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BAB III 

ANALISIS KOMPOSISI 

 

A. Cinta Kepada Diri Sendiri 

1. Deskripsi Syair 

Aku anak manis dan juga mandiri 

Semua ku lakukan dengan sendiri 

Rajin belajar agar cemerlang 

Membuat papa mama bangga 

 

Refren 

Aku bergaul, ramah ceria 

Saling berbagi pada sesama 

Jadi teladan , hormat dan jujur 

Untuk bekal masa depan 

 

Syair diatas menunjukkan bahwa sebagai seorang anak yang 

mencintai diri mereka sendiri adalah apresiasi diri mereka ke hal-hal yang 

positif, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi mendorong mereka untuk 

melakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk diri mereka sendiri. 

 

2. Analisis Struktur 

Lagu ini menggunakan sukat 4/4 dengan nada dasar D mayor, nada 

dasar ini disesuaikan dengan wilayah suara anak dalam bernyanyi. Lagu ini 

menggunakan iringan string yang terdiri dari dua violin 1, dua violin 2, dua 

viola, dua violoncello dan flute.  

Struktur lagu ini adalah Intro, A, A’, B, C (Interlude), A”. 
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Gambar 3. 1 melodi intro lagu pertama 

 

Gambar 3.1 adalah intro lagu, birama 1/1- 10/1 dengan melodi yang 

memberi kesan ringan dan riang. Karya ini merupakan lagu pembuka 

dalam penyajian lima karya yang dibuat oleh penulis.  
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Bagian A :  melodi birama 10/4-18/3 diisi dengan syair bait pertama 

yang mengungkapkan bagaimana anak mengenal diri sendiri dan hal-hal 

positif yang dilakukan dalam mencintai diri sendiri.  

 

 

 

 

Gambar 3. 2 melodi dan syair bagian A lagu pertama 
  

Pada iringan melodi syair diatas,  menggunakan artikulasi pizzicato dengan 

tujuan tidak memperkeruh vokal. 

Gambar 3. 3 bentuk iringan bagian A lagu pertama 

 

Birama 18/4-24/1 melodi intro diulang. 

 

Bagian A’ (birama 24/4-32/3) masuk ke bait lagi dengan nuansa 

iringan yang berbeda yaitu arco dan lebih mengalir. 
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Gambar 3. 4 bentuk iringan bagian A’ lagu pertama 

 

Bagian B adalah refren dari lagu (birama 33/1-40/2) menceritakan 

apresiasi anak terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal 

positif. 

 

 

Gambar 3. 5 melodi dan syair bagian B lagu pertama 

 

Pola iringan dalam refren lagu ini juga memberi nuansa riang 

gembira, hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan hal positif harus 

dengan riang gembira. 

 

 

25 
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Gambar 3. 6 bentuk iringan bagian B lagu pertama 

 

Pada interlude (birama 40/4-52/4) terjadi modulasi ke F mayor. 

Modulasi dibuat untuk membuat nuansa menjadi naik dan klimaks. 

Interlude dimainkan dengan melodi utama flute pada birama 40/4-44/2 dan 

string hanya mengiringi dengan akor utuh. 

                                  

33 
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Gambar 3. 7 melodi interlude bagian C lagu pertama 

 

Birama 45/1-48/3 melodi interlude diambil alih oleh violin 1 dan 2. 

                                             

               

Gambar 3. 8 melodi interlude oleh violin 1 dan 2 lagu pertama 
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Birama 49/1-50/4 melodi interlude menyaut antara violoncello dan 

flute. 

                                     

Gambar 3. 9 melodi interlude antara violoncello dan flute lagu pertama 

 

 Birama 51/1-52/4 dipertegas dengan violin 1, violin 2 dan viola. 

Gambar 3. 10 violin 1, 2 dan viola mempertegas melodi interlude lagu pertama 

49 

51 
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Bagian A’’ ( birama 52/4-6-/3) syair bait pertama diulang dengan 

pola iringan pizzicato namun dengan tanda mula F mayor dikarenakan 

sudah terjadi modulasi pada bagian interlude. Bagian A” ini merupakan 

akhir dari karya pertama yang dibuat penulis. 

 

Gambar 3. 11 Pengulangan bagian A” lagu pertama 

52 
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B. Cinta Kepada Sesama 

1. Deskripsi syair 

(cinta kepada sesama) 

Hai teman-teman semua 

Yang aku sayangi 

Marilah kita semua 

Hidup damai bersama 

Saling bergandeng tangan 

Bersama-sama 

 

Refren 

(hal yang tidak boleh dilakukan) 

Jangan saling bertengkar 

Jagan saling membenci 

Hiduplah dalam perdamaian bersama 

 

(hal yang harus dilakukan) 

Belajar memafkan 

Belajar menyayangi 

Tanda cinta kasih kepada sesama 

 

Syair diatas menunjukkan bahwa dalam mencintai seorang teman ada 

beberapa hal yang boleh dilakukan dan juga tidak. Tema lagu kedua ini 

penulis ingin mengungkapkan cinta seorang anak kepada teman yaitu 

dengan menjaga perdamaian, diungkapkan melalui syair lagu yang dibuat 

oleh penulis. 

 

2. Analisis Struktur 

Lagu ini memakai sukat 3/4 dengan nada dasar A mayor. Struktur 

lagu ini adalah intro, A, A, B, C. Lagu ini diiringi oleh dua violin 1, dua 

violin 2, dua viola, dua violoncello, flute dan piano. Piano menggunakan 

iringan waltz digunakan untuk memberi ketegasan ritme dan harmoni akor. 
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Intro (birama 1/1-16/2) sebagai pembuka awal dari lagu dengan tema 

kedua. 

Gambar 3. 12 melodi intro lagu kedua 
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Bagian A (17/1-37/1) menceritakan inti pesan yang ingin 

disampaikan oleh penulis yaitu cinta kepada teman dengan menjaga 

perdamaian.  

Gambar 3. 13 melodi dan syair bagian A lagu kedua 

 

Bagian A ini diulang pada birama 41/1-62/3 untuk mempertegas inti pesan 

utama dalam karya kedua ini. 

Bagian B (birama 65/1-80/3) merupakan refren dari lagu yang 

berisikan tentang dua bagian yaitu yang tidak boleh dilakukan dalam 

mencintai teman (birama 65/1-68/2) dan hal-hal yang seharusnya 

dilakukan dalam mencintai teman (birama 73/1-76/2). 

Gambar 3. 14 melodi dan syair bagian B lagu kedua 
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Iringan bagian B dibuat bersahut-sahutan antara violin 1 dan 2 dan 

vokal dengan tujuan untuk mempertegas pesan yang ingin disampaikan. 

                                         

Gambar 3. 15 bentuk iringan bagian B lagu kedua 

                                            

Bagian C (birama 81/1-100/3) merupakan coda dari lagu kedua ini 

yang hanya dimainkan oleh iringan musik. Melodi dimainkan oleh violin 1 

dan 2. Alur melodi pada bagian C ini terlihat naik turun, melodi turun 

menggambarkan pertengkaran yang sering kali terjadi, melodi naik 

menggambarkan perdamaian. Jika kita mencintai atau mengasihi seorang 

teman sering terjadi pertengkaran namun dapat diselesaikan dengan 

perdamaian.  

                                    

Gambar 3. 16 melodi bagian C lagu kedua 
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C. Cinta Kepada Lingkungan 

1. Deskripsi syair 

Indahnya alam sekitar kita 

Semua adalah ciptaanNya 

 

Menjaga dan juga merawatnya 

Itulah cinta kepada alam 

 

Refren 

Sayangi lingkungan tempat tinggal kita 

Jaga kebersihan lingkungan 

Manfaatkan alam dengan sebaiknya 

Jagalah kelestariannya. 

 

Syair diatas menceritakan bagaimana anak mencintai lingkungan 

alam sebagai tempat mereka melakukan aktifitas. Mencintai alam dengan 

memberikan kontribusi yang positif kepada alam yaitu menjaga dan 

merawat alam contohnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. 

 

2. Analisis Struktur 

Lagu dengan tema Cinta kepada lingkungan ini memakai sukat 4/4 

dengan nada dasar F mayor. Lagu ini juga menggunakan iringan string 

yang terdiri dari dua violin 1, dua violin 2, dua viola, dua violoncello dan 

piano. 
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Struktur lagu ini adalah intro, A, A’, B, C (Interlude), B, coda. 

Birama 1/1-4/4 adalah intro lagu, melodi pada piano. 

 

Gambar 3. 17 melodi intro lagu ketiga 

 

Bagian A (birama 5/1-11/2) merupakan bait pertama. Terdapat 

pengulangan pola ritme dan melodi. Bagian A mendeskripsikan keindahan 

alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Pada bagian ini hanya diiringi oleh 

piano. 

. 

 

Gambar 3. 18 melodi dan syair bagian A lagu ketiga 
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Gambar 3. 19 Bentuk iringan piano pada bagian A lagu ketiga 

 

 Birama 11/1-12/4 merupakan jembatan menuju bagian A’. 

 

Gambar 3. 20 Jembatan menuju bagian A' lagu ketiga 
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Bagian A’ (birama 13/1-19/2) merupakan bait kedua. Perbedaan 

bagian A dengan A’ adalah pada iringan dan syair. Iringan ditambah 

string. 

 

Gambar 3. 21 melodi dan syair vokal bagian A' lagu ketiga 

 

Gambar 3. 22 Iringan string pada bagian A' lagu ketiga 

 

Bagian B (birama 20/2-34/4) merupakan refren pada lagu ini. Bagian 

B ini mendesripsikan cara menjaga alam dengan menjaga kebersihan dan 

kelestarian alam. 

 

Gambar 3. 23 melodi dan syair bagian B lagu ketiga 

13 

13 

20 



30 
 

Bagian C (birama 35/1-44/1) merupakan interlude lagu ketiga.  

 

Gambar 3. 24 melodi interlude bagian C lagu ketiga 
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Bagian B pada birama 44/2-58/4 adalah ulangan birama 20/2-34/4. 

Birama 59/1-62/1 merupakan coda dari lagu ini, yang dimainkan oleh 

string dan piano. Diakhiri dengan kadens otentik sempurna, yaitu V-I. 

 

Gambar 3. 25 melodi coda lagu ketiga 

 

D. Cinta Kepada Orang Tua 

1. Deskripsi syair 

(bangga kepada orang tua) 

Papa mamaku tersayang 

Trimakasihku kuucapkan 

Senyummu,candamu, tawamu membuatku melihat 

Indahnya kehidupan 

 

(peran mama) 

Mama, engkaulah malaikat pelindungku 

Yang slalu menjagaku stiap waktu 

Hingga aku bertumbuh 

Jadi dewasa 

 

(peran papa) 

Papa, engkaulah pahlawan di hidupku 

Kau bekerja keras setiap waktu untuk masa depanku 

Yang cerah 

(trimakasih kepada orangtua) 

Trimakasih papa mama 

59 
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Untuk kasih sayangmu 

Bimbing aku selalu 

Raih masa depanku 

 

Syair diatas menceritakan bagaimana seorang anak mencintai orang 

tua dengan menunjukkan rasa bangga dan trimakasih kepada orang tua 

yang sudah merawat dan membesarkannya. Lagu ini juga mengutarakan 

peran papa dan mama sebagai orang tua pada anaknya. 

 

2. Analisis Struktur 

Lagu dengan tema Cinta kepada Orangtua ini memakai sukat 6/8 

dengan nada dasar F mayor. Lagu ini menggunakan iringan string yang 

terdiri dari dua violin 1, dua violin 2, dua viola, dan dua violoncello. 

Struktur dari lagu ini adalah into, A, B, B’, C , D, C’, Coda. Pada 

awal terdapat intro (birama 1/1-9/6). Pada bagian intro melodi utama 

dimainkan oleh violin 1 dan 2 dan bersahut-sahutan dengan viola, jadi 

melodi tidak terputus. Birama 4/1-5/4 pada viola dan violoncello 

merupakan sekuen dari melodi viola birama 2/1-3/4.. 

 

Gambar 3. 26 melodi intro lagu keempat 
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Bagian A (birama 10/6-25/6) mengungkapkan rasa trimakasih 

kepada orangtua. Pola iringan sederhana mengikuti melodi vokal. 

 

Gambar 3. 27 melodi dan syair bagian A lagu keempat 

 

 Bagian B (birama 26/1-38/6) mendeskripsikan peran mama sebagai 

orangtua. 

 

Gambar 3. 28 melodi dan syair bagian B 

 

Bagian B’ (birama 39/4-52/6) mendeskripsikan peran papa sebagai 

orang tua. 

 

Gambar 3. 29 melodi dan syair bagian B’ lagu keempat 

 

10 

26 
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Bagian C (birama 53/6-68/6) mendeskripsikan ucapan terimakasih 

anak kepada orang tua. 

 

 

Gambar 3. 30 melodi dan syair bagian C lagu keempat 

 

Bagian D (birama 69/6-89/6) merupakan interlude. Melodi utama 

dimainkan oleh violin 1. 

53 
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Gambar 3. 31 melodi interlude bagian D lagu keempat 
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Bagian C’ (birama 89/6-100/6) ini merupakan pengulangan bagian C, 

namun terdapat perbedaan pada pola iringan. Pada bagian C’ iringan hanya 

menggunakan violoncello. Iringan string kemudian muncul lagi pada 

birama 101/5.  

Gambar 3. 32 melodi vokal dan iringan bagian C’ lagu keempat 
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Coda lagu keempat ini pada birama 106/1-110/6 dan diakhiri kadens 

otentik sempurna.  

 

Gambar 3. 33 Coda lagu keempat 

 

 

E. Cinta kepada Tuhan 

1. Deskripsi syair 

Tuhan ku slalu bersyukur kepadaMu 

Kar’na kasihMU kepada ku 

Trimakasih 

Kuberdoa kepadaMu 

 

Tuhan begitu indahnya ciptaanMu 

Sungguh ajaib perbuatan tanganMu 

Trimakasih 

Ku bersyukur kepadaMu 

 

Refren 

Tuhan trimakasih untuk segalanya 

Yang Kau telah berikan padaku 

Ku mengasihiMu 

Tuhan trimakasih untuk kluargaku 

Yang sangat mengasihi diriku 

Trimakasih Tuhan 

 

 

106 
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Syair pada tema ini menceritakan tentang cinta anak kecil kepada 

Tuhan yang diungkapkannya lewat doa. Cinta kepada Tuhan dapat 

diwujudkan dengan ucapan syukur, karena tidak ada seorang pun yang 

dapat membalas cinta Tuhan. 

 

2. Analisis Struktur 

Lagu ini memakai sukat 4/4 dengan nada dasar F mayor. Lagu ini 

menggunakan iringan string yang terdiri dari dua violin 1, dua violin 2, dua 

viola, dua violoncello dan piano. Struktur dari lagu ini adalah intro, A, A’, 

B, A”, B, C . Intro mulai dari birama 1/1-4/4. 

 

 

Gambar 3. 34 melodi intro lagu kelima 

 

Bagian A (birama 4/4-12/3) merupakan bait pertama pada lagu ini. 

Bait pertama ini adalah kata pembuka dalam doa anak. Melodi birama 6/4-

8/3 direpetisi pada birama 8/4-10/1. Pada bait pertama hanya menggunakan 

iringan piano, string hanya sesekali masuk. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan kesan yang keruh. Iringan piano pada bait ini hanya 

menggunakan blok akor pada tangan kanan, dan tangan kiri dengan pola 

iringan berjalan. 
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Gambar 3. 35 melodi dan syair bagian A lagu kelima 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 36 bentuk iringan piano pada bagian A lagu kelima 
 

 

Bagian A’ (birama 12/4-21/3) merupakan bait kedua, disebut A’ 

dikarenakan memiliki perbedaan pada syair dan pola iringan , namun 

melodi vokal yang sama. Pada bagian ini string masuk memberikan nuansa 

berbeda dengan bagian A. Iringan pada piano lebih berjalan, sesuai dengan 

anggota akor yang ada. 
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Gambar 3. 37 melodi dan syair bagian A’ lagu kelima 

 

Gambar 3. 38 bentuk iringan bagian A’ lagu kelima 

 

Bagian B (birama 20/4-35/4) merupakan refren dari lagu ini. Bagian 

B ini banyak menggunakan kata terimakasih sebagai bentuk ucapan syukur 

kepada Tuhan.  

 

Gambar 3. 39 melodi dan syair bagian B lagu kelima 

12 

20 
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Gambar 3. 40 bentuk iringan bagian B lagu kelima 

 

Bagian A” (birama 36/4-44/3) merupakan pengulangan dari bagian 

A’. Perbedaan A’ dan A” adalah pada pola iringan. Pola ringan pada 

bagian A” lebih kompleks terutama pada bagian strings, dibuat berbeda 

dengan tujuan memberi nuansa yang berbeda dan kesan statis. 

 

Gambar 3. 41 bentuk iringan bagian A” lagu kelima 
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Bagian B yang merupakan refren, diulang pada birama 44/4-59/4. 

Bagian C (birama 60-81) adalah bagian eksplorasi musik. Pada 

bagian ini musik yang mengambil peran utama sampai akhir lagu. Lagu ini 

merupakan karya terakhir yang disajikan, oleh karena itu musik berperan 

sangat penting dalam bagian ini. Ada pesan tersendiri dalam alunan musik 

yang ditulis oleh penulis. Musik disini akan memberi kesan klimaks pada 

akhir lagu ini. Jika pada bagian sebelumnya vokal menyampaikan pesan 

lewat syair yang ada, pada bagian ini musik menyampaikan pesan lewat 

melodi yang ada. Pesan yang terkandung dalam bagian C ini adalah Cinta 

Tuhan tidak perlu diragukan lagi, begitu indah kasih Tuhan dalam 

kehidupan manusia yang ada,kita sebagai manusia hanya bisa 

membalasnya dengan ucapan syukur dan tetap berpegang pada Tuhan. 

Namun pada kenyataanya seiring berjalan manusia kadang mengalami 

masa-masa yang gelap dan suram sehingga membuat manusia kadang lupa 

dengan Cinta Tuhan yang mampu menerangi kehidupan manusia. Masa-

masa yang gelap dan suram ditunjukan pada birama 67/1-70/4. 

 

Gambar 3. 42 Bagian C yang menggambarkan masa gelap  

dan suram lagu kelima 
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Pada akhirnya manusia akan perlahan-lahan bangkit dari masa-masa 

yang gelap dan suram (birama 71/1-83/4). Pada intinya ketika Tuhan 

mencintai kita, sepenuhnya kehidupan tidak akan pernah mengalami grafik 

yang turun namun akan terus semakin naik, naik dan naik (birama 82/1-

83/4). 

 

 

Gambar 3. 43 coda bagian C lagu kelima 

 

 

 

 

 

 

 

 


