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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan karakteristik ketiga periode musik, yaitu 

Barok, Romantik, dan Abad ke-20. Dalam paparan masing-masing periode, akan 

dipaparkan pula analisis struktur dan teknik dari komposisi yang mewakili periode 

tersebut. Untuk melengkapi kajian struktur maka terlampir partitur di bagian akhir 

dari tulisan ilmiah ini. 

 

A. Periode Barok  

       Barok merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

sebuah periode atau gaya musik khususnya di Eropa dalam kurun waktu 

tertentu, yaitu mulai pada tahun 1600 sampai dengan 1750. Barok berasal dari 

bahasa Portugis yaitu barroco, yang berarti sebuah mutiara tak beraturan 

yang bulat. Menurut seorang pakar musik yang bernama Manfred F. Bukofzer 

yang  dikutip oleh Claude V. Palisca, periode Barok dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu Barok Awal (1580-1630), Barok Tengah (1630-1680), dan 

Barok Akhir (1680-1730).
1
 Gaya musik Barok merupakan perkembangan dari 

periode sebelumnya yakni Renaisans. Pada gaya musik Barok mulai 

bermunculan pergerakan harmoni yang disonan, perubahan tanda kunci dan 

tempo, terdapat banyak ornamentasi, serta musik bergerak secara dinamis. 

Tujuan perkembangan gaya musik pada periode ini adalah untuk 

menunjukkan ekspresi yang lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya, 

sehingga musik tersebut bisa berdampak dan lebih dapat dinikmati. Ekspresi 

yang emosional seperti bahagia, marah, sedih, gembira, jatuh cinta, 

pengharapan, semua mulai dimunculkan lebih di dalam musiknya.  

       Beberapa komponis yang hidup pada periode ini, antara lain: Johann 

Sebastian Bach, Giacomo Carissimi, Henry Purcell, Antonio Caldara, 

Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, dan sebagainya. Dalam resital ini, 

                                                             
1
 Claude v. Palisca. “Baroque”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. 

Stanley Sadie, edisi ke-2. Jilid 2 (London: Macmillan Publishers Limited, 2002), 751. 
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penulis membawakan dua buah lagu yang berasal dari periode Barok, yaitu: 

“A Solis Ortu” karya dari Antonio Vivaldi dan “Flammende Rose, Zierde der 

Erden” karya dari George Frideric Handel. 

 

1. “A Solis Ortu” 

a. Analisis Historis 

       Karya ini diciptakan oleh Antonio Lucio Vivaldi, atau biasa 

dikenal dengan Antonio Vivaldi. Beliau merupakan seorang komponis 

yang sangat terkenal pada periode Barok. Antonio Vivaldi lahir di 

Venesia pada tahun 1678, wafat pada tahun 1741 di kota Wina.  

       Mazmur 113: “Haleluya! Pujilah, hai hamba-hamba 

TUHAN! Kiranya nama TUHAN dimasyhurkan, sekarang ini dan 

selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya 

matahari terpujilah nama Tuhan. TUHAN tinggi mengatasi segala 

bangsa, kemulian-Nya mengatasi langit. Siapakah seperti 

TUHAN, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang 

merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia 

menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat 

orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-

sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan 

perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh 

sukacita. Haleluya!”
2
 

 

       Ayat Mazmur di atas merupakan ayat yang digunakan Vivaldi 

sebagai lirik dalam karya Laudate Pueri RV 601. Karya ini diciptakan 

pada tahun 1730. Secara keseluruhan, “Laudate Pueri RV 601” dibagi 

menjadi delapan bagian, yakni:  “Laudate”, “Sit nomen”, “A Solis 

Ortu”, “Excelcus”, “Suscitans”, “Ut collocet”, “Gloria”, “Sicut 

erat”.  

       “A Solis Ortu”  merupakan bagian ketiga dalam “Laudate Pueri 

RV 601”. Liriknya diambil dari Mazmur 113 : 3, yang berbunyi: ” 

Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama 

Tuhan.”  

        

                                                             
2 Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014). 
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b. Analisis Struktural 

A solis ortu 

Usque ad occasum 

Laudabile nomen Domini 

 

Terjemahan: 

Dari terbitnya matahari di timur 

Sampai terbenamnya di barat 

Biarlah nama Tuhan ditinggikan 

 

Tabel 2.1. Analisis Struktur “A Solis Ortu” 
 

Birama Keterangan 

1-31 Bagian  A 

32-50 Bagian A’ 

 

       Lagu ini menggunakan tonalitas D mayor, sukat 4/4, dan tempo 

Andante. Lagu ini berstruktur A A’. Bagian A terdiri dari birama 1 

sampai dengan birama 31. Bagian A’ terdiri dari birama 32 sampai 

dengan birama 50.  

 Bagian A diawali dengan introduksi yang dimainkan oleh 

instrumen yaitu pada birama 1 sampai dengan birama 15. Kemudian, 

pada birama 16 vokal mulai masuk dengan teks: A solis ortu, usque ad 

occasum, laudabile nomen Domini. Bagian A ini memiliki 5 frase.  

Selanjutnya, bagian A’ tetap menggunakan melodi dan teks yang 

sama seperti bagian A, namun pada bagian A’ terdapat variasi dan 

ornamentasi yang dikembangkan pada melodi vokal dan iringan 

sehingga pergerakan melodi menjadi lebih dinamis.  

Dalam program resital ini, lagu ”A Solis Ortu” mewakili perasaan 

gembira dan syukur yang diungkapkan dengan memuji nama Tuhan, 

Sang Pencipta. 
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c. Analisis Teknik 

       Lagu ini dibawakan dengan tempo Andante. Dalam karya ini 

penyanyi dituntut untuk dapat mengatur teknik pernapasan dengan 

baik karena terdapat banyak nada panjang yang ditahan dan melisma.
3
  

 

2. “Flammende Rose, Zierde der Erden”  

a. Analisis Historis 

       Goerge Frideric Handel merupakan seorang komponis Inggris 

yang berasal dari Jerman. Lahir di Halle pada 23 Februari 1685 dan 

wafat pada 14 April 1759 di London. Handel merupakan salah satu 

tokoh penting yang memberikan banyak pengaruh dalam dunia musik 

sejak periode barok sampai sekarang. Handel menciptakan karya ini 

pada tahun 1724-1726. 

       “Flammende Rose, Zierde der Erden” merupakan karya ke-9 

dalam “9 German Arias, HWV 202-210”, atau dalam bahasa Jerman 

yaitu “9 Deutsche Arien, HWV 201-210”. Semua aria dalam karya 

besar ini berbahasa Jerman. Liriknya diambil dari puisi yang ditulis 

oleh seorang berkebangsaan Jerman, yaitu Bartold Heinrich Brockes. 

Puisi-puisi tersebut berisi tentang kekaguman atas alam semesta yang 

merupakan karya Tuhan, dan melalui itu semua ia mengungkapkan 

rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Kumpulan puisi tersebut diberi 

judul Irdisches Vergnügen in Gott, yang dalam bahasa Indonesia 

berarti kesukaan di bumi melalui karya Tuhan. Karya ini merupakan 

karya terakhir Handel yang menggunakan bahasa Jerman.  

 Lagu yang bercerita tentang bunga mawar ini memiliki nada-

nada yang sangat indah dan enak didengar. Rasa sukacita benar-benar 

tergambarkan melalui pergerakan melodi yang lincah dan penuh 

ornamentasi. Hal tersebut yang membuat lagu ini menjadi sangat 

menarik. Iringan yang digunakan cenderung bebas, yang terpenting 

                                                             
3
 Michael & Joyce Bourne Kennedy, The Oxford Dictionary of Music  (London: Oxford 

University Press, 2012), 1120. Melisma (plural melismata) adalah kelompok not yang dinyanyikan 

dalam satu suku kata.   
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instrumen pengiring dapat berfungsi sebagai basso continuo dan 

obligato. Basso continuo merupakan melodi pada bass yang berjalan 

dengan konstan dan teratur. Basso continuo digunakan untuk menjaga 

denyut tempo pada musik. Sedangkan yang dimaksud dengan obligato 

adalah ornamentasi yang dituliskan dengan jelas pada sebuah karya. 

Ornamentasi tersebut harus dimainkan persis sesuai dengan yang 

sudah tertulis. 

  

b. Analisis Struktural 

Flammende Rose, Zierde der Erden, 

Glänzender Gärten bezaubernde Pracht 

Augen, die deine Vortrefflichkeit sehen, 

Müßen vor Anmut erstaunend, gestehen, 

Daß dich ein göttlicher Finger gemacht. 

  Terjemahan: 

Mawar yang bermekaran, perhiasan bumi,  

Kemegahan yang mempesona di seluruh taman  

Semua mata melihat keindahanmu,  

harus mengakui, terpesona oleh keelokannmu,  

yang dibuat oleh jari-jari Tuhan. 

 

Tabel 2.2. Analisis Struktur “Flammende Rose, Zierde der Erden” 

Birama Keterangan 

1-98 Bagian A 

Tonalitas A mayor. 

99-126 Bagian B 

Tonalitas F# minor. 

Terdapat Da Capo pada birama 

126 sebagai tanda pengulangan 

kembali bagian A. 
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1-98 Bagian A  

Berakhir pada Fine di birama 98. 

 

       Lagu ini bersukat 3/8 dengan tempo Andante, dan memiliki 

struktur A B A. Bagian A dimulai dari birama ke-1 sampai dengan 

birama ke-98. Sedangkan bagian B dimulai dari birama ke-99 sampai 

dengan birama ke-126. Kemudian, kembali lagi ke bagian A yang 

ditandai dengan Da Capo pada akhir bagian B. Ciri khas dalam karya 

ini terdapat pada pemilihan ritme, yakni karena Handel menyusun 

ritme yang terdiri dari banyak not  1/16 sampai dengan not 1/32. 

Seperti pada bagian obligato yang dimainkan oleh fluit.  

 

 
 

Gambar 2.1. Motif Awal pada Fluit “Flammende Rose, Zierde der 

Erden” 

 

 
 

Gambar 2.2. Pengembangan Motif pada Fluit “Flammende Rose, 

Zierde der Erden” 

 

       Bermula dengan sebuah motif sederhana pada fluit yang 

ditunjukkan pada gambar 2. Kemudian motif tersebut dikembangkan 

menjadi motif-motif baru seperti pada gambar 2.2. Sama halnya pada 

bagian solo sopran, motif awal yang dimainkan oleh fluit ditirukan 

pada bagian solo sopran, yang menjadi ciri khas dalam karya ini 

(gambar 2.3.) 

 

 
 

 

Gambar 2.3. Motif pada Solo Sopran “Flammende Rose, Zierde der 

Erden” 



14 
 

 Secara keseluruhan, bagian A menggunakan tonalitas A mayor. 

Bagian A terdiri dari: introduksi, frase 1, frase 2, frase 3, dan 

interlude. Introduksi dimulai dari birama 1 sampai dengan birama 20, 

yang dimainkan oleh isntrumen fluit, gitar, dan cello. Kemudian, 

masuk pada bagian frase yang mulai ditambah dengan teks lagu. 

Bagian A terdapat tiga frase, yaitu: frase 1 (birama 21-30), frase 2 

(birama 30-51), frase 3 (birama 51-82). Teks yang digunakan pada 

bagian A yaitu: Flammende Rose, Zierde der Erden, Glänzender 

Gärten bezaubernde Pracht. Bagian ini menggambarkan tentang 

keindahan dan kemegahan bunga mawar yang bermekaran, merekah 

memenuhi taman, menghiasi bumi. 

       Bagian B menggunakan tonalitas F# minor. Dimulai dari birama 

ke-99 sampai dengan birama ke-126. Bagian B dibagi menjadi dua 

frase. Frase 1 terdiri dari birama 99-110, dan frase 2 terdiri dari 

birama 111-126. Bagian B ini menggunakan teks: Augen, die deine 

Vortrefflichkeit sehen, Müßen vor Anmut erstaunend, gestehen, Daß 

dich ein göttlicher Finger gemacht. Teks tersebut menceritakan 

tentang kekaguman yang sangat akan keindahan bunga mawar, 

sehingga semua orang yang melihatnya mengakui bahwa 

keindahannya begitu mempesona, ini adalah karya tangan Tuhan. 

Dengan menggunakan tonalitas minor, Handel dapat memberikan 

kesan yang lebih dalam dari bagian sebelumnya, sehingga tampaklah 

ungkapan syukur dan kekaguman yang mendalam akan karya Tuhan 

ini. 

       Dalam program resital ini, lagu “Flammende Rose, Zierde der 

Erden” mengungkapkan tentang rasa kagum sekali lagi akan ciptaan 

Tuhan. 

 

c. Analisis Teknik 

       Dalam membawakan lagu Flammende Rose, Zierde der Erden, 

diperlukan kekompakan terhadap para pengiring, karena lagu ini 
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dibawakan dengan format chamber, yang terdiri dari vokal, gitar, 

cello, dan fluit. Sesuai dengan karakter era Barok,  penyanyi 

membawakan karya ini dengan ringan agar dapat menyanyikan nada-

nada melisma dengan baik. 

 

B. Periode Romantik 

       Periode Romantik bermula kira-kira pada tahun 1800 sampai dengan 

tahun 1900. Periode ini dipercaya sebagai puncak keberhasilan budaya Barat. 

Setelah sebelumnya berhasil dirintis oleh tokoh-tokoh seperti Joseph Haydn, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Beethoven, dan tokoh-tokoh lainnya 

yang telah menciptakan banyak karya bahkan teori dalam musik. Bukti 

perkembangan musik pada  zaman Romantik ini antara lain adalah harmoni 

yang semakin kaya, alat musik yang semakin beragam, banyaknya karya-

karya solo untuk instrumen, dan banyaknya karya orkestra dengan komposisi 

instrumen yang lebih kaya dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Beberapa komponis periode Romantik yang karyanya dipilih penyaji 

untuk dibawakan dalam resital vokal ini, yaitu: Julius Benedict, Leo Delibes, 

dan Franz Schubert. 

  

1. “La Capinera” 

a. Analisis Historis 

       “La Capinera” merupakan sebuah karya vokal yang digubah oleh 

seorang komponis Jerman bernama Julius Benedict. Benedict lahir di 

Stuttgart pada 27 November 1804, wafat pada 5 Juni 1885. Ia adalah 

seorang keturunan Yahudi. Selain seorang komposer, Benedict juga 

seorang konduktor. Kebanyakan pada masa karirnya, Benedict tinggal 

di Inggris. Ia mendalami ilmu komposisi musik di bawah asuhan 

Johann Nepomuk Hummel di Universitas Weimar and Carl Maria von 

Weber, di kota Dresden. Pada tahun 1823 Benedict ditunjuk sebagai 
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Kapellmeister
4
 di teater Kärnthnerthor  di kota Wina. Kemudian, pada 

tahun 1825, ia menjadi konduktor di teater San Carlo di Napoli, Italia. 

 

b. Analisis Struktural 

 Col ritornar 

Del dolce april 

Tu torni pur, o mia gentil 

E vieni a dir la tua canzon 

Fra vaghi fior del mio veron 

 

Tua voce un tal piacer mi fa 

Che di cantar desio mi da 

Cantiam insiem mi guida tu 

Cantiam l’amor la gioventù 

Cantiam l’amor la gioventù 

Insiem, insiem,  

Cantiam la la la la 

La gioventù lamor cantiam! 

 

Salutant te l’erbe ed i fior 

In quell’arcan linguagio lor 

Del venticel il mormorar 

Un bacio sol cercar ti par 

 

E mentreil cor vicin a te  

D’un gaudioho pien che’uman non è 

Io vuò cantar mi guidatu 

                                                             
4
 Oscar Thompson, The International Cyclopedia of Music and Musicians  (New York: 

Dodd, Mead & Company, 1939), 920. Kapellmeister (Jerman; Italia, maestro di capella; 

Spanyol, maestro di capilla; Perancis, maitre de chapelle) Seorang konduktor paduan 

suara atau konduktor orkestra.   
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Cantiam l’amor la gioventù 

Cantiam l’amor la gioventù 

Insiem, insiem,  

Cantiam la la la la 

La gioventù lamor cantiam! 

 

Terjemahan: 

Kembalilah lagi 

Bulan April yang manis 

Engkau juga kembali 

Dan datang nyanyikan lagumu 

Di antara dedaunan dan bunga-bunga 

 

Suaramu membuatku menjadi senang 

Membuatku ingin bernyanyi 

Mari kita bernyanyi bersama, 

aku akan membimbingmu 

Kita menyanyikan lagu cinta 

Bersama-sama kita bernyanyi 

La la la la 

Alam dan bunga-bunga menyambut 

 

Menyambut engkau 

Bunga-bunga indah ini 

Dan cinta rahasia 

Akan diberitahukan kepadamu 

Hembusan angin yang lembut dan hembusan napas 

Akan mencari ciuman saat mereka melewatinya 

 

Sementara hati ini dipakai oleh Engkau 

Kurasakan sukacita dan kebahagiaan ilahi 
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Kita menyanyikan lagu cinta 

Bersama-sama kita bernyanyi 

La la la la 

Alam dan bunga-bunga menyambut 

 

Tabel 2.3. Analisis Struktur “La Capinera” 

Birama Keterangan 

1-77 Bagian A 

78-127 Bagian A’ 

 

 

 “La Capinera” menggunakan tanda sukat 3/4 dengan tonalitas F  

mayor. Struktur musiknya A A’. Bagian A dimulai dari birama 1 

sampai dengan birama 77. Sedangkan bagian B dimulai dari birama 

78 sampai birama 127. Lagu ini menggunakan tempo Allegretto 

dengan dinamika dari pianissimo hingga fortissimo, yang merupakan 

ciri khas dari karya di era Romantik. Karya ini menggunakan iringan 

fluit dan piano. 

 Bagian A terdiri dari introduksi, frase 1-5, dan interlude. Bagian 

introduksi dimulai dari birama 1 sampai dengan birama 11. 

Kemudian, dilanjutkan dengan frase 1 yaitu birama 12-19, frase 2 

birama 20-27, frase 3 birama 28-35, frase 4 birama 36-43, frase 5 

birama 44-69. Selanjutnya terdapat interlude pada birama 69 sampai 

birama 77.  

 Bagian A’ merupakan pengembangan dari bagian A. Terdapat 5 

frase dengan melodi yang sama seperti bagian A, namun teks lagu 

yang digunakan berbeda. Dimulai dengan frase 1 yakni birama 78-85, 

frase 2 birama 86-93, frase 3 birama 94-101, frase 4 birama 102-109, 

frase 5 birama 110-123 (ketuk pertama). Kemudian, dilanjutkan 

dengan bagian melismata. Bagian melismata terdapat pada birama ke-

124 yang dimulai dari birama ke-123 ketuk terakhir. Di akhir bagian 
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A’ ini, terdapat coda, yakni birama 125-127 yang dimainkan oleh fluit 

dan piano. 

       Dalam program resital ini, lagu “La Capinera” mewakili perasaan 

jatuh cinta kepada seorang kekasih. Melalui nyanyian seperti burung 

capinera, ia mengungkapkan perasaannya. 

 

c. Analisis Teknik 

 Pada karya ini, solo sopran diiringi oleh piano dan fluit. Bagian 

fluit menggambarkan seekor burung capinera yang bersahut-sahutan 

dengan solo sopran. Oleh karena itu, volume suara solo sopran dan 

fluit harus diperhatikan, agar seimbang. Bagi penyanyi, dibutuhkan 

kefokusan suara untuk bisa menembak nada-nada dengan tepat dan 

juga dibutuhkan pengaturan rongga yang tepat agar dapat memainkan 

dinamika seperti yang tertulis dalam partitur.  

 Pada bagian melisma di akhir bagian A’ yakni birama 124, solo 

sopran dan fluit memainkan nada dengan jarak terts antara vokal dan 

fluit secara bersama-sama. Pada bagian ini, diperlukan koordinasi 

yang baik agar memainkannya dengan kompak dan bergerak 

bersama-sama. Solo sopran harus menjaga pernapasan, kefokusan 

suara, pengaturan rongga yang baik agar dapat menyanyikan nada 

melisma dengan baik dan volume suara dapat seimbang dengan fluit.  

 

2. “The Flower Duet” 

a. Analisis Historis 

       Leo Delibes merupakan seorang komposer Perancis yang 

terkenal. Lahir di Germain du Val pada 21 Februari 1836, dan wafat 

pada 16 Januari 1891 di Paris. Ayahnya adalah seorang tukang pos 

dan ibunya adalah seorang musisi. Pada masa kecilnya, Delibes 

mendapatkan pelajaran musik dari ibu dan pamannya. Pada tahun 

1847, paska kematian ayahnya, seluruh keluarganya pindah ke kota 

Paris. Mulai saat itu Delibes mulai serius menekuni bidang musik. Ia 
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belajar di bawah bimbingan Tariot di salah satu sekolah musik. 

Kemudian ia belajar organ di bawah asuhan Benoist, dan komposisi 

di bawah asuhan Adolphe Adam. 

       Opera Lakme merupakan salah satu opera yang diciptakan oleh 

Leo Delibes pada akhir abad ke-19 di India. Opera ini pertama kali 

ditampilkan pada tanggal 14 April 1883 di Paris.  

       Opera Lakme mengkisahkan seorang putri imam tinggi India 

yang bernama Lakme dan Gerald dari Inggris. Nilakantha, ayahanda 

dari Lakme yang merupakan seorang imam tinggi di Candi/Kuil 

Brahmana. Ia marah karena praktek beragama umat Hindu dilarang 

oleh pasukan Inggris saat itu. Secara diam-diam, ada sebuah 

kelompok yang berusaha mencari jalan menuju kuil dan melakukan 

penyembahan di sana, dan Nilakantha bertemu dengan mereka. 

Sementara itu, putrinya yang bernama Lakme, menetap di belakang 

kuil bersama pelayannya yang bernama Mallika. Lakme dan Mallika 

turun ke sungai untuk mengumpulkan bunga dan mandi. Di sana 

mereka membersihkan perhiasan dan bernyanyi lagu “The Flower 

Duet”. Mereka meletakkan perhiasannya di sebuah kursi sebelum 

mereka mandi. Sementara itu, ada dua orang petugas Inggris bernama 

Frederic dan Gerald sedang bertamasya bersama dua orang perempuan 

dan pengasuhnya. Tiba-tiba mereka terhenti di sebuah taman bunga di 

dekat kuil, dan gadis-gadis itu menemukan perhiasan yang sangat 

indah di sebuah kursi. Mereka sangat kagum oleh keindahan perhiasan 

itu, dan mereka menginginkan gambar desain perhiasan. Kemudian 

Gerald membuat sketsanya untuk mereka. Setelah itu, mereka kembali 

berjalan lagi, Gerald berjalan di belakang mereka. Sambil terus 

menggambar, tiba-tiba Lakme dan Malika kembali. Dengan terkejut, 

Gerald bersembunyi. Mallika beranjak dan Lakme ditinggalnya 

sendiri. Lakme kemudian keluar juga dan dari sudut matanya ia 

melihat Gerald. Lakme berteriak minta tolong. Tetapi saat Gerald dan 

Lakme bertatapan, mereka tiba-tiba saling tertarik. Ketika bantuan 
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datang, Lakme dibawa mereka pergi. Ia sangat berharap untuk bisa 

menemukan informasi lebih tentang orang Inggris itu. Namun, ia 

menyadari kebodohannya dan meminta Gerald untuk 

meninggalkannya dan melupakan kejadian ini. Gerald terlalu terpikat 

oleh kecantikan Lakme, ia tetap tinggal dan terus memperhatikannya. 

Ketika Nilakantha mendapati seorang tentara Inggris berubah setia 

dan menajiskan Kuil Brahmana, ia merancangkan pembalasan. 

 

b. Analisis Struktural 

Sous le dôme épais, Où le blanc jasmin 

À la rose s’assemble 

Sur la rive en fleurs, Riant au matin 

Viens, descendons ensemble 

Doucement glissons de son flot charmant 

Suivons le courant fuyant 

 

Dans l’onde frémissante 

D’une main nonchalante 

Viens, gagnons le bord, 

Où la source dort et 

L’oiseau, l’oiseau chante. 

Sous le dôme épais 

Où le blanc jasmin, 

Ah! descendons 

Ensemble! 

Sous le dôme épais 

Où le blanc jasmin 

À la rose s’assemble 

Sur la rive en fleurs, 
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Riant au matin 

Viens, descendons ensemble. 

Mais, je ne sais quelle crainte subite s’empare de moi 

Quand mon père va seul à leur ville maudite 

Je tremble, je tremble d’effroi 

Pour que le Dieu Ganeça  le protège 

Jusqu’a l’étang où s’ébattent joyeux 

Les cygnes aux ailes de neige 

Allons cueilir le lotus bleus  

Oui, près des cygnes aux ailes de neige 

Allons cueilir le lotus bleus 

 

Sous le dôme épais, Où le blanc jasmin 

À la rose s’assemble 

Sur la rive en fleurs, Riant au matin 

Viens, descendons ensemble. 

Terjemahan: 

Di bawah kubah terdapat bunga melati putih 

Terjalin bersama dengan mawar 

Sungai tertutupi oleh bunga yang tertawa di pagi hari 

Marilah kita turun bersama-sama 

Lembut mengapung pada keindahannya 

Di sungai saat ini 

Pada gelombangnya yang bersinar 

Ada satu tangan yang meraihnya 

Meraihnya dari sungai 

Saat musim semi masih tertidur 

Dan burung bernyanyi-nyanyi  
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Di bawah kubah terdapat bunga melati putih 

Ah, memanggil kita 

Marilah bersama-sama 

Tetapi tiba-tiba ada ketakutan di dalam hatiku 

Ketika ayahku pergi sendirian menuju kota yang terkutuk itu 

Aku gemetar, aku gemetar ketakutan 

Tidak apa, dewa ganesha akan melindunginya 

Sampailah ke sebuah danau dan bermain bergembira 

Terdapat angsa yang sayapnya seperti salju 

Juga memetik teratai biru 

Di bawah kubah terdapat bunga melati putih 

Terjalin bersama dengan mawar 

Sungai tertutupi oleh bunga yang tertawa di pagi hari 

Marilah kita turun bersama-sama 

       Lagu “The Flower Duet” bercerita tentang Lakme dan 

pengasuhnya, Mallika. Mereka berdua sedang berjalan menuju sungai, 

melihat bunga-bunga jasmin dan mawar yang tumbuh bersama pada 

genangan air. Di tengah mereka sedang menikmati pemandangan itu, 

Lakme tiba-tiba teringat akan ayahnya yang sedang pergi ke kota yang 

terkutuk, Lakme sangat ketakutan hingga bergetar. Namun, Mallika 

mencoba menghibur Lakme agar jangan lagi khawatir karena ada 

Tuhan yang menjagai ayahnya. Kemudian, mereka kembali lagi 

berjalan sambil menikmati pemandangan bunga-bunga tadi hingga 

sampai ke sungai. Lirik “The Flower Duet” ditulis oleh Edmond 

Gondinet dan Phillipe Gille. Lagu ini dibawakan dengan format duet. 

       Dalam program resital ini, lagu “The Flower Duet” dipilih untuk 

menggambarkan sebuah perasaan  takut yang tiba-tiba mengusik di 

tengah perjalanan hidupnya. Namun, seorang sahabat hadir untuk 

menghiburnya, sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya lagi. 
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Lagu “The Flower Duet” ini membawa penghiburan dan pengharapan 

yang baru. 

 

Tabel 2.4. Analisis Struktur “The Flower Duet” 
 

  Birama Keterangan 

1-28 Bagian A 

29-49 (ketuk 1) Bagian B 

49-56 Bagian A’ 

Terdapat Dal Segno di akhir 

birama 56 yang menunjukan 

kembali ke birama 11 dan 

berakhir di birama 29 (Fine). 

 

 

       Lagu ini memiliki struktur A B A’. Bagian A terdiri dari birama 

1-28. Bagian B terdiri dari birama 29-49 (ketuk 1). Bagian A’ terdiri 

dari birama 49-56. Pada bagian A’ terdapat pengulangan ke birama 56 

yang ditandai dengan keterangan Dal Segno, dan berakhir pada birama 

29 dengan keterangan Fine. Lagu ini menggunakan tanda sukat 6/8. 

       Pada bagian A, terdapat intro singkat yakni birama 1 dan birama 

2. Pada awal bagian A sampai dengan birama 10, dinamika yang 

digunakan yakni piano. Masuk birama 11, dinamika mulai bervariatif 

menjadi mezzoforte, piano, hingga forte. Saat masuk birama 26-28 

terdapat keterangan ritardando yang berarti melambat, sebagai tanda 

berakhirnya bagian A. Bagian A dibawakan dengan tempo sedang. 

       Bagian B merupakan klimaks dari keseluruhan lagu ini. Pada 

bagian ini terdapat modulasi menjadi Eb minor dan terjadi perubahan 

tempo menjadi lebih cepat. Perubahan tempo menjadi lebih cepat 

sebagai penggambaran Lakme yang tiba-tiba takut karena teringat 

akan ayahnya. Pada bagian B ini, Lakme dan Mallika bernyanyi 

secara bergantian seperti orang yang sedang berdialog. 
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       Selanjutnya, bagian A’ merupakan bagian di mana Lakme dan 

Mallika kembali berjalan sambil menikmati pemandangan di 

sekitarnya setelah Mallika berhasil menghibur Lakme. Bagian ini 

disebut A’ karena terdapat pengembangan sederhana yakni pada 

birama 55 dan 56. 

 

c. Analisis Teknik  

       Lagu ini dibawakan dalam format duet sopran 1 dan sopran 2. 

Kedua penyanyi harus memiliki tingkat keterampilan yang sama, 

yakni meliputi kematangan teknik dan interpretasi. Produksi suara 

sopran 1 dan sopran 2 dituntut untuk bisa balance.    

        

3. “Ständchen”, “In der Ferne”, “Das Fischermädchen” 

a. Analisis Historis 

       Franz Schubert adalah seorang komponis Austria. Ia lahir di kota 

Wina pada 31 Januari 1979, dan wafat pada 19 November 1828 di 

kota yang sama. Semasa hidupnya, Schubert menciptakan banyak 

karya dalam bentuk musik orkestra, musik kamar, musik piano, dan 

musik vokal. Salah satu keahlian khusus yang menonjol dalam diri 

Schubert adalah menciptakan lieder Jerman.  

       “Schwanengesang” merupakan song cycle terakhir yang 

diciptakan oleh Schubert. Karya ini diciptakan pada tahun 1827-1828, 

dan diterbitkan pada tahun 1829 oleh Tobias Haslinger. Dalam bahasa 

Indonesia, “Schwanengesang” berarti “Nyanyian Angsa”. Haslinger 

memilih nama tersebut sebagai bentuk penghormatan dan 

penghargaan nobel terbaik yang terakhir terhadap Schubert.  

       “Schwanengesang” terdiri dari 14 lagu. Dalam song cycle ini, 

Schubert menggunakan banyak puisi seperti air, dan lebih spesifik:  

arus dan anak sungai. Puisi dalam song cycle ini diciptakan oleh 

Ludwig Rellstab, Heinrich Heine, dan Johann Gabriel Seidl. Tujuh 

lagu pertama diambil dari puisi ciptaan Ludwig Rellstab, yakni: 
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“Liebesbotschaft”, “Kriegers Ahnung”, “Frühlingssehnsucht”, 

“Ständchen”, “Aufenthalt”, “In der Ferne”, “Abschied”. Tujuh lagu 

berikutnya diambil dari puisi ciptaan Heinrich Heine, yakni: “Der 

Atlas”, “Ihr Bild”, “Das Fischermädchen”, “Die Stadt”, “Am 

Meer”, “Der Doppelgänger”. Kemudian, satu lagu terakhir berjudul 

“Die Taubenpost”, diambil dari puisi ciptaan Johann Gabriel Seidl.  

       Dalam resital ini, penulis mengambil tiga lagu untuk ditampilkan. 

Ketiga lagu tersebut yakni: “Ständchen, “In der Ferne”, dan “Das 

Fischermädchen”. 

 

b. Analisis Struktural 

1) “Ständchen”  

Leise flehen meine Lieder  

Durch die Nacht zu dir 

In den stillen Hain hernieder, 

Liebchen, komm zu mir! 

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen 

In des Mondes Licht 

Des Verräters feindlich Lauschen 

Fürchte, Holde, nicht. 

Hörst die Nachtigallen schlagen? 

Ach! sie flehen dich, 

Mit der Töne süßen Klagen 

Flehen sie für mich. 

Sie verstehn des Busens Sehnen, 

Kennen Liebesschmerz, 

Rühren mit den Silbertönen 

Jedes weiche Herz. 

Laß auch dir die Brust bewegen, 

Liebchen, höre mich! 

Bebend harr' ich dir entgegen! 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dschwanengesang%26biw%3D1280%26bih%3D608&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Doppelg%25C3%25A4nger&usg=ALkJrhgbukC1XmoaUEC6403xuPXefZ6VKg
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Komm, beglücke mich! 

Terjemahan: 

Laguku memohon dengan lembut 

Engkau di malam itu 

Turun ke hutan yang sunyi 

Sayangku, datanglah padaku 

Pucuk-pucuk pohon berdesik 

Dalam pancaran sinar bulan 

Kepada pengkhianat yang mendengar 

Jangan takut, sayangku 

Apakah engkau mendengar burung bul-bul bernyanyi? 

Ah, mereka memanggilmu 

Dengan nada-nada sedih yang manis 

Mereka memohon kepadamu untuk aku 

Mereka mengerti penantian hatiku 

Mereka tau sakitnya cinta 

Mereka menyentuh dengan nada keperakan 

Setiap hati yang lembut 

Biarlah mereka menggerakanmu juga 

Sayangku, dengarkanlah aku 

Aku menunggumu hingga bergetar 

Datanglah sayang, buatlah aku bahagia 

  

       “Ständchen” merupakan lagu keempat dalam 

Schwanengesang. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang 

sedang merayu orang yang dikasihinya agar datang kepadanya dan 

membuat hidupnya menjadi bahagia.  

       Dalam program resital ini, penulis memilih lagu ini untuk 

menggambarkan sebuah perasaan sedih yang mendalam akan 
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sebuah penantian. Ia memohon agar ia mendapatkan kembali 

kebahagiaan yang sempat hilang dalam hidupnya.  

 

Tabel 2.5. Analisis Struktur “Ständchen” 
 

Birama Keterangan 

1-37 Bagian A 

38-59 Bagian B 
 

 

       “Ständchen” menggunakan tonalitas D minor dan bersukat ¾. 

Lagu ini menggunakan tempo mäβig, yang berarti “sedang”.  

Ständchen berstruktur A B. Bagian A terdiri dari birama 1 sampai 

dengan 37. Kemudian, bagian B terdiri dari birama 38 sampai 

dengan birama 59.  

       Dalam bagian A terdapat introduksi yaitu pada birama 1 

sampai 4. Kemudian dilanjutkan dengan bait pada birama 5 

sampai 28. Selanjutnya, terdapat pengulangan kembali ke birama 

5, namun sebelumnya terdapat interlude yang menghantarkan 

yaitu pada birama 29 sampai 36. Bagian A didominasi dengan 

dinamika pianissimo, kecuali pada interlude menggunakan 

dinamika mezzoforte.  

       Pada bagian B merupakan klimaks dari lagu ini. Dalam teks 

lirik pada bagian B ini menyatakan inti dari lagu ini, yakni 

memohon agar kebahagiaan itu datang padanya. Ia telah 

menantikannya hingga gemetar, ia juga berharap agar kebahagiaan 

itu bisa mendengar permohonannya. Untuk menambah 

intensitasnya, Schubert mulai membubuhkan dinamika crescendo 

di awal bagian B (birama 38), kemudian dikembalikan dengan 

menggunakan dinamika decrescendo pada birama 50. 
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Gambar 2.4. Motif Utama pada Vokal “Ständchen” 

        

 Pada lagu ini, Schubert banyak menggunakan ritme triplet pada 

melodi vokal. Triplet tersebut seolah-olah menggambarkan 

kelesuan seseorang yang rindu akan kebahagiaan. Motif utama 

pada iringan piano yang bergerak seolah seperti detak jantung 

yang berdebar-debar, seperti pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

                 Gambar 2.5. Motif Utama pada Iringan “Ständchen” 

 

2) “In der Ferne” 

Wehe dem Fliehenden, Welt hinaus ziehenden!  

Fremde durchmessenden, Heimat vergessenden, 

Mutterhaus hassenden, Freunde verlassenden 

Folget kein Segen, ach! Auf ihren Wegen nach! 

Herze, das sehnende, Auge, das tränende, 

Sehnsucht, nie endende, Heimwärts sich wendende! 

Busen, der wallende, Klage, verhallende, 

Abendstern, blinkender, Hoffnungslos sinkender! 

Lüfte, ihr säuselnden, Wellen sanft kräuselnden, 

Sonnenstrahl, eilender, Nirgend verweilender: 

Die mir mit Schmerze, ach! Dies treue Herze brach - 

Grüßt von dem Fliehenden, Welt hinaus ziehenden! 
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Terjemahan:  

Celakalah para mereka yang melarikan diri 

Yang melarikan diri ke dunia 

Menjelajahi tempat-tempat asing 

Melupakan tempat asalnya 

Membenci rumah ibunya 

Meninggalkan teman-temannya 

Ah, tidak ada berkat yang mengikuti 

Di sepanjang jalannya 

 

Hati yang merindukan 

Mata yang meratap 

Kerinduan yang tak berujung 

Sambil kembali ke rumah 

Perasaannya bercampur aduk 

Ratapan mulai memudar 

Bintang sore bersinar 

Putus asa hilang 

 

Angin, engkau berdesir 

Mengacak-acak gelombang dengan lembut 

Sinar matahari bergegas datang 

Tak ada sisa tempat 

Kembalikan padanya yang menderita 

Patahkan kesetiaanku 

Salam dari yang melarikan diri 

Lari ke dunia  

 

       “In der Ferne” merupakan lagu keenam dalam 

“Schwanengesang”. Lagu ini bercerita tentang kemalangan 

seseorang yang pergi berkelana ke tempat-tempat asing. Ia 
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melupakan tempat asalnya, melupakan teman-temannya. Ia tidak 

mendapatkan keuntungan di setiap jalan-jalannya. Tidak ada 

berkat yang mengikutinya. Hanya ada duka dan penantian yang 

tidak berujung yang ia dapatkan.  

       Dalam program resital ini, penulis memilih lagu ini untuk 

menggambarkan kesedihan dan penyesalan pada hidupnya. Ia 

yang dulu telah melupakan orang-orang di sekitarnya dan terlalu 

terlena dengan kesuksesannya, kini menuai sebuah kehampaan 

dalam hatinya. Lagu ini sebagai puncak penantiannya yang 

panjang dalam keseluruhan program resital. 

 

Tabel 2.6. Analisis Struktur “In der Ferne” 
 

Birama Keterangan 

1-29 Bagian A 

30-58 Bagian A’ 

59-88 Bagian B 

89-177 Bagian B’ 

 

 

       “In der Ferne” menggunakan tonalitas B minor dan bersukat 

3/4. Lagu ini menggunakan tempo ziemlich langsam, yang berarti 

“agak lambat”. In der Ferne berstruktur A A’ B B’. Bagian A 

terdiri dari birama 1 sampai dengan 29. Kemudian, bagian A’ 

terdiri dari birama 30 sampai dengan birama 58. Bagian B terdiri 

dari birama 59 sampai dengan birama 88. Bagian B’ terdiri dari 

birama 89 sampai dengan birama 117. 

       Secara umum, pada bagian A dan A’, Schubert banyak 

menggunakan dinamika piano untuk menunjukkan kesedihan pada 

lagu ini. Schubert juga menggunakan motif ritme yang sederhana 

dan stabil pada iringan piano, ide tersebut memberikan kesan  
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seperti orang yang sedang berjalan pelan-pelan, sambil meratapi 

nasib dan penantiannya yang tidak berujung (gambar 2.5.).  

 

 

 

       

 

 

 

 

Gambar 2.6. Motif Utama “In der Ferne” 

 

3) “Das Fischermädchen” 

Du schönes Fischermädchen 

Treibe den Kahn ans Land 

Komm zu mir und setze dich nieder 

Wir kosen Hand in Hand 

Leg an mein Herz dein Köpfchen 

Und fürchte dich nicht zu sehr 

Vertraust du dich doch sorglos 

Täglich dem wilden Meer 

Mein Herz gleicht ganz dem Meere 

Hat Sturm und Ebb' und Flut 

Und manche schöne Perle 

In seiner Tiefe ruht. 

Terjemahan: 

Engkau gadis nelayan yang cantik 

Bawalah kapalmu ke daratan 

Datanglah padaku dan duduklah 

Kita berpelukan dan bergandengan tangan 
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Senderkan kepalamu di dadaku 

Dan janganlah terlalu khawatir 

Engkau percaya pada dirimu tanpa memperhatikan 

Setiap harinya kepada laut yang ganas 

Hatiku seperti samudera 

Memiliki badai, pasang surut, dan banjir 

Dan begitu banyak mutiara cantik 

Yang terletak di dalamnya 

 

       “Das Fischermädchen” merupakan lagu ke-10 dalam 

Schwanengesang. Lagu ini bercerita tentang ajakan kepada 

seorang pelaut/nelayan yang sedang kelelahan untuk beristirahat 

sejenak, melepaskan kepenatannya. 

       Dalam program resital ini, penulis memilih lagu ini untuk 

menggambarkan sebuah penghiburan sekaligus ajakan kepada 

seseorang yang telah terhilang (digambarkan dengan seorang 

nelayan yang terombang-ambing di tengah laut) agar kembali ke 

jalan yang benar dan menikmati hidup yang baru. Lagu ini 

sebagai titik balik kembalinya seseorang kepada kehidupan yang 

benar dengan meninggalkan kehidupan sebelumnya yang kelam 

akibat perbuatannya sendiri. 

 

Tabel 2.7. Analisis Struktur “Das Fischermädchen” 
 

Birama Keterangan 

1-28 Bagian A 

Tonalitas Ab mayor. 

28 (ketuk 6)-49 Bagian B 

Tonalitas Gb mayor. 

49 (ketuk 6)-72 Bagian A’ 

Tonalitas Ab mayor. 

Terdapat Coda pada birama 

66-72.  
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       Karya ini terdiri dari tiga bagian, yakni A B A. Bagian A 

terdiri dari birama 1-28. Bagian B terdiri dari birama 28 (ketuk 

6)-49. Bagian A’ terdiri dari birama 49 (ketuk 6)-72. Lagu ini 

menggunakan tanda sukat 6/8 dengan tempo Etwas geschwind 

yang berarti cepat. Cepat dalam hal ini adalah cepat seperti angin 

yang berhembus. 

       Terdapat 2 tonalitas pada karya ini. Pada bagian A 

menggunakan tonalitas Ab mayor. Pada bagian B terdapat 

modulasi ke Gb mayor. Kemudian kembali ke tonalitas awal 

yakni Ab mayor pada bagian A’.  

 

c. Analisis Teknik 

        Dalam lagu Schubert, penyanyi dituntut untuk bisa bernyanyi 

dengan sangat ekspresif. Dalam hal suara, dibutuhkan suara yang 

fokus, rongga mulut yang kokoh, serta pengaturan napas yang tepat 

agar menghasilkan suara yang kokoh dan ekspresif sesuai dengan 

style Schubert.  

 

1) “Ständchen” 

       Pada lagu ini, di bagian A terdapat pengulangan, saat 

pengulangan tersebut, harus ada perbedaan dalam 

pembawaannya dibandingkan dengan sebelumnya. Bisa dengan 

lebih ekspresif menyanyikannya atau bisa dengan permainan 

dinamikanya yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar 

penyajian dapat menarik dan tidak membosankan. 

       Selanjutnya, pada bagian B, penyanyi dituntut untuk bisa 

menyanyikan dengan sangat ekspresif dibandingkan dengan 

bagian A, karena bagian B merupakan klimaks dari lagu ini. 

Seperti orang yang menjerit memohon kepada kekasihnya agar 

kembali kepadanya. Bagian B berisi tentang sebuah 

pengharapan yang dalam.   
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2) “In der Ferne” 

       Dalam lagu ini, pembawaannya hampir sama dengan lagu 

sebelumnya yakni “Ständchen”. Namun, lagu ini sebaiknya 

dinyanyikan dengan lebih bergerak, karena terdapat banyak 

nada-nada yang sama yang tampak hampir di semua awal frase. 

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan napas yang baik agar 

dapat menyanyikan lagu ini dengan baik.  

       Pada bagian B, terdapat pergantian nuansa. Jika pada 

bagian A bernuansa minor, maka pada bagian B nuansa 

berganti menjadi mayor. Oleh karena itu, penyanyi juga harus 

menyanyikan dengan lebih terang seperti seolah-olah di bagian 

ini mendapat sebuah penghiburan. Namun, di akhir bagian B’ 

nuansa kembali ke minor, sehingga penyanyi juga harus 

menyesuaikan dengan menyanyikannya seperti bagian A.  

 

3) “Das Fischermädchen” 

       Pada lagu ini, penyanyi dituntut untuk bisa bernyanyi 

dengan tempo cepat layaknya hembusan angin laut. Berbeda 

dengan kedua lagu Schubert sebelumnya, lagu “Das 

Fischermädchen” dibawakan dengan lebih ringan dan bergerak 

agar terasa seperti angin yang berhembus, sama seperti iringan 

pada pianonya. Namun, karakter Schubert yang bergelora juga 

harus nampak. Sehingga, diperlukan pengaturan rongga yang 

stabil, kefokusan suara, serta dorongan napas yang tepat dan 

akurat agar penyanyi dapat membawakannya sesuai dengan 

karakter musik Schubert.  

 

C. Periode Abad ke-20 

       Periode abad ke-20  merupakan periode yang berada pada tahun 1900 an. 

Pada periode ini, perkembangan dalam musik semakin besar. Semangat untuk 
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berinovasi dalam berkarya sangat tinggi. Komponis periode abad ke-20 yang 

karyanya disajikan dalam resital ini yaitu Ralph Vaughan Williams, Richard 

Rodgers, Roger Quilter, dan Ananda Sukarlan. 

 

1. “Meninggalkan Kandang”, “Hujan di Jendela”, “Tidurlah Intan” 

a. Analisis Historis 

       Ananda Sukarlan merupakan seorang pianis asal Indonesia yang 

kini telah mendunia. Beliau merupakan satu-satunya musisi Indonesia 

yang namanya masuk dalam “The 2000 Outstanding Musicians of the 

20th Century”, yang berisikan riwayat hidup 2000 orang yang 

dianggap berdedikasi pada dunia musik. Ananda lahir di Jakarta pada 

10 Juni 1968. Beliau bukan berasal dari keluarga dengan latar 

belakang musik. Ayahnya seorang Letkol dan ibunya adalah seorang 

dosen. Anak bungsu dari tujuh bersaudara ini mulai tertarik belajar 

piano sejak ia masih kecil. Ketertarikan tersebut muncul saat ia 

melihat kakaknya yang bernama Martani Widjajanti memainkan 

piano. Kakaknya itulah yang akhirnya menjadi guru pianonya yang 

pertama. Seiring berjalannya waktu, keinginan Ananda Sukarlan 

untuk menjadi seorang pianis semakin menggebu. Setelah lulus SMA, 

Ananda berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah musik Walter 

Hautzig di Harford, Connecticut, Amerika Serikat untuk satu 

semester. Namun, beasiswanya terputus sehingga membawa Ananda 

kembali ke Indonesia dan menemui Fuad Hasan yang pada saat itu 

menjabat sebagai Menteri P & K Indonesia. Melaui informasi dari 

bapak Menteri, akhirnya Ananda kembali mendapatkan beasiswa di 

negara yang berbeda, yakni Belanda. Di negeri Belanda, Ananda 

berhasil menyelesaikan studinya dengan memperoleh hasil cum laude.  

       Dalam Resital vokal ini, penyaji memilih tiga buah lagu dari salah 

satu song cycle berjudul “Nyanyian Malam” karya Ananda Sukarlan. 

Yang unik dari karya ini adalah masing-masing lagu terangkai dalam 

satu song cycle berdasarkan momen penciptaannya. Lagu-lagu dalam 
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song cycle ini diciptakan saat tengah malam. Ketika Ananda merasa 

kesepian dan sedih. Maka dari itu, karya ini diberi judul “Nyanyian 

Malam”. Dalam resital ini, penyaji memilih tiga lagu dari “Nyanyian 

Malam”. Tiga lagu tersebut yaitu: “Meninggalkan Kandang”, “Hujan 

di Jendela”, “Tidurlah Intan”.  

 

b. Analisis Struktural 

1) Meninggalkan Kandang 

Namaku camar, rumahku di langit 

Mengapa dikurung bersama ayam? 

Makanan bergizi yang teratur 

Keamanan terjamin dan hari tua makmur 

Bukan dunia burung camar yang merdeka, berbahaya, penuh 

tantangan 

 

Kalau matahari terbit agak siang 

Aku akan loncat tinggalkan kandang 

Aku akan kembali ke langit moyang  

Memburu makanan di laut warisanku 

Dengan sayap dan cakar aku mengolah peruntungan 

 

Namaku camar, bukan parkit, bukan bebek 

Aku punya suara yang memekakkan 

Dari cakrawala aku berterimakasih 

Dan dari balik sangkar menjelang bebas 

Aku bersyukur atas pengalaman hidup 

Bersama kucing yang tak suka terbang 

 

       Lagu Meninggalkan Kandang merupakan lagu ke-7 dalam 

song cycle “Nyanyian Malam”. Lirik lagu ini ditulis oleh Eka 

Budianta. Lagu ini diciptakan berdasarkan pengalaman pribadi 
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dari sang komponis, yakni Ananda Sukarlan. Dalam perjalanan 

studi Ananda yang sempat terhambat karena putusnya beasiswa 

yang ia peroleh, maka ia menemui Fuad Hasan. Fuad Hasan yang 

terus memotivasi Ananda agar bisa “Meninggalkan Kandang” 

dengan melanjutkan perjuangannya untuk mencapai cita-citanya 

menjadi seorang musisi dengan melanjutkan studi di Belanda.   

       Dalam program resital ini, lagu “Meninggalkan Kandang” 

dipilih untuk menggambarkan seseorang yang diangkat naik 

dalam perjalanan hidupnya, hingga ia lupa dan jatuh dalam 

kesombongan akan apa yang sudah ia raih.   

Tabel 2.8. Analisis Struktur “Meninggalkan Kandang” 
 

Birama Keterangan 

1-14 Bagian A 

Allegro scherzando 

Tonalitas Fmayor 

15-26 (sampai fermata) Bagian B 

Meno mosso, piu cantabile 

Tonalitas Cminor 

26 (ketuk 3)-41 Bagian A’ 

Tempo primo.  

Tonalitas F mayor. 

Terdapat pergantian tanda 

sukat pada coda  

(birama 37-41). 

 

 

       Meninggalkan Kandang terdiri dari tiga bagian, yaitu A B A’. 

Bagian A terdiri dari birama 1-14, dengan tonalitas F mayor. 

Bagian B terdiri dari birama 15-26 (berakhir pada fermata), 

dengan tonalitas C minor. Bagian A’ terdiri dari birama 26 (ketuk 

3)-41, tonalitas kembali ke F mayor. Lagu ini menggunakan tanda 
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sukat 4/4. Pada akhir bagian A’ yakni coda (birama 37-41), 

terdapat pergantian tanda sukat menjadi 5/4. 

       Lagu ini berkarakter jenaka, ditandai dengan keterangan 

Allegro scherzando, dan tempo 120. Penggunaan ritme, nada, dan 

lirik yang dipilih oleh komponis sangat menggambarkan karakter 

yang ceria dan jenaka. Namun, terdapat perubahan nuansa pada 

bagian B, yakni ditandai dengan keterangan Meno mosso, piu 

cantabile. Meno mosso berarti agak terharu, sedangkan  piu 

cantabile berartti lebih bernyanyi. Sehingga pada bagian B ini 

tempo menjadi agak lambat. Pada bagian B juga terdapat 

modulasi ke C minor. Kemudian, pada bagian A’, tempo kembali 

seperti semula yang ditandai dengan keterangan Tempo primo, 

dan kembali ke karakter ceria seperti pada bagian A’. Di akhir 

bagian A’, pergantian sukat menjadi 5/4 membuat karakter jenaka 

semakin nampak, sehingga membuat lagu menjadi klimaks di 

akhir. 

 

2) “Hujan di Jendela” 

Satu hari terindah telah lewat 

Tinggal kini kurasakan bekasnya 

Mungkin di hatimu atau hanya di hatiku 

Tetes-tetes hujan mengetuk jendela 

Di menara ini telah kubuka jendelaku 

Mungkin juga jendelamu 

 

Apakah kita melihat laut dan gunung yang sama? 

Ngarai, luka bumi berwarna 

Aduh kapan lagi kita berjumpa? 

Aku melihat asap mengepul di angkasa 

Tanda api menyala di hutan yang jauh 

Aku melihat kabut, begitu cerah paginya 
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Tapi dingin dan hujan sore begini 

Apakah engkau merasakan bekas yang sama? 

 

Satu hari terindah telah lewat 

Mungkin engkau tak percaya 

Aku telah begitu lama menunggunya 

 

       Lagu ini merupakan lagu kedua dalam song cycle “Nyanyian 

Malam”. Lirik lagu yang ditulis oleh Eka Budianta ini bercerita 

tentang seseorang yang selalu terkenang akan masa lalunya yang 

indah. Hujan di jendela terus mengingatkan akan rasa rindu dan 

beku akibat masa lalunya. Namun, rasa sakit yang masih 

membekas, tidak mengelakkan bahwa masih ada pengharapan 

padanya agar suatu saat ia dapat bertemu kembali dengan 

kebahagiaan itu.  

       Dalam program resital vokal ini, lagu “Hujan di Jendela” 

merupakan awal kesedihan yang dirasakan setelah ia jatuh dalam 

kesombongan. Ia mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak ia rasakan 

lagi dan ia berharap suatu saat ia bisa merasakan kembali 

kebahagiaan yang sejati. 

       Tabel 2.9. Analisis Struktur “Hujan di Jendela” 
 

Birama Keterangan 

1-26 Bagian A 

D mayor, Bb mayor, C# mayor 

27-48 Bagian B 

F mayor 

 

 

       Lagu “Hujan di Jendela” memiliki struktur A B. Bagian A 

terdiri dari birama 1-26. Bagian B terdiri dari birama 27-48. 

Terdapat dua kali modulasi pada bagian A, yakni dari nada dasar 



41 
 

D mayor menjadi Bb mayor, kemudian modulasi lagi ke C# 

mayor. Kemudian, pada bagian B nada dasar berubah menjadi 

Fmayor. Lagu ini menggunakan beberapa tanda sukat, yaitu 4/4, 

3/4, dan 5/4. Andante con molto tristezza menjadi tanda tempo 

sekaligus ekspresi lagu ini. Andante con molto tristezza berarti 

bertempo sedang dengan ekspresi yang sangat sedih. 

       Pada bagian A, terdapat intro oleh piano yakni birama 1-4 

dengan dinamika piano dan dimainkan dengan pedal, bersukat 

4/4. Kemudian, solo vokal mulai masuk pada birama 5. Pada 

birama 13 terdapat modulasi ke nada dasar Bb mayor sampai 

dengan birama 18. Kemudian, terdapat modulasi lagi ke C# 

mayor mulai birama 19 sampai dengan birama 26. Dinamika 

mulai naik menjadi fortissimo yang menunjukan klimaks pada 

bagian A, yaitu mulai dari birama 20 sampai dengan birama 26. 

       Pada bagian B, terdapat modulasi ke nada dasar F mayor. 

Dinamika turun menjadi mezzopiano sampai akhir lagu.         

       Pada partitur aslinya, lagu ini ditulis dengan nada dasar C 

mayor. Namun, karena tidak sesuai dengan range penyaji, maka 

diubah menjadi D mayor (dengan seijin komponisnya). 

      

3) “Tidurlah Intan” 

Si gadis menyanyi “Tidurlah Intan” 

Dan padanya ada yang ditimang di pangkuan 

“Burung yang manis jangan tualang, minumlah air rinduku 

sayang. 

Mata cerlang aduan rindu dan dendam mata air yang meminta diri 

tenggelam.” 

Adapun yang tergolek di pangkuan  

Bukan apa selain kenangan. 
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       Lagu ini merupakan lagu keempat dalam song cycle 

“Nyanyian Malam”. Lagu yang sangat puitis ini liriknya diambil 

dari puisi karya W.S. Rendra. Lagu ini bercerita tentang seorang 

ibu yang seolah-olah sedang menidurkan anaknya, tetapi ternyata 

hanyalah sebuah kenangan. 

       Lagu “Tidurlah Intan” hanya terdiri dari satu bagian saja, 

menggunakan tempo Andante, bersukat 3/4, dan menggunakan 

tonalitas A minor. Lirik yang puitis dengan ditambah melodi pada 

iringan yang mendayu, membuat lagu yang singkat ini dapat 

menggambarkan sebuah kesedihan yang dalam dan mengharu. 

 

c. Analisis Teknik 

1) “Meninggalkan Kandang” 

       Dalam lagu “Meninggalkan Kandang”, penyanyi dituntut 

untuk bisa bernyanyi dengan ekspresif. Diperlukan ketegasan 

yang lebih saat menyanyikan lagu ini. Penyanyi dan pianis 

harus saling berkoordinasi dengan baik karena ritme dan 

ketukan antara vokal dan piano selalu bergantian. Hal ini 

merupakan karakter dari musik Anaanda Sukarlan. Oleh 

karena itu, pengambilan napas bisa menjadi tanda/kode bagi 

pianis agar attack bisa dilakukan dengan kompak.  

 

2) “Hujan di Jendela” 

       Dalam lagu ini, terdapat beberapa kali modulasi dan 

pergantian tanda sukat. Hal tersebut menuntut penyanyi untuk 

berkonsentrasi lebih dan berkoordinasi dengan pianis agar 

dapat membawakan lagu ini dengan baik dan menyatu dengan 

iringannya. Mayoritas melodi vokal dalam lagu ini berada pada 

range bawah dan tengah, oleh karena itu dibutuhkan kefokusan 

suara dan rongga yang lebih dibuka agar nada tersebut dapat 

dicapai dengan baik. 
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       Lirik lagu ini merupakan sebuah karya puisi, oleh karena 

itu, penyanyi membawakan lagu ini tidak jauh seperti orang 

yang sedang mendeklamasikan puisinya dengan ekspresif. Lagu 

ini dibawakan dengan ringan dan setiap kata pada lirik 

dinyanyikan dengan jelas. Penyanyi dan pengiring sebaiknya 

dapat menyatukan emosinya agar lagu bisa dibawakan dengan 

baik. 

  

3) “Tidurlah Intan” 

       Teknik menyanyikan lagu ini hampir sama seperti lagu 

“Hujan di Jendela”. Namun, melodi vokal dalam lagu ini lebih 

bervariatif, yakni dari range bawah sampai atas. Dalam kondisi 

ini penyanyi harus selalu menyiapkan rongga dan napas agar 

saat terdapat lompatan interval baik naik maupun turun, dapat 

dinyanyikan dengan baik.  

 

2. “In The Winter Wild”  

a. Analisis Historis 

       Ralph Vaughan Williams merupakan seorang musisi Inggris. Ia 

lahir di Down Ampney, Gloucs pada 12 Oktober 1872, dan 

meninggal pada 26 Agustus 1958 di London. Vaughan Williams 

merupakan seorang komponis, guru, penulis, dan kondukter. Ia 

merupakan salah satu komponis penting di zamannya. 

       Vaughan Williams berasal dari keluarga yang terhormat, nenek 

dari ibunya merupakan saudara dari Charles Darwin. Semenjak 

kematian ayahnya, Vaughan Williams beserta keluarganya pindah 

London. 

       Dalam resital ini, penyaji membawakan lagu berjudul “In The 

Winter Wild” yang merupakan salah satu bagian dalam Cantata karya 

dari Ralph Vaughan Williams berjudul “Hodie”. Karya diciptakan 

pada tahun 1953-1954. Cantata yang menceritakan tentang kelahiran 
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Tuhan Yesus ke dunia ini diciptakan untuk solo sopran, tenor, bariton, 

paduan suara, paduan suara anak laki-laki, dan orkestra. 

       Cantata ”Hodie” terdiri dari 16 movements, yang terdiri dari: 

Prologue, Narration, Song, Narration, Choral, Narration, Song, 

Narration, Pastoral, Narration, Lullaby, Hymn, Narration, The March 

of the Three Kings, Choral, Epilogue. 

     

b. Analisis Struktural 

It was the Winter wild, 

While the Heaven born child, 

All meanly wrapt in the rude manger lies 

Nature in awe to Him 

Had doffed her gaudy trim, 

With her great Master so to sympathize 

And waving wide her myrtle wand, 

She strikes a universal Peace through Sea and Land. 

No war or battle's sound 

Was heard the world around, 

The idle spear and shield were high up hung 

The hookèd Chariot stood 

Unstained with hostile blood, 

The trumpet spake not to the armed throng, 

And kings sate still with aweful eye, 

As if they surely knew their sovran Lord was by. 

 

But peaceful was the night 

Wherein the Prince of light 

His reign of peace upon the earth began 

The winds, with wonder whist, 

Smoothly the waters kissed, 
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Whispering new joys to the mild Ocean, 

Who now hath quite forgot to rave, 

While birds of calm sit brooding on the charmed wave. 

 

Terjemahan: 

Saat itu di musim dingin,  

Ketika Anak Surga lahir,  

Segala kekejaman dibungkus dalam palungan yang kasar 

Alam kagum kepadaNya  

Telah mengangkat keadaannya yang mencolok,  

Anaknya yang disebut Guru besar begitu bersimpati 

Dan melambaikan tongkat pohon muradnya,  

Dia membawa perdamaian melalui laut dan darat. 

 

Tidak ada perang atau suara pertempuran 

Yang terdengar di dunia,  

 Tombak menganggur dan perisai tergantung tinggi  

Kereta tempur yang telah terpasang berdiri 

Yang tak ternoda dengan darah berseteru,  

 Terompet tidak berbicara kepada orang-orang bersenjata,  

Dan raja-raja tetap duduk dengan pandangan yang mengerikan,  

Seolah-olah mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat dengan mereka. 

 

Tetapi malam itu begitu damai  

Di mana Pangeran cahaya  

Pemerintahan damainya di atas bumi dimulai 

Angin, dengan tiupan yang indah,  

Dengan lembut air mencium,  

Berbisik sukacita sampai ke samudra,  

Siapa sekarang yang telah lupa untuk mengagumiNya?  



46 
 

Sementara burung-burung duduk tenang, merenungkan pesona 

gelombang.        

 

       ”In The Winter Wild” merupakan bagian ketiga dalam Cantata 

“Hodie” yang dibawakan oleh solo sopran. Lagu ini bercerita tentang 

kedamaian di bumi saat kelahiran Sang Juru Selamat. Alam  

bersukacita menyambut kedatanganNya. Namun, saat ini telah 

banyak manusia yang lupa akan kehadiranNya. 

       Dalam program resital ini, lagu “In the Winter Wild” berfungsi 

sebagai nyanyian peringatan akan kondisi manusia pada zaman ini. 

Betapa manusia sekarang seringkali lupa kepada asalnya, yakni 

Tuhan. Hal tersebut yang akhirnya mengakibatkan manusia mudah 

terjatuh dalam dosa dan hidup yang tidak  benar. 

 

Tabel 2.10. Analisis Struktur “In the Winter Wild” 
 

Birama Keterangan 

1-30 (ketuk 3) Bagian A 

30 (ketuk 4) - 49  Bagian B 

50-88 Bagian A’ 

  

       “In the Winter Wild” berstruktur A B A’. Bagian A terdiri dari 

dari birama 1-30 (ketuk 3). Bagian B terdiri dari birama 30 (ketuk 

4)-49. Bagian A’ terdiri dari birama 50-88. Lagu ini bertempo 

Andante sostenuto. Lagu ini diiringi oleh orkestra, namun untuk 

mempermudah, iringan lagu ini diaransemen untuk format chamber 

(stings, fluit, klarinet).  

       Bagian A terdapat intro pada birama 1-4 dengan tonalitas Eb 

mayor. Kemudian terdapat modulasi ke G mayor pada birama 5 

sampai pada berakhirnya lagu. 
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       Pada bagian B, tonalitas berubah menjadi E minor. Nuansa 

minor tersebut menunjukan sisi kekezaman dan rasa egois para 

penguasa. 

       Pada bagian A’, nuansa kembali ke mayor. Dalam partitur asli, 

pada bagian A’ terdapat paduan suara bernyanyi. Namun, dalam 

aransemen yang digunakan pada resital ini, bagian paduan suara 

digantikan oleh woodwinds, yaitu fluit dan klarinet. 

 

c. Analisis Teknik 

       Dalam lagu “In the Winter Wild”, diperlukan tenaga yang lebih 

utnuk mendorong udara agar dapat menghasilkan volume yang 

seimbang dengan iringan chamber. Selain itu, kefokusan suara dan 

rongga juga harus dijaga agar pitch tetap terjaga baik. 

 

 

3. “The  Sea  Bird”, “Moonlight”, “By The Sea” 

a. Analisis Historis 

       Roger Quilter merupakan seorang komponis Inggris. Ia lahir 

pada 1 November 1877 dan wafat pada 21 September 1953. Quilter 

merupakan anak ke-5 dari tujuh bersaudara. Ia berasal dari keluarga 

yang ternama dan kaya. Ayahnya merupakan seorang pengusaha 

sukses dan anggota parlemen. Ayahnya juga seorang kolektor seni. 

       Musik Quilter mulai banyak dikenal sejak pada sepuluh tahun 

pertama di abad ke-20. Ia belajar ilmu komposisi kepada Ivann Knorr 

di Hoch Coservatory, Frankfurt, Jerman. Quilter merupakan seorang 

komponis yang cerdas. Meskipun ia membutuhkan waktu yang tidak 

singkat untuk membuat sebuah karya, namun karya-karya terbaiknya 

justru ia ciptakan pada usia mudanya. Salah satu keunggulan Quilter 

adalah menciptakan karya musik vokal. Selain karya musik vokal, ia 

juga menciptakan karya musik untuk piano, paduan suara, ballets, 

dan musik teater di sepanjang karirnya. Sebagian besar karya musik 
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Quilter bertemakan tentang alam. Karya musik vokalnya juga sangat 

puitis dan elegan. Quilter tidak tertarik dengan perkembangan musik 

dan seni yang ekstrim pada zamannya.  

       Dalam resital kali, penyaji akan membawakan 3 lagu karya 

Quilter dari song cycle berjudul ”Three Songs of The Sea” yang 

didedikasikan kepada ibunya. Song cycle merupakan revisi dari karya 

song cycle yang pernah diciptakan sebelumnya pada tahun 1901, 

berjudul ”Four Songs of The Sea”. Pada tahun1911, Quilter merevisi 

karyanya tersebut dengan menghilangkan lagu pertama yang berjudul 

“I Have a Friend”, kemudian menamai ulang karyanya dengan judul 

”Three Songs of The Sea”.  

 

b. Analisis Struktural 

1) “The Sea Bird” 

I watched a seabird flying along the wintry shore 

Just as the light was dying over sunsets golden floor 

I saw him curve and quiver against the fading sky 

And heard the sad waves shiver under his death-like cry 

Slowly his great wings lifting, he floated away alone 

Like some tired spirit drifting into the great Unknown  

 

Terjemahan: 

Aku melihat burung laut terbang di sepanjang pantai yang dingin 

Sama seperti terang yang padam di atas matahari yang terbenam di 

lantai emas 

Aku melihatnya terbang melambung dan bergetar melawan langit 

yang pudar 

Dan mendengar gelombang kesedihan, menggigil di bawah 

kematiannya, menangis 

Perlahan sayap yang besar terangkat, ia melayang pergi sendirian 
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Seperti kelelahan yang hanyut ke dalam suatu yang hebat dan 

Tidak Diketahui. 

 

       “The Sea Bird” merupakan lagu pertama pada song cycle 

”Three Songs of the Sea”. Lagu ini menggambarkan tentang seekor 

burung laut yang berterbangan menyusuri pantai yang dingin di 

senja hari, saat matahari mulai tenggelam.  

       Dalam program resital ini, lagu “The Sea Bird” 

menggambarkan tentang cerminan seorang yang kesepian, 

berterbangan kesana-kemari di jalan-jalannya yang dingin. Ia 

digambarkan seperti berjalan di tengah kebekuan hatinya akibat 

kesalahan yang ia lakukan.   

 Tabel 2.11. Analisis Struktur “The Sea Bird” 
 

Birama Keterangan 

1-13 Bagian A 

13 (ketuk terakhir) – 26 Bagian B 

27-38 Bagian A’ 

 

       Lagu ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil yaitu A B A’. 

Bagian A terdiri dari birama 1-13. Bagian B terdiri dari birama 13 

(ketuk terakhir) - 26. Bagian A’ terdiri dari birama 27-38. Lagu ini 

menggunakan tanda sukat 3/4, tonalitas G minor, dan bertempo 

Poco andante. 

       Bagian A diawali dengan intro pada birama 1-4 (ketuk 2). 

Secara keseluruhan, bagian A dibawakan dengan dinamika 

mezzopiano. Pada bagian B, dinamika mulai naik menjadi 

mezzoforte dan ditambah crescendo mulai birama 15n sebagai 

klimaks lagu ini. Bagian B juga dibawakan dengan lebih bergerak 

(poco con moto) dibandingkan dengan bagian sebelumnya. 
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Selanjutnya, pada bagian A’ dinamika kembali menjadi piano 

sampai lagu berakhir. 

 

Gambar 2.7. Motif Utama “The Sea Bird” 

 

       Pada lagu ini, terdapat ciri khas pada motif yang digunakan. 

Seperti pada gambar di atas, motif yang telah diberi tanda tersebut 

beberapa kali muncul pada keseluruhan lagu ini, baik pada melodi 

vokal maupun melodi iringan piano. 

 

2) “Moonlight” 

Under the silver moonlight, flutter the great white wings, 

Woo'd dry by the soft night breezes tender with whispered things. 

Silently onward gliding into the silent night, 

Like to a fairy vessel crowned with a fairy light. 

Whisper, O soft night breezes, murmur your tender tune, 

Carry the white wings onward, under the silver moon. 

 

Terjemahan: 

Di bawah sinar bulan perak, bergetar sayap putih besar,  

Bisikan angin malam yang lembut  

Diam-diam meluncur ke dalam malam yang sunyi,  

Seperti untuk kapal peri yang dimahkotai dengan cahaya peri.  

Bisikan, O angin malam yang lembut, bersenandung lagu yang 

lembut,  

Membawa sayap putih, di bawah bulan perak. 
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       “Moonlight” merupakan lagu kedua dalam ”Three Songs of the 

Sea”. Lagu ini berbeda dengan kedua lagu lainnya karena 

bernuansa lebih ceria.  

 

Tabel 2.12. Analisis Struktur “Moonlight” 
 

Birama Keterangan 

1-10 Bagian A 

11-20 Bagian A 

21-34 Bagian A 

 

 

       Lagu ”Moonlight” berstruktur A A A. Ketiga bagian ini 

memiliki melodi yang sama, namun masing-masing bagian 

memiliki lirik yang berbeda. Bagian A yang pertama dibawakan 

dengan dinamika piano. Bagian A yang kedua, dinamika mulai 

naik menjadi Mezzopiano. Sedangkan bagian A yang ketiga 

dibawakan dengan dinamika pianissimo. Lagu ini menggunakan 

sukat 4/4, bertempo Moderato, dan dalam tonalitas F mayor. 

       Dalam program resital ini, lagu “Moonlight” menggambarkan 

tentang rasa kagum akan kenikmatan dan pemandangan di bawah 

sinar bulan pada malam hari.  

 

 

  

 

Gambar 2.8. Motif Utama “Moonlight” 

 

       Pada lagu “Moonlight” ini, Quilter juga memberikan motif 

khusus yang sederhana sebagai ciri khasnya. Seperti pada gambar 

di atas, motif tersebut banyak digunakan dalam lagu ini. 
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3) “By  The  Sea” 

I stood today by the shimm'ring sea 

Never was wind so mild and free 

The light and the loveliness dazzled me, dazzled me 

The waves did frolic and curl and roll  

They sigh’d and sang to my list’ning soul 

And the might of their mystery 

Made me whole 

I stood today by the shimm'ring sea 

Never was wind so mild and free 

The light and the loveliness dazzled me, dazzled me 

Terjemahan: 

Hari ini aku berdiri di depan laut yang berkilau 

Angin tak pernah begitu ringan dan bebas 

Lampu dan keindahan yang mempesonaku, mempesonaku 

Gelombang bermain-main dan bergulung-gulung  

Mereka menghembuskan nafas dan bernyanyi kepada jiwaku 

Dan mungkin dari misteri mereka membuatku utuh 

Hari ini aku berdiri di hadapan laut yang berkilau 

Angin tak pernah begitu ringan dan bebas 

Lampu dan keindahan yang mempesonaku, mempesonaku 

 

       ”By the Sea” merupakan lagu terakhir dalam song cycle ini. 

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di tengah 

ombak laut, terkesima melihat terang lampu-lampu malam di 

sekitarnya. Dalam program resital ini, lagu tersebut 

menggambarkan tentang seseorang yang selalu terpesona akan 

keindahan dan kenyamanan yang semu. Ia seperti orang yang tidak 

memiliki pendirian. Hal itu digambarkan seperti orang yang berada 

di tengah laut yang diombang-ambingkan oleh ombak laut.  

 



53 
 

Tabel 2.13. Analisis Struktur “By the Sea” 
 

Birama Keterangan 

1-11 Bagian A 

11 (ketuk terakhir) – 19 Bagian B 

19 (ketuk terakhir) – 30 Bagian A’ 

 

       

 Lagu ini memiliki struktur A B A’. Bagian A terdiri dari birama 1-

12. Bagian B terdiri dari birama 12 (ketuk terakhir) - 20. Bagian A’ 

terdiri dari birama 20 (ketuk terakhir) - 30. Lagu ini menggunakan 

tanda sukat 9/8, bertempo Poco allegro con moto (agak cepat dan 

bergerak), dan dalam tonalitas F minor. 

       Lagu “By the Sea” dibawakan dengan dinamika yang variatif 

yakni dari mezzoforte, bergerak menjadi forte, kemudian turun  

menjadi piano, dan secara perlahan-lahan bergerak naik lagi hingga 

fortissimo.   

 

 

 

                  

Gambar 2.9. Motif Utama “By the Sea” 

         

       Sama seperti dua lagu sebelumnya, Quilter menciptakan ritme 

motif khusus pada lagu ini. Seperti pada gambar di atas, motif 

tersebut merupakan ciri khas dari lagu ini.  

 

c. Analisis Teknik 

       Dalam menyanyikan karya Quilter, interpretasi hampir sama 

seperti saat menyanyikan karya Ananda Sukarlan. Gaya lagu 

Quilter sangat puitis, seperti karya Ananda Sukarlan, sehingga 

penyanyi dapat membawakannya dengan ringan, ekspresif, dan 
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relaks. Terlebih pada lagu “Moonlight”, penyanyi dituntut untuk 

dapat membawakan lagu ini dengan ringan, kata-kata yang jelas, 

dan ekspresi bahagia. Ketiga lagu Quilter ini masing-masing 

memiliki gaya ekspresi yang berbeda, hal tersebut menuntut 

penyanyi untuk bisa mengekspresikannya dengan berbeda-beda 

pula. 

  

4. “The Hills Are Alive” 

a. Analisis Historis 

       Richard Charles Rodgers merupakan seorang komponis yang 

berasal dari Amerika. Ia lahir di New York pada 28 Juni 1902, dan 

meninggal di negara bagian yang sama pada 30 Desember 1979. 

Richard Rodgers merupakan anak kedua dari pasangan Dr. William 

A. Rodgers dan Mamie Levi. Richard Rodgers pada awalnya adalah 

seorang pianis. Keahlian khusus pada dirinya adalah bermain piano 

hanya berdasarkan pendengaran.  

       Dalam resital ini, penyaji membawakan lagu “The Hills are 

Alive” gubahan Richard Rodgers, yang menjadi soundtrack utama 

dari film musikal terkenal berjudul “The Sound of Music”. “The 

Sound of Music” juga biasanya disuguhkan dalam pertunjukan teater 

broadway. 

 

b. Analisis Struktural 

The hills are alive with the sound of music 

With songs they have sung for a thousand years 

The hills fill my heart with the sound of music 

My heart wants to sing every song it hears 

 

My heart wants to beat like the wings of the birds 

that rise from the lake to the trees 
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My heart wants to sigh like a chime that flies 

 from a church on a breeze 

To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way 

To sing through the night like a lark who is learning to pray 

 

I go to the hills when my heart is lonely 

I know I will hear what I’ve heard before 

My heart will be blessed with the sound of music 

And I’ll sing once more 

Terjemahan: 

Bukit-bukit hidup dengan suara musik 

Dengan lagu-lagu yang mereka nyanyikan selama ribuan tahun 

Bukit-bukit itu memenuhi hatiku dengan suara musik 

Hatiku selalu ingin menyanyikan semua yang terdengar 

 

Hatiku ingin berdenyut seperti sayap burung 

Yang terbang dari danau ke pepohonan 

Hatiku menghelakan napas seperti suara lonceng 

Dari gereja kepada angin 

Tertawa seperti air sungai yang mengalir jatuh di bebatuan 

Bernyanyi sepanjang malam seperti burung yang sedang belajar 

berdoa 

 

Aku pergi ke bukit ketika hatiku kesepian 

Aku tahu, aku akan mendengar seperti apa yang pernah kudengar 

Hatiku terberkati dengan suara musik 

Dan aku akan bernyanyi sekali lagi 

       “The Hills are Alive” menceritakan tentang seorang wanita yang 

senang menikmati musik lewat alam di daerah bukit-bukit. Ia merasa 

bahwa bukit itu hidup dengan suara musik di sekitarnya, yaitu dari 
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kepakan sayap burung, dari aliran sungai, lonceng gereja, dan 

sebagainya. Musik-musik tersebut membuatnya merasa betah untuk 

berada di situ. Hal itu yang membuatnya selalu rindu untuk dapat 

kembali ke bukit itu karena dapat membuatnya dapat menemukan 

kebahagiaan yang sejati. Lirik lagu ini diciptakan oleh Oscar 

Hammerstein II. 

       Dalam program resital ini, lagu “The Hills are Alive” merupakan 

bagian ketika seseorang yang telah jatuh terperosok dalam 

kesombongan dan segala kemalangannya, akhirnya kembali 

menemukan kebahagiaan sejati, saat ia mau kembali kepada 

kehidupan seperti semula. Hal tersebut digambarkan oleh lagu ini saat 

seseorang kembali ke bukit yang hidup oleh musik-musik yang 

dihasilkan oleh alam yang dapat memberikan penghiburan serta 

kebahagiaan. 

 

       Tabel 2.14. Analisis Struktur “The Hills are Alive” 
 

Birama Keterangan 

1-19 (ketuk 3) Bagian A  

19 (ketuk 4) - 35 (ketuk 1) Bagian B  

35 (ketuk 2)-50 (ketuk 3) Bagian C 

51 (ketuk 4)-68 Bagian B’ 

 

 

       Lagu ini berstruktur A B C B’. Bagian A terdiri dari birama 1-19. 

Bagian B terdiri dari birama 20-35 (ketuk 1). Bagian C terdiri dari 

birama 35 (ketuk 2)-50 (ketuk 3). Bagian B’ terdiri dari birama 50 

(ketuk 4)-68. Pada bagian B’ terdapat pengulangan dari birama 66 ke 

birama 34 dan berakhir pada birama 68. 

       Terdapat beberapa kali perubahan tempo, yakni Molto moderato 

pada bagian A. Kemudian pada bagian B tempo berubah menjadi 

lebih lambat dengan ekspresi yang lebih hangat (warm expression). 
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Pada bagian C, tempo menjadi lebih cepat dan bergerak (piu mosso). 

Kemudian, pada bagian B’ tempo kembali lagi seperti bagian B. 

       Lagu ini menggunakan tanda sukat 4/4. Pada partitur aslinya, lagu 

ini menggunakan tonalitas F mayor, namun karena tidak sesuai 

dengan range suara penyaji, maka nada dasar diubah menjadi G 

mayor. 

 

c. Analisis Teknik 

       Dalam menyanyikan lagu broadway ini, diperlukan teknik 

pengembangan dari teknik bernyanyi yang dipakai pada lagu-lagu 

sebelumnya. Diperlukan ruang rongga dan dorongan udara yang lebih, 

namun tetap dengan kefokusan suara agar nada yang dihasilkan tidak 

fals. Penyanyi juga sebaiknya bernyanyi dengan ekspresif seperti 

sedang bermain teater. 

        


