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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

A. Cara Sposa 

1. Latar Belakang Pembuatan Opera Rinaldo 

Cara Sposa diambil dari opera Rinaldo karya George Frideric Handel 

pada tanggal 24 Febuari 17111. Rinaldo merupakan opera pertama Handel 

sejak Ia bekerja di London2. Opera Rinaldo merupakan opera berbahasa Itali 

pertama yang dikomposisikan khusus untuk panggung hiburan di London. 

Handel menyelesaikan opera Rinaldo dalam waktu dua minggu, dengan 

menyajikan lima belas aria. Handel meminjam dan mengadaptasi dari opera-

opera yang pernah Ia komposisikan saat Ia tinggal di Itali pada tahun 1706 – 

1710. Kisah heroik peperangan dan cinta ini ditulis oleh Giacomo Rossi3, 

dengan bantuan dari seorang manager Handel di London, Aaron Hill, untuk 

membuat opera Rinaldo semakin terkenal. 

2. Isi Cerita Cara Sposa 

Opera Rinaldo merupakan kisah yang berlatar belakang perang salib 

pertama di Yerusalem pada tahun 1096 – 1099. Kisah ini diawali dengan 

pasukan perang salib di bawah Goffredo yang mengepung Yerusalem, di 

mana Saracen, Raja Argante, tidak memiliki pasukan yang banyak. Saat 

Goffredo merayakan kemenangannya, Rinaldo menyatakan cinta kepada 

anak Goffredo, Almirena. Goffredo berjanji, Almirena akan menjadi isteri 

Rinaldo, jika Yerusalem berhasil dilumpuhkan. Cara Sposa merupakan 

                                                      
1  Hicks, Anthony. "George Frideric Handel." In The New Grove Dictionary of Music and 

Musician, by Sanley Sadie, 747 - 769. New York: Macmillan Publisher Limited, 2002. 
2 Mangum, John. Los Angeles Philaharmonic Association. 2015. 

http://www.laphil.com/philpedia/music/cara-sposa-amante-cara-from-rinaldo-george-frideric-

handel (accessed Mei 4, 2015). 
3  Mancuso, Meredith. Meredith Mancuso. Mei 2, 2010. 

http://meredith.bandcamp.com/track/cara-sposa-from-rinaldo (accessed Mei 4, 2015). 
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ratapan cinta Rinaldo karena kehilangan kekasihnya. Rinaldo berjanji akan 

menikahi Almirena segera setelah perang salib berakhir. Namun tiba-tiba 

Armida datang untuk mencuri Almirena. Sebelum Rinaldo sempat 

mempertahankan kekasihnya. Almirena telah menghilang bersama Armida 

ke dalam kepulan asap awan gelap.  

3. Arti Lagu Cara Sposa 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Cara Sposa dalam tiga 

bahasa, Itali, Inggris dan Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

dibuat sendiri oleh penyaji.  

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Itali 

A: Cara Sposa, amante cara.  

Dove sei? Deh, ritorna a pianti miei! 

B: Del vostro Erebo sull’ara, Colla face del mio sdegno  

Io vi sfido, o spiriti rei! 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Inggris4 

A:  Dearest bride, dearest beloved,  

    Where are you? Come back, hear my entreaties! 

B:  I challenge you, evil spirits, with the intensity of my scorn, 

      To appear on that altar out of your darkness! 

iii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

A: Kekasihku, cintaku, 

Di manakah engkau? Kembalilah, dengarlah permohonanku! 

B: Dengan cemoohanku, aku menantangmu, roh-roh jahat, 

 Keluarlah dari dalam kegelapan dan tunjukan dirimu di alar itu! 

Secara keseluruhan Aria Cara Sposa terdengar seperti kanon dengan 

iringan susul-menyusul seperti dapat dilihat pada birama 1 dan 4, birama 51, 

52, dan 53 yang merupakan suara dari violin dua, vokal violin satu. 

Pengkanonan Cara Sposa terjadi nyaris di setiap tempat, saat seolah-olah 

                                                      
4 Kagen, Sergius. Handel's 45 Arias from Opera and Oratorio. Vol. 1. 3 vols. New York: 

International Music Company. 
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instrument akan menyelesaikan lagu, vokal terus melanjutkan, dan disusul 

kembali oleh alat musik. Seperti contohnya pada bar 14, pada ketuk pertama, 

alat musik menyelesaikan bagiannya di ketuk satu dengan membunyikan 

akord I, namun vokal meneruskannya, maka instrument kembali menyusul 

vokal. Aria Cara Sposa dibagi menjadi dua bagian, dengan penyajian, A.B.A. 

Pengulangan bagian A untuk kedua kalinya disertakan dengan nada-nada hias 

seperti morden, turn, atau trill, dengan mengubah satu dua not yang masih 

berhubungan dengan akord yang ditentukan komposer. 

Pada bagian A, setiap awal kalimat lagu dimulai pada ketuk kedua, 

seperti dapat dilihat pada birama 1,3,12,17,28,32, 41,52, dan seterusnya. 

Peletakkan awal kalimat lagu pada ketukan ringan, membawa efek lagu 

terdengar lebih lembut. Hal ini dikarenakan karena bagian A (birama 1 - 81) 

merupakan gambaran bagaimana Rinaldo menginginkan Almirena kembali 

ke pelukannya, dan kepedihan yang mendalam akan kepergian kekasihnya5. 

Pada bagian A, Cara Sposa dinyanyikan dalam tempo largo. Penahanan not 

tiga sampai sepuluh ketuk sebelum not jatuh ke melisma6  pendek, membuat 

bagian A terdengar bagaikan ratapan dan tangisan.  

Bagian B merupakan ungkapan kemarahan Rinaldo kepada Armida. 

Rinaldo menantang roh kegelapan untuk menampakan diri kepadanya dan 

melawannya. Kebalikan dari bagian A, pada bagian B yang merupakan 

ungkapan kemarahan ini dinyanyikan dalam tempo Allegro, dan dengan 

pengkalimatan berbentuk silabik. Hampir sama seperti bagian A, pada bagian 

B Cara sposa terdengar seperti bersahut-sahutan antara vokal dan alat musik, 

seperti dapat dilihat pada birama 84, 87 dan seterusnya. Perbedaan yang 

terjadi ialah, pada bagian A kanon terjadi pada tiga suara, sedangkan pada 

bagian B, suara yang bersahut-sahutan terjadi pada dua suara.  

 

                                                      
5 Mangum, John. Los Angeles Philaharmonic Association. 2015. 

http://www.laphil.com/philpedia/music/cara-sposa-amante-cara-from-rinaldo-george-frideric-

handel (accessed Mei 4, 2015). 
6  Crocker, Richard L. "Melisma: Terminology." In The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, by Stanley Sadie, 344. New York: Macmillan Publisher Limited, 2002. 
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B. Let the Bright Seraphim 

1. Latar Belakang Pembuatan Oratorio Samson 

Setelah menulis begitu banyak opera, ketertarikan Handel akan opera 

perlahan-lahan berkurang. Hal ini dikarenakan karya opera yang bergantung 

pada literatur libreto7. Atas dasar alasan tersebut Handel beralih menulis 

oratorio, karena kalimat oratorio tidak perlu disesuaikan pada naskah literatur 

libreto. Oratorio merupakan setting musikal dari teks sakra yang dibuat 

menjadi dramatik, naratif dan memiliki elemn-elemen yang berbobot8.  

Let the Bright Seraphim karya Handel diambil berdasarkan figur Samson 

dari Alkitab, kitab hakim-makim, perjanjian lama9. Oratorio ini diselesaikan 

pada tahun 1741, bersamaan dengan selesainya oratorio Messiah. Setelah 

kesuksesan penampilan Messiah di Dublin dan Irlandia, Handel kembali ke 

London dan merevisi versi lengkap dari Oratorio Samson, yang kemudian Ia 

selesaikan pada bulan Oktober 1742. Aria Let the Bright Seraphim bukanlah 

konsep asli oratorio Samson. Handel merasa tidak puas pada konsep awal 

oratorio Samson di mana pada versi asli oratorio ini diselesaikan dengan aria 

yang bernuansa sedih, yang mengisahkan kematian Samson. Untuk 

mengubah suasana hati calon penonton supaya tidak bersedih, Handel Ia 

menambahkan aria Let the Bright Seraphim dan sebuah paduan suara yang 

mengakhiri oratorio. Let the Bright Seraphim berisikan tentang pujian kepada 

Tuhan                        beribu-ribu orang filistin bersama dirinya sendiri. 

2. Isi Cerita Oratorio Samson dan Aria Let the Bright Seraphim 

Let the Bright Seraphim diambil dari oratorio Samson pada babak ketiga, 

adegan terakhir setelah Samson berhasil mengalahkan Filistin. Oratorio 

Samson versi Handel, dimulai pada saat Samson telah dikhianati Delila, buta, 

dan dipenjara. Kisah Samson ini diselesaikan sampai pada saat samson 

                                                      
7 (Hicks 2002) 
8 (Smither 2002). 

9  Mueller, Paul Martin. An Examination of George Frideric Handel's "Let the Bright 

Seraphim" from Samson, Franz Joseph Haydn's Concerto for Trumpet in E Flat Major, Karl 

Jenkins' Salm o Dewi Saint, and Erik Morales' Concerto for Trumpet in C and Piano. Master Degree 

Thesis, Manhattan: Kansas State University, 2009. 
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menghancurkan ribuan orang Filistin bersama dirinya sendiri, dengan 

meruntuhkan kuil mereka. Tidak hanya dalam bentuk oratorio, Samson juga 

terkadang dibawakan dalam bentuk opera10. 

3. Arti Lagu Let The Bright Seraphim 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Let The Bright Seraphim 

dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa 

Indonesia dibuat sendiri oleh penyaji.  

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Inggris11 

Major : Let the bright seraphim in burning row! 

      Their loud up lifted angel trumpets blow! 

Minor : Let the cherubic host in tuneful choirs! 

   Touch their immortal harps with golden wires! 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

Mayor : Biarlah malaikat terang terus bersinar! 

         Mereka mengangkat dan meniup terompet dengan kencang! 

  Minor : Biarlah malaikat bersatu dalam paduan suara yang merdu! 

        Mereka memainkan kecapi bersenar emas yang abadi. 

Let the Bright Seraphim dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, 

bagian A, dimainkan dalam tangga nada mayor dengan tempo andante, dan 

bagian kedua, bagian B, dimainka di relatif minornya dengan tempo yang 

lebih lambat.  Pada versi aslinya, Let the Bright Seraphim tidak mengalami 

pengulangan A.B.A, namun A.B dan dilanjutkan dengan paduan suara12 13, 

namun aria ini sering dinyanyikan lepas dari keutuhan oratorio, dan dijadikan 

sebuah Da Capo aria. Bagian A lagu ini dimainkan pada tangga nada D 

mayor, yang merupakan kunci natural terompet (Mueller 2009). Pada bagian 

                                                      
10  
11  Kagen, Sergius. Handel's 45 Arias from Opera and Oratorio. Hlm. 37. Vol. 1. 3 vols. 

New York: International Music Company. 
12  Kagen, Sergius. Handel's 45 Arias from Opera and Oratorio. Hlm. 41. Vol. 1. 3 vols. New York: 

International Music Company. 
13 Henken, John. Los Angeles Philaharmonic Association. 2015. 

http://www.laphil.com/philpedia/music/let-bright-seraphim-george-frideric-handel (accessed Mei 

5, 2015). 
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B, handel memodulasikan ke tangga nada B minor. Tangga nada ini tidak 

dapat dimainkan pada alat musik trompet, maka pada bagian B, lagu ini 

terkesan lebih tenang. 

 

C. Ach, Ich Fühl’s Die Zauberlföte 

1. Latar Belakang Pembuatan Opera Die Zauberlföte 

Ach, Ich Fühl’s diambil dari opera Die Zauberlföte pada babak kedua, 

adegan ke-empat,  karya Wolfgang Amadeus Mozart pada 179114. Lirik lagu 

Ach, Ich Fühl’s merupakan karya libretto Emanuel Schikaneder berdasarkan 

dongeng Wieland. Scene lagu yang dinyanyikan oleh karakter Pamina ini 

berada di dalam kuil persaudaraan yang suci. 

2. Isi Cerita Opera Die Zauberlföte dan Aria Ach, Ich Fühl’s 

Pamina merasa sedih karena kekasihnya, Pangeran Tamino, tidak lagi 

berbicara kepadanya dan nampak seperti menghindar dari kehadiran Pamina. 

Pamina tidak tahu bahwa kekasihnya telah bersumpah untuk tidak berbicara, 

sebagai bagian dari upacara inisiasi Persaudaraan Sarastro. 

3. Arti Lagu Ach, Ich Fühl’s 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Die Zauberlföte dalam tiga 

bahasa, Jerman, Inggris dan Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa 

Indonesia dibuat sendiri oleh penyaji.  

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Jerman 

Ach, Ich Fühl’s, es ist verschwunden, Ewig hin der Liebe Glück! 

Nimmer kommt ihr, Wonnestunden, meinem Herzen mehr zurück. 

Sie, Tamino, diese Tränen flieβen, Trauter dir allein. 

Fühlst du nicht der Liebe Sehnen, so wird Ruhe im Tode sein 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Inggris 

Ah, I feel it; it has vanished, forever gone, the happiness of love! 

Never will you, blissful hours, come back again to my heart! 

See, Tamino, these tears flow, beloved one, for you alone. 

                                                      
14 Larsen, Robert L. Arias for Soprano. Hlm. 10. Vol. 1. New York: G. Schirmer, Inc., 1991. 
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If you do not feel the longing of love, the peace will come to be in death. 

iii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

Ah, sekarang aku merasakan, telah hilang, selamanya pergi, kebahagiaan 

cinta! 

Tidak akan ada lagi, waktu-waktu bahagia, kembali lagi ke hatiku! 

Lihat, Tamino, air mata ini mengalir, kekasihku, untukmu seorang. 

Jika kau tak lagi merasakan cinta, biarlah kematian datang dalam damai. 

 Ach, Ich Fühl’s merupakan aria dengan beberapa running note singkat 

dibeberapa tempat. Beberapa dari running note mengalami pengulangan sekuen 

ataupun tidak. Iringan instrument cenderung monoton yang berisikan akord 

lagu tanpa hiasan dari awal hingga akhir lagu, dengan iringan not quaver pada 

sukat enam per delapan. Not quaver  ini berbunyi pada ketukan 1, 3, 4 dan 6, 

dan istirahat pada ketuk 2 dan 5. Hiasan pada lagu Ach, Ich Fühl’s diambil alih 

oleh solo sopran. Setelah sopran berhenti menyanyikan kalimat lagu pada 

birama 38, alat musik mengambil alih lagu dengan cara meninggalkan iringan 

quaver yang monoton, menjadi melodi gabungan dari quaver dan semi quaver. 

Tidak hanya memainkan akord, namun alat musik juga mengambil alih melodi 

mulai dari birama 38 ketukan ke 4 hingga akhir lagu. Seperti pada hal 

sebelumnya, hal sekuen pada vokal, Mozart juga membuat sekuen untuk alat 

musik pada bagian akhir lagu. 

 Puncak lagu diletakan pada bar ke 29. Pada mulanya nada G muncul pada 

ketuk pertama, lalu dilanjutkan sekuen dengan penekanan pada kata ‘cinta’ 

pada ketuk ke empat dengan nada B. Berdasarkan intepretasi penyaji, itik 

klimaks ini dinyanyikan tidak dengan meledak namun dengan penempatan kata 

‘cinta’ pada nada B dengan halus dan manis dan diselesaikan pada birama 30 

ketuk ke tiga. Pada birama 30 ketuk ke empat, terjadi pengulangan melodi yang 

sama seperti pada birama 12 hingga 13. Hal yang membedakan adalah 

penyajiannya. Birama 12 hingga 13 merupakan pembangunan mood lagu. 

Setelah lagu mencapai titik klimaks pada birama ke 30, maka pengulangan 

melodi pada birama 30 hingga 31 hanyalah penegasan dan titik balik klimaks, 

sehingga pengulangan ini dinyanyikan dengan lebih halus hingga akhir lagu. 
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D. Saper Vorreste 

1. Latar Belakang Pembuatan Opera Un Ballo in Maschera 

Saper Vorreste diambil dari opera Un Ballo in Maschera pada babak 

ketiga, adegan kedua, karya Giuseppe Verdi pada tahun 1859. Lirik lagu 

Saper Vorreste merupakan salah satu karya libretto Antonio Somma. Lagu 

yang dinyanyikan oleh karakter Oscar ini berlokasi di Stockholm atau dalam 

versi lain di Boston pada tahun 1792, di sebuah ballroom atau ruang dansa 

yang megah15. 

2. Isi Cerita Opera Un Ballo in Maschera dan Aria Saper Vorreste 

Oscar adalah pelayan setia Riccardo, Raja Sweden atau Gubernur 

Boston, tergantung pada versi cerita yang dibawakan. Renato, sekretaris 

Rinaldo yang hendak melakukan kudeta bertanya kepada Oscar tentang 

keberadaan tuannya, namun Riccardo datang menggunakan topeng di pesta 

yang Ia hadiri. Oscar dengan bermain-main menolak untuk membocorkan 

informasi. 

3. Arti Lagu Saper Vorreste 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Saper Vorreste dalam tiga 

bahasa, Italia, Inggris, dan Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

dibuat sendiri oleh penyaji.  

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Itali 

Saper vorreste di che si veste, quando l’e cosa ch’ei vuol nascosa. 

Oscar lo sa, ma nol dirà. Tra la la ... 

Pieno d’amor mi balza il cor, ma pur discreto serba il segreto. 

Nol rapirà grado o belta. Tra la la ... 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Inggris 

You would like to know how he is costumed, when that is the thing he 

wants to concealed. 

Oscar knows it, but will not say it, Tra la la ... 

                                                      
15 Larsen, Robert L. Arias for Soprano. Hlm. 12. Vol. 1. New York: G. Schirmer, Inc., 1991. 
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Full of love my heart is throbbing but yet, discreetly, is keeping the 

secret. 

Neither rank nor beauty will carry it away. Tra la la ... 

iii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

Engkau ingin mengetahui kostum apakah yang Ia kenakan, padahal Ia 

sangat ingin menyembunyikan dirinya. 

Oscar mengetahuinya, namun tidak akan mengatakannya. Tra la la ... 

Hatiku berdetak penuh cinta, namun tenang, aku tetap menjaga rahasia. 

Baik jabatan maupun keindahan tak akan membawanya pergi. Tra la 

 Bila dapat digambarkan dengan keempat sifat dasar manusia, penyaji akan 

menggambarkan lagu Saper Vorreste ini dengan kata sanguin. Sosok gadis 

muda Oscar yang digambarkan di dalam lagu ini adalah gadis muda yang 

masih senang bermain-main. Sekalipun Oscar muda, dan senang bermain, 

namun Oscar dapat dipercaya karena Oscar mampu menjaga rahasia tuannya. 

Oscar berusaha tidak membocorkannya meskipun banyak godaan. Karakter 

Oscar yang senang bermain-main digambarkan dengan tempo allegro dengan 

dalam sukat tiga per delapan. Lagu ini terdengan riang dalam tangga nada 

mayor. Giuseppe Verdi mendesai lagu Saper Vorreste agar terkesan riang 

gembira, dengan bermain pada kata ‘tra la la’. Setiap ‘tra la la’ ini 

dinyanyikan, tempo lagu bertambah cepat, mood lagu menjadi lebih menari 

dari pada berjalan. Pada birama ke 33, kata ‘la la la’ terdengar seperti orang 

tertawa dengan menyanyikan melodi lompatan terts dengan teknik stakato. 

 

 

E. Ah! Non Credea Mirarti 

1. Latar Belakang Pembuatan Opera La Sonnambula 

Ah! Non Credea Mirarti diambil dari opera La Sonnambula pada babak 

akhir babak kedua, karya Vincenzo Bellini pada tahun 1827. La Sonnambula 

merupakan drama dua babak yang ditulis oleh libretto Felice Romani 

berdasarkan skenario untuk ballet-pantomim yang ditulis oleh Eugene Scribe. 
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Ah Non Credea Mirarti merupakan dua aria terakhir di opera La Sonnambula 

sebelum Ah! Non Giunge. 

2. Isi Cerita Opera La Sonnambula dan Aria Ah! Non Credea Mirarti 

Ah! Non Credea Mirarti berkisah tentang Amina yang nyaris kehilangan 

kekasihnya, Elvino. Hal ini dikarenakan karena kebiasaan mengigau berjalan 

yang diderita Amina. Suatu malam saat Amina tertidur di hari 

pertunangannya, Ia berjalan ke kamar mantan kekasihnya. Elvino yang 

mengetahuinya menjadi murka dan ingin memutuskan pertunangan. Armina 

menjadi sangat sedih. Ia menggambarkan Elvino seperti bunga yang mudah 

layu dan mati. Betapa cintanya begitu cepat berlalu. 

3. Arti Lagu Ah! Non Credea Mirarti 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Ah! Non Credea Mirarti 

dalam tiga bahasa, Italia, Inggris, dan Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa 

Indonesia dibuat sendiri oleh penyaji.  

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Itali 

Ah, non credea mirarti, si presto estinto, o fiore;  

Passasti al par d’amore, che un giorno sol o duro. 

Potria novel vigore il pianto mio recarti 

Ma ravvivar l’amore il pianto mio, ah no, non puo. 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Inggris 

Oh, I didn’t believe to see you so quickly extinct, o flowers; 

You have passed away like love that one day only lasted. 

Perhaps new life my tears will bring to you 

But to revive love my tears, o no, cannot. 

 

iii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

Ah, aku tidak percaya aku melihatmu pergi begitu cepat, oh bunga. 

Kau telah pergi seperti cinta yang bertahan hanya dalam sehari. 

Mungkin air mataku dapat membawaku ke hidup baru bersamamu 

Namun air mata tak dapat menghidupkan cinta, oh tidak. 
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Aria Ah! Non Credea Mirarti dinyanyikan dengan tempo rubato, di mana 

penyanyi dan pengiring dapat menyanyikan lagu dengan menarik atau 

mengulur tempo lagu pada kalimat lagu yang perlu ditekan atau diperjelas. 

Tempo rubato ini dikenal sejak jaman romantik. Teknik yang belum pernah 

muncul dari lagu resital Life is a Drama sebelumnya, muncul pertama kali di 

lagu Ah! Non Credea Mirarti. Hal lain yang menjadi tantangan dalam 

menyanyikan lagu Ah! Non Credea Mirarti ialah pergantian nilai not dari 

bentuk quaver, crochet  dan sekelompok triol quaver secara terus menerus, 

serta nilai not instrument pengiring tidak sama dengan nilai notasi yang 

dinyanyikan. Seperti contohnya di sepanjang lagu pengiring memainkan not-

not triol dan vokal menyanyikan not quaver.  

 

F. Měsíćku na nebi Hlubokém 

1. Latar Belakang Pembuatan Opera Rusalka 

Měsíćku na nebi Hlubokém diambil dari opera Rusalka pada babak 

pertama, adegan kedua, karya Antonin Dvořák pada tahun 1901. Lirik lagu 

Měsíćku na nebi Hlubokém ditulis oleh libreto berkebangsaan Ceko, Jaroslav 

Kvapil, dengan penggabungan kisah dari novel Undine, kisah The Little 

Mermaid dan sebuah drama The Sunken Bell. Lagu yang dinyanyikan oleh 

karakter peri Rusalka digambarkan seperti pada dongeng-dongen Eropa, di 

sebuah padang rumput yang terbuka di pinggir hutan, di tepi danau. 

2. Isi Cerita Opera Rusalka dan Aria Měsíćku na nebi Hlubokém 

Rusalka adalah peri air yang mengaku kepada Vodník, seorang kurcaci, 

bahwa Ia telah jatuh cinta pada seorang manusia, seorang pangeran, yang Ia 

lihat berenang-renang di danau. Mendengar pernyataan Rusalka, Vodník 

menjadi takut. Vodník mengatakan kepada Rusalka bahwa Rusalka harus 

mencari bantuan dari penyihir bernama Ježibaba. Sebelum Rusalka menemui 

Ježibaba, Ia bercerita kepada bulan tentang perasaannya, dan berharap bulan 

akan menyampaikan rasa cintanya kepada manusia yang Ia cintai, dan bahwa 

Ia menunggunya. 
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3. Arti Lagu Měsíćku na nebi Hlubokém 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Měsíćku na nebi Hlubokém 

dalam tiga bahasa, Ceko, Inggris dan Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa 

Indonesia dibuat sendiri oleh penyaji.  

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Ceko 

Měsíćku na nebi Hlubokém, svétlo tvé daleko vidí, 

Po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí, 

Měsíćku, postůj chvíli, řekni mi, kde je můj milý? 

Řekni mu, stříbrný měsíćku, mé že jej objímá rámě 

Aby si alespoň chviličku, vspomenul ve snění na mne. 

Zasvět’ mu do daleka, řekni mu, kdo tu naň čeká. 

O mně-li duše lidská sní, at’ se tou vspomínkou vsbudí! 

Měsíćku, nezhasni! 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Inggris16 

Moon in the broad sky, your beams see afar, 

Around the entire Earth you roam, you see into the homes of people. 

Moon, pause for a moment, answer me, where is my love? 

Tell him, oh pale moon, that my arms envelop him, 

So that he, for at least a moment, might see me in his dreams. 

Give him your beams afar, tell him that I wait for him here! 

Oh, if this human heart dreams of me, let this vision awaken! 

Moon, stay with me! 

iii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

Bulan di langit yang luas, keindahanmu terlihat dari kejauhan, 

Ke seluruh bumi kau jelajahi, kau jelajahi setiap rumah manusia. 

Bulan, berhenti sejenak, jawab aku, di manakah cintaku? 

Katakan padanya, oh bulan, bahwa aku ingin memeluknya, 

Sehingga kiranya, setidaknya sesaat, Ia dapat melihatku dalam mimpinya. 

                                                      
16 Larsen, Robert L. Arias for Soprano. Vol. 2. Hlm 21. New York: G. Schirmer, 2004. 
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Berikan keindahanmu padanya, katakan padanya bahwa aku 

menunggunya di sini! 

Oh, apakah hati manusia itu memimpikanku, biarkanlah aku melihatnya! 

Bulan, tinggalah denganku! 

Měsíćku na nebi Hlubokém dinyanyikan dengan urutan ABA’B’C. Bila 

diperhatikan, bagian B dari lagu akhir romantik ini terdengan seperti bagian 

refrain. Melodi yang terkandung di dalam keseluruhan lagu ini mudah 

dihafalkan dan ditirukan. Bagi penyaji lagu ini terdengar nyaris seperti lagu 

pop modern di mana kerumitan-kerumitan genre musik klasik telah 

digantikan dengan bagian bait dan refrain. Perbedaan yang mencolok antara 

Měsíćku na nebi Hlubokém  dengan genre lagu pop modern karena Měsíćku 

na nebi Hlubokém masih membutuhkan dan menerapkan teknik klasik dalam 

range suara dan penembakan notasi tinggi dan panjang seperti tergambar pada 

tiga birama terakhir sebelum lagu diselesaikan. Selain itu lagu ini juga 

memiliki beberapa ketukan yang rumit. 

 

G. Biola tak Berdawai 

1. Latar Belakang Film Biola Tak Berdawai 

Biola tak berdawai merupakan film yang disutradarai oleh Sekar Ayu 

Asmara pada tahun 200317. Film ini berkisah tentang Renjani, mantan seorang 

penari balet yang dipaksa untuk mengaborsi kandungannya, dan kemudian 

Renjani menderita kanker rahim. Renjani memutuskan membuang masa 

lalunya dan cita-citanya lalu pindah dari Jakarta ke Jogjakarta. Di Jogjakarta, 

Renjani membuka panti asuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di 

perjalanan hidupnya, Renjani bertemu seorang pria bernama Bhisma. Namun 

Renjani yang memiliki trauma percintaan, takut untuk mencintai Bhisma. 

Saat Rinjani telah dapat menerima Bhisma di hatinya, takdir memisahkan 

                                                      
17  Film Indonesia. FI. 2010. http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-b016-02-116948_biola-tak-

berdawai#.VUiAwvmqqko (accessed Mei 5, 2015). 
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mereka. Kanker rahim yang diderita Rinjani, membunuhnya saat Bhisma 

mengadakan konser quartet Biola Tak Berdawai18. 

Lagu solo vokal Biola Tak Berdawai, tidak dimunculkan pada film Biola 

Tak Berdawai, namun lagu ini menjadi soundtrack film, dan sempat 

memenuhi tanggalan lagu MTv. Solo vokal Biola Tak Berdawai dibawakan 

oleh seorang penyanyi tenor, Ray Jeffryn dengan teknik klasik. Di dalam film, 

lagu ini dikarang dan dimainkan oleh Bisma untuk Renjani dalam format 

kuartet gesek. 

2. Isi Cerita Lagu Biola Tak Berdawai 

Lagu Biola Tak Berdawai merupakan soundtrack atau musik klip dari film 

Biola Tak Berdawai. Di dalam kisah film, lagu ini merupakan karangan 

seorang pemuda bernama Bhisma. Bhisma yang merasa cintanya ditolak oleh 

Renjani, ingin menggambarkan perasaannya dari lagu ini. Bhisma 

menggambarkan hidupnya yang bagaikan sebuah biola tanpa senar. Hanya 

seonggok alat musik yang tidak dapat menghasilkan nada-nada indah. Tidak 

memiliki bunyi dan hanya diam. Lagu ini dibuat Bhisma sebelum Renjani 

meninggal, dan dimainkan pada saat Renjani telah tiada. 

3. Lirik Lagu Biola Tak Berdawai 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Biola Tak Berdawai dalam 

Bahasa Indonesia. 

Mengendurlah sudah detak di jantungku 

Seribu tanya tak terjawab di mana kau berada. 

Meredup perlahan alunan nafasku, 

Selaksa mimpi pun memudar, hilang bersamamu 

Reff : 

Bagai biola tak berdawai, sunyi hidup tanpamu 

Bisu tak bernada, kelu tak bersuara 

Hampa Hatiku tanpa cintamu 

                                                      
18  Biola Tak Berdawai. Directed by Sekar Ayu Asmara. Performed by Ria Irawan, Nicholas 

Saputra, Jajang C. Noer and Dicky Lebrianto. 2003. 
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Jembatan : 

Mainkan dawai cintamu lagi 

Hati merindu bernyanyi kembali 

Lagu Biola Tak Berdawai tidak dapat digolongkan menjadi lagu klasik. 

Bila didengarkan melodinya, dapat dikatakan lagu ini merupakan salah satu 

lagu pop Indonesia. Hal yang membedakan lagu Biola Tak Berdawai dengan 

lagu pop Indonesia lainnya adalah interval suara yang disajikan di dalam lagu 

ini, dan nada dasar yang berpindah pindah seperti pada birama 25, 27, 31, 32, 

dan 35. Lagu ini membutuhkan teknik head voice atau suara kepala bila 

dinyanyikan oleh wanita. Tanpa suara kepala, lompatan nada yang muncul di 

dalam lagu akan sulit di capai.  

Seperti lagu pop pada umunya, lagu Biola Tak Berdawai memiliki 

komponen lengkap sebagai lagu pop. Biola Tak Berdawai memiliki bagian 

refrain, seperti dapat dilihat pada birama 16, 25, dan 35.  Pada Birama ke 21 

dapat kita lihat jembatan yang dibuat oleh Adie M.S. untuk menuju ke refrain 

dalam tangga nada F#.  

H. Red Shoes Blues 

1. Latar Belakang Pembuatan Drama Broadway The Wizard of Oz 

Red shoes blues merupakan salah satu lagu dari drama musikal The 

Wizard of Oz yang diproduksi oleh Metro-Goldwyn Mayer. Drama musikal 

ini telah memiliki beberapa lagu sebagaimana seperti yang ditampilkan dalam 

film The Wizard of Oz serperti Somewhere Over the Rainbow, If I only had a 

brain, a hart, the nerver, Come Out, It Really Was No Miracle dan lagu 

lainnya yang berjumlah 24 buah lagu. Keseluruhan lagu yang pernah ada ini 

hanya dinyanyikan oleh para aktor protagonis. Tidak ada lagu yang dibuat 

khusus untuk peran antagonis. Pada Tahun 2011 Andrew Lloyd Webber 

mengaransemen lagu untuk khusus untuk peran antagonis, the wicked witch 

of the west, atau penyihir jahat dari barat. Lagu karangan Andrew Lloyd ini 

diberi judul Red Shoes Blues.  

2. Isi Cerita Drama Broadway The Wizard of Oz dan Lagu Red Shoes Blues 



20 
 

The Wizard of Oz  berkisah tentang seorang gadis belasan tahun, Dorothy, 

yang menyelamatkan dirinya dari angin puting beliung dan menemukan 

dirinya tersesat di sebuah tempat yang Ia tidak ketahui. Di tempat tersebut, 

bertemu kurcaci, penyihir dan makhluk-mahkluk yang belum pernah Ia temui 

sebelumnya. Di dalam perjalanannya, Dorothy diberikan sepatu bertahtakan 

batu Rubi dari seorang penyihir baik, namun penyihir jahat ingin mengambil 

kembali sepatu itu, supaya Ia memiliki tenaga yang tidak dapat dikalahkan 

siapapun. 

Lagu Red Shoes Blues  sendiri berkisah tentang kemarahan penyihir jahat 

yang menginginkan sepatu merah Dorothy kembali ke tanganya. Ia murka 

karena ruby slippers saudaranya jatuh ke tangan Dorothy. Penyihir jahat 

marah kepada pengawalnya dan memerintahkan para pengawal untuk 

menangkap Dorothy dan mengambil kembali sepatunya. Red Shoes Blues  

merupakan ekspresi kemarahan dari penyihir jahat. Teknik sprechstimme 

yang terkandung di dalamnya sangat cocok digunakan untuk menggambarkan 

kemarahan penyihir jahat. Kalimat-kalimat hentakan yang sulit digambarkan 

dengan melodi diucapkan dengan teknik sprechstimme. 

3. Arti Lagu Red Shoes Blues 

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Red Shoes Blues dalam bahasa 

Inggris. 

i. Lirik Lagu Asli dalam Bahasa Inggris 

She’s So misguided, it’s all so one-sided,  

that dimwitted girl dares to tangle with me.  

She’s Prissy, She’s Clueless, and I want her shoe less, 

I’ll show her how fiendishly mean I can be 

I want those shoes to establish just whose,  

number one from the east to the west 

Then I’ll be complete with the world at my feet,and red always suited 

me best 

I know I Hold sway over all I survey, but I now need a much bigger 

deal 
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The shoes are the key to the making of me, so find her and bring her to 

heal 

When I get that footwear from her, and it’s put where it could have 

been,  

should have been right from the start, 

My power will grow, it’ll blossom and flow 

Through the world through the years and straight to my heart 

We all like to dance, so now here’s your chance; 

You’ll dance to your very last gasp,  

Chasse, pirouette you’ll swelter and sweat, and stumble right into my 

grasp 

You’ll find you can’t stop as you dance till you drop, 

 And stumble right into my grasp  

So Dorothy, dear, I hope I may clear, 

But you have to surrender and why? 

It’s the end of her life, the slippers are mine 

You’re welcome my pretty, yes you are welcome my pretty. To die! 

ii. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

Sungguh Ia hilang arah, semuanya tidak adil, 

Gadis gila itu berani bermain-main denganku. 

Ia santun, Ia memahami, dan aku menginginkan Ia melepas sepatunya, 

Aku akan menunjukkan kepadanya seberapa jahatnya diriku. 

Aku mengingikan sepatu itu untuk menunjukkan, 

Bahwa akulah nomor satu dari timur sampai ke barat. 

Dan aku akan dilengkapi dengan dunia di bawah kakiku, dan warna 

merahlah yang paling cocok denganku. 

Aku tahu aku tak terguncangkan, namun saat ini aku perlu sesuatu yang 

lebih besar. 

Sepatu adalah kunci dari sumber kekuatanku, jadi cari dan temukan lah 

Ia dan bawa Ia untuk menyembuhkanku. 
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Ketika aku mendapatkan sepatu itu darinya, dan memakainya seperti 

seharusnya sejak awal, 

Kekuatanku akan semakin besar, berkembang dan menyebar 

Ke seluruh dunia, selamanya, dan tepat di hatiku. 

Kita semua semua akan menari, jadi sekaranglah kesempatanmu 

Engkau akan menari hingga akhir nafasmu. 

Chasse, pirouete kau akan kepanasan dan berkeringat, dan tersandung 

ke dalam genggamanku. 

Engkau akan menari dan tidak dapat menghetikannya sampai kau 

terjatuh, dan tersandung ke dalam genggamanku. 

Jadi Dorothy, sayang, aku berharap kau jelas dengan perkataanku, 

Kau harus menyerah kepadaku, mengapa? 

Ini akhirmu. Sepatu itu miliku! 

Aku mempersilahkanmu anak cantik. Ya, aku mempersilahkanmu, 

untuk mati! 

Lagu Red Shoes Blues menggunakan skill bernyanyi sprechstimme atau 

dikenal dengan nama lain sprechgesang. Sprechstimme merupakan teknik 

bernyanyi dengan pelafalan antara berbicara dan bernyanyi19. Teknik bernyanyi 

yang dirancang oleh Schoenberg ini memerlukan perhatian khusus seperti, 

penyaji harus dapat membedakan dengan baik antara berbicara, lagu, dan gaya 

baru, di mana berbicara merupakan bagian dari lagu, namun tanpa 

menyanyikan lagu tersebut. Saat bernyanyi, penyaji tetap menyanyikan melodi 

yang ada tanpa mengubahnya, saat berbicara, penyaji meninggalkan notasi 

dengan menaikan atau menurunkan pitch.  

 

                                                      
19  Griffiths, Paul. Sprechgesang. Vol. 24, in The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, by Stanley Sadie, 223. New York: Macmillan Publisher Limited, 2002. 

 


