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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketika duduk di bangku Sekolah Dasar, banyak teori tentang 

kewarganegaraan yang diberikan oleh guru kepada murid. Salah satu yang 

paling mendasar dan yang paling utama yaitu tentang dasar negara Indonesia, 

yaitu Pancasila. Dimana di dalam Pancasila terdiri dari kata “panca” yang 

artinya lima dan “sila” yang artinya dasar. Kelima sila tersebut antara lain, 

sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila kedua “Kemanusiaan yang 

adil dan beradab”, sila ketiga “Persatuan Indonesia”, sila keempat 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”, sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”. 

Sesuai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada 

tahun 1945, tetapi membutuhkan proses penemuan yang lama, dengan 

dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian 

bangsa Indonesia sendiri. Proses konseptualisasi yang panjang ini ditandai 

dengan berdirinya organisasi pergerakan kebangkitan nasional, partai politik, 

dan sumpah pemuda. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan 

Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya yang selanjutnya 

dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Ir. Soekarno merumuskan dasar 

negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan, 

mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang maha esa. 

Sampai akhirnya teks final Pancasila tertulis pada 8 Agustus 1945.
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Perumusan Pancasila yang sebegitu indah dan sebagai dasar negara 

Indonesia, penulis terinspirasi untuk membuat sebuah komposisi vokal grup 

Pancasila. Untuk dapat memaknai setiap silanya dalam bentuk musik vokal 

                                                           
1
 Sekretariat Jenderal MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2012 

(Jakarta : MPR RI, 2012), 44-45  



 2   
 

grup akapela. Karya musik vokal ini terdiri dari 5 komposisi, dari sila 

pertama sampai sila kelima. Format dari komposisi ini adalah akapela. 

Adapun yang telah membuat karya berhubungan dengan Pancasila adalah 

Harry Rusli dengan aransemen Garuda Pancasilanya yang kontrovesial dan 

lagu yang dibawakan oleh Trio Lestari yaitu “Pancasila Rumah Kita”. 

Disamping untuk memaknai Pancasila  dan mengingatkan kembali nilai-nilai 

Pancasila dengan cara yang lain, penulis ingin menuangkan kecintaannya 

terhadap Bangsa Indonesia. Komposisi vokal Pancasila ini diberi judul 

“Harmoni Pancasila” sebuah komposisi akapela untuk Vokal Grup. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyusunan karya “Harmoni Pancasila” sebagai 

sebuah komposisi akapela untuk Vokal Grup? 

2. Bagaimana mengekspresikan isi lagu pada setiap silanya dalam karya 

“Harmoni Pancasila” sebagai sebuah komposisi akapela untuk Vokal 

Grup? 

3. Bagaimana struktur komposisi karya “Harmoni Pancasila” sebagai 

sebuah komposisi akapela untuk Vokal Grup? 

 

C. Tujuan penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin disampaikan, yaitu : 

1. Mengalami proses penyusunan karya “Harmoni Pancasila” sebagai 

sebuah komposisi akapela untuk Vokal Grup. 

2. Mendeskripsikan cara mengekspresikan isi lagu pada setiap silannya 

dalam karya “Harmoni Pancasila” sebagai sebuah komposisi akapela 

untuk Vokal Grup. 

3. Menganalisis struktur komposisi karya “Harmoni Pancasila” sebagai 

sebuah komposisi akapela untuk Vokal Grup. 
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D. Manfaat penelitian 

Masyarakat dapat menikmati musik karya komposisi penulis dalam 

bentuk paduan suara akapela. Masyarakat juga dapat mengingat kembali 

nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lain. 

Karya komposisi yang telah disusun oleh penulis dapat dijadikan 

bahan ajar dalam  perkuliahan Fakultas Seni Pertunjukan dengan program 

studi Seni Musik. 

Proses pembuatan karya dapat memberi pengalaman dalam membuat 

komposisi vokal akapela, sehingga ilmu yang sudah didapat selama masa 

perkuliahan dapat terealisasikan dalam penyusunan karya komposisi ini. 

 

E. Batasan Masalah 

Penyusunan karya komposisi padua suara akapela ini penulis 

menggunakan format SATB (Sopran, Alto, Tenor, Bas). Pada karya yang 

pertama yaitu “Ketuhanan”, kedua “Kemanusiaan”, ketiga “Persatuan”, 

keempat “Kerakyatan”, kelima “Keadilan Sosial”. Dari kelima komposisi 

paduan suara akapela tersebut penulis ingin lebih memaknai dengan kekuatan 

lirik dalam setiap komposisinya. Sehingga pesan dari setiap lagu dapat 

tersampaikan dengan jelas.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan musikologis,  

penulis akan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, 

dan penyajian data. Pertama adalah pengumpulan data, yang akan dilakukan 

adalah mengumpulkan data-data yang menyangkut atau berhubungan tentang 

penelitian ini seperti mencari referensi Pancasila dan musik akapela. Kedua 

adalah pengolahan data, data yang sudah didapat dari referensi-referensi yang 

ada diolah dan dipilih sesuai yang dibutuhkan dalam  membuat komposisi 

vokal grup akapela. Ketiga adalah analisis data, yaitu menganalisis bentuk 

dari komposisi vokal grup akapela yang sudah ada sebagai tumpuan dalam 
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membuat karya komposisi, dengan cara melihat lagu-lagu akapela yang 

pernah ada. Keempat adalah penyajian data, ketika karya sudah selesai 

disusun maka akan disajikan dalam  ujian akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


