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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

Kajian Repertoar yang ditulis meliputi karakteristik dan bentuk komposisi 

vokal Periode Barok, Pra-Klasik (Rokoko), Romantik dan Modern (Periode Pasca 

Kemerdekaan Indonesia). Karakteristik periode-periode tersebut akan disesuaikan 

dengan repertoar yang disajikan. Analisis Repertoar yang akan dipaparkan 

meliputi biografi dan karakteristik komposisi dari komposer yang bersangkutan, 

penerjemahan lirik repertoar dalam Bahasa Indonesia dan Identifikasi Repertoar. 

Penulis tidak dapat memaparkan biografi komposer dari Repertoar yang berjudul 

“Pesan Kartini” dan “Tidurlah Anakku”. Hal ini dikarenakan penulis tidak 

mendapatkan informasi dari buku-buku referensi maupun media internet. 

A. Repertoar Periode Barok  

1. Latar Belakang dan Karakteristik Periode Barok  

Istilah Barok pertama kali dipakai untuk gaya kesenian yang ada 

pada Buku “Encyclopédié” karya Denis Diderot. Kata Barok berasal dari 

Bahasa Portugis; “barucco” atau “barocco” yang berarti bulat miring/ 

loncong;seperti mutiara. Periode Barok diperkirakan terjadi pada tahun 

1580-1750 yang terbagi menjadi 3 periode yaitu; Barok Awal 

(diperkirakan tahun 1580-1630), Barok Tengah (diperkirakan tahun 1630-

1680) dan Barok Akhir (1680-1750). 

Masyarakat Periode Barok pada umumnya memiliki pandangan 

bahwa manusia (pada Periode Barok) tidak hanya melihat diri sebagai 

citra Allah sebagai pedoman dan ukuran keindahan. Mereka mulai 

memperhatikan perasaan dan imajinasi dengan menambah kesan yang 

mewah dan mengembangkan imajinasi yang fantastis dalam sebuah karya 

(musik). Dengan adanya pemikiran tersebut, muncul karakteristik musik 

terutama karakteristik terhadap vokal yang terdapat dalam periode ini 

yaitu; 
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a. Prima Practica dan Secunda Practica 

Prima Practica adalah sebuah praktik yang mengutamakan 

kualitas dari musik yang diciptakan dalam sebuah proses penyusunan 

karya musik (sebagai contoh, suatu nada tinggi melambangkan 

tempat-tempat yang tinggi) sedangkan Secunda Practica adalah 

praktik yang mengutamakan lirik sehingga musik yang diciptakan 

menggambarkan isi dari setiap kata dalam sebuah lirik yang 

disusun(= word painting).  

b. Penggunaan Basso Continuo 

Basso Continuo memilki fungsi sebagai iringan yang bergerak 

berupa nada-nada yang diletakkan pada kunci bas dengan angka-

angka yang menyarankan suatu harmoni(=figure bass). 

c. Menggunakan Gaya Monodi. 

Merupakan suara tunggal yang dibawakan dengan afeksi 

sebanyak mungkin dan diiringi dengan basso continuo. 

Ciri-ciri Monodi: 

1) Suara vokal mengikuti irama bahasa 

2) Alur melodinya disusun berdasarkan suku kata 

3) Kata-kata yang berbobot ditempatkan pada ketukan berat 

4) Tangga nada yang digunakan menentukan isi lirik 

5) Iringannya diposisikan sebagai pendukung/patokan untuk 

penyanyi 

6) Menggunakan ornamen(=nada hias) dan cantara con affetto(= 

gerak-gerik) 

d. Seni Bel Canto 

Pada masa ini penyaji vokal menunjukkan kemampuannya 

dengan menggunakan Bel Canto; seni/teknik vokal yang indah, 

virtuos dan penuh ekspresi. Kata Bel Canto berasal dari kata “Bella 

(feminim)” atau “Bello (maskulin) yang berarti “indah” sedangkan 

“Canto” memiliki arti “bernyanyi”.  
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2. Bentuk Karya Vokal yang Disajikan 

Aria merupakan salah satu bentuk komposisi untuk vokal solo 

dengan iringan instrumen yang melekat dalam sebuah Kantata, Oratorio 

ataupun Opera1. Aria lepas Barok maupun Aria Oratorio Barok pada 

umumnya berstruktur A-B-A’. Bagian A’ merupakan bagian untuk 

menunjukan kepiawaian penyanyi dalam melakukan improvisasi dengan 

menggunakan gaya bernyanyi Bel Canto. 

Berikut di bawah ini merupakan identifikasi repertoar-repertoar 

yang disajikan 

a. “Amor Dormiglione” 

1) Analisis Historis  

Barbara Strozzi (16 Agustus 1619-11 November 1677) 

adalah seorang penyanyi dan komposer lagu-lagu sekuler. Beliau 

merupakan putri angkat dari Giulio Strozzi, penulis puisi terkenal 

Venesia. Ikatan tersebut memberikan Strozzi peluang untuk 

bertemu dengan para komposer terkenal dan beberapa di 

antaranya adalah Claudio Montoverdi dan Pier Francesco Cavalli 

serta bergabung dalam sebuah kelompok “Academia degli 

Unisoni”. Karya-karya vokal terutama aria yang diciptakan oleh 

Strozzi pada umumnya pendek dan berbait yang menggunakan 

variasi dengan bertema cinta yang tidak terbalas. Dari segi teknik, 

Strozzi menggunakan gaya stile concitato (=gaya dengan penuh 

semangat dan bergairah), bersifat teatrikal dan teknik vokal yang 

tinggi. 

“Amor Dormiglione” merupakan salah satu aria (lepas) 

sekuler Barbara Strozzi yang dibuat untuk solo sopran dengan 

iringan yang direduksi untuk piano2. Aria ini menceritakan 

seseorang yang berusaha membangunkan Cupid, Dewa Asmara 

                                                 
1
 Karl Edmund Prier , “Kamus Musik”, (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, Cetakan 

Ketiga, 2014),11 
2
 Berdasarkan repertoar yang didapat penulis  
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yang sedang tidur untuk memanah hati pasangan idaman dari 

seseorang tersebut namun, gagal karena Cupid tersebut pemalas.  

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.1 Lirik Repertoar “Amor Dormiglione”  

Teks Asli Terjemahan Bahasa Indonesia 

Bagian A 

Amor, non dormir più! 

Su, su, svegliati omai, 

 

che mentre dormi tu 

dormon le gioie mie, vegliano i 

guai. 

Non esser, non esser, Amor, 

dappoio! 

Strali! Foco! Su! 

Bagian B 

O pigro o tardo 

 

tu non hai senso, 

Amor melenso 

Amor codardo! 

Ah! quale io resto 

che nel mio ardore 

tu dorma Amore: 

mancava questo! 

Ah! quale io resto 

 

 

Cupid, janganlah kau tidur! 

Bangkit, bangkit, bangun 

sekarang, 

Ketika engkau sedang tertidur, 

Terbengkalailah sayangku, 

menemani masalahku. 

Janganlah Engkau tidak 

berguna, Cupid! 

Panah! Tembak! Bangkit! 

 

Oh, (sungguh) malas, Oh, 

(sungguh) lambat 

Engkau tidak peka 

Cupid Bodoh 

Cupid Penakut 

Ah! Yang kubiarkan 

Ketika dalam 

menyemangatiku, 

Wahai Cupid yang tertidur 

Butuh dia! 

Ah! Yang kubiarkan 
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3) Analisis Struktural  

Tabel 2.2 Identifikasi Repertoar “Amor 

Dormiglione” 

Judul                Amor Dormiglione 

Periode Pertengahan Barok 

Komposer         Barbara Strozzi 

Tonalitas       Bb Mayor 

Birama          

1. 3/4 (Bagian A) 

2. 2/4 (Bagian B birama 64/3-birama 67) 

3. 3/4 (Bagian B birama 68-91 dan Bagian A’ 

birama 92-126 ) 

Tempo         

1. Allegro (Bagian A) 

2. Andante (Bagian B) 

3. Allegro (Bagian A’) 

 

Struktur “Amor Dormiglione” terdiri dari A-B-A’. Bagian 

A dimulai dari birama 5-63 dengan birama 3/4 dan tempo 

Allegro, bagian B dimulai dari birama 64/3-91 dengan perubahan 

birama menjadi 2/4 yang hanya terjadi pada birama 64/3-67 dan 

perubahan tempo menjadi tempo Andante hingga akhir dari 

bagian B kemudian dilanjutkan dengan Tempo Primo dan birama 

3/4 pada bagian A’ yang dimulai dari birama 92-122. Setiap 

bagian memiliki motif-motif yang berbeda maupun pengulangan 

motif dalam tiap frase. Pada akhir bagian dari aria ini terdapat 

pergerakan akor 5 menuju akor 1 sehingga membentuk kadens 

otentik. 
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Tabel 2.3 Analisis Struktural Repertoar “Amor 

Dormglione” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1-5/2 Introduksi 

5/3-15 Motif 1 

16-35/2 Motif 2 

35/3-51 Motif 3 

52-62 

Motif 4 dengan 

sekuens naik pada 

birama 58-60/1 

B 

64/3-69 

Motif 1 dengan 

sekues naik pada 

birama 66/2-68/1 

70-79 Motif 2 

80-91 

Motif 3 dengan 

pengulangan motif 

2B pada birama 

88/3-91 

A’ 92-102 

Pengulangan Motif 

1A dengan kadens 

otentik pada birama 

101-102 

 

4) Analisis Teknik  

Pada bagian A birama 5-7 dan A’ birama 92-98 terdapat 

dinamika forte, lompatan interval Kuart Murni dan Kuint Murni 

serta jangkauan-jangkauan nada tertinggi dari aria ini (F5) yang 

mengekpresikan kelantangan maupun usaha tokoh dalam 

membangunkan Cupid yang pemalas. Penulis memerlukan teknik 

penempatan napas dan suara yang tepat dan diarahkan ke depan 

untuk mendorong dan mencapai dinamika forte, dinamika 



14 
 

crescendo untuk pergerakan nada yang semakin naik pada birama 

16-21 dan decrescendo pada birama 22-27 untuk pergerakan nada 

yang menurun. Pada birama 40-51 terdapat kalimat perintah 

(“Strali! Foco! Su!” yang berarti “Panah! Tembak! Bangun!”) 

yang ditegaskan oleh Subyek sehingga, tiap kata memerlukan 

aksen sebagai bentuk intrepretasi dari kalimat tersebut. 

Pada bagian B, aria ini mengalami perubahan suasana 

berupa perubahan birama menjadi birama 2/4 dan tempo Andante 

yang menggambarkan  tokoh bersungut-sungut karena gagal 

membangunkan Cupid untuk memanah hati pria idamannya dan 

mengharuskan penulis menggunakan teknik bernyanyi ringan dan 

lincah pada frase kalimat “O, pigro! O, tardo!” dengan 

dukungan/dorongan dari pernapasan perut.  

b. “I Know That My Redeemer Liveth” 

1) Analisis Historis 

Georg Friederich Händel (23 Februari 1685-14 April 1759) 

adalah seorang komposer asal Jerman yang memberikan 

pengaruh cukup besar untuk Itali dan Inggris. Pendidikan awal 

musik Händel didapatkan dari Friendrich Wilhem Zachow, 

seorang organis dan kepala musik gereja. Pada tahun 1702 beliau 

mendapat matrikulasi dari Universitas Halle dan ditunjuk sebagai 

organis Kathedral. Namun, beliau melepas pekerjaan tersebut dan 

mencoba untuk membuat opera. 

Karir Opera karya Händel melejit ketika beliau tinggal di 

Hamburg dan beberapa kota di Italia. Selama tinggal di Italia, 

beliau menjalin relasi dengan para komposer Italia terutama 

Alessandro Scarlatti dan Corelli yang menjadi pengaruh 

utamanya dalam gaya bermusiknya. Pada tahun 1720, Händel 

pindah ke Inggris dan bekerja pada Royal Academy of Music 

hingga akademi tersebut mengalami masalah keuangan dan 

bangkrut pada tahun 1728. Kemudian, Händel mulai membuat 
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oratorio dan karya tersebut mendapat respon yang baik dari 

masyarakat bahkan pada tahun berikutnya Händel diundang ke 

Dublin untuk membuat oratorio “Der Messiah”. Hingga akhir 

hayatnya, beliau telah menghasilkan 26 karya oratorio. 

 Semasa hidupnya, Händel menghasilkan cukup banyak 

karya opera maupun oratorio. Händel mengambil cerita  kitab 

perjanjian lama sebagai isi utamanya. Ayat-ayat yang beliau kutip 

ditulis ulang dalam bentuk resitatif , aria maupun choral.   

 

2) Analisis Lirik  

Tabel 2.4 Lirik Repertoar “I Know That My Redeemer 

Liveth” 

Teks Asli 
Terjemahan Bahasa 

Indonesia3 

I know that my Redeemer 

liveth, and that he shall stand 

at the latter day 

upon the earth.  

And though worms destroy this 

body,  

yet in my flesh shall 

I see God.  

For now is Christ risen from 

the dead, the first fruits of 

them that 

sleep. 

Tetapi aku tahu: Penebusku 

hidup, dan akhirnya Ia akan 

bangkit di atas debu. 

 

Juga sesudah kulit tubuhku 

sangat rusak, tanpa dagingku 

pun aku akan melihat Allah 

 

Tetapi yang benar ialah, 

bahwa Kristus telah 

dibangkitkan dari antara orang 

mati, sebagai yang sulung dari 

orang-orang yang telah 

meninggal. 

                                                 
3 Terjemahan lagu “ I Know That My Redeemer Liveth” diambil berdasarkan 

terjemahan Alkitab Deutrokanonika.  
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3) Analisis Struktural  

Tabel 2.5 Identifikasi Repertoar “I Know That My 

Redeemer Liveth” 

Judul I Know That My Redeemer Liveth 

Periode Barok Akhir 

Komposer Georg Friederich Händel 

Tonalitas E Mayor 

Birama 3/4 

Tempo Andante 

 

I Know That My Redeemer Liveth merupakan Aria No.45 

bagian ketiga dari Oratorio “The Messiah”. Secara keseluruhan, 

Aria ini memiliki struktur A-B dalam bentuk Rondo dengan pola 

iringan yang dibuat seperti tarian/suita dan setiap bagian diakhiri 

dengan pergerakan akor V menuju akor I sehingga membentuk 

kadens otentik. Struktur tersebut didukung pula dengan lirik 

kutipan ayat alkitab yang ditulis secara berulang.  

 

Tabel 2.6 Analisis Struktural Repertoar “I Know that 

My Redeemer Liveth” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1-18/2 Introduksi 

18/3-22 Motif 1 

26-35 Motif 2 

39-43/2 

Pengulangan Motif 1 

dan Pengulangan 

Motif 2 pada  birama 

43/3-53/2 

53/3-66 Sekuens dari 
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pengulangan Motif 2 

B 

75-78 
Motif Utama Bagian 

B 

81-88 

Permutasi ritme dari 

Motif Utama Bagian 

B. 

 

92-96 
Pengulangan Motif 

1A 

97-104 
Permutasi nada dari 
Pengulangan Motif 

Utama Bagian B 

105-110/2 
Pengulangan Motif 

2A 

110/3-114 
Pengulangan Motif 

1A 

118-122 
Pengulangan Motif 

Utama Bagian B 

124-136 
Eliminasi motif dari 

Motif 2A 

140-152 

Pengulangan Motif 
Utama Bagian B 
dengan kadens 

otentik pada birama 
151-152 

 

4) Analisis Teknik 

 Repertoar “I Know that My Redeemer Liveth” 

mengutamakan teknik penempatan suara dan teknik pernapasan 

panjang yang stabil serta pengucapan Bahasa Inggris yang 

diucapkan sejelas mungkin untuk mewartakan kutipan ayat-ayat 

Alkitab tersebut. Birama-birama yang memiliki pengulangan-

pengulangan motif kedua Bagian A merupakan bagian-bagian 

yang menuntut penulis untuk menggunakan teknik pernapasan 

panjang dari dukungan/dorongan otot perut dan disertai dengan 

dinamika crescendo untuk pergerakan nada yang ditahan dalam 

beberapa birama. 
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B. Repertoar Periode Pra-Klasik/Rokoko 

1.  Latar Belakang dan Karakteristik Periode Pra-Klasik/Rokoko 

Periode Pra-Klasik/Rokoko terjadi pada tahun 1730-1760. Istilah 

Rokoko pertama kali dideskripsikan sebagai gaya dari arsitektur di 

Perancis yang digunakan pada akhir abad 17 untuk menghaluskan 

(sesuatu) yang lebih berat dan memiliki bentuk lebih monumental.Gaya 

tersebut kemudian diadopsi ke dalam musik sehingga menghasilkan gaya 

galan yaitu; teknik komposisi yang bersifat lebih bebas dengan 

ornamentik yang lebih halus dan memiliki iringan yang tidak terikat 

dengan aturan yang ada terutama aturan dari ilmu kontrapung. Tujuan 

dari gaya ini adalah menghibur secara bermutu tanpa menciptakan 

komposisi yang mengikuti peraturan-peraturan ilmu kontrapung. 

2. Bentuk Karya Vokal yang Disajikan 

Intermezzo merupakan selingan yang memuat adegan-adegan 

jenaka berupa parodi (sindiran) di antara babak-babak opera terutama 

opera seria. Karya ini melibatkan tokoh biasa namun memiliki peran yang 

sama pentingnya dalam sebuah opera yang dimaksud. 

Berikut di bawah ini merupakan Analisis Interemezzo Pra-Klasik 

satu-satunya yang akan dibawakan oleh penulis. 

  “Stizzoso Mio Stizzoso” 

a. Analisis Historis 

Giovanni Battista Pergolessi (4 Januari 1710-16 Maret 1736) 

merupakan “master” dari Interemzzi. Masa hidupnya tergolong sangat 

pendek akibat riwayat kesehatannya yang buruk dan penyakit TBC 

yang telah beliau derita sejak kecil. Pada usia 16 tahun, Pergolessi 

mendapat kesempatan untuk belajar musik di Conservatori dei Poveri 

di Gesu Cristo. Selama 4-5 tahun sebelum akhir hidupnya, Pergolessi 

menciptakan opera-opera jenaka yang diselingi dengan Interemzzi, 

opera-opera seria dan karya-karya sakra berupa komposisi misa. 

Kinerja Pergolessi membuat dirinya mendapat penghargaan yang 

diberikan oleh seorang pangeran dari Stigliano sebagai “Maestro di 
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Capella” Naples. Menjelang akhir hidupnya, Pergolessi menetap di 

biara ordo Fransiskan yang ada di Pozzuoli dan menyelesaikan karya 

sakra terakhirnya, Stabat Mater.   

 

b. Analisis Lirik 

Tabel 2.7 Lirik Repertoar “Stizzoso mio Stizzoso” 

Teks Asli Terjemahan Bahasa Indonesia 

Stizzoso, mio stizzoso, 

voi fate il borïoso, 

ma non vi può giovare; 

 

bisogna al mio divieto 

 

star cheto e non parlare! 

 

       Zit! Serpina vuol cosi  

 

Cred' io che m'intendete 

 

dacché mi conoscete 

son molti e molti dì. 

Kesal, (Tuanku) yang kesal 

Kau bertingkah arogan 

Tapi tidak  dapat 

menguntungkanmu  

Kau harus menerima 

permintaanku 

Tanpa membalas dan tetap 

diam! 

Diam! Serpina yang 

memerintah 

Sekarang, saya rasa kau 

mengerti aku 

karena kau telah mengenal aku 

Dalam waktu yang sangat 

lama 

 

c. Analisis Struktural 

Tabel 2.8 Identifikasi Repertoar “Stizzoso mio Stizzoso” 

Judul              Stizzoso mio stizzoso 

Periode Pra-Klasik/Rokoko 

Komposer      Giovanni Battista Pergolesi 

Tonalitas        A Mayor 

Struktur Lagu A-B 
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Birama          2/4 

Tempo         Allegro 

 

Struktur “Stizzoso mio stizzoso” terdiri dari A-B dan setiap 

frase konsekuen mengulang kembali motif yang terdapat dalam frase 

anteseden. Pada akhir dari Bagian B terdapat pergerakan akor IV 

menuju I yang membentuk kadens plagal. Kadens tersebut menjadi 

penghubung interlude yang ada pada birama 106/2-116/1 untuk 

kembali menuju bagian A.  

Tabel 2.9 Analisis Struktural Repertoar “Stizzoso mio 

Stizzoso” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1-15/1 Motif 1 

15/2-34 Motif 2 

38/2-48/1 Sekuens turun dari 

Pengulangan motif 1 

48/2-62/1 Gerakan berlawanan dari 

Motif 2 pada birama 48/2-

51/1 dan sekuens turun 

Motif 2 pada birama 51/2-

62/1 

62/2-70 Sekuens turun dari 

Pengulangan Motif 1 

71-85 Pengulangan Motif 2 

B 89-96/1 Motif 1 

96/2-100/1 Sekuens naik dari 

Pengulangan Motif 1 

100/2-106 Sekuens turun dari 

Pengulangan Motif 2 

dengan Kadens Plagal pada 
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birama 106 

 

d. Analisis Teknik 

 “Stizzoso mio Stizzoso” merupakan Aria dari Intermezzo 

“La Serva Padrona”(=Pelayan yang Menjadi Nyonya) yang 

dibawakan oleh seorang tokoh yang bernama Serpina dengan 

suara Sopran. Dalam repertoar ini, diperlukan teknik dan gaya 

bernyanyi yang ringan dan lincah untuk mengekspresikan 

kelicikan/kecerdikan Serpina yang sedang menawarkan dirinya 

menjadi istri dari Umberto.  

C. Repertoar Periode Romantik 

1. Latar Belakang dan Karakteristik Periode Romantik  

Istilah ‘romantik’ maupun ‘romantis” diambil dari Opera “Der 

Freischütz” karya Carl Maria von Weber pada tahun 1821. Pada masa ini, 

para seniman cenderung menggunakan unsur ekspresivitas dan emosi 

dalam membuat suatu karya seni. Periode Romantik dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu; 

a. Romantik Awal (1800-1830) 

Periode Romantik Awal untuk pertama kali terjadi di Jerman. 

Para Musisi cenderung menghindari realita yang saat itu mengalami 

situasi politik berupa restaurasi dengan menggunakan cerita 

fantasi/dongeng ajaib dan alam/hutan yang misterius. Bentuk karya 

yang dibuat adalah opera, musik instrumental dan musik kamar. 

b. Romantik Tinggi/Tengah (1830-1850) 

Pada periode ini, pusat musik yang saat itu ada di Wina 

bergeser ke Paris Kota tersebut memiliki berbagai macam inspirasi 

dalam menghasilkan suatu karya musik terutama syair dari karya 

yang diciptakan oleh para sastrawan Perancis.  

c. Romantik akhir (1850-1890) 

Pada periode ini terjadi revolusi yang membuat suatu perubahan 

dalam bermusik. Pandangan Historisme, Naturalisme dan 
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Nasionalisme menentukan karya yang diciptakan komposer maupun 

dibawakan oleh penyaji. 

d. Pasca Romantik/Post Romantic/Pergantian Abad (1890-1914) 

Para komposer pada periode ini merintis berbagai arah dari 

yang baru hingga menjadi ekstrim. Impresionisme Perancis memiliki 

pengaruh yang besar pada masa ini. 

 

2. Bentuk Karya Vokal yang Disajikan 

a. Aria Opera Italia 

Aria Opera yang disajikan telah dipublikan pada periode 

Romantik Awal, Romantik Tengah, Romantik Akhir dan Pasca 

Romantik. Opera Italia Periode Romantik Awal menggunakan gaya 

Rossini. Gaya tersebut mengkombinasikan antara melodi yang 

mengalir rapat, ritmis yang bergerak, struktur dan frase yang jelas. 

Opera Periode Romantik Tengah melibatkan struktur Aria yang 

terdiri dari Cavatina, bagian pembuka aria yang biasanya 

dinyanyikan secara Cantabile dan Cabaletta, bagian kesimpulan yang 

dinyanyikan lebih cepat dari Cavatina. Opera Periode Romantik 

Akhir dan Pasca Romantik mengutamakan penggunaan gaya 

verismo4 

b. Nyanyian Seni (Art Song/Lied) 

Periode Romantik merupakan periode yang memberikan 

hubungan erat antara komposer dengan penulis puisi sehingga 

menghasilkan suatu karya berupa nyanyian seni terutama  Lieder atau 

                                                 
4
 Christine Ammer, The Fact of File: Dictionary of Music (New York: Fact on File, Inc, 

2004), 458 .“verismo  Italian: “realism.” A term used for a type of late nineteenth-century 
opera that aims at presenting a realistic picture of life rather that concerning itself with myth, 
legend or ancient history. The characters are everyday people instead of gods or kings, and 
the events, although often violent and melodramatic, supposedly could happen to 
anyone”.[Sebuah istilah yang digunakan untuk sebuah jenis opera akhir abad ke-19 yang 
ditujukan dalam menampikan potret realistik kehidupan daripada (yang ditujukan) mengenai 
mitos, legenda dan sejarah kuno. Tokoh-tokohnya adalah masyarakat sehari-hari alih-alih 
Dewa-dewa dan raja-raja dan keadaannya, seperti yang dapat terjadi pada siapapun walaupun 
kasar dan melodrama]  
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Nyanyian Seni dari Jerman. Lieder Periode Romantik yang 

mengutamakan teks dan memiliki struktur yang sederhana dengan 

lirik puitis dan strofik dan memunculkan peran iringan yang sama 

pentingnya dengan peran penyanyi. 

Berikut di bawah ini merupakan repertoar-repertoar Periode 

Romantik yang disajikan: 

a. “Die Post” 

1) Analisis Historis 

Franz Schubert (31 Januari 1797-19 November 1828) 

merupakan anak kedua belas dari tiga belas bersaudara. 

Pendidikan musik awal Schubert didapat dari ayahnya yang 

bekerja sebagai seorang guru di Himmelpfortgrund dan pada 

masa itu memiliki tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan 

musikal masyarakat di wilayah tersebut.  

Pada tahun 1808, Schubert bergabung dalam kor Kapel 

Kaisar di Wina dan mendapat beasiswa untuk mengikuti sekolah 

yang dikelola oleh kapel istana. Selama sekolah, Schubert 

dibimbing oleh Antonio Salieri (kepala musik istana sekaligus 

rival dari Mozart). Beliau berhasil dalam semua bidang yang 

dipelajarinya khususnya, musik dan giat dalam menghasilkan 

karya-karya lieder dan kuartet gesek. 

Karir Schubert sebagai komposer sempat tersendat oleh 

keinginan sang ayah untuk mengikuti karirnya sebagai guru. 

Walaupun beliau tidak menyukai pekerjaan tersebut, peranan 

komposisi dalam hidupnya semakin meningkat. Tahun 1819-

1822 merupakan tahun produktif Schubert dalam membuat lieder 

dan beberapa temannya membiayai penerbitan liedernya 

walaupun para penerbit Wina agak segan mempromosikan karya 

Schubert karena belum memiliki reputasi sebagai pemain 

virtuoso. 
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Schubert divonis mengidap penyakit sifilis stadium tiga dan 

mengalami gangguan saraf. Beliau sering tidak dapat keluar 

rumah dan seringkali dirawat di rumah sakit hingga akhirnya 

beliau meninggal pada tahun 1828. 

Karya lieder yang dihasilkan oleh Schubert memiliki pola 

iringan yang siklik dan liriknya bersifat strofik dan sering 

menggunakan harmoni kromatik untuk mengiringi melodi 

diatonik. Selain itu, Schubert cenderung melakukan perpindahan 

secara langsung dari progesi akor mayor menuju versi minor.  

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.10 Lirik Repertoar “Die Post” 

Teks Asli 
Terjemahan Bahasa 

Indonesia 

Bagian A 

Von der Straße her ein 

Posthorn klingt. 

Was hat es, daß es so hoch 

aufspringt, Mein Herz? 

Bagian B 

Die Post bringt keinen Brief 

für dich. 

Was drängst du denn so 

wunderlich, Mein Herz? 

 

Bagian A 

Nun ja, die Post kömmt aus 

der Stadt, 

Wo ich ein liebes Liebchen 

hatt', 

Mein Herz! 

Bagian B 

 

Klakson Tukang Pos 

berbunyi dari jalanan 

Apakah itu yang 

membuatmu begitu 

meloncat, Hatiku? 

Tukang pos tidak 

membawa surat untukmu. 

Mengapa kau sangat 

bergelora, 

Hatiku 

 

Dan sekarang, Tukang Pos 

datang dari kota , 

di mana aku pernah 

mempunyai kekasih sejati, 

Hatiku. 
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Willst wohl einmal 

hinüberseh'n 

Und fragen, wie es dort mag 

geh'n, 

Mein Herz? 

Apakah kau ingin mencari 

Dan bertanya bagaimana 

keadaan di sana, 

Hatiku? 

 

3) Analisis Struktural 

Tabel 2.11 Identifikasi Repertoar “Die Post” 

Judul Die Post 

Periode Romantik Awal 

Komposer F. Schubert 

Tonalitas C Mayor 

Birama 6/8 

Tempo Allegro 

 

“Die Post” merupakan lieder ke-13 dari Lagu Siklus 

“Winterraise” (Perjalanan Musim Dingin) dengan lirik dua bait. 

Pola melodi maupun iringan yang diciptakan Schubert berbentuk 

siklik dan strofik dan berstruktur A-B pada tiap bait. Setiap frase 

memiliki motif dan terjadi pengulangan motif pada bait kedua. 

Pada bagian B terjadi perubahan suasana dari C Mayor ke C 

Minor. Perubahan tersebut ditunjukkan pada pergerakan akor-

akor relatif Mayor dari C Minor. Setiap bagian diakhiri dengan 

pergerakan akor V menuju akor I sehingga membentuk kadens 

otentik. 

Tabel 2.12 Analisis Struktural Repertoar “Die Post” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

9-16 

54-61 
Motif 1 

18-25 Motif 2 
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63-70 

B 

27-35 

72-80 
Motif 1 

37-46 

82-92 
Motif 2 

 

4) Analisis Teknik 

Hal yang menjadi  perhatian utama bagi penulis adalah 

keluwesan teknik pernapasan dan penempatan suara yang tepat 

dalam mengikuti dinamika crescendo dan decrescendo, 

pengucapan dalam Bahasa Jerman terutama kata yang dipadukan 

dengan nada passagio penulis maupun nada tinggi lainnya yang 

disertai dengan ornamen appoggiatura dan penguasaan 

interpretasi dua suasana. Pada Bagian A memiliki suasana riang 

dan menggambarkan kesabaran seseorang yang sedang 

menunggu surat dari mantan kekasihnya sedangkan pada bagian 

B memiliki suasana yang sedih dan menggambarkan kekecewaan 

karena tokoh tersebut tidak mendapat surat dari mantan 

kekasihnya. 

b. “Casta Diva” 

1) Analisis Historis 

Bellini (3 November 1801-23 September 1835) adalah 

seorang anak jenius dan telah mendapat pendidikan musik sejak 

berumur 2 tahun dari keluarganya yang merupakan keluarga 

musisi. Pada Bulan Juni 1819, Bellini melanjutkan pendidikannya 

ke Konsevatori San Sebastiano, Naples untuk bergabung dalam 

Neapolitan School (sebuah asosiasi untuk orang-orang yang ingin 

bekerja dan mempelajari opera di Naples). 

 Perjalanan karir Bellini berawal dari menciptakan sebuah 

opera semiseria yang berjudul “Adelson e Salvini” sebagai tugas 

akhir Bellini menyelesaikan studinya sekaligus memenuhi tradisi 
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konsevatorinya membuat sebuah karya dengan tujuan untuk 

memperkenalkan dirinya kepada publik. Opera tersebut sukses 

disajikan pada tahun 1825 di Gedung Teater S.Carlo dan La 

Scala, Milan. Sejak saat itu, Bellini dikenal sebagai Komposer 

Opera. Selanjutnya, Bellini tinggal di Milan pada 1827-1833 dan 

Paris pada pertengahan Agustus 1933.  

Dalam menghasilkan karya operanya, Bellini dianggap 

sebagai komposer yang mengembangkan gaya Rossini terutama, 

dalam menggambarkan emosi dan unsur tragis yang saat itu 

begitu penting dalam opera. Gaya melodisnya digunakan secara 

melismatis dengan frase-frase yang panjang dan sedih. Dua 

Opera terakhirnya (“Norma” dan “I Puritani”) memiliki unsur 

seria yang digabungkan dengan pengaruh opera akbar Perancis.  

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.13 Teks Lagu “ Casta Diva” 

Teks Asli Terjemahan Bahasa Indonesia 

Cavatina: 

Casta Diva, che inargenti 

 

queste sacre antiche piante 

 

a noi volgi il bel sembiante 

 

senza nube e senza vel 

Tempra, O Diva, 

tempra tu de cori ardenti 

 

tempra ancora lo zelo audace, 

 

spargi in terra quella pace 

che regnar tu fai nel ciel 

 

Dewi Agung yang bersinar 

keperakkan 

Tumbuhan-tumbuhan yang 

kuno dan suci ini 

Mengubah keindahannya 

menjadi mirip dengan kami 

tanpa awan dan tanpa selubung 

Tenang, Oh Dewi 

Kau menenangkan hati yang 

bergairah 

Lalu, menenangkan pemberani 

yang bersemangat 

menyebar ke tanah yang damai 

yang membuatmu berkuasa di 
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Recit.: 

Fine al rito 

e il sacro bosco  

sia disgombro dai profane 

quando il Nume irato e fosco 

 

chiegga il sangue dei Romani. 

 

Dal Druidico delubro 

La mia voce tuonerà. 

Cadrà; punirlo io posso. 

 

Ma, punirlo, il cor non sa. 

 

Caballeta: 

Ah! bello a me ritorna 

 

Del fido amor primiero; 

 

E contro il mondo intiero 

difesa a te sarò. 

Ah! bello a me ritorna 

 

Del raggio tuo sereno, 

e vita nel tuo seno, 

 

 

e patria e cielo avrò. 

 

 

langit 

 

Selesaikan ritual 

dan hutan yang suci 

harus dibersihkan dari profan 

ketika roh yang pemarah dan 

suram  

akan meminta darah Bangsa 

Roma 

untuk kuil Druid 

suaraku akan menggelegar 

(Dia akan) jatuh(sehingga), 

saya dapat menghukumnya 

Tapi, hatiku tidak tega untuk 

menghukumnya 

 

Ah! Kembalilah kepadaku, 

Tampan 

Wahai engkau cinta setia 

pertamaku  

Dan terhadap seluruh dunia 

Aku akan melindungimu 

Ah! Kembalilah kepadaku, 

Tampan 

Bersama dengan kilauanmu 

yang terang 

Dan kehidupan dari 

keturunanmu 

Dan aku akan mendapatkan 

tanah kelahiran dan langit 

untukmu 
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Ah, riedi ancora qual eri 

allora, 

quando il cor ti diedi allora, 

 

ah, riedi a me. 

Ah, kembalilah kepadaku  

Ketika aku memberi hatiku 

kepadamu 

Ah, kembalilah kepadaku 

 

3) Analisis Struktural 

Tabel 2.14 Identifikasi Repertoar “Casta Diva” 

Judul              Casta Diva 

Periode Romantik Tinggi/Tengah 

Komposer      Vincenzo Bellini 

Tonalitas        

F Mayor (Cavatina) 

Eb Mayor (Resitatif) 

F Mayor (Cabaletta) 

Birama          

12/8 (Cavatina) 

2/4 (Resitatif) 

2/2 (Caballeta) 

Tempo         

Andante (Cavatina) 

Allegro Maestoso(Resitatif) 

Allegro(Allegro) 

 

Casta Diva merupakan Aria dari Opera Norma. Struktur 

dari aria ini adalah A(Cavatina)-B(Resitatif)-C(Caballeta) dengan 

motif-motif yang disusun dengan pengulangan-pengulangan 

motif, sekuens-sekuens naik dan sekuens-sekuens turun pada 

bagian A dan C serta dua kadens yang berbeda. Bagian akhir dari 

Cavatina terdapat pergerakan akor 4 menuju akor I sehingga 

membentuk Kadens Plagal sedangkan bagian akhir caballeta 

terdapat pergerakan akor 5 menuju akor I yang membentuk 

Kadens Otentik. 
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Tabel 2.15  Analisis Struktur Repertoar “Casta Diva” 

Bagian Birama Keterangan 

A (Cavatina) 

1-13 Introduksi 

14-17 Motif I 

18-21/2 
Pengulangan motif I dengan 

sekuens naik 

21/5-28 
Motif 2 dengan sekuens turun 

pada birama 26-28 

30-36 

Motif 3 dengan sekuens naik 

pada birama 30/4-31/3 dan 

sekuens turun pada birama 

31/4-32/1 dan pengulangan 

sekuens naik pada birama 34-

35/1 dan pengulangan sekuens 

turun pada birama 35/2-36 

a’ 

39-42 Pengulangan motif I 

43-46/2 
Pengulangan motif I dengan 

sekuens naik 

46/5-53/1 
Motif 2 dengan sekuens turun 

pada birama 51-53 

53/4-57 Coda 

B (Resitatif) 
59-68 Introduksi 

69-97 Resitatif 

C (Caballeta) 

98-106/1 
Motif 1 dengan sekuens turun 

pada birama 105-106 

106/4-110 
Motif 2 dengan sekuens turun 

pada birama 108/4-110/2 

110/4-118 

Motif 3 dengan sekuens naik 

pada birama 112-113 dan 

birama 115-117/1 
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C’ 

122-130 Pengulangan Motif 1 

130/4-134/3 Pengulangan Motif 2 

134/4-142 Pengulangan Motif 3 

Coda 146-154/1 

Motif 1 dengan sekuens naik 

pada birama 150-151 dan 

sekuens turun berupa ornamen 

dari birama 1152 

 154/1-159/1 Pengulangan Motif 1 

 1159/3-166 
Motif 2 dengan kadens otentik 

pada birama 165-166 

 

4) Analisis Teknik 

 Karakteristik komposisi Bellini dalam Aria ini terletak 

pada bagian Caballeta dan Cavatina dengan bagian-bagian yang 

memiliki melismatis yang cukup panjang. Birama-birama yang 

memiliki sekuens naik maupun sekuens turun memerlukan 

memerlukan gaya bernyanyi coloratura yang didukung dengan 

teknik pernapasan panjang dan prima. Dinamika crescendo dan 

decrescendo diperlukan untuk mendukung dan menyesuaikan 

dengan pergerakan melodi yang ada pada Aria “Casta Diva” 

 

c. “Widmung” 

1) Analisis Historis 

Robert Schumann (8 Juni 1810 –29 Juli 1856) merupakan 

komposer berkebangsaan Jerman yang dikenal sebagai komposer 

lieder. Beliau lahir di Zwickau, Jerman. Ayahnya, August 

Schumann adalah seorang penulis, penerbit dan penjual buku. 

Dengan demikian bakat seni dan sastra Schumann telah terasah 

sejak kecil melalui kegemarannya dalam mempelajari piano, 

menulis puisi dan artikel-artikel. Schumann belajar piano dengan 

Friedrich Wieck (1785-1873) yang kemudian menjadi mertuanya 
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setelah menikah dengan Clara Wieck pada bulan September 1840 

walaupun tanpa restu dari Friederich Wieck. Pada saat yang 

bersamaan, Schumann menciptakan setidaknya 150 lieder 

termasuk Lagu Siklus “Myrthen” yang menjadi mahar untuk 

istrinya, Clara sehingga tahun tersebut merupakan “Tahun 

Lieder” baginya.  

Schumann mengidap penyakit sifilis sejak memasuki masa 

mudanya. Akhir bulan Februari 1854 gejala-gejala penyakit sifilis 

yang diidapnya kembali muncul. Schumann kembali mengalami 

gangguan jiwa dan kembali melakukan percobaan bunuh diri 

dengan melompat dari jembatan sungai Rhine namun, dapat 

diselamatkan dan dimasukkan ke Sanatorium milik Dr. Franz 

Richarz di Enderich sesuai permintaan Schumann hingga akhir 

hayatnya.  

Karya-karya vokal terutama, lieder yang diciptakan oleh 

Schumann pada umumnya lebih pendek dari lieder yang 

diciptakan oleh Schubert. Kemampuannya di bidang kesusastraan 

mendukung komposisi Schumann melalui penggunaan teknik 

word painting dan peran dari lirik komposisinya sama kuat 

dengan peranan musikmnya. Peranan melodi piano sering 

diutamakan daripada melodi vokal. Peranan tersebut dikuatkan 

melalui bagian vokal yang sering diakhiri pada pertengahan frase, 

kemudian diselesaikan dengan kadens oleh piano. Hal ini 

memberikan tafsiran bahwa Schumann ingin menyatakan bahwa 

pianis memiliki peran yang sama pentingnya dengan penyanyi. 

 

  



33 
 

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.16 Lirik Repertoar “Widmung” 

Teks Asli Terjemahan Bahasa Indonesia 

Du meine Seele, du mein Herz, 

 

Du meine Wonn', o du mein 

Schmerz, 

Du meine Welt, in der ich lebe, 

 

Mein Himmel du, darin  ich 

schwebe, 

O du mein Grab, in das hinab 

Ich ewig meinen Kummer gab! 

 

 

Du bist die Ruh, du bist der 

Frieden, 

 

Du bist der Himmel, mir 

beschieden. 

Daß du mich liebst, macht mich 

mir wert, 

Dein Blick hat mich vor mir 

verklärt, 

Du hebst mich liebend über 

mich, 

Mein guter Geist, mein beßres 

Ich! 

 

Engkaulah jiwaku, Engkaulah 

hatiku 

Engkaulah sukacitaku, 

Engkaulah dukacitaku 

Engkaulah duniaku, di mana 

aku tinggal 

Engkaulah surgaku, di mana 

aku melayang tinggi 

Oh, Engkaulah makamku, 

tempat di mana aku memberi 

kedukaanku selamanya 

 

Engkaulah (tempat) 

peristirahatanku, Engkaulah  

kedamaianku 

Engkaulah surga yang 

dianugrahkan kepadaku 

Yaitu engkau cintaku, 

membuatku berarti, 

Pandanganmu mengubahku 

 

Engkau mengangkat diriku 

tinggi dengan penuh kasih 

Roh Indahku, diriku yang 

lebih baik 
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3) Analisis Struktural 

Tabel 2.17 Identifikasi Repertoar “Widmung” 

Judul              Widmung 

Periode          Romantik Tinggi/Tengah 

Komposer      Robert Schumann 

Tonalitas       

Ab Mayor (Bagian A) 

E Mayor(Bagian B) 

Ab (Bagian A’) 

Birama          3/2 

Tempo         Animato 

 

“Widmung”(=Dedikasi) merupakan lieder pertama dari 

lagu siklus berjudul “Myrthen” (Op.25). Lirik dari lieder ini 

diambil dari puisi yang berjudul “Liebesfrühling”(=Cinta saat 

Musim Semi) karya Friedrich Rückert.  

Struktur “Widmung” terdiri dari A-B-A’. Masing-masing 

frase dari Bagian A dan B memiliki motif sedangkan Bagian A’ 

memiliki pengulangan motif dari Bagian A. Penulis melakukan 

interpretasi tempo dari Animato ke meno mosso pada bagian B 

dan kembali ke tempo awal menuju bagian A’. Akhir dari lieder 

ini terdapat pergerakan akor 5 menuju akor 1 sehingga 

membentuk kadens otentik. 

Tabel 2.18 Analisis Struktur Repertoar “Widmung” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1 Introduksi 

2-5/1 Motif 1 

5/3-13 Motif 2 

B 
14-20/2 Motif 1 

20/3-29 Motif 2 

A’ 30-33/1 Pengulangan Motif 1A 
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33/3-39 
Pengulangan Motif 2A dan Kadens 

Otentik pada birama 38/2-39 

 

4) Analisis Teknik 

Repertoar ini tidak memiliki teknik yang menonjol namun 

penulis membutuhkan pengucapan Bahasa Jerman yang jelas dan 

pembawaan yang tepat karena Schumann menggunakan teknik 

word painting. Salah satu frase yang signifikan (birama 3/5-4/3); 

“Du meine Wonn, O, du mein Schmerz”(Engkaulah Sukacitaku, 

O, Engkaulah Dukacitaku) dipertegas dengan lompatan interval 

enam (Ab4-F5) sehingga diperlukan dukungan/dorongan dari otot 

perut yang digunakan untuk pernapasan diafragma agar dapat 

menjangkau lompatan tersebut dengan tepat. 

 

d.  “Ebben? Ne Andrò Lontana” 

1) Analisis Historis 

Alfredo Catalani (19 Juni 1854 – 7 Agustus 1893) 

merupakan komposer opera Periode Romantik Akhir. Beliau lahir 

dari keluarga musik dan mendapat pendidikan dari Konservatori 

Lucca dan Konservatori Milan. Semasa hidupnya, beliau 

menciptakan berbagai komposisi Opera. “La Wally” merupakan 

salah satu karya operanya yang melejitkan namanya. Selain itu, 

beliau menjadi seorang profesor komposisi di Konservatori 

Milan. 
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2) Analisis Lirik 

Tabel 2.19 Lirik Repertoar “Ebben? Ne Andrò Lontana” 

Teks Asli 
Terjemahan Bahasa 

Indonesia 

Bagian A 

Ebben! Ne andrò lontana 

 

come va l'eco della  pia campana, 

 

là fra la neve bianca, 

là fra le nubi d'ôr; 

 

laddóve la speranza, 

è rimpianto, è dolor! 

 

Bagian B 

O della madre mia casa gioconda 

La Wally ne andrà da te lontana 

assai, 

e forse a te,non farà mai più 

ritorno, 

nè più la rivedrai! 

Mai più 

 

Bagian A’ 

Ne andrò sola e lontana, 

 

come l'eco della pia campana 

 

là fra la neve Bianca 

n'andrò sola e lontana 

 

Baiklah! Aku akan pergi 

jauh dari sini 

Seperti gaung sebuah 

lonceng gereja dari 

kejauhan 

Di sana, dalam salju putih, 

Di sana, dalam  awan-awan 

emas 

Di sana ada harapan 

Yang menyesal, yang 

menyakitkan 

 

Oh, rumah bahagia ibuku 

Wally akan pergi jauh 

darimu 

 

Mungkin bagimu, dia tidak 

akan kembali 

Kau tidak akan pernah lagi 

bertemu dengannya. 

Tidak akan pernah 

 

Aku akan pergi jauh dari 

sini sendiri 

Seperti gaung sebuah 

lonceng gereja dari 



37 
 

 

e fra le nubi d'ôr! 

Ma fermo il piè’! Ne andiam, 

 

Che lunga è la via! Ne andiam! 

kejauhan 

Di sana, dalam salju putih, 

Aku akan pergi jauh dari 

sini sendiri 

Di sana, dalam awan-awan 

emas 

Tapi, kakiku berat! Kita 

harus pergi, 

Perjalanan sangat panjang! 

Kita harus pergi! 

 

3) Analisis Struktural 

Tabel 2.20 Identifikasi Repertoar “Ebben? Ne Andrò 

Lontana” 

Judul              Ebben? Ne Andro Lontana 

Periode Romantik Akhir 

Komposer     : Alfredo Catalani 

Tonalitas       : E Mayor 

Birama         : 

4/4(Bagian A) 

6/8(Bagian B) 

4/4(Bagian A’) 

Tempo        : Andante 

 

“Ebben? Ne Andrò Lontana” merupakan Aria dari Opera 

“La Wally” dan memiliki struktur A-B-A’. Setiap frase memiliki 

motif dan terjadi pengulangan motif  dalam beberapa frase pada 

bagian A’. Pada bagian akhir aria ini terdapat pergerakan akor 5 

menuju akor 1 sehingga membentuk kadens otentik. 
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Tabel 2.21  Analisis Struktur Repertoar “Ebben? Ne’Andrò 

Lontana” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1-3/2 Introduksi 

3/3-11/2 Motif 1 

11/3-17 Motif 2 

B 
21-28/2 Motif 1 

28/3-38 Motif 2 

A’ 
40-47/2 Motif 1 

47/3-53 Motif 2 

Resitatif 54-58 
Resitatif dengan Kadens Otentik 

pada birama 57-58 

 

 

4) Analisis Teknik 

Aria “Ebben? Ne Andrò Lontana” menonjolkan gaya 

bernyanyi verismo. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membawakan aria ini dan menggunakan gaya bernyanyi verismo 

adalah teknik pengucapan seperti huruf “a” untuk mencapai nada-

nada tinggi setelah nada passagio penulis, penempatan suara 

yang tepat dan diarahkan ke depan dengan dukungan/dorongan 

pernapasan diafragma dan ekspresi dramatis untuk 

menggambarkan Wally yang memutuskan untuk meninggalkan 

rumahnya. 

 

e. “Tu me Dirais” 

1) Analisis Historis 

Cécile Chaminade (8 August 1857 – 13 April 1944) lahir 

dari Keluarga kelas menengah yang tinggal di pinggiran Kota 

Paris. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kemampuan 

solfeggionya dan belajar piano dari ibunya walaupun latar 
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belakang musik kedua orangtuanya termasuk amatir. Cécile kecil 

berkenalan dan belajar dengan para komposer Perancis ternama 

seperti Georges Bizet, Savard dan Benjamin Godard. Bizet 

memberikan rekomendasi kepada orangtuanya untuk 

mendaftarkannya ke Konsevartori di Paris namun, sang ayah 

menolak. Penolakan tersebut tak membuat Cécile mundur. Beliau 

banyak belajar secara privat kepada beberapa musisi yang 

tingkatannya tidak jauh berbeda dengan pelajar di konservatori. 

Sepeninggalan ayahnya, Cécile mendapat kebebasan untuk 

meniti karirnya di bidang musik. Beliau sering mengadakan 

konser untuk menampilkan karyanya dan sukses hingga ke 

Amerika. Pada tahun 1913, Pemerintah Perancis memberikan 

gelar Legion of Honor kepada Cécile sebagai komposer wanita 

pertama yang terhormat. 

 

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.22 Lirik Repertoar “Tu me Dirais” 

Teks Asli Terjemahan Bahasa Indonesia 
Tu me dirais que l'on 

entend le souffle, 

Qu'au sein des fleurs 

exhale un papillon, 

Et que l'on a retrouvé 

la pantoufle 

Qu'en s'enfuyant laissa 

choir Cendrillon. 

Tu me dirais que ces 

vers sont en prose, 

Et qu'une femme a 

gardé des secrets, 

Que le lys parle et que 

Kau katakan padaku bahwa seseorang 

mendengarkan napas 

(dari)bunga yang menghembuskan 

seekor kupu-kupu 

dan yang menemukan sepatu- 

 

yang dibiarkan terjatuh saat Cinderella 

melarikan diri 

Kau katakan padaku bahwa garis-garis 

(hubungan) ini ada pada sebuah  prosa, 

Dan  wanita yang menyimpan sebuah 

rahasia 

Bunga lili itu yang berbicara dan bunga 
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l'azur est rose, 

Vois ma folie, ami, je 

te croirais. 

Tu me dirais que 

l'astre qui scintille, 

Au ver luisant doit son 

éclat joyeux, 

Et que la nuit accroche 

à sa mantilla 

Comme un bijou le 

soleil radieux; 

Tu me dirais qu'il n'est 

plus une fraise 

Dans les recoins tout 

moussus des forêts, 

Et qu'une plume de 

bengali pèse 

Plus qu'un chagrin au 

coeur, je te croirais. 

En t'écoutant tous mes 

doutes d'eux-mêmes 

Tombent soudain, 

vaincus; 

tu me dirais 

Que le bonheur existe 

et que tu m'aimes, 

Vois ma folie, ami, je 

te croirais! 

Azure yang bersemu merah muda 

Lihatlah kebodohanku, kawan, aku 

mempercayaimu 

Kau katakan padaku bahwa mentari 

yang bersinar 

di cacing cahaya yang memiliki sinar 

kebahagiannya, 

Dan (yang pada) malam hari 

menyematlkan mantilanya 

Bagaikan sebuah permata dengan sinar 

matahari 

Kau katakan padaku bahwa buah 

stroberi tidak lagi tumbuh 

Di sudut-sudut hutan yang berlumut 

 

dan beban dari bulu burung kecil itu 

 

lebih (berat) dari kesuraman hati(ku), 

aku mempercayaimu. 

Ketika kau mendengarkan keraguanku 

kepada mereka, 

Tiba-tiba terjatuh, hancur 

 

Kau katakan padaku, 

Bahwa kebahagian itu nyata dan kau 

mencintaiku. 

Lihatlah kebodohanku, kawan, aku 

mempercayaimu 
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3) Analisis Struktural 

Tabel 2.23 Identifikasi Repertoar “Tu me Dirais” 

Judul              Tu me Dirais 

Periode  Pasca Romantik 

Komposer      Cécile Chaminade 

Tonalitas        Ab Mayor 

Struktur Lagu A-Coda 

Birama          2/2 

Tempo         Animato 

 

“Tu me dirais” merupakan French Art Song (Nyanyian 

Seni Perancis) dengan lirik yang disusun sebanyak 4 bait. Setiap 

frase memiliki motif dan pengulangan motif pada bait 3(Birama 

20-24)  dan 4 (Birama 28/2-32/1). Pada akhir repertoar ini 

terdapat pergerakan akor 5 menuju akor 1 sehingga membentuk 

Kadens Otentik. 

Tabel 2.24 Analisis Struktural Repertoar “Tu me 

Dirais” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1-5/1 Motif 1 

5/2-9/1 Motif 2 

9/2-16/1 Motif 3 

16/2-20/1 Motif 4 

20/2-24/1 Pengulangan Motif 1 

24/2-28/1 Pengulangan Motif 2 

28/2-32/1 Pengulangan Motif 3 

 32/2-36 Pengulangan Motif 4 

Coda 36/2-40/1 Motif 1 

 40/2-46 
Motif 2 dengan Pengulangan 

Motif 4 pada birama 44-46 
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untuk membentuk kadens 

otentik 

 

4) Analisis Teknik 

Nyanyian Seni Perancis“Tu me dirais” tidak menonjolkan 

teknik maupun gaya bernyanyi yang sesuai pada periodenya 

namun, pengucapaan diksi Bahasa Perancis menjadi perhatian 

penulis dalam membawakan repertoar ini. 

 

f. “La Mamma Morta” 

1) Analisis Historis 

Umberto Giodarno (28 Agustus 1867-12 November 1948) 

merupakan komposer opera yang dikenal sebagai pengguna gaya 

verismo dalam menciptakan karya-karya operanya. Beliau belajar 

di Konservatori Naples pada tahun 1880-1890. Giordano 

mengikuti kompetisi komposisi selama studi. Walaupun tidak 

menang, karyanya menjadi momentum yang melejitkan karirnya.  

 

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.25 Lirik Repertoar “ La Mamma Morta” 

Teks Asli Terjemahan Bahasa Indonesia 

Resit: 

La mamma morta m'hanno 

alla porta della stanza mia; 

Moriva e mi salvava! 

 

poi a notte alta 

io con Bersi errava, 

 

quando ad un tratto 

 

Mereka membunuh ibuku 

Di depan kamarku 

Dia tewas karena 

menyelamatkanku! 

Kemudian, ketika aku pergi 

dengan Bersi pada larut 

malam, 

Tiba-tiba 
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un livido bagliore guizza 

 

e rischiara innanzi a' passi miei 

la cupa via! 

Guardo! 

Bruciava il loco di mia culla! 

Cosi fui sola! 

E intorno il nulla! 

 

Fame e miseria! 

Il bisogno, il periglio! 

 

Caddi malata, 

e Bersi, buona e pura, 

 

di sua bellezza ha fatto un mercato, 

un contratto per me! 

Porto sventura a chi bene mi 

vuole! 

 

Fu in quel dolore 

 

che a me venne l'amor! 

 

Voce piena d'armonia e dice: 

 

Aria 

Bagian A 

'Vivi ancora! Io son la vita! 

 

Ne' miei occhi e il tuo cielo! 

Muncullah seberkas cahaya 

yang pucat 

Dan menyala dihadapanku 

Di jalan yang gelap 

Aku melihat 

Rumahku terbakar 

Maka, aku sendirian 

Dan tidak ada apa-apa di 

sekitarku 

Kelaparan dan menderita! 

Tidak punya apa-apa dan 

(terancam)bahaya 

Aku merasa muak 

Dan Bersi, (yang) baik dan 

murni 

Menjual kecantikan dirinya, 

demi diriku 

Aku membawa kesialan untuk 

orang-orang yang mengasihiku. 

 

Saat aku di dalam 

kesengsaraan, 

ada cinta yang datang 

kepadaku! 

Sebuah suara sedih yang 

penuh harmoni berkata: 

 

 

Kau harus hidup! Akulah 

kehidupan! 

Surgamu ada dimataku! 
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Tu non sei sola! 

Bagian B 

Le lacrime tue io le raccolgo! 

 

Io sto sul tuo cammino e ti 

sorreggo! 

Sorridi e spera! Io son l'amore! 

 

Tutto intorno e sangue e fango? 

Io son divino! Io son l'oblio! 

 

 

 

Bagian A’ 

Io sono il dio che sovra il mondo 

scendo da l'empireo, fa della terra 

un ciel! Ah! 

 

Io son l'amore 

 

Kau tidak sendirian! 

 

Aku akan mengumpulkan 

tangismu! 

Aku akan menuntun dan 

menopangmu! 

Tersenyumlah dan berharaplah! 

Aku adalah Cinta! 

Apakah Engkau dikelilingi 

oleh darah dan lumpur? 

Aku adalah Sang Ilahi! 

Aku adalah Yang 

Terlupakan 

 

Aku adalah Tuhan yang 

menurunkan bumi dari 

kerajaan Surga, Aku 

mengubah Bumi menjadi 

Surga. Ah! 

Aku adalah cinta 

 

 

3) Analisis Struktural 

Tabel 2.26 Identifikasi Repertoar “La Mamma Morta” 

Judul              La Mamma Morta 

Periode  Pasca Romantik 

Komposer      Umberto Giodarno 

Tonalitas        
C Mayor ( bagian Resitatif) 

D Mayor (Bagian Aria) 

Struktur Lagu Resitatif 
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Aria (A-B-A’) 

Birama          2/2 

Tempo         Andatino (Bagian Aria) 

 

“La Mamma Morta” merupakan Aria Opera “Andrea 

Chenier” dan memiliki Struktur Resitatif dan Aria yang terdiri 

dari A-B-A’. Setiap bagian pada aria terdapat motif-motif dan 

pengulangan-pengulangan motif. Pada akhir aria ini terdapat 

pergerakan akor 5 menuju akor 1 sehingga membentuk kadens 

otentik. 

Tabel 2.27  Analisis Struktural Repertoar “ La Mamma 

Morta” 

Bagian Birama Keterangan 

Resitatif 
1-10 Introduksi 

11-44/3 Resitatif 

Aria Bagian A 

44/4-52 Motif 1 dengan sekuen 

naik pada birama 49-52 

53-60/1 Motif 2 dengan 

pengulangan motif 1 pada 

birama 56-60/1 

Aria Bagian B 
60/2-77 Motif 1 

78-91 Motif 2 

Aria Bagian A’ 

92-95 Pengulangan Motif 1 

Bagian A 

96-110 Motif 1A’ dengan kadens 

otentik pada birama 109-

110 
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4) Analisis Teknik 

Repertoar ini menonjolkan gaya verismo terutama pada 

bagian Resitatif (birama 1-44/3) yang mengekspresikan nasib 

malang yang menimpa hidup Maddalena, penegasan kalimat 

“Sorridi e sperra”(birama 69-73) dan klimaks dari aria tersebut 

(terdapat pada bagian A’). Gaya bernyanyi tersebut 

membutuhkan pembawaan yang dramatis, teknik pernapasan 

panjang dan penempatan suara yang tepat dan diarahkan ke depan 

serta pengucapan yang dibuka seperti huruf a untuk mencapai 

nada-nada tinggi yang ada pada repertoar ini. 

 

D. Repertoar Periode Modern 

1. Karakteristik Musik Indonesia Setelah Tahun 1945/Pasca Kemerdekaan 

Indonesia 

Pada masa ini, para komposer Indonesia menciptakan lagu nasional 

maupun lagu perjuangan dengan menggunakan idiom barat. Lagu-lagu 

yang diciptakan mengutamakan pesan dari syair yang diciptakan dengan 

tujuan untuk mendidik semua lapisan masyarakat sehingga, lagu-lagu 

perjuangan maupun nasional yang diciptakan pada masa ini menjadi 

identitas dan pemersatu bangsa. 

2. Bentuk Karya Vokal yang disajikan 

Seriosa Indonesia merupakan komposisi vokal yang muncul pada 

tahun 1930-an dan dipelopori oleh Cornel Simanjuntak. Komposisi ini 

lahir berdasarkan adaptasi dari lieder yang dibawa ke Indonesia oleh 

Bangsa Belanda pada abad ke-16. Seriosa Indonesia memuat nuasa musik 

etnik Nusantara, budaya historis dan nilai nasionalisme Indonesia.  Lagu-

lagu Seriosa Indonesia menjadi media pembelajaran musik vokal karena 

lagu-lagu tersebut memiliki nilai-nilai artistik khas Indonesia dan 

menggunakan teknik dan gaya bernyanyi dari Jerman dan Italia.  
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Berikut repertoar-repertoar Seriosa Indonesia yang disajikan oleh 

penulis: 

a. “Renungan di Makam Pahlawan” 

1) Analisis Historis 

Binsar Sitompul (5 Maret 1923-3 November 1991) lahir di 

Pahai Tarutung. Beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar 

(Hollands-Inlandsche School) pada tahun 1939 dan 

melanjutkannya ke sekolah pendidikan guru (Hollands-

Inlandsche Kweekschool Katolik) di Muntilan. Sekolah tersebut 

memberikan kesempatan beliau untuk belajar serius dengan 

musik klasik. 

Pada tahun 1950 beliau mendapat kesempatan belajar di 

Belanda selama beberapa tahun dan memberikan kontribusi-

kontribusi untuk tanah air setelah masa pendidikannya telah usai 

di Belanda. Kontribusi-kontribusi tersebut meliputi komposisi 

lagu-lagu patriotik, lagu-lagu seriosa Indonesia, lagu anak-anak, 

lagu rohani dan membuat aransemen untuk paduan suara. 

 

2) Analisis Lirik 

Tabel 2.28 Lirik Repertoar “Renungan di Makam Pahlawan” 

Teks Asli 

Resitatif 

Oh, kanda! 

Engkau gugur di medan bakti 

Oh, hidup! 

Alangkah sunyi 

Bagian A 

Tuhan Maha Pengasih 

B’riku tenaga dan kekuatan 

Agar aku pun faham 

Bahwa setia bakti semata 
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Bagian B 

Oh, angin bertiuplah sayang 

Bertiup sangsai membelai makam 

Hapuskan d’rita sesahkan resah 

Bawalah riang bawa cerah 

Sang Surya pancarkan sinar cemerlang 

Terangi makam jauh nan kelam 

Di sini bersemayam pahlwan perkasa 

Pengabdi Nusa dan Bangsa 

 

3) Analisis Struktural 

Tabel 2.29 Identifikasi Repertoar “Renungan di Makam 

Pahlawan” 

Judul              Renungan di Makam Pahlawan 

Periode Modern-Pasca Kemerdekaan Indonesia 

Komposer      Binsar Sitompul 

Tonalitas        Ab Mayor 

Birama          

3/4( Resitatif) 

2/4( Bagian A) 

4/4 (Bagian A’) 

 

“Renungan di Makam Pahlawan (fragment)” merupakan bagian 

pertama fragmen (dari trilogi: 1. Renungan di Makam Pahlawan. 

Monolog Pak Djaja di Makam Pahlawan. 3. Indonesia Bumi Persada.) 

karya dari Binsar Sitompul. Struktur repertoar ini terdiri dari 

Resitatif-A-A’. Setiap bagian memiliki satu motif utama dan 

pengulangan-pengulangan motif utama pada frase selanjutnya. Pada 

bagian akhir dari repertoar ini terdapat pergerakan akor 5 menuju 

akor 1 yang membentuk kadens otentik. 
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Tabel 2.30 Analisis Struktural Repertoar “Renungan di 

Makam Pahlawan” 

Bagian Birama Keterangan 

Resitatif 1-9 Resitatif 

A 

11-12 Motif Utama Bagian 

A  

13-25 Pengulangan Motif 

Utama 

B 

27/2-31/2 Motif 1 

31/2-35/2 Motif 2 

35/2-39/2 Pengulangan Motif 1 

39/2-43 Pengulangan Motif 2 

 

4) Analisis Teknik 

Pada bagian resitatif diekspresikan secara “recit. con dolore”( 

bernyanyi secara resitatif dengan sedih). Ekspresi tersebut 

menggambarkan kesedihan tokoh yang ditinggal mati oleh 

suaminya/saudara laki-lakinya akibat gugur di medan perang. 

Perubahan suasana sedih menjadi khidmat untuk terjadi pada bagian 

A dan bagian B’ menjadi perhatian utama penulis dalam 

membawakan repertoar ini. 

 

b. Pesan Kartini 

1) Analisis Lirik 

Tabel 2.31 Lirik Repertoar “ Pesan Kartini” 

Teks Asli 

Bagian A 

Pernah Selintas Bumi Pertiwi 

Diselubungi debu dan kabut suram 

Dan Kabut itu sudah kian pupus 
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Kian cerah dan semakin jernih 

Kemudian Habis gelap terbit terang 

Fajar cinta bagi dharma dan bakti 

Dalam sukma Bunda Kartini 

Kini Kartini sudah memenuhi 

Segenap penjuru Bumi Nusantara 

Sudah menginsyafi tanggung jawab 

Di dalam kewajiban kaum sarinah 

Dulu terbelenggu dalam sangkar madu, 

Kini bebas di darat di angkasa, laut, juga ibu rumah tangga. 

Bagian B 

Hai, pemudi seluruh Indonesia! 

Fajar gairah sudah kunyalakan 

Untuk kau pertahankan membina Negara kita 

Ikutilah nada dan irama, revolusi tengah bergelora 

Dan kita pasti menang, berjuang, berani tabah 

Maju terus, usah gentar! 

 

2) Analisis Struktural 

Tabel 2.32 Identifikasi Repertoar “Pesan Kartini” 

Judul             : Pesan Kartini 

Komposer     : Drs. Ibenzani Usman(1945) 

Tonalitas       : G Mayor 

Birama         : 
4/4( Bagian A) 

12/8(Bagian B) 

Tempo        : 
Andante (Bagian A) 

Maestoso (Bagian B) 

 

Struktur dari repertoar ini terdiri dari A-B-Coda. Pada bagian A 

Setiap frase anteseden memiliki motif dengan pengulangan motif 

dalam frase konsekuen sedangkan pada bagian B frase anteseden dan 
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konsekuen memiliki motif tersendiri. Akhir dari repertoar ini terdapat 

pergerakan akor 5 menuju akor 1 yang membentuk kadens otentik. 

Tabel 2.33 Analisis Struktural Repertoar “Pesan Kartini” 

Bagian Birama Keterangan 

A 

1-4/3 Introduksi 

4/4-16/2 

Motif 1 dengan 

Pengulangan Motif 1 

pada birama 12/4-16/2 

16/3-24 Motif 2 

B 

25-30/6 Interlude 

30/7-34/3 Motif 1 

34/4-39/4 Motif 2 

Coda 39/5-43 

Coda dengan kadens 

otentik pada birama 

41-43 

 

3) Analisis Teknik 

“Pesan Kartini” merupakan salah satu Lagu Seriosa 

Indonesia dengan musik yang masih dipengaruhi oleh 

karakteristik era Pasca Kemerdekaan Indonesia. Syair pada 

Repertoar “Pesan Kartini” memuat motivasi untuk gerakan 

emansipasi wanita sehingga, dibutuhkan pembawaan yang tenang 

pada bagian A dan semangat pada bagian B tanpa emosi yang 

berlebihan dan teknik pernapasan panjang untuk mencapai 

dinamika fortissimo pada akhir repertoar. 
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c. Tidurlah Anakku 

1) Analisis Lirik 

Tabel 2.34 Lirik Repertoar “Tidurlah Anakku” 

Teks 

Bagian A 

Mari Tidur, Anakku 

Waktu sudah jauh malam 

Lepaskan lelahmu, dan tutup matamu, 

Tidurlah yang tentram 

Jangan menangis, Anakku 

Ibu kan ada di sampingmu, 

Jangan kuatir dan giris 

Ibu yang menjaga dirimu 

Bagian B 

Esok pagi, engkau bangun kembali 

Bermain pula dengan temanmu 

Tetapi kini sudah petang hari 

Cukupkanlah sampai di sini 

Bagian A’ 

Tidur yang nyenyak, Anakku 

Tidurlah di dukungan ibu 

Selamat Tidur, Anakku! 

Tidur yang nyenyak, Anakku. Hm..Hm… 

 

2) Analisis Struktural 

Tabel 2.35 Identifikasi Repertoar “Tidurlah Anakku” 

Judul             Tidurlah Anakku 

Komposer     Nick Mattheus 

Tonalitas       F Mayor  

Birama          6/8 
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Tempo         Andantino 

 

Struktur Repertoar “Tidurlah Anakku” terdiri dari A-B-A’-

Coda. Setiap bagian memiliki motif utama, pengulangan motif 

utama dan sekuens naik pada frase konsekuen. Pada bagian Coda 

terdapat pergerakan akor 5 menuju akor 1 yang membentuk 

kadens otentik. 

Tabel 2.36 Analisis Struktural Repertoar “Tidurlah 

Anakku” 

Bagian Birama Keterangan 

A 1-2 Introduksi 

 3-6 

Motif 1 terdapat pada birama 3-

4/5 dengan sekuens naik 

pengulangan motif 1 pada birama 

4/6-6 

 7-13 

Motif 2 terdapat pada birama 7 

dengan sekuens turun 

pengulangan motif 2 pada birama 

8-10 

B 13/6-21 

Motif 1 pada birama 13/6-15/5 

dengan sekuens naik pengulangan 

motif 1 pada birama 15/5-21 

A’ 22-25 Pengulangan Motif 1 

 26-29/5 Pengulangan Motif 2 

Coda 29/6-31 
Coda dengan kadens otentik pada 

birama 30-31 

 

3) Analisis Teknik 

“Tidurlah Anakku” merupakan Lagu Seriosa Indonesia dengan 

pola melodi maupun iringan yang siklik. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam membawakan repertoar ini adalah teknik 
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pernapasan panjang yang rileks dan pembawaan yang 

menggambarkan seorang ibu mengajak anaknya untuk tidur. Pada 

frase kalimat “Jangan kuatir dan giris.” terdapat fermata dan 

membutuhkan pengucapan yang dibuka seperti saat mengucapkan 

huruf “a” yang disertai dukungan/dorongan dari pernapasan 

diafragma untuk mencapai nada tinggi (G5) yang terdapat di kata 

“kuatir” dan “giris”. 
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