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BAB II  

KAJIAN REPERTOAR 

A. Periode Renaisance 

Istilah Renaisance (1450-1600) berasal dari bahasa Prancis yang berarti 

lahir baru.
1
 Ada tiga hal penting dalam penyajian musik Renaisance yaitu 

“teks” pengolahannya melibatkan pitches, ritmik, bentuk, kata-kata, dan teks 

yang mendasar, “penekanan” termasuk suara dan instrument, “metode” 

berdasarkan musical execution: tempo, keseimbangan, dinamika, penyusunan 

kata-kata dan hiasan.
2
 

 

1. Flow My Tears 

a. Analisis Historis 

John Dowland (1563-1626) adalah satu dari musisi termasyur 

pada masa Elizabethan dan Jacobean Eras. Sebagian besar  musik John 

Dowland mendapat pengaruh dari air de cour,
3
 dan kemahirannya 

dalam membuat karya terletak pada perpaduan khas gaya Eropa, lirik 

berbahasa Inggris dan musiknya melankolis.
4
  

Karya yang dibawakan dalam resital berjudul “Flow My Tears” 

mempunyai gaya Renaisance. Repertoar ini menceritakan tentang 

kedukaan dan kekecewaan yang sangat mendalam. 

 

b. Analisis Struktural 

Flow My Tears merupakan musik vokal dengan iringan gitar, 

namun dalam versi aslinya diiringi dengan lute. Repertoar  ini 

dinyanyikan dalam bahasa Inggris, memiliki tanda sukat 4/4 dan 

tonalitas C major, dan  tema A-B-C. Birama 1-7 merupakan bagian A, 

                                                           
1
 Dr. Rhoderick J.McNeil; Sejarah Musik; hal 66  

2
 Elizabeth V.Phillips; Performing Medival and Renaisance Music; hal.19  

3
 Istilah untuk jenis musik vokal sekuler di prancis pada 1570-1650  periode akhir Renaisance   

dan periode awal Baroque,  pada masa pemerintahan Louis XIII. 
4
 John Dowland’s Lute Song; DOVER PULICATION, INC. Mineola, New York hal.iv 
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birama 8-15 merupakan bagian B, birama 16-23 merupakan bagian C, 

dan birama 22-23 cadenza. 

 

Tabel 2.1. Analisis Struktur “Flow My Tears” 

Birama Keterangan 

Birama 1-7 Bagian A 

Birama 8-15 Bagian B 

Birama 16-23 Bagian C 

 

Lirik terjemahan: 

“Flow My Tears” 

Flow my tears fall from your 

spring  

 

Exil’d forever let me mourn 

  

 

Where night’s black bird her sad  

infamy sings,   

  

There let me live for lorn 

    

   

Down  vain lights shine you no 

more, 

 

No nights are dark enough for 

those,   

 

That in despair   

  

their last fortunes deplore 

  

 

Light doth but shame disclose. 

 

Never  may my whose be  relieved

  

 

Since  pity is fled 

Mengalir air mataku jatuh 

dari musim semi mu 

 

Orang buangan selamanya 

membiarkan aku berduka 

 

Ketika malam burung hitam 

(ia) sedih bernyanyi kekejian  

 

Disana membiarkan kuhidup 

untuk sebatang kara 

 

Kemurungan sia-sia, tidak 

menyinari kilauan mu 

 

Tiada malam hanyalah 

kegelapan cukup untuk itu 

 

dalam keputusasaan  

 

nasib akhir mereka akhir 

mereka adalah menyesal  

 

Setitik cahaya tapi rasa malu 

tak bias ditutup  

Tiada siapapun dapat 

membebaskan  

 

Saat rasa mengasihi sudah 
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And tears,  and sighs, and groans, 

my weary days  

 

Of  all joys have  deprived  

 

From the highest spire of 

contentment, 

My fortune  is thrown,  

And fear, and grief,  and pain for 

my deserts 

 

Are my hopes since hope  is gone 

 

Hark you shadows  in darkness 

dwell 

 

Learn to contemn light,  

 

Happy,  happy  they  that in Hell 

 

Feel not the  world’s despite 

lenyap  

Dan air mata,  dan keluh 

kesah, dan rintihan, hari-

hariku melelahkan 

Dari semua sukacita yang ada 

dicabut 

Dari  puncak tertinggi, dari 

kepuasan hati, 

Nasib baikku terlempar  

Dan ketakutan, dan dukacita, 

dan kepedihan untuk 

ganjaranku 

Adalah harapanku sejak 

harapan menghilang 

Mendengar bayanganmu 

tinggal dalam kegelapan 

Belajar untuk hinaan yang 

tampak 

Senang,  senang mereka 

dalam neraka  

Tidak bias merasakan 

meskipun di dunia 

 

c. Analisis Teknik 

Suara harus terdengar fokus, kecil, dan ringan. Maka dibutuhkan 

rongga mulut yang bulat dan stabil, kelenturan suara yang indah, dan 

penghayatan mendalam. Frasering yang panjang membutuhkan support 

diagfragma yang kuat. 

 

B. Periode Baroque 

Masa Baroque berada pada tahun 1600-1750. Baroque berasal dari 

bahasa Portugis yang artinya mutiara tak berbentuk yang bulat. Gaya musik  

baroque memberi kesan yang menyenangkan, variatif, dekoratif, dan 

cenderung ekspresionistik terlihat dari lukisan-lukisan dan arsitektur-arsitektur 

di abad ke-17. 

Terdapat dua macam praktek pada perkembangan musik Baroque. Di 

tahun 1605, Monteverdi membedakan antara prima practica dan seconda 

practica, yang berarti praktek yang pertama dan kedua. Prima practica artinya 
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aliran dari polifoni vokal yang dikembangkan atau dikodekan oleh Zarlino. 

Seconda practica artinya aliran petualang Rore, Marenzio, dan Monteverdi. 

Penulisan syair dalam masa Baroque mengunakan kata-kata kiasan atau 

idiomatik. Para komponis mencari-cari arti musikal untuk mengekspresikan 

dan membangkitkan emosi, kemudian mendefinisikan jiwa itu sendiri seperti 

kemarahan, kesenangan, kehebatan, kepahlawanan, kesedihan, keindahan, atau 

kesukacitaan. 

Emosi yang dibawakan dalam musik vokal dan instrumental bersatu 

untuk tujuan yang sama, yaitu mengekspresikan atau merepresentasikan 

lingkup yang luas mengenai perasaan dengan hidup dan dinamis, melanjutkan 

usaha yang dimulai pada akhir abad ke-16.  

Ritme yang terbentuk berawal dari iringan polifoni Renaisance yang 

stabil. Kemudian dikembangkan menjadi sangat reguler dan bebas masa 

Baroque. Iringan dansa yang reguler sudah menjadi karakter jauh dimasa 

sebelum musik instrumental terbentuk, tapi pada abad ke-17, hampir semua 

musik berlawanan dengan musik dansa, tertulis dengan batasan garis birama, 

mengimplikasikan pola-pola reguler dari iringan yang kuat dan yang lemah.  

Bentuk polifoni dalam repertoar vokal dan iringannya kadang memiliki 

pergerakan melodi dengan bentuk pola yang sama, tepat dimana kombinasi 

vokal dan iringan tidak dapat dipertukarkan dan tetap mempertahankan 

kualitas suara pada masing-masing instrument. 

Basso Continuo digunakan pada masa Baroque, dimana suara bass yang 

tegas dan suara tenor yang bervariasi, disatukan oleh harmoni yang jelas. 

Suara bass digunakan untuk menyokong suara tenor agar terligat tegas dan 

kuat. Dalam sistem  ini, komponis hanya menulis melodi dan bass-nya saja, 

membiarkan para pemain untuk mengisi kekosongannya. 

Penulisan musik pada masa Baroque menggunakan aturan Counterpoin. 

Perkembangan tekstur basso continuo tidak bertentangan dengan aturan 

counterpoint di abad ke-16. Harmonisasi yang tercipta oleh aturan 

counterpoint, dimana melodi-melodi dibagi ke dalam beberapa tonalitas, 

menjadi sebuah pandangan selama era Baroque. 
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 Harmoni pada musik Baroque menggunakan tonalitas mayor-minor. 

Semua harmonisasi akord triad dari karya yang sudah ada, disokong dengan 

akord triad lain pada bagian dominan dan subdominannya, kemudian tonalitas-

tonalitas dibuat mengarah ke arah yang sama, hal ini menjadikan modulasi-

modulasi sementara pada tonalitas-tonalitas yang berbeda tidak 

menghilangkan keunggulan dari tonalitas utama. Seperti sistem modal di abad 

pertengahan, sistem mayor-minor berkembang selama praktek. 
5
 

 

1. Laudate dan Sit Nomen 

a. Analisis Historis 

Antonio Vivaldi lahir di Venesia Italia, 4 Maret 1678 dan wafat 

di Wina Austria, 28 Juli 1741. Vivaldai adalah seorang violis, 

komponis, dan konduktor mashyur. Beliau mencetak ratusan karya 

concerto, sonata, musik orkestra dan musik vokal
6
 dan mencapai 

kesuksesan di teater panggung Venesia pada 1713-1719.
7
 

Karya-karyanya yang berhubungan dengan vokal antara lain 

opera, cantata, motet dan oratorio. Vivaldi mempunyai banyak solo 

motet yang di deskripsikan oleh Denis Arnold sebangai Conserto untuk 

vokal. Vivaldi membuat pola delapan pengantar motet dengan skala 

luas untuk teks liturgi (Gloria, Dixit, Dominus, Miserere).
8
 

Karya motet berjudul “Laudate Pueri” psalm 112 merupakan 

urutan liturgi ibadah yang berisi laudate, Sit Nomen, A Solis Ortu, 

Excelsus, Suscitans, Ut collocet, Gloria, Sicut Erat, Amen. Teks 

diambil dari Mazmur 113.
9
 Bagian lagu yang akan dinyanyikan dalam 

resital vokal adalah Laudate dan Sit Nomen, dimana kedua lagu ini 

berada pada bagian pembuka dalam urutan liturgi. Lagu ini berisi doa 

                                                           
5
 Barbara Russano Hanning Concise History of Western Music  hal.172-175 

6
 Barbara Russano Hanning Concise History of Western Music  hal.250 

7
 Barbara Russano Hanning Concise History of Western Music  hal.252 

8
 The New Grove Dictionary of Music an Musicians Stanley Sadie, Second Edition no 26 

Macmilan Publisher Limited 2001-2002, hal.822 
9
 Dr. Rhoderick J.McNeil; Sejarah Musik; hal.185 
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memuji Nama Tuhan dan menyenangkan Nama Tuhan dari hari ini dan 

seterusnya. 

 

b. Analisis Struktural 

Laudate dinyanyikan dalam bahasa Latin, memiliki tonalitas G 

mayor, tanda sukat 2/4 dan tempo allegro non molto (moderato). 

Birama 1-61 merupakan  bagian A, didalamnya terdapat introduksi 

pada birama 1-26. Vokal masuk pada birama 27-33 dinyanyikan 

mezzoforte, menggambarkan semangat sukacita, susunan nada 

berbentuk contrary motion. Pada birama 37-44 dinyanyikan dengan 

mezzoforte dan staccato, susunan nada sequence turun, 

menggambarkan permohonan dan kerinduan kepada Tuhan.  

Birama 45-52, susunan nada sequence naik, menggambarkan hati 

yang mulai bangkit. Kemudian pada birama 52-53 terdapat repetition, 

yang dinyanyikan cressendo, dan dilanjutkan birama 54-57 sequence 

naik, dinyanyikan fortesimo, dengan trill pada birama 56. Pada birama 

52-56 menggambarkan keyakinan dan semangat. 

Birama 62-71 merupakan bagian B. Pada birama 62-68 susunan 

nada berbentuk contrary motion, dan diakhiri perubahan akord menjadi 

G#dim yang menggambarkan pertobatan dan permohonan. 

Dinyanyikan mezzoforte dengan trill yang ada pada birama 62 dan 65. 

 Birama 71-90 merupakan bagian C. Pada birama 72-76 susunan 

nada berbentuk contrary motion, dinyanyikan mezzoforte, kemudian 

birama 78-84 susunan nada berbentuk sequence turun dan birama 85-90 

terdapat repetition, dinyanyikan cressendo lalu fortesimo pada birama 

88, menggambarkan sukacita.  

Birama 95-109 merupakan bagian A’ pengembangan. Pada 

birama 95-99 susunan nada berbentuk contrary motion dinyanyikan  

mezzoforte dan terdapat trill pada birama 97. Pada birama 102-109 

susunan nada berbentuk sequence naik dan dinyanyikan fortesimo. 

Birama 110-112 sequence turun, kemudian birama 113-117 sequence 
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naik, dan birama 118-122 repetition. Pada birama 123-124 susunan 

nada berbentuk sequence naik, dinyanyikan cressendo. Pada  birama 

125-131 susunan nada berbentuk contrary motion, dinyanyikan 

diminuendo, kemudian birama 131 dinyanyikan cressendo fortesimo 

dan trill pada birama 130, menggambarkan semangat sukacita. Pada 

birama 132-135 cadenza. 

Tabel 2.2. Analisis Struktur “Laudate” 

Birama Keterangan 

Birama 1-61 Bagian A 

Birama 62-71 Bagian B 

Birama 71-90 Bagian C 

Birama 95-109 Bagian A’ 

 

Sit Nomen, dinyanyikan dalam bahasa Latin, memiliki tonalitas G 

mayor, tanda sukat 3/4 dan tempo allegro non molto (moderato). 

Birama 136-179 merupakan bagian A. Introduksi terdapat pada birama 

136-156. Vokal masuk pada birama 157, dinyanyian mezzoforte. Pada 

birama 163-168 susunan nada berbentuk sequence turun dan 

dinyanyikan dengan trill pada birama 164 dan 166. Pada birama 169-

173 dinyanyikan satu frase panjang, kemudian 174-176 sequence naik 

menggambarkan perasaan berserah diri kepada Tuhan. 

Birama 180-213 merupakan bagian B. Pada birama 180-186 

susunan nada pada iringan piano berbebtuk repetition. Pada birama 178 

vokal mulai masuk, dan mada dinyanyikan mezzoforte. Kemudian 

birama 197-205 sequence naik dan birama 206-213 sequence turun.  

 Birama 214-229 merupakan bagian C. Pada birama 214-217 

terdapat trill panjang, dengan lirik et usque in saequlum yang artinnya 

mengabdi kepada Tuhan selama-lamanya digambarkan dalam melodi 

yang naik . Kemudian pada birama 219-221 susunan nada berbentuk 

sequence naik, dan birama 226-229  cadenza. 
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Tabel 2.3. Analisis Struktur “Sit Nomen” 

Birama  Keterangan  

Birama 136-179 Bagian A 

Birama 180-213 Bagian B 

Birama 214-229 Bagian C 

 

“Laudate Pueri” 

Laudate pueri  

Laudate Dominum   

Laudate nomen Domini 

Pujilah Engkau Tuhan 

Pujilah Dia   

Pujilah Nama Sucinya 

   

“Sit Nomen” 

Sit nomen Domini 

Sit benedictum  

Exhoc nunch  

Et usque in saeculum 

dengan nama Tuhan 

menyenangkan nama Tuhan 

dari waktu ini dan seterusnya 

selamanya dan selama-lamanya 

 

c. Analisis Teknik 

kedua karya ini membutuhkan support lower abdominal
10

 dimana 

otot perut bawah berperan penting menampung udara dalam kapasitas 

besar dan memperkuat suara saat menyayikan frase panjang. Kemudian 

dalam menyayikan nada-nada melismatik, dibutuhkan support 

diagfragma yang aktif. Rongga mulut yang stabil dengan placement 

yang baik memudahkan suara menjadi fokus. Selain itu tubuh, pikiran 

dan hati harus tenang dan rileks. Dalam mengekspresikan karya ini 

dibutuhkan perasaan menyenangkan penuh sukacita.  

 

2. T’intendo Si Mio Cor 

a. Analisis Historis 

Karya-karya Antonio Vivaldi yang berhubungan dengan vokal 

sekuler antara lain berbentuk opera, serenata dan cantata. Karya 

cantata dan serenata dibuat dengan gaya “Neapolitan” setelah 

                                                           
10

 Support  daerah perut bawah 
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Alessandro Scarlatti. Selain itu karya cantata nya dibuat dengan dua 

bagian atau lebih Da Capo, biasanya dengan alternatif Recitative. Lebih 

dari tiga sampai empat cantata nya di buat untuk solo vokal Sopran 

atau Alto atau continuo saja, hal ini merupakan kombinasi yang 

menarik.
11

  

Salah satu karya cantata Vivaldi berjudul “T’intendo si mio cor”, 

terdiri dari tiga bagian yaitu Andante, Recitativo, Allegro Non Molto. 

Bercerita tentang seseorang perempuan yang menyampaikan pesan 

laki-laki yang dicintainya agar tidak menghianati perasaannya dan jika 

begitu, maka ia akan mencintai dengan rasa pengertian, rasa percaya, 

meyakinkan laki-laki yang dicintainya menjadi pribadi bertumbuh. 

 

b. Analisis Struktural 

T’intendo si mio cor dinyanyikan dalam bahasa Itali, diiringi 

piano dan cello. Repertoar ini memiliki tonalitas C mayor, tanda sukat 

4/4. T’intendo si mio cor terdiri dari tiga bagian yaitu Andante, 

Recitativo, Allegro Non Molto. Bagian Andante berisi 38 birama, 

kemudian birama 1-13 merupakan bagian A. Birama 5 terakhir vokal 

mulai masuk, kemudian birama 9-10 susunan nada berbentuk sequence 

naik dan birama 10-12 sequence grouping turun. Menggambarkan 

suasana penuh semangat dan optimis. 

Birama 14-26 merupakan bagian B. Terjadi perubahan progresi 

akord yaitu C mayor pada birama 14 kemudian menjadi F mayor pada 

birama 15. Perubahan progresi akord dengan pengulangan lirik 

T’intendo Si Mio Cor yang artinya “hati saya memahami anda”, 

menggambarkan bahwa perempuan yang bernyanyi meyakinkan 

kepada sang laki-laki bahwa ia akan selalu memahaminya. Birama 19-

32 susunan nada melismatik berbentuk sequence naik. 

                                                           
11

 The New Grove Dictionary of Music an Musicians Stanley Sadie, Second Edition no 26 

Macmilan Publisher Limited 2001-2002, hal. 822-823 
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Birama 29-38 merupakan bagian C. Pada birama 29-31 dan 

birama 36-37 susunan nada berbentuk sequence naik dan terdapat Da 

Capo pada akhir birama. Pengulangan  Da Capo terdapat pada birama 

1-28. 

Bagian Recitativo berisi 9 birama. Bagian ini dinyanyian dengan 

lebih ekspresif dan bebas. Recitativo digunakan sebagai alternatif 

menuju bagian Allegro Non Molto. 

Bagian Allegro Non Molto berisi 95 birama. Antonio Vivaldi 

menerapkan aturan counterpoint pada bagian ini, dimana terdapat 

banyak sekali perubahan modulasi-modulasi sementara dengan 

tonalitas yang berbeda-beda namun arah musik yang terdengar 

mengarah pada tujuan yang sama.   

Birama 1-27 merupakan bagian A, kemudian birama 1-8 

introduksi. Birama 9-23 menggunakan akord C mayor dan ritmik yang 

tegas menggambarkan suasana penuh semangat. 

Birama 28-72 merupakan bagian B. Terdapat perubahan tonalitas 

yang berbeda-beda. Pada birama 28 berubah menjadi G mayor, birama 

34 berubah menjadi E mayor, birama 37 berubah D mayor, dan birama 

42 akhir berubah C mayor. Susunan melodi pada birama 34-41 

sequence  turun kemudian birama 43-45 melodi naik dan kembali ke 

tonalitas utama C mayor. Kemudian birama 46-66 juga mengalami 

banyak modulasi. Perubahan Modulasi-modulasi ini menggambarkan 

suatu keinginan yang tidak bisa disampaikan dengan terus terang, tapi 

terus berusaha mencari-cari jalan keluar untuk mendapatkan 

keinginannya. 

Birama 73-95 merupakan bagian C, dengan tonalitas A mayor 

yang menggambarkan suasana penuh keyakinan dan semangat. 

Dilanjutkan pengulangan Da Capo pada birama 1-72. 

 

Tabel 2.4. Analisis Struktur “T’intendo si mio cor” 

Birama Keterangan 
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Andante  

Birama 1-12 Bagian A 

Birama 14-26 Bagian B 

Birama 23-28 Bagian C 

Recitativo  

Allegro Non Molto 

Birama 1-27 Bagian A 

Birama 28-72 Bagian B 

Birama 73-95 Bagian C 

 

Lirik terjemahan: 

“T’intendo si mio cor” 

T’intendo si mio cor;  

Con tanto sospirar, 

Forse ti vuoi lagnar ch’amante 

sei.  

Ah, taci il tuo dolor, 

 

Ah, soffri il tuo martir,  

tacilo e non tradir gl’affetti miei. 

 

aure soavi e grate, 

garruli ruscelletti, ameni colli, 

 

voi placidi serbate  

d’un rispettoso amante il nobil 

foco. 

O se giammai per poco  

A Fille dir la pena mia volete, 

 

Il nome di chi l’ama almen 

tacete. 
 

Placid zeffiretto, 

s’incontri il caro oggetto, 

dille che sei sospiro, 

 

ma non le dir di chi.   

 

Limpido ruscelletto,   

Hati saya memahami anda 

dengan banyak mendesah 

Mungkin anda ingin satu dari 

enam cinta 

Ah, sembunyikanlah segala duka 

mu 

Ah, segala penderitaan mu 

Sembunyikan semua dan tak 

hianati kasih sayang ku. 

aura manis yang terbuka 

gemericik anak sungai, bukit 

yang menyenangkan 

anda tenang 

Dalam hormat kekasih itu api 

mulia 

jika tidak pernah sedikitpun 

saya menginginkan anda 

mengisinya 

Dengan nama orang yang 

menyukai anda. 

 

angin sepoi menenangkan 

pertemuan cinta itu, 

katakana padanya bahwa kau 

membisikan 

Tapi tidak mengatakan siapa 

jelas terasa resah 

jika tak pernah ada pertemuan 
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Se mai t’incontri in lei,  

dille che pianto sei,  

 

ma non le dir qual ciglio 

crescer ti fe cosi. 

 

dengan dia 

katakana padanya bahwa anda 

menangis 

tapi tidak dari mata itu 

Jadi anda akan bertumbuh 

 

c. Analisis Teknik 

Dalam  karya ini dibutuhkan support diagfragma  yang aktif, 

karena banyak sekali nada-nada melismatik yang dinyayikan. Intonasi 

dan frasering harus jelas agar terdengar lebih indah. Tubuh, hati dan 

pikiran harus rileks. Karya  ini dinyanyikan dengan nuansa vokal yang 

ringan, kemudian ekspresinya harus semangat dan lincah.  

 

 

C. Periode Romantic 

Pada masa Romantic (1800-1900),  musik vokal menjadi sangat 

komunikatif, personal, ekspresif, intens dan emosional yang murni. Hal 

tersebut menjadikan musik Romantic lebih bebas, semua beban teks di lepas, 

keragaman instrument mejadi media utama musik Romantic. Sebagian besar 

dari musik yang ditulis antara 1770 dan sekitar 1900 menggunakan kosakata 

harmonis dan konvensi umum dari progresi harmonis, irama, dan form atau 

bentuk. Romantic digambarkan  tanpa batas dan tak terjamah, pemandangan 

sonorik yang tidak mencerminka dunia nyata, membuat musik ini menjadi 

penuh dengan impresionis, pikiran dan perasaan. Inilah yg akan mendominasi 

musik Romantic.
12

 

 

1. Il Bacio 

a. Analisis Historis 

Luigi Arditi (1822-1903) adalah seorang komponis, pemain biola 

dan konduktor. Ia sukses membuat score di Amerika Serikat dan 

Inggris. Pada 1840 ia membuat lagu Overture untuk orkes, I Briganti 

                                                           
12

 Barbara Russano Hanning Concise History of Western Music. Hal  374 
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(1841). Pada 1842 ia mulai memainkan biola dan menyelenggarakan 

orkes di Milan, selama dua tahun (1844-1846) ia diundang oleh Vaccai 

dan memimpin orkes Teatro Re di Milan, pada 1847 ia bergabung 

dengan komponis sekaligus seorang pemain kontrabas terkenal 

bernama Giovani Bottesini. Keduanya bermain bersama di Teatro 

Imperial, Havana, kemudian dilanjutkan ke New York, Philadelphia, 

Boston, dan kota-kota besar di Amerika pada 1847-1849. Setelah 1849 

Arditi mulai sibuk membuat karya. Ia terlihat di Canada dan Amerika 

antara 1853-1856, dan menyelenggarakan pertujukan operanya berjudul 

La Spia di New York 1856 dengan kesuksesan yang besar. Pada 1858 

Arditi memimpin teater kerajaan di London. Karya opera, orkestra, dan 

nyanyiannya dibuat dengan baik, merdu, dan mengesankan. 

Pada 1858 Luigi Arditi membuat karya vokal berbentuk Waltz 

berjudul Il Bacio
13

, teks lagu dari Gottardo Aldighieri
14

 dan 

didedikasikan untuk seorang wanita bernama Marietta Piccolomini. 

Karya ini adalah salah satu dari kumpulan lagu yang terdapat dalam 

buku The Dream Of Home dan dinyanyikan dengan bahasa Italy. Il 

Bacio yang berarti “Sebuah Ciuman”.  

 

b. Analisis Struktural 

Il Bacio memiliki tanda sukat 3/4 dan tonalitas D major pada 

birama 1-72, perubahan tonalitas E major pada birama 72-121, 

perubahan tonalitas C major pada birama 122-163, perubahan tonalitas 

A major pada birama 164-179, dan perubahan tonalitas D major pada 

birama 180-250. Memiliki tempo Allegro Brilliante.  

Birama 1-72 merupakan bagian A. Birama 1-24 introduksi, 

kemudian birama 24-40 tema A,  birama 25-30 dan birama 33-36  nada 

di susun sequence naik menggambarkan suasana penuh hasrat, Con 

                                                           
13

 http://www.allmusic.com/artist/luigi-arditi-mn0001473874/biography 

   Biography by Robert Cummings 

14
 http://www.ipasource.com/poet/a/aldighieri-gottardo-1824-1906/il-bacio.html 

http://www.ipasource.com/poet/a/aldighieri-gottardo-1824-1906/il-bacio.html
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molto anima e brio e ben marcato, dinyanyikan dengan lebih hidup, 

semangat,dan empatik. Birama 41-56 tema B, birama 57-72 tema A’, 

pada birama 69 Con gracia yaitu dinyanyikan dengan ekspresi penuh 

berkat.  

Birama 73-121 merupakan bagian B. Birama 73-88 tema C, 

birama 89-104 tema D, birama 106-188 terdapat interlude yang 

dimainkan dengan kuat con tutta forza. 

 Birama 122-179 merupakan bagian C, birama 122-137 tema E 

dinyanyikan dengan manis Dolcissimo, birama 138-153 tema E’. 

Birama 153-163 terdapan transisi.  

 Birama 164-179 merupakan bagian D, kemudian terdapat 

Stacato pada birama 172-177, dinyanyikan dengan lincah dan penuh 

semangat. 

 Birama 180-250 merupakan bagian A’, birama 196 lebih terang 

dan bermain scherzo atau dengan canda tawa.  Pada birama 207 espress 

con brio e gracia ekspresif dengan hidup dan berkat. Birama 201 coda 

dan birama 242-250 Cadenza. 

Tabel 2.5. Analisis Struktur “Il Bacio” 

Birama  Keterangan  

Birama 1-72 Bagian A 

Birama 41-56 Bagian B 

Birama 122-163 Bagian C 

Birama 164-179  Bagian D 

Birama 180-250 Bagian A’ 

 

Lirik terjemahan: 

“Il Bacio” 

Sulle, sulle labra,  

Sulle labra; se potessi, 

Dolce un bacio ti darei, 

di bibir ini 

di bibir ini, jika aku bisa 

Aku akan memberikan ciuman manis 
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Dolce un bacio ti darei, 

Tutte, tutte ti direi le   

Dolcezze dell’amore 

Dolceze dell’amore 

Sempre, sempre assisa, 

Sempre assisa te da’ppresso, 

Mille gaudio ti darei 

Mille gaudio ti darei 

Ed ipal pitiu direi 

Che rispondono al mio cor 

Ed ipal pitiu direi 

Cherispondono al miocor 

Gemme e per le non desio 

Non son vaga d’altro affeto 

Un tuo sguardoe il mio diletto 

Un tuo bacio e il mio tesor 

Vien ah vienpiu non tardare 

Vien ah, vienni, vien 

d’apresso 

Ah! Vieni a me    

Ah! Vien, nell’ebbrezza 

D’un amplesso ch’io viva   

Ch’io sol d’amor   

Sulle, sulle labra,   

Sulle labra; se potessi, 

Dolce un bacio ti darei,  

Dolce un bacio ti darei.  

Vien ah, vienni, vien 

d’apresso  

Vien ah, Vien ah, Vien   

Aku akan berikan ciuman manis. 

Semua, semua yang ku katakan 

Tentang manisnya cinta 

Tentang manisnya cinta 

Selalu, selalu ada 

Selalu ada dekat dibelakang mu 

Aku  akan memberi sukacita 

Aku akan memberi sukacita 

dan aku akan mengatakan 

kepada mereka jawaban hati ku 

dan aku akan mengatakan 

Kepada mereka, jawaban hati ku 

ku tak menginginkan batu permata 

tak memberi cintaku pada yang lain. 

Matamu kekasihku 

ciuman mu adalah harta ku 

Ayo oh datang, jangan menunda 

ah ayo datang, datang lah 

 

ah! datanglah padaku 

ah! Datanglah dalam kemabukan 

Tinggal dalam pelukan ku cintaku 

 

Di bibir ini 

Di bibir ini, jika aku bisa 

Aku akan berikan ciuman manis 

Aku akan berikan ciuman manis. 

ah ayo datang, datang lah 

  

Datang oh, datang oh, datanglah 
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c. Analisis Teknik 

Repertoar  ini dinyanyikan dengan ekspresi lincah, sukacita dan 

penuh hasrat jatuh cinta. Dibutuhkan support diagfragma yang aktif 

dalam menyayikan nada-nada melismatik pada repertoar. Warna suara 

dibuat ringan agar terdengar lebih terang dan akan lebih berat secara 

natural saat menyayikan nada-nada accent, rongga mulut dan 

placement harus stabil agar suara menjadi lebih fokus.  

 

2. Ah! Je Veux Vivre 

a. Analisis Historis 

Charles-Francois Gounod merupakan komponis dari Prancis yang 

lahir pada 17 Juni 1818 dan  meninggal pada 18 Oktober 1893 di Saint-

Cloud dekat Prancis. Orang tuanya bernama Victorie Lemachois dan 

Francois-Louis Gounod. Ayah Gounod seorang pelukis dan ibunya 

seorang pianis. Beliau belajar di Lycee Saint-Louis sampai pada 

1835.
15

 Karya bentuk opera antara lain Faust (1852), Mireille (1864), 

Romeo et Juliette (1867). Opera Faust dan Romeo et Juliette 

merupakan pencapaian yang besar dan menduduki posisi repertoar 

Internasional.
16

  

Karya yang dinyanyikan dalam resital berjudul “Ah! Je Veux 

Vivre”, karya ini merupakan lagu dalam opera berjudul Romeo Et 

Juliette, libretto dari Jules Barbier dan Michele Carre. Karya ini 

dinyanyikan untuk karakter sopran, oleh tokoh bernama Juliet pada 

adegan pertama.
17

  

Karya ini bercerita tentang Juliet yang sedang mencurahkan isi 

hatinya kepada pengasuhnya, bahwa dia ingin hidup dalam mimpi 

indah yang selalu memabukannya, hidup bersama cinta sejatinya dan 

                                                           
15

 The New Grove Dictionary of Music an Musicians Stanley Sadie, Second Edition no 10 

Macmilan Publisher Limited 2001-2002, hal. 215 
16

 The New Grove Dictionary of Music an Musicians Stanley Sadie, Second Edition no 10 

Macmilan Publisher Limited 2001-2002, hal. 228 

 
17

 Robert L. Larsen; Arias For Soprano vol.1;G.SCHIRMER,Inc. Hal. 13-14 
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berjanji akan menjaganya dengan kelembutan dan kasih sayang, karena 

cintanya adalah harta yang berharga. 

Sinopsis: 

1) Adegan I. 

Pada perayaan pesta topeng di Istana Capulet yang meriah dan 

kedatangan Juliet yang ditunggu oleh sepupunya Tybalt dan calon 

pelamarnya Paris. Raja Capulet mempersembahkan anak 

perempuannya, dengan sukaria berseru pada kecantikannya. Romeo 

dan teman-temannya dari Montague diam-diam menyusup masuk 

dalam pesta. Semua menggunakan topeng, tapi kemudian menjadi 

provokasi perkelahian. Mercutio salah satu dari teman-temannya 

menyanyikan sebuah lagu saat melihat Queen Mab, nyonya mimpi. 

Tiba-tiba Romeo melihat Juliet dari kejauhan. Saat Juliet 

menyanyikan lagu waltz dengan kebebasan masa muda 

berjudul“Ah! Je Veux Vivre”di sekitar ruangan, Romeo dengan 

malu-malu mendekati Juliet dan menanyakan apakah tangannya 

bisa menyentuh Juliet. Saat Juliet memperkenalkan dirinya pada 

Romeo, sepupunya Tybalt tiba-tiba menghampiri Juliet dan Romeo 

pun bergegas melarikan diri. Tybalt mengidentifikasi penyusup dari 

Montague, tetapi Capulet menahan Tybalt dan memerintahkannya 

untuk mengatur keberlangsungan pesta. 

2) Adegan II 

Malam itu Romeo bersembunyi sampai kemudian Mercutio 

beserta teman-temannya berhenti mencarinya. Lalu Romeo memuja 

Juliet Seperti matahari yang paling murni, dan bintang paling 

terang. Kemudian Gadis itu pelan-pelan melangkah maju menuju 

balkon dan Romeo mendatanginya. Dua anak muda saling mengikat 

janji cinta tapi kemudian terganggu oleh orang-orang dari Capulet 

yang sedang mencari para penyusup dari Montague. Romeo dan 

Juliet pun dengan lembut saling mengucapkan “Good Night”. 

3) Adegan III 
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Di gerbang Friar Laurence, Romeo muncul saat fajar, diikuti 

oleh Juliet dan perawatnya Gertrude. Imam setuju untuk 

menikahkan Romeo dan Juliet dengan harapan Capulet dan 

Montague mengakhiri perseteruannya. 

Diluar halaman rumah Romeo di Capulet, teman Stephano 

menyayikan lagu Mocking Song dan memprovokasi pekelahian 

dengan Gregorio beserta pengikutnya dari Capulet. Mercutio 

melindungi Stephano dan ditantang oleh Tybalt. Romeo pun 

mencoba untuk berdamai tetapi Tybalt menghinanya. Kemudian 

Mercutio berduel dengan Tybalt dan akhirnya Tybalt pun terbunuh, 

Perdana Menteri pun menghentikan pertumpah darahan itu dan 

mengusir Romeo dari kota. 

4) Adegan IV 

Saat fajar dikamar tidur Juliet, keduanya bernyanyi tentang 

cinta. Tapi kemudian Romeo mendengar pengumuman yang buruk 

untuk mereka. Juliet awalnya menolak untuk percaya tapi pada 

akhirnya mereka sadar bahwa  keduanya harus berpisah sebelum 

Romeo ditemukan. Gertrude bersama saudaranya memasuki 

ruangan dan Capulet mengumumkan bahwa keinginan terakhir dari 

Tybalt adalah melihat pernikahan Juliet dengan Paris dan 

pernikahan ini sudah diatur. Juliet pun menjadi putus asa. Ada saran 

untuk Juliet agar dia meminum racun yang membuatnya terlihat 

seperti mati, dan Juliet pun menerima rencana itu.  

Ruang megah untuk penikahan telah dipersiapkan. Para tamu 

yang hadir memberikan hadiah terbaik mereka. Tetapi saat Juliet 

dibawa menuju kapel, tiba-tiba Juliet ambruk. Dan raja Capulet 

berseru bahwa putrinya telah meninggal  

5) Adegan V 

Romeo menerima surat yang menjelaskan tentang siasat untuk 

membawa Juliet, tetapi karena tempat Romeo sedang diserang, 

Romeo tidak sempat membacanya. Pada saat Romeo muncul 
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menemui Juliet, perasaannya sangat terpukul dan Romeo percaya 

bahwa Juliet sudah mati. Tanpa berfikir panjang Romeo menelan 

racun yang dibawanya, pada saat itu juga Juliet terbangun dan 

Romeo mengatakan kepadanya bahwa ia sudah meminum racun. 

Sementara Romeo semakin melemah, Juliet mengambil belati yang 

tersembunyi di pakaiannya, dan menusuk dirinya sendiri. Romeo 

dan Juliet meminta keringanan kepada Tuhan sebelum mereka 

meninggal. 

 

b. Analisis Struktural 

Ah! Je Veux Vivre dinyanyikan dalam bahasa Prancis dengan 

tonalitas F mayor, tanda sukat 3/4, tempo Di Valse Animato. Birama 1-

79 merupakan bagian A. Birama 1-6 Introduksi, kemudian birama 15-

30 terdapat apogiatura menggambarkan suasana penuh gairah, 

dinyanyikan dengan lembut dan lincah. Birama 31-47 merupakan 

bagian A’, dimana terdapat pengembangn tema pada birama 42-47. 

Terdapat apogiatura dibirama 31-38  yang  menggambarkan suasana 

penuh gairah, dinyanyikan dengan lembut dan lincah. Kemudian 

terdapat cressendo di birama 39 dan fortesimo dibirama 46, 

menggambarkan suasana lebih terang di sesuaikan dengan lirik come 

un tresor yang artinya “sebagai harta berharga”. Birama 48-63 

merupakan bagian A, dimana terdapat apogiatura menggambarkan 

suasana penuh gairah, dinyanyikan dengan lembut dan lincah. Birama 

64-79  bagian A’, dimana terdapat pengembangn tema pada birama 76-

79.  

Birama 80-105 merupakan bagian B, kemudian terdapat 

repetition pada birama 80, 82, 88 dan 90 menggambarkan perasaan 

keluh kesah dan hayalan. Birama 95-101 susunan nada berbentuk 

contrary motion. Birama 102-105 terdapat susunan nada kromatik dari 

nada A4 naik sampai A5 kemudian turun di A4, susunan nada kromatis 

ini menggambarkan suasana sedih.  
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Birama 106-122 merupakan bagian A, dimana terdapat 

apogiatura menggambarkan suasana penuh gairah,  dinyanyikan 

dengan lembut dan lincah, kemudian birama 117-119 cressendo dan 

birama 120-122 diminuendo. Birama 122-136 merupakan bagian A’, 

dimana terdapat appogiatura yang menggambarkan suasana penuh 

gairah, dinyanyikan dengan piano lembut dan lincah dibirama 122-124 

kemudian cressendo di birama 125-130, molto dibirama 131 dan 

fortesimo  dibirama 135-136, dengan nada tertinggi B5 

menggambarkan suasana tegas dan penuh hasrat. 

Birama 137-167 merupakan bagian C, dimana terdapat istilah Un 

poco meno allegro ma poco yaitu dinyanyikan sedikit lebih cepat, 

rubato dan ekspresif, kemudian birama 153-167 A tempo dan susunan 

nada sequence naik, menggambarkan hasrat yang begitu kuat. Birama 

161-164 repetition, kemudian birama 165-167 terdapat trill panjang. 

 Birama 168-213 bagian A”, kemudian birama 168-183 

dinyanyikan rubato dan ekspresif. Birama 185-188 terdapat suspensi 

naik dengan ketinggian nada D6, dilanjutkan suspensi turun pada 

birama 189-191, pergerakan suspensi ini menggambarkan kepuasan 

dan kebebasan. Birama 193-198 suspensi naik dengan ketinggian nada 

C6, menggambarkan harapan yang kuat. Kemudian birama 197 a tempo 

dan birama 198-213 cadenza. 

 

Tabel 2.6. Analisis Struktur “Ah!  Je veux Vivre” 

Birama Keterangan 

Birama 1-79 Bagian A 

Birama 80-105 Bagian B 

Birama 106 -137 Bagian A 

Birama 137-167 Bagian C 

Birama 168-213 Bagian A’ 
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Lirik terjemahan:  

“Ah! Je veux Vivre” 

Ah ! Je veux vivre dans le reve

  

Qui m’enivre ce jour encor!  

 

Douce flame, je te grade  

dans mon ame comme un tresor!

  

Cette ivresse de jeunessene dure,  

helas! Qu’un jour   

 

Pius vient l’heure ou l’on pleure

   

et le Bonheur fuit sans retour!

   

Ah ! Je veux vivre dans le reve

  

Qui m’enivre ce jour encor!  

 

Loin de l’hiver morese  

 

Laise-moi sommeiller   

et respire la rose  

avant de l’effeuiller.  

Ah! Douce flame, 

 reste dans mon ame    

comme un tresor   

Longtemps encor! 

Ah! aku ingin hidup di dalam 

mimpi 

Yang tetap memabukkan aku 

pada hari ini! 

Dengan kelembutan kasih, aku 

menjagamu didalam jiwaku 

sebagai harta yang berharga! 

Gairah masa muda ini 

hanyalah akhir, aduh! untuk hari 

ini. 

Hati ini memberi jalan untuk 

cinta,  

Dan ruang kebahagiaan yang 

jauh, tidak pernah  kembali! 

Ah! aku ingin hidup di dalam 

mimpi 

Yang tetap memabukkan aku 

pada hari ini! 

Jauh dari mendungnya musim 

dingin 

biarkan aku tertidur 

dan menghirup mawar ini 

sebelum hilang dari kelopak nya. 

Dengan kelembutan kasih,  

bersemayam didalam jiwa ku 

sebagai harta yang terindah 

untuk waktu yang lama! 

   

c. Analisis Teknik 

 “Ah Je veux Vivre” dinyanyikan dengan suara yang ringan dan 

lincah, tubuh harus sangat rileks, rongga mulut stabil dan bulat. 

Penghayatan lagu yang matang memberi pengaruh banyak dalam 

membawakan karya ini. Pada birama 7-79 dinyanyikan degan lincah 

dan penuh gairah, kemudian pada birama 102-105 dibutuhkan support 

lower abdominal 
18

, dimana otot perut bawah aktif dan memudahkan 

bernyayi frase panjang, lentur dan rileks. Dibutuhkan rongga yang 

                                                           
18

 Support  perut bawah 
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stabil dan birama 154-167 terdapat nada hias yang membutuhkan 

support diagfragma yang aktif dan placement yang baik. 

 

3. Apres Un Reve 

a. Analisis Historis  

Gabriel Faure lahir di Pamiers Ariege, 12 Mei 1845 dan 

meninggal di Paris, 4 November 1924. Gabriel Faure adalah komponis, 

guru, pianis dan organis. Bersama viardots 1872-1877, Faure 

cenderung membuat karya konteporer gaya Italia, karyanya terinspirasi 

oleh puisi, seperti Apres Un Reve, Serenande Toscane, Tarentelle untuk 

dua soprano.
19

 Apres Un Reve merupakan karya Romantic berbentuk 

puisi yang diambil dari karya Romain Bussine (1830-1899). 

 

b. Analisis Struktural 

Apres Un Reve dinyanyikan dalam bahasa Prancis, memiliki 

tonalitas Dm, tanda sukat 3/4 dan tempo Andantino. Birama 1-9 

merupakan bagian A, tema A dimainkan dengan Dolce lembut dan 

sweetly. 

Birama 9-15 bagian B, dimainkan dengan Dolce lembut dan 

sweetly kemudian cressendo pada birama 12 dan diminuendo pada 

birama 14-16. Menggambarkan suasana hayalan dan memuja orang 

yang dicintainya, sesuai lirik “tu rayonnais comme un ciel eclaire par 

l’aurore” artinya kau begitu berseri-seri seperti langit cahaya dari fajar 

subuh. 

Birama 17-23 bagian A, tema A dinyanyikan lebih ekspresif,  

fortesimo dan sedikit rubato. Birama 26-48 bagian B’, tema B’ 

pengembangan pada birama 26-41 dinyanyikan lebih ekspresif,  

fortesimo dan sedikit rubato, menggambarkan kekecewaan, kerinduan, 

dan emosional yang dalam. Kemudian birama 45-47 dinyanyikan 

                                                           
19

 The New Grove Dictionary of Music an Musicians Stanley Sadie, Second Edition no 8 

Macmilan Publisher Limited 2001-2002, hal. 599 
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lembut lalu pianosisimo lembut mengambarkan permohonan yang 

mendalam, sesuai dengan lirik “Reviens, o nuit mysterieuse!” yang 

artinya kembalilah, oh malam yang misteri. Birama 44-48 Cadenza. 

Tabel 2.7. Analisis Struktur “Apres Un Reve” 

Birama Keterangan 

Birama 1-8 Bagian A 

Birama 9-15 Bagian B 

Birama 17-23 Bagian A 

Birama 26-48 Bagian B’ 

 

 Lirik terjemahan: 

“Apres Un Reve” 

Dans un sommeil   

que charmait ton image 

Je revais le bonheur, 

 

 

ardent mirage;  

 

Tes yeux etaient plus doux,  

 

ta voix pure et sonore.  

Tu rayonnais comme un ciel    

eclaire par l’aurore;  

Tu m’appelais,   

et je quittais la terre  

Pour m’enfuir avec to  

vers la lumiere  

Les cieux pour nous    

entr’ouvraient leurs n  

Splendeurs inconnues, lueurs 

divines entrevues 

Di dalam tidur 

terpikat oleh gambarmu 

aku bermimpi dengan penuh 

kebahagiaan, 

khayalan dengan penuh keinginan 

Matamu begitu lembut 

 

Suaramu begitu bersih dan berharga 

kau begitu berseri-seri seperti langit 

cahaya dari fajar subuh 

Kau memanggilku 

dan aku meninggalkan dunia 

untuk terbang bersamamu 

menuju cahaya 

untuk kita, langit  

membelah awannya    

kecemerlangan yang tidak diketahui 

melintas sekilas dari cahaya suci 
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Helas! Helas    

triste reveil des songes!  

  

Je t’appelle, o nuit,   

rednds-moi tes mensonges; 

Reviens, reviens radieuse, 

Reviens, o nuit mysterieuse! 

aduh! aduh 

Kesedihan membangunkanku dari 

mimpi 

aku memanggilmu, oh malam 

beri aku lagi khayalan mu 

kembali, kembali dalam cahaya 

Kembali, oh malam yang misteri! 

 

 

c. Analisis Teknik 

Dibutuhkan penghayatan yang mendalam. Repertoar ini sangat 

ekspresif, dibutuhkan placement yang baik, kapasitas rongga 

diperbesar, dan  support diagfragma aktif dalam menyayikan frase yang 

panjang, seperti pada birama 44-47. 

 

4. Vocalise 

a. Analisis Historis 

Sergei Rachmaninoff, lahir di Onega, Russia, 1 April 1873, dan 

meninggal di Beverly Hills, California, 28 Maret 1943. Vocalise adalah 

versi asli dari kumpulan 14 lagu yang dikerjakan oleh Rachmaninoff 

1910 dan disempurnakan pada 1912.
20

  

 

b. Analisis Struktural 

“Vocalise” adalah karya Romantic yang memiliki beberapa 

perubahan tanda sukat, yaitu pada birama pertama tanda sukat 4/4, 

kemudian pada birama kedua tanda sukat berubah  menjadi 2/4, pada 

birama 3-16 berubah lagi 4/4, pada birama 17 berubah menjadi 2/4, 

pada birama 18-31 tanda sukat menjadi 4/4, pada birama 32 tanda sukat 

menjadi 2/4 dan pada birama 33-43 tanda sukat berubah menjadi 4/4. 
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Karya ini memiliki tonalitas E mayor. Tempo Lentamente e molto 

cantabile yaitu sedikit rubato, lambat dan lebih riang. Dinyanyikan 

dengan vokal ah,oh,u,o, atau dapat juga dengan cara 

mengkombinasinya. Repertoar ini mempunyai ekspresi yang sangat 

kompleks sekali. Pada birama 1-18 bagian A, Lentamente e molto 

cantabile yaitu dinyanyikan lambat dan lebih riang. Pada birama 1 

dinyanyikan dengan lembut kemudian Cressendo, lalu piano pada 

birama 2, 3, dan 4-5. Kemudian trill  pada birama 6.  Pada birama 7-17 

Mezzo forte  dan poco piu animato yaitu sedikit lebih hidup. Pada 

birama 17-18 ritenuto diperlambat. Sampai dengan birama 18 di ulang 

lagi dari birama 1 kemudian masuk kamar 2.  

Birama 19-32 merupakan bagian B, poco piu animato yaitu 

sedikit lebih bergerak. Cressendo kemudian piano pada birama 20, 

Forte pada birama 21, Diminuendo lalu piano  kemudian a tempo pada 

birama 23, Forte pada birama 25, Fortesisimo pada birama 28, 

Diminuendo pada birama 29, Piano pada birama 31. Kemudian diulang 

kembali dari birama 19, lalu masuk kamar 2 pada birama 33. Pada 

birama 33-37 espressivo untuk piano, birama 38 a tempo dan birama 

39-42. 

 

Tabel 2.8. Analisis Struktur “Vokalise” 

Birama  Keterangan  

Birama 1-18  Bagian A 

Birama 19-32  Bagian B 

Birama 33-42  Bagian C 

 

 

c. Analisis Teknik 

Dibutuhkan support diagfragma yang aktif, tubuh rileks, rongga 

bulat. Penghayatan mendalam dan kelenturan suara sangat dibutuhkan, 

walaupun lagu ini berbentuk vokalisasi, gambaran melodi dan dinamika 
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tiap birama sangat imajinatif dan indah. “Vocalise” mempunyai fokus 

suara yang lembut, keindahan harmoninya begitu menghipnotis dan 

mengandung suatu pesan yang jelas bahwa “musik adalah 

menyampaikan sesuatu yang indah”.  

Vocalise ini disusun untuk vokal, dilihat dari struktur pitch, 

kebebasan penyanyi dalam mengekspresikan suaranya, gesture, 

infleksi, ekspresi dengan intensitas konsentrasi yang stabil. 

 

5. Vissi D’Arte 

a. Analisis Historis 

Giacomo Puccini lahir di Lucca 22 Desember 1858 dan 

meninggal di Brussels 29 November 1924. Giacomo Puccini 

merupakan komponis Italia yang sukses akan karya-karya operanya 

setelah Verdi. Karya terkenalnya antara lain Le Villi, Manom, La 

Boheme, Tosca, Madama Butterfly dan opera terkenal lainnya.
21

 

Salah satu karyanya yang dinyanyikan dalam resital berjudul 

“Vissi D’Arte”. Karya ini merupakan salah satu lagu dalam opera  

Tosca  gaya Romantic yang dibuat Giacomo Puccini, liberato dari Luigi 

Illica (1856-1919), Guiseppe Giagosa (1847-1908) dan Victorian 

Sardou (1831-1908). Dinyanyikan oleh karakter Sopran bernama Floria 

Tosca. Di publikasikan pada tahun 1900 dan konser pertamanya 

diadakan di Teatro Constanzi 14-01-1900.   

Opera Tosca merupakan kisah cerita dari Floria Tosca yang 

dikreasikan oleh Victorient Sardou pada 1887. Tosca bercerita tentang 

idealis dan kekuatan. Karakter operanya bukan menceritakan tentang 

kalangan  rakyat rendah ataupun kaum borjuis, bukan pula tentang 

kedudukan sosial, namun menceritakan tentang kehidupan natural 

mereka dan idiologi mereka. Sumbernya berasal dari sejarah dan fiksi. 

Latar belakang politik merupakan faktor krusial dari nasib kepopuleran 
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penyayi bernama Floria Tosca dan pelukis bernama Mario Cavaradossi 

yang berwujud idealisme dari revolusi Prancis.
22

 

Floria Tosca adalah penyanyi yang sangat terkenal di jamannya, 

ia mencintai seorang pelukis bernama Mario Cavaradossi. Namun 

Scarpia memenjarakan Mario dan menyiksanya. Karena tuduhannya 

kepada Mario menyembunyikan narapidana bernama Cesare Angelotti. 

Namun Scarpia membuat perjajian kepada Tosca bahwa Mario akan 

aman jika Tosca menyerahkan cintanya kepada Scarpia. Disitulah 

Tosca mengalami dilema yang sangat berat kemudian ia membebaskan 

diri dari Scarpia dan menyayikan lagu “Vissi D’Arte”. Repertoar ini 

bercerita tentang Tosca yang memohon kepada Tuhan atas penderitaan 

hatinya. Keutuhan hidupnya ia dedikasikan untuk seni dan cinta dan 

untuk apa? Untuk dihadiahi duka cita dan kemalangan? Tosca terus 

mengadu kepada Tuhan. 

Sinopsis: 

1) Adegan I 

Di dalam gereja Sant'Andrea Della Valle ada seorang 

narapidana berkebangsaan Roma yang dilepas bernama Cesare 

Angelotti. Ia berusaha mencari tempat perlindungan untuk 

bersembunyi. Kemudian ia menemukan tempat untuk bersembunyi 

di dalam kapel pribadi Attavanti. Nampak suatu Sacristan tua yang 

diikuti oleh Mario Cavaradossi seorang pelukis yang sedang 

melukis Mary Magdalene. Dengan rambut pirang yang terkucir, 

lukisan Mario terinspirasi oleh adik perempuan Angelotti yaitu 

Marchesa Attavanti. Mario tidak pernah berkenalan dengan 

Marchesa, tapi ia pernah melihat gadis itu di kota. Sebagai 

lukisannya, dia mengambil patung kecil Floria Tosca yaitu penyayi 

yang sangat dikaguminya. Ia mengambil patung dari kantonganya 
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untuk dipadukan dengan kecantikan Marchesa Attavanti, dari itulah 

lukisannya. 

Setelah Sacristan Mutter menolak lukisan Mario dan 

meninggalkannya. Anggelotti muncul dari tempat 

persembunyiannya untuk berbicara dengan Mario. Keduanya telah 

menjadi teman dan berbagi kepercayaan politis yang serupa. Mario 

sangat senang kepada Angelotti, kemudian ia memberi makan dan 

minum untuknya sebelum Mario memintanya kembali ketempat 

persembunyian. Tosca mendengar percakapan Mario dan mendekati 

kapel. Tosca adalah wanita pencemburu ia memberi pertanyaan 

kepada Mario tentang keimanan dan cinta untuknya, sebelum dia 

mengingatkan Mario rencana pertemuannya sore nanti. Kemudian 

sekilas Tosca melihat lukisan yang membuat dirinya marah, dengan 

segera ia mengenali lukisan itu sebagai gambar Marchesa Attavanti. 

Setelah sedikit penjelasan dan nasehat, Mario dengan mudah 

menenangkan Tosca. Ketika Tosca meninggalkan Capel. Angelotti 

kembali mengatakan kepada Mario tentang rencananya untuk 

mendapatkan jalan keluar. Ditengah percakapan mereka, tiba-tiba 

terdengar suara meriam. Hal itu menandakan keberadaan Anggelotti 

yang sudah ditemukan. Dua laki-laki dengan cepat menuju 

kediaman Mario. Sacristan masuk kembali ke gereja bersama 

kelompok penyayi untuk  Te Deum. Kemudian datang kepala polisi 

rahasia, Baron Scarpia dan beberapa orang suruhannya. Kemudia 

mereka memberi sejumlah pertanyaan kepada para kaum tua 

Sacristan, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Ketika Tosca 

kembali ke gereja, Scarpia menunjukan lambang keluarga Atavantti 

yang tertulis diatasnya. Kecemburuan Tosca pun semakin 

memuncak dan ia pun segera bergegas menuju kediaman Mario 

karena telah berbohong. Scarpia selalu mencurigai Mario dan 

mengirim orang-orangnya untuk mengikuti Tosca. Scarpia 
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kemudian merancang misi untuk membunuh Mario dan tujuanya 

untuk mendapatkan Tosca. 

2) Adegan II 

Diapartemen Scarpia, Farnese Palace disore hari. Scarpia 

menghimpun rencananya dan mengirim pesan kepada Tosca untuk 

bergabung makan malam dengannya. Sejak orang-orang suruhan 

Scarpia tidak berhasil menemukan keberadaan Anggelotti, orang-

orang Scarpia membawa Mario untuk diberi pertanyaan sebagai 

gantinya. Tosca pun mendengar pertanyaan yang diajukan kepada 

Mario.  Ketika Tosca sampai diapartemen Scarpia, Mario memberi 

intruksi kepadanya untuk tidak mengatakan apapun sebelun Mario 

dibawa keruang lain untuk penyiksaan. Scarpia mengatakan kepada 

Tosca bahwa dirinya (Tosca) dapat melindungi Mario dari berbagai 

rasa sakit jika Tosca mengatakan keberadaan Angelotti 

bersembunyi. Untuk sementara waktu Tosca bersikuat dan berkata 

tidak kepada Scarpia. Bagaimanapun, ketika triakan Mario semakin 

keras dan lebih putus asa. Tosca pun menyerah dan memberi tahu 

kepada Scarpia tentang rahasia mereka. Ketika Mario dibawa 

kembali keruangan. Scarpia menjadi sangat marah kepada Tosca, 

setelah memberi tahu keberadaan Angelotti.  Tiba-tiba telah 

diumumkan bahwa Napoleon menang dalam peperangan di 

Marengo. Berita itu merupakan pukulan keras bagi Scarpia dan 

Mario pun bersorak kemenangan. Dengan seketika Scarpia 

menangkap Mario dan memasukannya ke penjara. Akhirnya sendiri 

dengan Tosca, Scarpia berkata kepada Tosca bahwa ia dapat 

menyelamatka jiwa kekasihnya asalkan Tosca mau memberikan 

cintanya kepada Scarpia. Tosca membebaskan diri dan kemudian  

“Vissi D’Arte”. Keutuhan hidupnya ia dedikasikan untuk seni dan 

cinta dan untuk apa? Untuk dihadiahi duka cita dan kemalangan? 

Tosca berdoa kepada Tuhan. Salah satu orang Scarpia bernama 

Spolleta, masuk keruangan dan mengatakan kepada Scarpia bahwa 
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Angelotti bunuh diri. Scarpia kemudian mengumumkan bahwa 

Mario harus dieksekusi mati kecuali jika Tosca menyerah 

kepadanya. Tosca pun akhirnya setuju atas rencananya. Dengan 

kondisi menyedihkan seperti ini, baik untuk keduanya dapat 

melarikan diri. Scarpia pun senang dengan kembalinya Tosca dan 

memberi pesan kepada Spontella untuk meniadakan eksekusi mati 

kepada Mario. Sebelum menandatangani kontrak yang sudah dibuat 

oleh keduanya. Spontella pun merasa bingung dan pergi. Kemudian 

Scarpia mendekati Tosca untuk sebuah pelukan, lalu Tosca 

mengambil pisau dan menusuknya di meja makan sampai akhirnya 

Scarpia mati. Kemudian Tosca mengambil dokumen dari tangan tak 

bernyawa itu lalu meletakan lilin didekat badanya dan meletakan 

salib di dadanya. 

3) Adegan III 

Awal sebelum matahari terbit, Mario yang ada dalam kastil 

Sant’Angelo diberi tahu bahwa ia hanya mempunyai waktu satu jam 

lagi untuk hidup. Ia menolak dewan dengan seorang imam dan 

menulis surat untuk kekasihnya Tosca. Mario tidak kuasa mampu 

melengkapi surat itu dan menyudahinya. Sebelum Mario di bawa 

untuk eksekusi mati, Tosca menyerbu masuk untuk menceritakan 

apa yang sudah terjadi. Mario sangat gembira akan pertemuanya 

dengan Tosca, tangan yang lembut dan manis nya harus membunuh 

Scarpia demi hidup Mario. Tosca menjelaskan bahwa eksekusi mati 

yang akan dijalaninya hanyalah pemalsuan belaka, tidak ada peluru 

yang dipasang. Kemudian Mario pun dibawa dan Tosca 

ditinggalkan, Tosca pun tidak sabar menunggu penantiannya. 

Ketika pelaksanaan dilaksanakan dan meriam ditembakan. Tosca 

berteriak sekeras-kerasnya bengan kebahagiaan yang sangat besar. 

Ketika semua orang meninggalkannya, Tosca pun cepat-cepat 

mendatangi dan memeluk Mario. Dia mengatakan kepada Mario 

untuk cepat-cepat melarikan diri dari kota sebelum jasad Scarpia 



36 
 

ditemukan. Tetapi Mario hanya membungkuk dan tidak ada gerakan 

dari tubuhnya, Tosca pun sadar bahwa Mario telah mati. Scrpia 

telah menghianati perjanjiannya, pluru riil yang digunakan 

menembus badan Mario. Teriakan dan tangisanpun terdengar dari 

kejauhan manakala jasad Scarpia telah ditemukan. Spontella dan 

pasukannya berbondong-bondong untuk menghentikan Tosca. 

Toscapun menghindar dan dengan tangisan terakhirnya ia 

melemparkan dirinya keluar dari benteng dan berujung dengan 

kematian. 

 

b. Analisis Struktural 

Vissi D’Arte dinyanyikan dalam bahasa Italy, memiliki tanda 

sukat 2/4 dan tonalitas G mol pada birama 1-13 dan perubahan tanda 

sukat 4/4 dan tonalitas E mol pada birama 14-35. Tempo Andante 

Lento, apassionato yaitu berjalan lambat dengan penuh passion. 

Birama 1-13 merupakan bagian A. Kemudian birama 1-9 terdapat 

istilah dolcissimo, con grante sentimento yaitu dinyanyikan manis 

dengan penuh perasaan yang besar, dan pada piano con molta dolcezza 

yaitu dimainkan lebih manis. Birama 10-13 poco allargando con anima 

yaitu dinyanyikan sedikit melebar dan semangat.  

Birama 14-25 merupakan bagian B, iringan piano birama 14 

dolcissimo, con grande sentimento yaitu dimainkan manis, dengan 

penuh perasaan yang besar. Birama 15-19  con grande sentiment yaitu 

dinyanyikan dengan penuh perasaan yang besar. Birama 20-25 con 

anima yaitu dinyanyikan dengan hati dan semangat kuat.  

Birama 26-34 bagian C, birama 26-29 dolcissimo atau manis 

dimainkan lembut ppp untuk iringan piano. Dinyanyikan dengan 

ekspresi penuh harapan, Cressendo pada birama 29. Birama 33 Molto 

allargando yaitu sangat melebar, kemudian birama 34 Rallentando 

yaitu sedikit diperlambat dan birama 35 Cadenza. 
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Tabel 2.9. Analisis Struktur “Vissi d’arte” 

Ekspresi Keterangan  

Birama 1-13 Bagian A 

Birama 14-25 Bagian B 

Birama 26-34 Bagian C 

 

Lirik terjemahan: 

“Vissi d’arte” 

Vissi d’arte, vissi d’amore,  

 

Non feci mai male ad anima viva! 

 

Con man furtive   

Quante miserie conobbi aiuta  

Sempre con fe’sincera   

La mia preghiera   

Ai santi tabema coli Sali 

  

Sempre con fe’sincera   

Diedi fiori agli altar  

 

Nell’ora del dolore   

perche, perche Signore,  

perche me ne rimuneri cosi?  

 

 

diedi gioielli della Madinna 

almanto, 

e diedi il canto agli astir, al ciel, 

  

Aku hidup untuk seni, aku hidup 

untuk cinta, 

Aku tidak pernah merugikan 

jiwa yang tinggal 

dengan tangan bijaksana 

aku bebas dari semua 

kemalangan yang aku temui 

selalu dengan iman setulus hati 

dalam doa ku mawar untuk 

tempat suci 

selalu dengan iman setulus hati 

aku mendekorasi altar dengan  

bunga-bunga 

saat dalam berduka 

kenapa, kenapa Tuhan 

Kenapa Engkau memberi 

penghargaan kepadaku 

demikian? 

aku memberikan perhiasan 

untuk Madonna’s mantle 

dan memanjatkan lagu untuk 

bintang dan surga 
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che ne ridean piu belli.  

  

Nell’ora del dolore   

perche, perche Signore,  

  

ah perche me ne rimuneri cosi?

  

yang berkilau dengan lebih 

indah 

saat dalam berduka 

kenapa, kenapa Tuhan 

Ah kenapa Engkau memberi 

penghargaan kepadaku 

demikian? 

 

c. Analisis Teknik 

Membutuhkan penghayatan yang sangat mendalam, suara harus 

bulat, kapasitas rongga mulut diperbesar, tubuh rileks dan vibra 

natural. Dibutuhkan placement yang baik untuk memudahkan dalam 

membidik nada pada birama 1,8,20,33 dan menyayikan nada panjang 

pada birama 128-130, dengan cara support diagfragma aktif dan stabil.  

 

4) Měsíčku na nebi hlubokém 

a. Analisis Historis 

Antonio Dvořák lahir di Nelahozeves, nr Kralupy 8 September 

1841 dan meninggal di Prague, 1 Mai 1904. Dvořák adalah komponis 

asal Ceko. Bersama Smetana, Fibich dan Janacek, Dvorak dinobatkan 

sebagai salah satu komponis nasionalis Ceko pada abad ke-19.
23

 Karya-

karya yang dibuat berupa opera, choral, musik orchestra, simponi, 

overture, musik chamber, musik untuk piano, musik untuk vokal duet 

dan solo.
24

 

Rusalka (ru’salka) Op.114 karya Opera kesembilan yang 

dipublikasikan pada 1900, opera ini bercerita tentang legenda mitologi. 

Seorang bidadari air bernama Rusalka yang jatuh cinta kepada 

manusia, ia seorang pangeran. Antonín Dvořák menggunakan libretto 
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karangan Jaroslav Kvapil (1868-1950), berdasarkan cerita legenda yang 

ditulis oleh Karel Jaromír Erben dan Božena Němcová.
25

 Rusalka 

adalah satu dari karya populer lainnya yang sukses ditampilkan di 

Opera House. Lagu Romantic berjudul "Song to the Moon"/ "Měsíčku 

na nebi hlubokém" dinyanyikan dalam bahasa Ceko oleh sopran, 

karakter: Rusalka. 

Terdapat perbedaan yang kuat dan kontras  antara dunia peri yang 

menggambarkan kekuatan dari alam dimana musik yang dimasukan 

menggunakan Triad Augmented, dengan progresi yang tidak biasa dan 

nuansa warna instrumentasi yang tinggi. Kemudian dunia manusia yang 

lebih harmonis dan orkestrasi tradisional. Ketebalan leitmotif 
26

 yang 

mengacu pada nuansa kealaman natural, ratapan, kutukan, dan nasib, 

dikombinasikan oleh motif yang dibuat Dvorak. Motif personal 

Rusalka dibuat dengan ekspresi yang variatif, sangat natural, dan aksi 

yang dramatis.
27

  

 

Sinopsisi: 

1) Adegan I 

Di tepi perairan danau yang bersih dan indah, ada tiga peri 

yang riang gembira menari untuk menggoda Goblin air bernama 

Vodnik, penguasa danau yang hidup dibawahnya. 

Duduk diantara cabang pohon-pohon yang menjalar di air, 

Rusalka seorang peri air merajuk dan menatap dengan penuh 

keinginan dari kejauhan. Rusalka menceritakan kepada ayahnya 

Vodnik, bahwa ia telah jatuh cinta kepada seorang pangeran yang 

sering mengunjungi danau untuk berenang. Walaupun mereka tidak 

dapat dilihat oleh manusia, Rusalka selalu tidak peduli dan mencoba 

memeluk pangeran dengan ombak warna birunya, dan pangeranpun 
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tidak acuh pada keberadaannya. Ia meminta Vodnik untuk 

mengubahnya dalam bentuk manusia. Vodnik pun mengatakan pada 

Rusalka bahwa manusia itu penuh dosa, dan tanpa keraguan 

sedikitpun Rusalka menjawab bahwa manusia juga penuh dengan 

cinta. Vodnik pun tidak kuasa mengubah pikiran putrinya. Dengan 

rasa malas ia mengatakan pada Rusalka untuk bertemu dengan 

tukang sihir bernama Jezibaba yang hidup di pondok kecil dekat 

danau. Vodnik kemudian kembali kebawah danau dan Rusalka 

muncul ke permukaan danau, berdoa dan memohon kepada bulan 

untuk mengungkapkan perasaan cintanya, Rusalka  lagu berjudul 

“Mesicku Na Nebi Hlubokem”. 

Setelah berdoa, Rusalka pergi ke tempat Jezibaba. Setelah 

Rusalka bercerita semua kepada Jezibaba, ia pun tidak sabar 

menunggu bimbingan dari Jezibaba. Jezibaba bisa membuat satu 

ramuan yang dapat mengubah bentuk Rusalka menjadi wujud 

manusia. Tetapi ada syarat dalam meminum ramuan itu. Pertama 

jika meminum ramuan itu maka ia akan kehilangan  suaranya. 

Kedua, jika pemburu menghianatinya maka keduanya akan dikutuk 

selamanya. Lagi-lagi Rusalka hanya fokus teradap cintanya pada 

pangeran. Dengan cepat Rusalka menyetujuinya dan langsung 

meminum ramuan yang telah dibuat Jezibaba. 

Suatu hari pangeran datang kedanau dengan untuk memburu 

kijang putih dipadang rumput. Nampaknya kijang itu pun lenyap, 

pangeran merasa tidak nyaman dengan perasaannya dan ia pun 

memutuskan untuk pergi. Beberapa saat perjalanan, pangeran 

melihat Rusalka dengan rambut panjang yang indah, menari dengan 

cantiknya. Pangeran pun memeluknya kemudian memintanya pergi 

ke kastilnya. Lalu teriakan menyedihkan terdengar dari bawah 

danau. Para saudara-saudara Rusalka hanya dapat meratapi 

keberangkatannya. 

2) Adegan II 
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Dikebun luar istana, seorang pegawai dapur dan pengawas 

binatang buruan bergosip tetang pangeran. Kabar itu terdengar oleh 

penyihir. Anak perempuan bisu yang tak dikenal tidak akan lama 

mengalihkan perhatian pangeran. Di samping itu, pangeran harus 

siap menujuk salah satu putri asing untuk dinikahi. Namun 

pangeran masih putus asa. 

Pangeran masuk ke istana bersama Rusalka di sisinya. 

Seorang putri mendekati mereka dan berkata kepada pangeran 

untuk tidak melibatkan tamu asing. Pangeran pun langsung 

memeluk rusalka disamping temperatur badannya yang dingin, 

pangeran menceritakan bagaimanapun Rusalka adalah miliknya. 

Purti itupun kemudian mengejek mereka dan berbisik, jika pangeran 

tidak bisa jadi miliknya, maka ia pun akan menyingkirkan 

keduanya. Pangeran mengantar Rusalka menuju kamar untuk 

besiap-siap menghadiri pesta pada sore hari. Lalu Sang Purti pun 

mendapat kesempatan merayu pangeran. Dalam waktu singkat, 

Sang pangeran pun mulai menyukai Sang putri. Disamping Rusalka 

bersiap-siang, sang pangeran dan purti itu menari dan bernyanyi 

bersama tamu lainnya. 

Malam itu Vodnik merasakan sesuatu yang kacau. Setelah ia 

membuat jalan keluar dari kedalaman kolam istana. Ia melihat 

Rusalka yang menangis berlari keluar dari istana. Rusalka telah 

menyerah dan meminta maaf kepada ayahnya. Bagaipanapun dia 

adalah peri bukan wanita, dia tidak bisa mati tapi dalam hidupnya 

hatinya kosong. Dibelakangnya, pangeran dan putri asing itu berdua 

ditaman dan menggoda satu sama lain selayaknya pecinta muda 

lakukan. Pangeran mengaku cinta kepadanya. Upaya terakhir 

Rusalka mencoba merangkul pangeran sekali lagi. Namun paneran 

malah mendorongnya dan mengatakan dia dingin seperti es. Vodnik 

pun muncul dan membawa Rusalka kembali ke air. Dan berkata 
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pada Rusalka, pangeran sudah menjadi anjing piaraan putri asing itu 

dan Rusalka pun tertawa. 

3) Adegan III 

Dengan penuh kesedihan, Rusalka meminta Jezibaba untuk 

memberi tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah nasibnya. 

Jezibaba memberinya belati dan memerintah Rusalka untuk 

membunuh pangeran yang menghianatinya. Hanya dengan itu 

Rusalka dapat bebas dari hukumannya. Namun Rusalka melempar 

belati itu ke danau. Dia tidak akan mengambil kebahagiaan 

cintanya. Sebaliknya, dia memberikan nasibnya dan berubah 

menjadi semangat kematian. Dia akan hidup di kedalaman paling 

gelap di danau itu dan hanya akan keluar apa malam hari, untuk 

memikat manusia kedalam perangkap kematiannya. Para 

saudaranya tidak mau berhubungan dengannya sejak ia kehilangan 

kegembiraannya. 

Pengawas binatang dan pemasak dapur mencari Jezibaba dan 

menuduh Rusalka sebagai penyihir. Terutama setelah menghianati 

pangeran. Vodnik seram tiba-tiba datang mempertahankan Rusalka 

dan berteriak dengan petir bahwa pangeran telah menghianati 

cintanya. Orang-orang pun menjadi ketakutan dan melarikan diri. 

Pohon sakral pun menangis setelah Vodnik menceritakan kisah 

Rusalka. 

Malam itu, pangeran berjalan ke padang rumput sendirian 

mencari White Doe. Namun pangeran itu pun merasakan Rusalka 

dekat dengannya, lalu pangeran itu memanggilnya. Meskipun 

Rusalka telah menjalani hidup barunya, dia tetap datang 

menghampiri pangeran. Kemudian Rusalka menyampaikan tetang 

kekecewaannya terhadap pangeran. Sang pangeran meminta maaf 

dan meminta untuk mencium Rusalka sekali lagi. Dengan sangat 

menyesal Rusalka memberi tahu bahwa ciumannya akan membawa 

pada kematian dan hukumannya. Meskipun itu konsekuensinya, 
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pangeran tetap mencium Rusalka dan kemudian mati dipelukannya. 

Dengan manis, Rusalka berterimakasih kepada pangeran, karena 

sudah mencintainya. Vodnik hanya meratapi bahwa semua 

pengorbanan hanyalah sia-sia, Rusalka dan semua siluman lainnya 

turun kedalam danau. 

 

b. Analisis Struktural 

Mesicku na nebi hlubokem dinyanyikan dengan dengan bahasa 

Ceko. Memiliki tanda sukat 3/8 dan tonalitas Eb minor. Tempo 

Larghetto 112-116. Harmonisasi yang menggambarkan dunia peri dan 

kekuatan dari alam, dimana musik yang dimasukan menggunakan 

Triad Augmented, progresi yang tidak biasa dan nuansa warna 

instrumentasi yang tinggi. 

 Birama 1-46 merupakan bagian A. Pada birama 1-22  introduksi, 

Larghetto yaitu agak lambat, birama 1-3 Forte, birama 2-3 

Accelerando, Birama 4 Diminuendo, kemudian p lembut pada birama 

5-8, birama 6-8 Ritardando.  A tempo pada birama 9-16, birama 17-19 

Ritardando. Triad augmented dimainkan dengan accelerando, 

menggambarkan suasana danau dan sesuatu yang muncul dari dalam air 

menuju permukaan danau. Kembali A tempo pada birama 19-22, 

susunan melodi berbentuk repetition. Birama 23-45 tema A, p pada 

birama 23 kemudian melebar pada birama 24-29, Cresscendo pada 

birama 31-33, Ritardando pp pada birama 34, Kembali a tempo pada 

birama 35-41, Melebar Cressendo pada birama 39-41, Ritardando pp 

pada birama 34-44 dan terdapat fermata pada birama 44, Kembali a 

tempo pada birama 45-46. Menggambarkan suasana danau yang tenang 

dan pemujaan terhadap indahnya bulan. 

Birama 47-69 bagian B, birama 47-61 Molto espressimo yaitu 

lebih ekspresif, menggambarkan permohonan penuh hasrat ingin 

bertemu cintanya.  
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Birama 70-97 bagian A’, terdapat Rit. birama 85, kemudian A 

tempo birama 86, lalu cressendo pada birama 90 dan mezzoforte birama 

92. Birama  Rit.poco a poco yaitu diperlambat sedikit demi sedikit, 

menggambarkan menggambarkan permohonan penuh hasrat ingin 

memiliki cintanya. 

Birama 98-125 bagian B’, A tempo pada birama 98-112, Rit. pada 

birama 113, P  pada birama 121-125. Transisi pada birama 114-120, 

cressendo  pada birama 126, Poco accelerando  pada birama 128, 

menggambarkan permohonan yang kuat terhadap bulan. birama 128-

131 Cadenza.  

 

Tabel 2.10. Analisis Struktur “Mesicku na nebi hlubokem” 

Birama Keterangan 

Birama 1-46 Bagian A 

Birama 47-69 Bagian B 

Birama 70-97 Bagian A’ 

Birama 98-125  Bagian B’ 

 

Lirik tejemahan: 

 “Mesicku na nebi hlubokem” 

Mesicku na nebi hlubokem  

Svetlo tve daleko vidi   

Po svete bloudis sirokem  

 

Divas se v pribytky lidi.  

 

Po svete bloudis sirokem  

 

Divas se v pribytky lidi.  

 

Bulan  di langit yg luas 

cahaya mu terlihat  sangat jauh 

Engkau berkelana memutari seluruh 

bumi 

Engkau melihat kedalam rumah-

rumah orang 

Engkau berkelana memutari seluruh 

bumi 

Engkau melihat kedalam rumah-

rumah orang 
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Mesicku, postuj chvili,  

rekni mi, rekni,   

Kde je muj mily,  

Mesicku, postuj chvili,  

 rekni mi, rekni,   

Kde je muj mily,   

Rekni mu, stribrny mesicku,  

 

Me ze jej objima rame,  

Aby si alespon chvilicku  

Vzpomenul ve sneni na mne.  

 

Zasvet  mu do daleka,   

zasvet  mu, rekni mu,   

rekni, kdo tu nan ceka;  

Zasvet  mu do daleka,   

zasvet  mu, rekni mu,   

rekni, kdo tu nan ceka;  

O mne-li duse lidska sni,  

At’se tou vzpominkou vzbudi!  

Mesicku, nezhasni, nezhasni,  

 

Mesicku, nezhasni!  

bulan, berhentilah sejenak, 

jawab aku, jawab  

dimana cinta sejati ku, 

bulan, berhentilah sejenak, 

jawab aku, jawab  

dimana cinta sejati ku, 

katakan padanya, oh bulan yang 

indah 

begitu lenganku memeluknya 

setidaknya sesaat ia  

mungkin melihat ku didalam 

mimpinya 

beri ia cahayamu dari jauh 

beri ia cahayamu, katakan padanya 

katakan, bahwa aku menunggu disini 

beri ia cahayamu dari jauh 

beri ia cahayahu, katakana padanya 

katakan, bahwa aku menunggu disini 

jika hati manusia itu mimpiku 

Biarkan visi ini membangkitkannya 

bulan, tetaplah bersamaku, tetaplah 

bersamaku 

bulan, tetaplah bersamaku! 

  

c. Analisis Teknik 

Karya ini mempunyai harmonisasi yang indah. Memerlukan 

teknik vokal yang tinggi untuk  karya ini, harus sangat stabil dalam 

nya, range nada yang rendah dan tinggi sering dijumpai pada setiap 

birama. Teknik vokal yang digunakan antara lain: fokus suara, rongga 

bulat dan kapasitas diperbesar , support diagfragma , kelenturan suara, 

dan vibra natural. Di butuhkan support diagfragma aktif dan placement 
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yang baik pada birama 47, 98, 100 dan dibutuhkan nafas panjang pada 

birama 128-130. 

 


