 
mendengarnya, 

Wenn alles schweigt. ketika semuanya diam. 

Ich bin bei dir, du seist auch noch 
so ferne. 

Aku selalu bersamamu, bahkan 
ketika kau jauh disana. 



96 

 

Du bist mir nah! Kau tetap didekatku! 

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir 
die Sterne. 

Matahari tenggelam, dan sesaat 
lagi bintang akan bersinar 
untukku 

O warst du da Oh, seandainya kau ada disini! 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini berbentuk A, B, A'. Diiringi oleh instrumen 

piano dalam tanda sukat 4/4, tempo Langsam. 

Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut  

 

Birama Keterangan Tempo 
1 - 16 Bagian A dalam tonalitas E minor Langsam 

1 - 4 Frase anteseden.  
5 - 8 Frase konsekuen.  
9 - 12 Frase anteseden.  
13 - 16 Frase konsekuen.  

17 - 24 Bagian B:  

17 - 20/2 Frase anteseden.  
20 /3- 24 Frase konsekuen.  

25 - 38 Bagian A':  

22 – 28 
29 

Frase anteseden.  
29-33/1 Frase konsekuen 1.  
33/2- 37 Frase konsekuen 2.  

37 - 38 Coda oleh intrumen piano (G mayor).  

 

2. Analisis Teknik 

 Teknik menyanyi dalam lagu ini lebih sederhana, 

namun demikian bukan berarti lagu ini mudah untuk 

dinyanyikan. Lagu ini dinyanyikan secara duet oleh sopran dan 

tenor sehingga kedua penyanyi harus menaruh perhatian pada 

setiap awal dan akhir kalimat lagu. Dengan demikian, bagian 

akhir konsonan suatu kata penutup dari kalimat lagu dapat 
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diakhiri oleh kedua penyanyi secara bersamaan, tanpa 

menimbulkan efek menggema dari akhiran konsonan tersebut. 

 

F. Analisis lagu Pace, Pace Mio Dio karya Giuseppe Verdi 

 Pace, Pace Mio Dio (Damai, Damai oh Tuhanku) merupakan aria 

dari opera yang berjudul La Forza del Destino, karya Giuseppe Verdi, 

dan libretto ditulis oleh Piave. Opera ini dibagi dalam 4 adegan. 

Pertama kali di produksi di St. Petersburg (Leningrad) pada tanggal 

10 November 1862. Direvisi dan diulang di La Scala, Milan, pada 

tanggal 20 Februari 1869. Pertama kali digelar di New York, pada 

tanggal 24 Februari 1865 opera La Forze del Destino diangkat dari 

cerita drama Don Alvaro o la Fuerzer del Sino buatan Duke of 

Rivas. 

 The Force of Destiny sepertinya diambil dari sebagian cerita dari 

kehidupan si komposer sendiri, dimana ketika masih bayi di desa 

Le Roncole, Verdi diselamatkan dengan cara yang hampir ajaib. 

Pada waktu itu, Italia sedang berperang dengan Austria dan Russia, 

dan ketika pasukan menjajah Le Roncole, para wanita dan anak-

anak mengungsi di gereja. Ketika pasukan masuk ke gereja, ibu 

Verdi bersembunyi dengan Verdi yang masih bayi. Mereka adalah 

satu-satunya orang yang selamat. Adegan ini diangkat ke dalam 

opera 'Destiny'. Dalam opera La Forza del Destino, Verdi selangkah 

lebih maju dari musik Trovatore dan Traviata. Musik dalam La 

Forza terdengar lebih serius, orkestranya lebih banyak dan 

bervariasi.8 

                                                             
8 Charles O’connell. The Victor Book of The Opera. USA : RCA Manufacturing. Company, Inc, 

1936, hal 156. 
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1. Sinopsis 

 Lokasinya di Spanyol dan Italia, pada pertengahan 

abad 18. Opera dibuka dengan overture yang diisi dengan 

suara trompet dan melodi yang menggambarkan takdir buruk 

karakternya. Melodi ini terus diulang selama opera berjalan, 

kadang keras kadang lirih. 

a. Adegan I (Lokasi: di ruang lukis di kediaman Marquis of 

Calatrava)  

 Don Alvaro adalah seorang pangeran dari keluarga 

kaya di India, namun kekayaanya tidak ada apa-apanya di 

mata orang Spanyol, sehingga Leonora, kekasihnya, yakin 

bahwa pernikahan mereka tidak akan disetujui oleh ayahnya. 

Merasa hubungan mereka tidak akan disetujui, mereka 

berencana untuk kawin lari. Ayah Leonora, Marquis of 

Calatrava, mengetahui hubungan mereka dan menuduh bahwa 

mereka telah melakukan hubungan diluar pernikahan. Bersedia 

disalahkan, Alvaro pun membuang pistolnya dan bersedia di 

tikam oleh Marquis. Namun ketika pedang tersebut menyentuh 

lantai, pistol itu meledak dan membunuh Marquis. Ayah 

Leonora mati sambil mengutuk putrinya.9 

 

b. Adegan II 

1) Skenario 1 (Lokasi: di penginapan Hornacuelos) 

 Leonora menyamar sebagai laki-laki. Ia kabur 

dari Seville dan bersembunyi di kuil di gunung. Ia 

                                                             
9 Charles O’connel., The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing Company, Inc, 

1936, hal.157. 
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sendirian dan merasa sedih, ia juga terpisah dari Don 

Alvaro sejak kematian ayahnya. Leonora semakin resah 

ketika melihat saudaranya sendiri, Don Carlo, yang 

juga menyamar. Kabarnya saudara laki-lakinya itu 

sedang mencari pembunuh ayahnya dan penculik adik 

perempuannya. Merasa ketakutan, Leonora pun lari. 

Menggambarkan takdir buruk karakternya. Melodi ini 

terus diulang selama opera berjalan, kadang keras 

kadang lirih. 

2) Skenario 2 

 Leonora tiba di sebuah gereja. Ia ingin berdoa 

untuk keselamatannya. Ia mengetuk pintu gereja dan 

mengakui semuanya kepada Padre Guardiano, Bapa di 

gereja tersebut. Padre menyuruhnya untuk tinggal di 

gua di atas gunung. Panggung opera didekorasi 

dengan pintu yang terbuka, menunjukkan altar yang 

bersinar, diiringi dengan suara organ. Disekitarnya 

terlihat pendeta-pendeta berlutut dan Guardiano 

berdoa agar semua yang mengganggu Leonora dikutuk 

(Maledizione). Kemudian Guardiano mengucapkan 

selamat jalan kepada Leonora. Ia meyakinkan Leonora, 

bahwa tidak akan ada yang menggangu selama 

Leonora di gua. Para pendeta pun ikut mendoakan.10 

 

 

                                                             
10 Charles O’connel., The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing Company, Inc, 

1936, hal. 157. 
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c. Adegan III (Lokasi: perkemahan militer di sekitar Valletri) 

 Don Alvaro merasa yakin bahwa Leonora kekasihnya 

telah meninggal, telah bergabung dengan Pasukan Militer 

Spanyol. Ia terganggu dengan masa lalunya. Tiba-tiba 

kenangannya dipotong oleh sebuah teriakan dan Alvaro 

pun pergi untuk melihat. Ia menemukan seorang pria 

sedang terluka dan ternyata pria tersebut adalah Don Carlo, 

saudara Leonora! Sebelumnya mereka belum pernah 

bertemu, dan karena keduanya memakai nama palsu, 

mereka tidak saling mengetahui dan malah menjadi teman 

akrab. 

 Ketika Don Alvaro terluka parah karena perang, ia 

meminta Carlo untuk mengabulkan permintaan 

terakhirnya. Carlo, merasa kasihan dan sedih. Alvaro 

memintanya untuk membakar surat-suratnya tanpa 

membacanya. Dengan begitu, Alvaro dapat meninggal 

dengan damai. Namun takdir susah dikalahkan, dan 

walaupun Carlo tidak membaca suratnya, ia menemukan 

foto Leonora. Sementara Don Alvaro tidak jadi meninggal. 

Don Carlo pun mengakui identitasnya. Alvaro berusaha 

meyakinkan bahwa ia tidak membunuh ayah Leonora 

ataupun menculik Leonora. Don Carlo tidak percaya, dan ia 

meminta duel. Alvaro menolak, namun Carlo mengancam 

akan membunuh Leonora jika Alvaro masih menolak untuk 

duel dengannya. Alvaro pun menerima tantangannya dan 

Alvaro menang. Merasa telah membunuh orang yang 

kedua kalinya, Alvaro berjanji untuk hidup sebagai pendeta 
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selamanya. Ia tidak berani menghadapi Leonora dengan 

darah ayah dan saudaranya di tangannya.11 

 

d. Adegan IV (Lokasi: Di gereja (Monastry) Hornacuelos) 

1) Skenario 1 

 Lima tahun kemudian, Don Alvaro menjadi 

Bapa Raphael, telah diakui sebagai seorang yang 

menjalani hidup damai, baik, dan ramah kepada semua 

yang membutuhkan. Tapi Don Carlo masih ingin 

membalas dendam, bahkan sampai datang ke gereja. 

 Don Alvaro masuk dan terkejut melihat Carlo 

yang dikiranya selama ini telah meninggal, ternyata 

masih hidup. Carlo dengan dingin menyodorkan 

pedang, mengajak duel sampai salah satu dari mereka 

harus mati. Alvaro menyuruhnya pergi. Ia kini  orang 

yang damai dan tidak boleh bertarung. Don Carlo terus 

mengajaknya duel. Alvaro terus meyakinkan bahwa 

pembalasan dendam ada ditangan Tuhan. Carlo 

menjawab dengan ejekan. Alvaro mulai kehilangan 

kesabarannya. Ia berdoa agar dijaga kesabarannya. 

Carlo terus mengejeknya, hingga akhirnya Alvaro 

mengambil pedangnya dan keduanya pergi keluar, 

karena gereja bukan tempat untuk duel. 

 

                                                             
11 Charles O’connell. The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing Company, Inc., 

1936, hal.158. 
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2) Skenario 2 ( Lokasi: daerah hutan liar dekat 

Hornacuelo) 

 Adegan dibuka dengan lagu: "Pace, pace mio Dio 

(Peace, Oh My Lord)." Ketika tirai dibuka, terdengar 

orkestra yang dimainkan dalam overture dengan 

melodi yang lebih kencang. Malam itu, Leonora keluar 

dari guanya karena ingin berdoa. Ia masih dihantui 

dengan masa lalunya. Ia berdoa meminta kedamaian. 

Musik yang semakin tinggi ketika ia teringat akan 

Alvaro, kekasihnya. Dalam kesedihannya, Leonora 

menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dengan damai. 

Ia pun kembali ke gua. Ketika itu, ia mendengar suara 

orang mendekat. Leonora buru- buru mengunci diri di 

dalam guanya dan mengutuk siapapun. 

Pengunjungnya ternyata adalah Alvaro dan Carlo. 

Dalam duel mereka, Carlo terluka. Kali ini lukanya 

parah. Carlo, merasa ajalnya sudah hampir tiba, 

meminta Bapa Raphael (Alvaro) untuk mengampuni 

dosanya. Alvaro menolak, merasa dirinya tidak berhak 

dan pergi memanggil 'petapa' di gua. Alvaro dan 

Leonora pun bertemu. Mereka terkejut, dan akhirnya 

saling berpelukan. Leonora melihat Carlo, saudaranya, 

yang hampir mati. Ia pun mendekati saudaranya dan 

mau memeluknya. Ketika Leonora  mendekati Carlo 

yang masih ingin membalas dendam, tiba-tiba Carlo 

menusuknya. Leonora pun meninggal. Padre 

Guardiano yang telah mencari kedua laki-laki tadi 
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menemukan mereka dan meminta Alvaro untuk segera 

meminta pengampunan.12 

Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu Pace, 

Pace Mio Dio 

Pace, pace mi Dio, Damai, damai, Tuhanku, 

Cruda sventura M'astringe, ahime 
a languir; 

Nasibku yang buruk, malang 
membuatku lemah; 

Come il di primo da tant'anni dura 
Profondo il mio soffrir. 

Nasibku yang buruk, 
malangnya, menjadikanku 
lemah yang penuh dengan 
penderitaan. 

Pace, pace mio Dio! Damai, damai, Tuhanku, 

L'amai gli e ver! Ma di belta e 
valore Cotanto Iddio l'orno, 

Aku benar-benar mencintainya! 
Tuhanku memberinya 
kecantikan dan keberanian, 

Che l'amo ancor, ne togliermi 
dalcore L'imma gin sua sapro. 

Aku masih mencintainya, dan 
tidak akan bisa menghapus 
wajahnya dari hatiku. 

Fatalita! Fatalita! Fatalita! Nasib! Nasib! Nasib! 

Un delitto Disgiunti n'ha quaggiU! Perbuatan buruk telah 
memisahkan kita! 

Alvaro, io t'amo, esu nel cielo e 
scritto: Non ti vedro mai piU! 

Alvaro, aku mencintaimu. Itu 
tertulis di surga: 
Aku tidak akan pernah 
berjumpa denganmu lagi! 

Oh Dio, Dio, fa ch'io muoja: che la 
calma Puo darmi morte sol. 

Ya Tuhan, biarkanlah aku mati. 
Hanya kematian yang dapat 
menenangkan jiwaku. 

                                                             
12 Charles O’connell., The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing, Company, Inc, 

1936, hal 159 
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Invan la pace qui spero quest' alma 
In preda a tanto, a tanto 
duol, 

Dengan sia-sia jiwaku berharap 
akan kedamaian, 
Sementara menjadi makanan 
bagi kesedihan. 

In mezzo a tanto, a tanto duol. Ditengah begitu banyak 

masalah: 

Invan la pace quest'alma, invan la 
pace quest'alma, invan la pace 
quest'alma, Invent spero. 

Damai jiwa ini sia-sia, damai 
jiwa ini sia-sia, damai jiwa ini 
sia-sia, menciptakan harapan. 

Misero pane.. a prolungarmi vieni 
la sconsolata vita.. Ma chi giunge? 
Chi profanare ardisce il sacro loco? 
Maledizione, maledizione, 
maledizione! 

Makanan terkutuk ini 
membuatku bertahan hidup, 
.. .siapa yang datang? 
Siapa yang berani mengunjungi 
tempat suci ini? 
Sialan, sialan, sialan! 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian A, B, C, D. Diiringi oleh 

instrumen piano dalam tanda sukat 3/8 dan terjadi perubahan 

tanda sukat 4/4 pada birama 17 - 93.  Analisis lagu dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Birama Keterangan Tempo 
1 - 16 Introduksi oleh intrumen piano dalam 

tonalitas Bes minor. 
Sukat 3/8 

Allegro 
agitato 

17 - 18 17 - 
93 

Introduksi vokal. Tonalitas Bes mayor. 
Tanda sukat 4/4. 

Andante 

19 - 36/1 
19 - 23/1 
23 - 26 27 - 
32/1 32/3 
- 36/1 37 

Bagian A: 
Frase anteseden. Interlude/sisipan. 
Frase anteseden. 
Repetisi dari bir. 19 - 23. 
Interlude/sisipan. 
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38 - 52/1 
38 - 44/1 
44 - 48/1 
48/2-52/1 

Bagian B: 
Frase anteseden. Frase konsekuen 1. 
Frase konsekuen 2. 

 

52/4 - 
76/1 52/4 

- 56/1 
56/2- 61 62 
- 68 69 - 72 
73 - 76/1 

Bagian C: 
Frase anteseden. Frase konsekuen 1. 

Frase konsekuen 2. Interlude/sisipan. 
Frase konsekuen 3. 

 

76/4- 86 
76/4 - 
80/2 80/3- 
86 82 - 86 

Bagian D: 
Frase anteseden. 
Frase konsekuen. Repetisi dan 
interpolasi. 

Allegro 

86 - 93 Coda oleh instrumen piano.  

 

2. Analisis Teknik 

 Lagu Pace Pace Mio Dio merupakan lagu yang cukup 

sulit untuk dinyanyikan, karena membutuhkan teknik 

bernyanyi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena lagu 

ini membutuhkan teknik bernapas yang sangat terkontrol dan 

baik dalam menyanyikan nada-nada tinggi, terutama dibagian 

akhir lagu. Dalam menyanyikan lagu ini membutuhkan vokal 

yang dramatis. Selain itu emosi yang mendalam juga 

dibutuhkan dalam menyanyikan lagu ini. 

 

G. Analisis lagu Je Dis Que Rien Ne M'epouvante karya Georges 

Bizet 

 Je Dis Que Rien Ne M'epouvante (Aku Bilang Tidak Ada Yang 

Dapat Menakutiku) merupakan aria dari opera yang berjudul 

Carmen, karya oleh Georges Bizet, libretto ditulis oleh Henri 

Meilhac dan Ludovic Halevy, yang diambil dari novel oleh Prosper 
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Merimee. Opera ini dibagi dalam 4 adegan. Diproduksi di Opera 

Comique, Paris pada tanggal 3 Maret 1875. Pertunjukkan premier di 

US, pada tanggal 23 Oktober 1878, di Academy of Music, New 

York. Digelar kembali di Metropolitan Opera House (1927-28) 

dengan Johnson dan Jeritza, kemekudian Ponselle sebagai Carmen. 

 Lagu Je Dis Que Rien Ne M'epouvante dinyanyikan pada adegan 

ketiga oleh Micaela. Lagu ini mengisahkan tentang perjalanannya 

pada saat ia mencari Don Jose kekasihnya yang bersembunyi di 

gunung. Dalam perjalanannya Micael merasa ada ketakutan yang 

mendalam, namun ia tidak mau takut karena ia percaya bahwa 

Tuhan akan melindunginya. Oleh karena tugas dari calon ibu 

mertuanya dan karena cintanya pada Don Jose kekasihnya, ia tidak 

perduli sehingga ia memberanikan diri untuk pergi mencari 

kekasihnya dan mengajak kekasihnya untuk pulang dan kembali 

padanya. 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu Je Dis Que Rien 

Ne M'epouvante 

Cest des contrebandiers le refuge 
ordinaire. 

Ini adalah tempat 
persembunyian penyelundup 
yang biasanya 

Il est ici; je le verrai! Dia disini; Aku akan 
menemuinya! 

Et le devoir que m'impose sa mere Dengan membawa tugas yang 
diberi ibunya kepadaku 

sans trembler je l'accomplirai Tanpa takut, aku akan 
melaksanakannya. 

Je dis que rien ne m 'epouvante Aku bilang tidak ada yang 
dapat menakutiku. 

Je dis, helas! Que je responds de 
moi; 

Aku bilang, sayang sekali, aku 
tidak bisa melindungi diriku 
sendiri. 
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Mais j'ai beau faire la vaillant Tapi aku berusaha untuk tetap 
berani 

Au fond du Caur je meurs 
d'effroi! 

Dalam hatiku aku cemas 
setengah mati! 

Seule en ce lieu sauvage- Sendirian di alam liar- 

Toute seule j'ai peur, Sendirian - aku takut, 

Mais j'ai tort d'avoir peur, Tapi aku salah jika takut. 

Vous me donnerez du courage; Kau akan memberiku 
keberanian; 

Vous me protegerez, Seigneur! Kau akan melindungiku, Tuhan! 

Je vais voir de pres cette femme Aku akan melihat dengan jelas 
wanita itu 

Dont les artifices maudits ont fini Yang tipuannya sukses 

Par faire un infame Menjadikan seseorang penjahat 

De celui que j'aimais jadis! Seseorang yang dulu aku cintai! 

Elle est dangereuse... Elle est 
belle! 

Wanita ini berbahaya... Dia 

cantik! 

Mais je ne veux pas avoir peur! Tapi aku tidak ingin takut! 

Non, non, je ne veux pas avoir 
peur! 

Tidak, tidak, aku tidak mau 
takut! 

Jeparleraihaut devant elle... Aku akan berbicara dengan 
berani dihadapannya. 

Ah! Seigneur, vous me 
protegerez! 

Ya Tuhan, engkau akan 
melindungiku! 

Protegez moi! 0 Seigneur! Lindungi aku, Ya Tuhan! 

Donnez moi du courage! Berikan aku keberanian! 

Protegez moi, Seigneur! Lindungi aku, Tuhan! 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian Resitatif, A, B, C, A'. 

Diiringi oleh instrumen piano dalam tanda sukat 4/4. Terjadi 

perubahan tanda sukat 9/8 pada birama 20 - 43, tanda sukat 
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4/4 pada birama 44 - 63, tanda sukat 9/8 pada birama 64 - 91. 

Tempo Moderato. 

 Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut 

Birama Keterangan tempo 

1 - 10 11 - 
36 11 - 20 
11 - 14 15 - 
20 

Introduksi oleh instrumen piano. 
Dalam tonalitas Es mayor. 
Resitatif. 
Frase anteseden. 
Frase konsekuen. 

Moderato 

21 - 25/8 Interlude/sisipan. Andantino 
molto 

25/9- 41 
25/9 - 31/4 
31/4- 37 
- 43 
- 41 

Bagian A: 
Frase anteseden. 
Frase konsekuen 1. Dalam 
tonalitas C mayor Frase 
konsekuen 2. 

 

42 Interlude/ sisipan. Allegro molto 
moderato 43 - 50/3 

- 50/3 
- 56 

Bagian B: 
Frase anteseden. 
Dalam tonalitas C minor 

50/4- 62/2 
50/4 - 56/3 
56/4 - 60/1 
57 - 63 
60/1- 62 

Bagian C: 
Frase anteseden. 
Frase konsekuen 1. 
Dalam tonalitas G mayor. Frase 
konsekuen 2. 

62/3-63/3 Merupakan interlude/sisipan. 

63/4- 87 64 
- 91 63/4 - 
69/4 69/4- 
75 76 - 79 
79/9 - 83/8 
83/9- 87 

Bagian A': 
Dalam tonalitas Es mayor Frase 
anteseden. 
Frase konsekuen 1. 
Frase konsekuen 2. 
Frase konsekuen 3. 
Frase konsekuen 4. 

Tempo I 

88 - 91 Coda oleh instrumen piano.  
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2. Analisis Teknik 

 Lagu Je Dis Que Rien Ne M'epouvante ini merupakan 

lagu yang cukup sulit untuk dinyanyikan. Lagu ini 

membutuhkan teknik vokal yang tinggi serta kontrol napas 

yang baik. Pada bagian resitatif, membutuhkan vokal yang 

stabil, karena pada bagian ini menggunakan gaya menyanyi 

seperti orang berbicara. Jadi harus berhati-hati agar 

penempatan vokalnya tidak berubah-ubah. Dalam lagu ini juga 

membutuhkan emosi yang mendalam agar pesan lagu tersebut 

dapat tersampaikan. 

 

H. Analisis lagu O Mio Babbino Caro karya Giacomo Puccini 

 Lagu O Mio Babbino Caro (Wahai Ayahku Sayang) merupakan 

aria dari opera 1 adegan yang berjudul Gianni Schicchi. Opera ini 

dibuat oleh Giacomo Puccini, dan libretto oleh Gioachino Forzano. 

Pertama kali diproduksi di Metropolitan Opera House, New York, 

pada tanggal 14 Desember 1918, bersama dengan 2 opera Puccini 

lainnya, yaitu Il Tabarro dan Suor Angelica. Cerita dari ketiga opera 

ini tidak saling berhubungan. Dari ketiga opera tersebut, Gianni 

Schicchi yang paling sering digelar. 

1. Sinopsis13 

 Seorang gadis desa dari Tuscan bernama Lauretta, 

mencintai seorang laki-laki bernama Rinuccio. Keluarga 

Rinucio sedang mengalami masalah karena salah satu dari 

keluarganya, yang bernama Buoso Donati, baru saja meninggal 

                                                             
13 http://opera.stanford.edu/Puccini/GianniSchicchi/synopsis.html 
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dunia dan mewariskan hartanya kepada pihak gereja. Schicchi 

(ayahnya Lauretta) diminta oleh Rinucio untuk menjadi 

konsultan dan memberikan rencana untuk mencegah terjadinya 

perpindahan harta Donati pada pihak gereja. 

 Belum ada yang mengetahui kematian Donati. Schicchi 

menyarankan agar dirinya menyamar menjadi Donati untuk 

menulis surat wasiat baru dan membagi harta Donati kepada 

saudara-saudaranya. Schicchi lalu menyamar sebagai Donati 

yang seolah-olah sedang sakit sekarat dan memanggil notaris. 

Setelah menuliskan surat wasiat baru dan membagikan barang-

barang yang tak berguna ke saudara-saudara Donati, ia 

mewariskan rumah Donati kepada dirinya sendiri. Mendengar 

hal itu, saudara-saudara Donati pun marah besar namun tidak 

berani protes karena takut rencana mereka terbongkar. Setelah 

notaris pergi, saudara- saudara Donati mulai memaki Schicchi 

dengan kata-kata "Perampok! Penipu!". Schicchi berhasil 

mengusir mereka keluar dari rumah (yang sekarang menjadi 

miliknya). Lauretta dan Rinuccio yang akhirnya juga mewarisi 

rumah tersebut hidup berbahagia. 

 Awalnya Schicchi tidak mau membantu mereka, karena 

Zita saudara Donati, telah menghina Schicchi dan putrinya, 

Lauretta. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau menikahkan 

keponakannya (Rinuccio) dengan orang yang tidak bisa 

membayar mas kawin. Rinuccio dan Lauretta mulai memohon. 

Schicchi memperingatkan Lauretta yang terlihat seperti tidak 

punya harga diri. Keributan pun terjadi diantara keempat orang 

tersebut, Schicchi dan Zita mencoba memisahkan Lauretta dari 
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Rinuccio. Ketika Schicchi sudah separuh jalan menyeret 

Lauretta keluar pintu, Rinuccio menghentikannya dan 

memohon kepada Schicchi untuk mau membantu mereka 

dalam mencegah warisan yang akan jatuh ke pihak gereja. 

Schicchi pun marah. Melihat ayahnya marah dan ingin 

memisahkan dirinya, dengan Rinucio kekasihnya, Lauretta pun 

mulai memohon kepada ayahnya dengan menyanyikan aria O 

Mio babbino caro. Ia serius ingin menikah dengan Rinuccio dan 

jika cinta mereka tidak disetujui, maka ia akan terjun ke Ponte 

Vecchio, ke dalam sungai Arno. Ia menderita dan ingin bunuh 

diri saja. Lauretta menangis sambil memohon pada ayahnya 

untuk mengasihaninya. Demikian ia memohon dan 

mengancam ayahnya, berharap bahwa ayahnya akan berubah 

pikiran dan menyetujui hubungan mereka. Schicchi pun 

menyerah kalah. Ia mau membantu saudara-saudara Donati 

dalam mencegah warisan yang akan jatuh ke pihak gereja dan 

merestui hubungan Lauretta dan Rinuccio. 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu O Mio 

Babbino Caro 

O mio babbino caro Mi piace e 
bello bello 

Wahai ayahku sayang, Aku 
menyukainya, ia sangat tampan 

Vo'andare in Porta Rossa A 
comperar l'anello. 
Si si ci voglio andare E se l'amassi 
indarno, Andrei sul Ponte 
Vecchio 

Aku ingin pergi ke Porta Rossa 
Untuk membeli cincin. 
Ya, ya aku serius. 
Dan jika cinta ini sia-sia, 
Aku akan pergi ke Ponte 
Vecchio 

Ma per buttarmi in Arno. Dan terjun ke sungai Arno. 
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Mi struggo e mi tormento Aku khawatir dan aku 
menderita siksaan, 

O Dio, vorrei morir Ya Tuhan, aku lebih baik mati. 

Babbo pieta pieta Ayah, kasihanilah. 

Babbo pieta pieta. Ayah, kasihanilah. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini berbentuk A, A'. Aria ini Diiringi oleh 

intrumen piano dalam tanda sukat 6/8. 

 Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut 

Birama Keterangan Tempo 
1 - 4 3 - 4 Introduksi oleh instrument 

piano. 
Tonalitas As mayor. 

Andante 
sostenuto. 
(J=120) 

5 - 12/5 
5 - 8/5 
8/6 - 12/5 

Bagian A: 
Tonalitas As mayor. Frase 
anteseden. Frase konsekuen. 

 

12/6-25/2 
12/6- 16/5 16/6 - 
20/4 

Bagian A: 
Tonalitas As mayor. Frase 
anteseden. Frase konsekuen 1. 

 

20/6 - 25/2 Frase konsekuen 2.  

26 Interlude/sisipan.  

27 - 31 Coda. 
Tonalitas As mayor. 

 

27 - 28 Pengulangan motif dari bir. 15 - 
16, dengan modifikasi pada 
nada terakhir bir. 28. 

 

29 - 30 Pengulangan motif dari bir. 19 - 
20, dengan modifikasi pada 
nada terakhir bir. 30. 
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2. Analisis Teknik 

 Teknik menyanyi dalam lagu ini lebih sederhana, 

namun demikian bukan berarti lagu ini mudah untuk 

dinyanyikan. Selain itu dalam menyanyikan lagu ini juga 

dibutuhkan teknik pernapasan yang baik agar dapat 

mengontrol melodi-melodi yang memiliki frase panjang, karena 

hampir setiap melodi dalam lagu ini memiliki frase panjang. 

Selain itu vokal yang dramatis dan emosi yang mendalam juga 

dibutuhkan dalam menyanyikan lagu tersebut. 

 

I. Analisis lagu Vissi d'arte vissi d'amore karya Giacomo Puccini 

 Vissi d'arte vissi d'amore (Hidupku Untuk Seni, Hidupku Untuk 

Cinta) merupakan aria dari opera Tosca. Opera ini terdiri dari 3 

adegan. Musik dibuat oleh Giacomo Puccini, teks oleh Illica dan 

Giacosa, setelah drama Sardou. Diproduksi pertama kali pada 

tanggal 14 Januari 1900 di Constanzi Theatre, Roma. Produksi di 

Amerika pertama kali tanggal 16 Juni 1900, Buenos Aires, dan di 

U.S, 4 Februari 1901 di Metropolitan Opera House, New York. 

 Cerita Tosca bukan kisah dari kehidupan nyata. Peristiwa dan 

karakter di dalam cerita tersebut tidak lahir dari masyarakat, baik 

kalangan atas maupun kalangan bawah, namun cerita tersebut 

hanya berdasarkan ideologi saja. Koneksi dengan kehidupan nyata 

diambil dari unsur sejarah dan fiksi dalam cerita tersebut. 

Settingnya diambil di Roma, 17 Juni 1800, tiga hari setelah perang 

Marengo selesai, dimana politik sangat berarti untuk seorang 

penyanyi Floria Tosca dan Mario Cavaradossi, seorang revolusioner 

Prancis. Opera ini terpusat pada tokoh bernama Vitello Scarpia 
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yaitu seorang baron dari Sicilia, yang tidak ragu-ragu dalam 

menggunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan pribadi. 

 Opera Tosca merupakan salah satu karya Puccini yang masih 

eksis hingga saat ini. Puccini benar-benar berupaya untuk 

menggambarkan realita kehidupan dan karakter dalam dunia 

nyata, diiringi dengan musik dramatis. Dikombinasikan dengan 

drama milik Sardou. 

 Opera ini dimainkan dalam versi aslinya oleh penyanyi solo, 

paduan suara, dan orkestra dari La Scala, Milan, dibawah direksi 

Carlo Sabajno, dengan Victor Records sebagai perekam. 

 

1. Sinopsis14 

a. Adegan I 

 Adegan diambil di Roma, pada bulan Juni 1800. Ketika 

tirai diangkat, terlihat dekorasi dari gereja St. Andrea. Angelotti 

memasuki panggung, wajahnya pucat dan panik. Ia memakai 

baju tahanan. 

 Beberapa saat kemudian, seorang Sacristan muncul 

untuk melakukan tugasnya. Disusul dengan Cavaradossi yang 

hendak melanjutkan lukisannya. Dia sedang melukis Madonna, 

seorang gadis berambut pirang dan bermata biru, dengan 

model dari seorang gadis di gereja tersebut yang dia bahkan 

belum tahu namanya. Dia tidak sadar bahwa model tersebut 

adalah adik perempuan dari Angelotti, temannya. 

                                                             
14 Charles O’connell. The Victor Book of The Opera. USA: RCA Manufacturing Company, Inc, 

1936, hal 486-490 
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 Setelah melihat kearah keranjang makan siang milik 

Cavaradossi, petugas Sacristan pun pergi. Beberapa saat 

kemudian, Angelotti masuk. Ia berterima kasih telah bertemu 

dengan Cavaradosi temannya, yang berjanji akan 

membantunya untuk melarikan diri. Tosca memanggil 

Cavaradossi dari luar. Mendengar suara Tosca, Cavaradossi 

langsung menyuruh Angelotti untuk kabur dengan sebuah 

gaun wanita untuk penyamarannya. Tosca masuk, ia marah 

kepada Cavaradossi karena lama mengijinkannya masuk dan 

telah mendengar suara lain. Mario menenangkannya dan 

setelah keduanya berjanji bertemu kembali malam itu, Tosca 

membantu Mario dalam pelarian Angelotti. 

 Mereka terdiam ketika Scarpia, kepala polisi, masuk. 

Narapidana yang lepas telah diketahui berada di gereja. Kipas 

milik kakak perempuan Angelotti tertinggal dan ditemukan 

oleh salah satu polisi. Tosca masuk ke gereja untuk mencari 

Mario Scarpia yang melihat Tosca, merasa tertarik dan sangat 

senang dengan kedatangannya. Tosca berkata bahwa ia datang 

untuk berdoa. Scarpia menunjukkan kipas temuannya. Tosca 

salah sangka, ia mengira bahwa ada perempuan lain di gereja 

bersama Cavaradossi. Tosca keluar lalu  meninggalkan gereja 

sambil dalam keadaan menangis. Scarpia menyuruh 3 polisinya 

untuk mengikuti Tosca. 

 Pastor dan yang lainnya masuk mendekati altar dan 

menyanyikan Te Deum. Scarpia pura-pura berlutut dan berdoa 

sambil bergumam sendiri, ia merasa yakin bahwa ia akan 

mendapatkan Tosca.  



116 

 

b. Adegan II 

 Di kediamannya, Scarpia dengan sabar menunggu 

kedatangan Angelotti dan Cavaradossi. Mendengar suara Tosca 

di apartemen sebelahnya, Scarpia memberitahu bahwa 

kekasihnya sudah tiba. Scarpia sekali lagi bergembira dan yakin 

akan rencananya, namun kegembiraanya tidak bertahan lama. 

Beberapa saat kemudian, agennya, Spoletta, melaporkan bahwa 

Angelotti sudah melarikan diri tapi mereka berhasil 

menangkap Cavaradossi. Ketika ditanya, Cavaradossi tidak 

mau menjawab keberadaan Angelotti. Cavaradossi pun disiksa. 

Scarpia memberi tahu Tosca bahwa kekasihnya sedang disiksa 

di ruang sebelah. Tosca khawatir dengan keadaan kekasihnya. 

Ditambah lagi ketika Scarpia membuka pintu dan terdengar 

suara Cavaradossi sedang disiksa. Cavaradossi meminta Tosca 

untuk tidak memberi tahu keberadaan Angelotti. Tosca 

diperbolehkan mengintip oleh Scarpia. Ketika ia melihat, ia pun 

berteriak histeris. Merasa tidak tahan, Tosca pun memberitahu 

dimana keberadaan Angelotti. Akhirnya Cavaradossi dibawa 

ke dalam ruangan, bersamaan dengan adanya kabar bahwa 

Napoleo masih hidup dan menang. Berita ini menjanjikan 

kebebasan dari pemerintahan tirani Scarpia. Scarpia marah, ia 

pun meminta Cavaradossi dihukum mati. Ketika Cavaradossi 

sudah dibawa keluar, Scarpia memaksa Tosca untuk tidur 

dengannya. Merasa malu, Tosca memanjatkan doa dengan 

sebuah nyanyian, "Vissi d'arte". Dalam doanya ia berkata 

bahwa selama ini ia rajin ke gereja dan beramal, mengapa ia 

harus melewati peristiwa seperti ini? 
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 Tosca menawarkan pada Scarpia bahwa jika ia menarik 

hukuman mati Cavaradossi dan membuatkan paspor untuk 

dirinya dan kekasihnya, maka ia akan menyerahkan dirinya 

tanpa paksaan. Scarpia setuju. Ia memanggil Spoletta untuk 

mengadakan eksekusi buatan sambil memberi perintah rahasia 

dan pergi ke mejanya untuk menulis paspor. Sementara itu, 

Tosca menemukan sebuah pisau. Ia mengambilnya dan 

menyembunyikannya. Scarpia pun mendekat. Ia merasa yakin 

bahwa ia sudah menang. Ketika Tosca dipeluk oleh Scarpia, 

Tosca langsung menikamnya. Scarpia pun jatuh tak bergerak. 

Pelan-pelan Tosca membaringkan mayat Scarpia dilantai, 

menaruh lilin di atas kepalanya dan salib di dadanya, lalu 

pergi. 

c. Adegan III 

 Cavaradossi dibawa ke kastil San Angelo. Kota masih 

dalam keadaan gelap walaupun terdengar bel yang 

menandakan bahwa matahari akan terbit. Petugas mengatakan 

bahwa ia mempunyai waktu satu jam untuk hidup. Ia kaget 

akan kedatangan kekasihnya, Tosca. Tosca menceritakan 

semuanya pada Cavaradossi bahwa ia telah membunuh 

Scarpia. Prajurit pun datang dan menembak Cavaradossi. Tosca 

menunggu sampai semua pasukan pergi lalu membangunkan 

Cavaradossi. Ketika dibangunkan oleh Tosca, Cavaradossi tidak 

menjawab. Ternyata Scarpia telah menipunya. 

 Tosca menangis diatas badan Cavaradossi. Tidak lama 

kemudian, Spoletta dan polisinya tiba untuk menangkap Tosca 

atas pembunuhan Scarpia. Tosca melarikan diri. Ia memanjat 
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tembok kastil, dan akhirnya menjatuhkan dirinya dari tembok 

kastil tersebut. 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu Vissi 

d'arte Vissi d'amore" 

Vissi d'arte vissi d'amore Hidupku untuk seni, hidupku 
untuk cinta 

Non feci mai male ad anima viva Aku tidak pernah melukai 
seorang pun 

Con man furtive Dengan diam-diam, 

quante miserie conobbi aiutai Segala masalah yang kutemui, 
akan kubantu. 

Sempre con fe sincera Selalu penuh dengan 
kepercayaan, 

La mia preghiera Doa ku, 

ai santi tabernacoli Sali Terbang menuju ke tempat suci. 

Sempre con fe sincera Selalu penuh dengan 
kepercayaan, 

Diedi fiori agl'altar Aku meletakkan bunga di atas 
altar. 

Nell'ora del dolore Dalam kesedihan, 

Perche perche Signore Mengapa, ya Tuhan, 

Perche me ne rimuneri cosi Engkau memberiku ini. 

Diedi gioielli della Madonna al Aku memasang permata di 
jubah 

manto Madonna, 
 
 

E diedi il canto agli astri del ciel Dan menyanyikan lagu kepada 

 bintang di surga, 

che ne ridean piU belli Yang tersenyum dengan cantik. 

Ah, perche me ne rimuneri cosi? Mengapa Engkau memberiku 

 ini? 
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1.  Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian A, B, C. Diiringi oleh 

instrumen piano dalam tanda sukat 2/4. Terjadi perubahan 

tanda sukat 4/4 pada birama 16 - 37, dan tanda sukat 3/4 pada 

birama 38 - 39. Tempo Andante lento appassionato. Analisis 

lagu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Birama Keterangan Tempo 

1 - 2 Introduksi Andante 
1 - 15 Tonalitas Es minor lento 

  appassionato 

3 - 16 Bagian A:  
3 - 6 Frase anteseden  
7 - 9 Frase konsekuen.  
10 - 14 Frase anteseden.  
15 - 16 Interlude/sisipan.  

16 - 39 Tonalitas Es mayor  
17 - 33/3 Bagian B:  

17 – 20/2 Frase anteseden  
20/3 – 23/3 Frase konsekuen  
23/4 – 27/3 Frase anteseden  
28 - 33/3 Frase konsekuen.  
33/4 – 39 Bagian C  

33/4 – 36/1 Frase anteseden  
36/2 - 37 Frase konsekuen.  
36/2 - 39. Coda.  

 

2. Analisis Teknik 

 Lagu Vissi D'arte Vissi D'amore ini merupakan lagu 

yang cukup sulit untuk dinyanyikan, karena menghendaki 

penggunaan teknik bernyanyi yang cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan karena lagu ini membutuhkan teknik bernapas 

yang sangat terkontrol dan baik dalam menyanyikan nada-

nada tinggi tetapi dengan lembut dan terarah. 
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J. Analisis lagu C'est l'extase Langoureuse karya Claude Debussy  

 Lagu C'est l'extase Langoureuse (Inilah Nikmatnya Waktu 

Bermesraan) yang lirik putisnya ditulis oleh Paul Verlaine (1844 - 

1896) adalah salah satu lagu dari song cycle karya Calude Debussy 

yang berjudul Ariettes Oubliees. Song cycle yang ditulis pada tahun 

1885 - 1887 tersebut terdiri dari enam lagu yaitu C'est l'extase 

Langoureuse; il pleure dans mon coeur: Il pleure dans mon cour comme il 

pleut sur la ville; L'more des arbres: L'ombre de arbres dans la riviere 

embrumee; Chevaux de bois: Tournez, tournez, bons chevaux de bios; 

Green: Voici des fruits, des fleurs, des feuilles; Spleen: Les roses etaient 

toutes rouges. Syar-syair yang puitis karya Paul Verlaine mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat dalam musik-musik yang dibuat oleh 

Debussy. 

 Karakter lagu-lagu dalam song cycle antara lain warna nada 

yang kaya, pemakaian ritmis yang kompleks, penonjolan unsur 

nuansa (nuance), serta mementingkan unsur harmoni lebih dari 

melodi lagu. Karakter tersebut membuat song cycle ini menjadi 

dasar yang kuat untuk pembentukan musik- musik vokal karya 

Debussy selanjutnya. 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu C'est l'extase 

Langoureuse. 

C'est l'extase langoureuse, Inilah nikmatnya waktu 
bermesraan, 

C'est la fatigue amoureuse, Inilah kenikmatan sentuhan 
seorang kekasih, 

C'est tous les frissons des bois 
Parmi l'etreinte des brises, 

Inilah gerakan dari pepohonan di 
hutan, Yang bergetar, Dikecup 
oleh hembusan angin. 
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C'est, vers les ramures grises, Le 
choeur des petites voix. 

Ketika tersadar dalam kepedihan, 
Terdengar nyanyian sayup-sayup 
paduan suara. 

O, le frele et frais murmure! Oh, bisikan yang jelas dan 
menyentuh! 

Cela gazouille et susure, Suara yang lembut, Dan bisikan, 

cela ressemble au cri doux Que 
l'herbe agitee expire. 

Begitu lembut dan sedih, Seperti 
sapaan lembut dari rumput yang 
bergoyang. 

Tu dirais, sous l'eau qui vire, Membuatmu berpikir akan pantai 
berbatu, 

Le roulis sourd des cailloux. Akan ombak yang tiada henti- 
hentinya menyanyi saat mereka 
mulai menghilang! 

Cette ame qui se lamente, En cette 
plainte dormante, 

Jiwa ini yang selalu meratap, 
Selamanya mendesah dalam 

kantuk, 
 

C'est la notre, n'est ce pas? Cinta, Ini milik kita, bukan? 

 La mienne, dis, et la tienne, Ini milikku, dan milikmu. 

Dont s'exhale l'humble antienne Yang menyanyikan lagu pujian, 

Par ce tiede soir tout bas. Di sepanjang malam yang 
cemerlang. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini berbentuk A, B, C. Diiringi oleh instrument 

piano dalam tanda sukat 3/8, dan tempo Lento e carezzando. 

 Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 



122 

 

Birama Keterangan Tempo 

1 - 2 
3 - 19 3 - 9 10 
11 - 18 19 

Introduksi oleh instrument piano. 
Tonalitas E mayor. 
Bagian A: 
Frase anteseden. 
Interlude / sisipan Frase 
konsekuen. Interlude/sisipan. 

Lento e 
carezzando 

20 - 34 20 - 
23/4 23/4 - 27 
28 
29 - 34 35 

Bagian B: 
Frase anteseden. Frase konsekuen 
1. Interlude/sisipan. Frase 
konsekuen 2. Interlude/sisipan. 

36 - 48 36 - 39 
40 - 44/i 44/2 
- 48 

Bagian C: 
Frase anteseden. Frase konsekuen 
1. Frase konsekuen 2. 

 

49 - 52 Coda oleh instrumen piano.  

 

2. Analisis Teknik 

 Teknik pernapasan dan teknik vokal yang baik sangat 

dibutuhkan dalam menyanyikan lagu ini, sebab lagu ini cukup 

sulit untuk dinyanyikan. Ada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan, yaitu nada- nada disonan, tanda kromatis dan 

napas panjang yang membutuhkan support yang kuat. 

 

K. Analisis lagu All Love Can Do karya James Roy Horner 

 Lagu All Love Can Do (Segala Sesuatu Yang Dapat Dilakukan 

Oleh Cinta) merupakan soundtrack film yang berjudul A Beautiful 

Mind. Komponis dan konduktor adalah James Roy Horner, dan 

Penulis lirik adalah Will Jennings. Film ini diproduksi oleh 

Universal Pictures, DreamWorks SKG, dan dirilis pada tanggal 22 

Februari 2002. Film ini terinspirasi dari kisah John Forbes Nash 

dalam buku best-seller yang dinominasikan untuk Penghargaan 
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Pulitzer pada tahun 1998 oleh Sylvia Nazar. Film A Beautiful Mind 

bercerita tentang perjuangan seorang ahli matematika yang genius 

bernama John Forbes Nash. Nash berhasil menciptakan konsep 

ekonomi yang kini dijadikan sebagai dasar dari teori ekonomi 

kontemporer. John Forbes Nash mengidap penyakit schizophrenia, 

sehingga membuatnya hidup dalam halusinasi dan selalu 

dibayangi ketakutan. Pada tahun 1994, John Nash mendapat 

penghargaan Noble Prize di bidang ekonomi. Berawal pada tahun 

1948, Nash memulai hari-hari pertama kuliahnya di Princeton 

University. Nash berasal dari dusun Virginia. John Nash adalah 

laki-laki yang sederhana, pemalu, rendah diri, suka menyendiri, 

tertutup sekaligus aneh. Dibalik segala kekurangannya, Nash juga 

digambarkan sebagai seorang laki-laki yang arogan dan bangga 

akan kepandaiannya. Hal itu terlihat ketika ia menolak mengikuti 

kuliah. Ia menganggap bahwa kuliah hanya akan menghabiskan 

waktu dan membuat otak tidak bisa berkembang. Nash lebih 

banyak belajar di luar kelas demi mendapatkan ide-ide baru untuk 

meraih gelar doktornya. Kerja kerasnya membuahkan hasil dan ia 

diterima di pusat penelitian bergengsi, di Wheeler Defense Lab di 

MIT. Nash bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Charles 

Herman yang memiliki keponakan, seorang gadis kecil bernama 

Marcee. Mereka kemudian tinggal sekamar. Charles Herman, 

sangat memaklumi sikap-sikap Nash yang terkadang aneh. Nash 

sangat terobsesi dengan matematika, sampai ia menulis berbagai 

rumus di kaca jendela kamar dan perpustakaan. Secara tidak 

sengaja Nash berhasil menemukan konsep baru yang bertentangan 

dengan teori Adam Smith, seorang bapak ekonomi modern dunia. 
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Konsep inilah yang dinamakannya dengan teori keseimbangan, dan 

ia berhasil meraih gelar doktornya. Tidak hanya meraih gelar 

doktor, Nash juga berhasil diterima sebagai peneliti dan pengajar di 

MIT. Kehidupan Nash mulai berubah ketika ia mulai menderita 

penyakit schizophrenia. Sejak saat itu ia mulai hidup dalam 

halusinasi. Dalam halusinasinya ia diminta oleh Pentagon untuk 

memecahkan kode rahasia yang dikirim tentara Sovyet. Di sana, 

Nash bertemu dengan agen rahasia William Parcher. Dari agen 

rahasia itu, ia diberi pekerjaan sebagai mata-mata. Pekerjaannya itu 

membuat Nash terobsesi sampai ia lupa waktu dan hidup di 

dunianya sendiri. Seorang mahasiswinya bernama Alicia Larde, 

membuatnya sadar bahwa ia juga membutuhkan cinta. Mereka pun 

menjalin hubungan spesial dan akhirnya memutuskan untuk 

menikah. Setelah mereka menikah, sikap Nash semakin parah. Ia 

merasa terus berada dalam ancaman bahaya gara-gara 

pekerjaannya sebagai agen rahasia. Semakin hari ia semakin terlihat 

aneh dan ketakutan, sampai akhirnya Dr. Rosen seorang ahli jiwa 

menangkap dan membawanya ke rumah sakit jiwa, ketika ia 

sedang membawakan makalahnya di sebuah seminar di Harvard. 

Setelah ia dibawa ke rumah sakit jiwa, semua terungkap bahwa 

sebenarnya Nash mengidap paranoid schizophrenia. Kejadian-

kejadian yang ia alami selama ini tidak pernah ada. Teman 

sekamarnya yang bernama Charles Herman dan keponakannya 

bernama Marcee, serta Parcher dan proyek rahasianya, semua itu 

hanya khayalan belaka. Beruntung Nash memiliki seorang istri 

yang setia. Alicia tidak pernah lelah memberi semangat pada Nash, 

suaminya. Cinta kasih serta dorongan semangat yang tidak pernah 
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habis dari Alicia, Nash berjuang melawan penyakitnya. Ia berhasil 

bangkit dari keterpurukannya.15 

 Dibawah ini adalah syair dan makna dari lagu All Love Can Do 

I will watch you in the darkness, Aku akan menjagamu di 
kegelapan, 

Show you love will see you 
through. 

Menunjukkan kepadamu cinta 
akan membantumu keluar, 

When the bad dreams wake you 
crying, 

Ketika kau terbangun dari mimpi 
buruk, 

I’ll show you all love can do - Akan kutunjukkan apa yang cinta 
dapat lakukan- 

All love can do. Segala sesuatu yang dapat 
dilakukan oleh cinta 

I will watch through the night, Aku akan menjagamu 
dikegelapan, 

Hold you in my arms, Memelukmu di tanganku, 
Give you dreams where love will 
be. 

Memberimu mimpi penuh dengan 
cinta, 

I will watch through the dark Aku akan menjagamu ketika 
malam datang, 

Till the morning comes Hingga pagi tiba. 

All the light I'll take you Aku akan membawakan semua 
cahaya kepadamu, 

Through the night to see Di kegelapan untuk melihat 

Our light, showing us all love 
can be. 

Cahaya kita, menunjukkan apa 
yang dapat cinta lakukan. 

I will guard you with my bright 
wings, 

Aku akan menjagamu dengan 
sayapku yang terang, 

Stay till your heart learns to see Tetaplah disini sampai hatimu 
dapat melihat, 

All love can be. Cinta dapat lakukan semua. 

 

                                                             
15 http://blog.kenz.or.id/2005/04/25/analisis-film-a-beautiful-mind.html. 



126 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini berbentuk A, B, A', diiringi oleh intrumen 

piano dalam tanda sukat 4/4, tempo Slow and Gentle (Lambat 

dan Lemah lembut). 

Birama Keterangan Tempo 

1 - 4 Introduksi oleh instrument piano. 
Tonalitas D mayor. 

Slow and Gentle 

5 - 22/3 
5 - 8 9 - 12 13 
- 16 17 - 22/3 

Bagian A: 
Tonalitas D mayor. Frase anteseden. 
Frase konsekuen. Frase anteseden. 
Frase konsekuen. 

22/4- 32 
22/4 - 26/3 
26/4- 32 
31/3- 32 

Bagian B: 
Tonalitas D mayor. 
Frase anteseden. 
Frase konsekuen, sekaligus akhir 
dari bagian B. 
Merupakan jembatan menuju 
tonalitas E mayor. 

33 - 48 Modulasi dari tonalitas D mayor ke 
tonalitas E mayor. 

 

33 - 43 
33 - 36 37 - 43 

Bagian A': Tonalitas E mayor. Frase 
anteseden. Frase konsekuen. 

 

41 - 44 Merupakan jembatan menuju 
tonalitas Cis mayor. 

 

44 - 48 Coda dalam tonalitas Cis mayor.  

 

2. Analisis Teknik 

 Dari segi notasi tidak ada kesulitan yang berarti dalam 

menyanyikan lagu ini, hanya saja ada beberapa aspek yang 

perlu diperhatikan, yaitu pernapasan yang baik untuk 

mengontrol setiap melodi yang memiliki frase panjang. Selain 
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itu vokal yang ringan, terang dan lembut juga dibutuhkan 

dalam menyanyikan lagu ini. 

 

L. Analisis lagu Muara Kasih Bunda karya Adibal Sahrul 

 Lagu Muara Kasih Bunda yang dinyanyikan oleh Erie Susan 

adalah lagu yang menceritakan tentang ungkapan kasih seorang 

anak terhadap ibunya. Lagu ini juga menyatakan tentang kasih 

seorang ibu yang rela melakukan apa pun demi kasih sayangnya 

kepada anak yang dicintainya. Lagu ini dibuat oleh Adibal Sahrul 

khusus untuk Erie Susan, sahabat Adibal Sahrul sendiri. Dimana 

pada waktu itu Erie Susan ingin merayakan ulang tahun ibunya. 

melalui lagu ini Erie Susan mengungkapkan cintanya kepada 

ibunya, oleh karena ibunya yang terlebih dulu menyayanginya 

dengan tulus tanpa berharap budi balasan dari anaknya. 

 Adibal Sahrul mengatakan bahwa ia tidak tahu persis kapan 

lagu ini dibuat. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2010 

dengan konsep musik aslinya yaitu dangdut melayu dengan 

sentuhan pop dan musik string. Di tahun 2011, lagu Muara Kasih 

Bunda dibuat versi pop. 

 Dibawah ini adalah syair lagu Muara Kasih Bunda 

A 

Bunda 
Engkaulah muara kasih dan sayang Apapun pasti kau lakukan 
Demi anakmu yang tersayang. 
Bunda 
Tak pernah kau berharap budi balasan Atas apa yang kau lakukan 
Untuk diriku yang kau sayang. 
Sempat diriku dekat dalam sentuhan, 

Peluk kasihmu nan sayang, 
Saatku jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. 
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B 
Maafkan diriku bunda 
Kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. 
Ku ingin kau tahu bunda 
Betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. 
Ku mohon restu dalam langkahku, 

Bahagiaku seiring doamu. 

 

1. Analisis Struktural 

 Karya ini terdiri dari bagian Introduksi, A, B, C, A, B, C, 

A. Analisis lagu dapat dilihat pada tabel berikut 

Birama Keterangan Tempo 
1 - 9 Introduksi oleh flute. 

Tonalitas C mayor. 

Allegretto 

10 - 27 
10 - 17 18 - 19 
20 - 27 

Bagian A: 
Tonalitas C mayor. 
Frase anteseden 1. 
Interlude/ sisipan. 
Frase anteseden 2, repetisi 
dari bir. 10 - 17. 

28 - 35/2 Bagian B: 
Tonalitas C mayor. 

 

28 - 31 32 - 
35/2 

Frase anteseden. Frase 
konsekuen. 

 

35/3- 51 
35/3- 41 
41/3-47/2 
47/3 - 51 52 - 
75 

Bagian C: 
Tonalitas C mayor. Frase 
anteseden 1. Frase 
anteseden 2. Frase 
konsekuen. 
Interlude/sisipan. 

 

76 - 83 76 - 83 Bagian A': Tonalitas C 
mayor. Frase anteseden. 
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84 - 91/2 
84 - 87 88 - 
91/2 

Bagian B: 
Tonalitas C mayor. Frase 
anteseden. Frase 
konsekuen. 

91/3- 107 
 
91/3 - 97/2 
97/3 - 103/2 
103/3 - 107 

Bagian C: 
Tonalitas C mayor. Frase 
anteseden 1. Frase 
anteseden 2.  
Frase konsekuen. 

 

108 Interlude/sisipan.  

109 - 116  
109 - 116 

Bagian A: 
Tonalitas C mayor. Frase 
anteseden. 

117 - 118 Coda oleh instrumen gitar. 
Tonalitas C mayor. 

 

2. Analisis Teknik 

 Lagu Muara Kasih Bunda merupakan lagu bergenre 

dangdut. Dalam menyanyikan lagu ini tidak sama dengan pada 

saat menyanyikan lagu-lagu klasik sebelumnya. Lagu dangdut 

mempunyai ciri khas sendiri, yaitu terletak pada cengkoknya. 

Dalam menyanyikan lagu Muara Kasih Bunda dibutuhkan 

support napas yang kuat, terutama di bagian refrein, sebab 

dalam bagian ini, melodinya dinyanyikan dengan frase yang 

panjang. 

 

 


