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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

A. Periode Barok 

Kata "Barok" itu berarti "mutiara yang tidak berbentuk wajar", sangat pas 

dengan seni dan perancangan bangunan pada era ini. Pada zaman tersebut, 

piano belum ditemukan, dan komposisi  dikarang untuk hapsicord. Partitur 

musik pada zaman Barok ditandai dengan tidak adanya iringan atau 

polifoni.Musik barok biasanya hanya menggambarkan satu jenis emosi 

saja.6hef  barok jarang mempunyai modulasi atau rubato. 

1. Ah! Mio Cor 

Analisa Historis 

Karya ini merupakan bagian dari opera“Alcina”  karyaGiorgio 

Federico Handel. Beliau lahir di Jerman, 23 Februari 1685, meninggal di  

London, 14 April 1759. Handel merupakan 6hef a6r pada periode Barok 

akhir, Komposisi Handel membawa pengaruh besar bagi perkembangan 

6hef  khususnya opera di Itali. Handel dikenal sebagai 6hef a6r yang 

sangat produktif dalam menghasilkan karya, dan dalam sejarah disebut 

sebagai 6hef a6r opera yang terkenal di seluruh Eropa. 1 

Alcina adalah salah satu karya opera terpopuler milik Händel.Opera ini 

dipengaruhi oleh opera Perancis, musiknya ringan, anggun, dan tidak begitu 

dramatis seperti kebanyakan opera Handel.Komposisi “Ah!Mio Cor” 

merupakan pengakuan cinta Alcina kepada Ruggiero.Frase vokalnya pendek, 

menggambarkan detak jantung dan tetesan airmata, dengan iringan yang 

terkesan putus-putus.  

                                                 
1Carol Kimball’s.Song: A Guide to Art Song Style and Literature (Winconsin. Hal leonard 

2006) 37 
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Analisa Struktur 

Tabel 2.1.Terjemahan Lirik “Ah! Mio Cor” 

       Lirik             Terjemahan 

 

Ah! Mio cor! Schernito 

sei! 

Stelle! Dei! Nume 

d’amore! 

Traditore! T’amo tanto, 

 

puoi lasciarmi sola in 

pianto, 

oh dei! Perché? 

Ma, 7hef a gemendo 

Alcina? 

Son reina, è tempo 

ancora: 

resti o mora, peni sempre, 

o torni a me. 

 

Ah! Hatiku! Lelahkah dirimu! 

Bintang! Dewa! Dewa cinta! 

 

Pengkhianat! Aku sangat 

mencintaimu, 

kamu bisa meninggalkan saya 

sendiri menangis, 

oh Tuhan! Mengapa? 

Tapi, apa yang dilecehkan 

Alcina? 

Aku ratu, aku masih punya 

waktu, 

Tetap atau mati, sakiti 

selamanya, 

atau kembali padaku 

Tabel 2.2 Analisa Struktur “Ah! Mio Cor” 

Birama Keterangan 

1 - 16/1 Introduksi 

16/2 - 51 Bagian  A 

51 - 55 Bagian Interlude 

57 - 92 Bagian B 

93 - 101 Postlude 

 

Lagu ini menggunakan tonalitas  G minor,  sukat 3/4, dan tempo 

Andante stretto. Lagu ini berstruktur A B.  Bagian A diawali dengan 

introduksi yang dimainkan oleh instrumen piano yaitu pada birama  1-15. 
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Pada birama  17/3 vokal mulai masuk, bagian A memiliki sebelas frase 

dan bagian B  memiliki 10 frase utama dan satu frase tambahan yang 

digunakan sebagai penegasan lagu. Bagian B memiliki teks yang sama dengan 

bagian A  namun memiliki variasi melodi sehingga menimbulkan kesan yang 

berbeda  dari bagian A. Dalam resital ini lagu “Ah! Mio Cor” dipilih untuk 

mennggambarkan masa awal penulis  belajar vokal.  
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Notasi 2.1 Analisis “Ah! Mio Co” 
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Analisa Teknik 

 Secara keseluruhan yang perlu diperhatikan dari lagu ini adalah 

intonasi, karena lagu ini memiliki interval yang cukup sulit 

dinyanyikan.Pada awal Frase pertama tertulis a piacerreyang berarti 

penyanyi dapat membawakan bagian awal ini dengan lebih bebas seperti 

rubato.Pada birama selanjutnya kembali ke tempo awal dan lebih 

bergerak.Bagian A dan A' sebaiknya dibawakan berbeda dalam hal 

dinamika, bagian A mezzoforte sedangkan bagian A'forte.Pada akhir 

frase bagian A' tertulis largamente yang artinya dibawakan dengan 

lambat dan penuh penghayatan, pada bagian ini juga terdapat aksen 

sebagai penekanan akhir dari karya ini sehingga perlu dibawakan dengan 

forte dan support nafas yang baik. 

 

B. Periode Klasik. 

Musik pada periode ini cenderung lebih ringan, lebih mudah dimengerti 

dan tidak membingungkan, serta mempunyai struktur yang jauh lebih 

jelas.Melodi yang dimainkan di era ini biasanya lebih pendek dari era 

Barok.Menurut friedrich bluem musik klasik adalah karya seni musik yang 

sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian hingga 

terciptalah suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahanterus.Berikut 

adalah lagu periode klasik yang dinyanyikan dalam  resital vokal ini. 

1.Dalla Sua Pace 

 Analisa Historis 

dari opera “Don Giovanni” judul lengkap “Il dissoluto punito, 

ossia il Don Giovanni”.“Dalla Sua Pace” adalah bagian yang 

memperkenalkan karakter Don Ottavio.Lagu ini menggambarkan 

perasaan Don Ottavio kepada Donna Anna yang kadang memunculkan 

rasa emosioal yang tinggi, serta menggambarkan rasa suka itu yang 

kemudian menjadi cinta.Don Giovanni adalah sebuah opera dengan dua 

bagian, musik oleh Wolfgang Amadeus Mozart dan libretto oleh Lorenzo 

da Ponte.Opera ini pertama kali dipertunjukkan di Estates Theatre di 
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Praha pada 29 Oktober 1787.Wolfgang Amadeus Mozart lahir 27 Januari 

1756, meninggal 5 Desember 1791. Mozart disebut-sebut sebagai anak 

jenius karena dia menunjukkan kemampuan luar biasa bermain musik 

dari kecil, bahkan pada usia lima tahun Mozart sudah membuat tiga buah 

komposisi dalam beberapa minggu. Mozart juga bermain di depan para 

bangsawan Eropa, di usia delapan tahun Mozart membuat karya simfoni 

pertamanya, dan pada usia 14 tahun Mozart sudah membuat opera 

pertamanya yang berjudul “Mitridate, re di Ponto”, yang sukses 

dipentaskan di beberapa tempat.2 

 Analisa Struktur 

Tabel 2.3 Terjemahan Lirik “Dalla Sua pace” 

Lirik Terjemahan 

 

Dalla sua pace la mia 

dipende 

Quel che a lei piace 

vita mi rendeQuel che 

le incresce morte mi dà. 

S'ella sospira, sospiro 

anch'io; 

È mia quell'ira, quel 

pianto è mio; 

E non ho bene, s'ella 

non l'ha. 

 

Sejak damai tergantung apa yang 

membuat sukacita dalam hidupku.  

Apa yang membuat susah adalah 

kematian jika dia mendesah,  

 

Aku menghela nafasku, tetapi 

murka dari Quel piento telah 

menimpaku.  

 

Aku tetap baik-baik saja, meski ia 

demikian berbeda 

 

 

 

 

 

                                                 
2Carol Kimball’s.Song: A Guide to Art Song Style and Literature (Winconsin. Hal leonard 

2006) .42 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitridate,_re_di_Ponto
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Tabel 2.4.Analisis Struktur  “Dalla Sua pace” 

Birama Keterangan 

2 - 17 Bagian A 

18 - 36 Bagian B 

37 - 52/1 Bagian A 

53 - 69 Bagian C 

70 - 74 Postlude 

Lagu ini menggunakan tonalitas  G mayor,  sukat 2/4, dan tempo 

Andante sostenuto. Lagu ini berstruktur A, B, A,  C. 
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Notasi 2.2 Analisis “Dalla Sua pace” 

 

Analisa Teknik 

Lagu ini memerlukan support nafas yang baik supaya intensitas 

suara yang di hasilkan tidak berubah-ubah. Lagu ini sebaiknya 

dinyanyikan dengan ringan, lincah da jelas supaya tetap memunculkan 

karakter Mozart.Karena lagu ini adalah lagu opera Italia sehingga teknik 

belcantosangat dianjurkan.Penyanyi juga perlu lebih menghayati isi dari 

lirik supaya dapat menggambarkan cerita yang ingin disampaikan 

komposer. 

 

 

 

 

 



21 

 

C. Periode Romantik  

Romantik bukan berarti musik di era ini hanya berisi tentang 

cinta.Dinamakan Romantik karena dapat menggambarkan komposisi musik 

pada jangka waktu tersebut.Romantik disini menggambarkan karya-karya 

dan komposisi musik yang lebih bergairah dan jauh lebih ekspresif dari pada 

era-era sebelumnya.Karakteristik utama dari musik Romantik sendiri adalah 

lebih bebas dalam bentuk musik dan ekspresi emosi, serta imajinasi dari 

komponis. Hasil karya dari para komponis juga menjadi semakin kaya 

secara teknik, para pemain musik pada era ini juga mempunyai level sangat 

tinggi.3 

1. Ständchen 

 Analisa Historis 

Merupakan salah satu Lieder Jerman untuk solo vokal dan piano 

karya Franz Schubert, Komposisi ini di buat pada Juli 1826 di Währing, 

Vienna.Komposisi ini dipublikasikan oleh Anton Diabellipada 

1830.Komposisi ini menggambarkan kisah legenda dari Inggris tentang 

Shakespeare's Cymbeline. 

Schubert Lahir di Vienna 31 Januari 1797.Schubert  adalah anak 

kedua belas dari tiga belas bersaudara. Pada umur enam tahun Schubert 

belajar biola dari ayahnya, belajar piano dari kakaknya, dan mulai umur 

tujuh tahun Schubert mendapat les musik dari guru lain. Schubert 

bergabung dalam paduan suara anak di Vienna. Disana Schubert 

mendapatkan pendidikan musik formal, dengan suara tenornya yang 

indah Schubert menarik perhatian Antonio Salieri.Selanjutnya Salieri 

memberikan beasiswa kepada Schubert untuk  belajar di 

ImperialSeminary. Schubert dipercaya untuk memimpin tim orkestra 

sekolah tersebut, dan Salieri pun memberikan kursus privat teori musik 

dan komposisi kepadanya. Schubert  menghasilkan karya-karyanya dan 

                                                 
3 British school college. How to Play in romantic style(London.British school college. 

2003). 10,71 

https://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hring
https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Diabelli


22 

 

mengajar di situ sekitar empat tahun, kemudian dia berhenti mengajar 

sebagai guru dan memilih untuk tidak bekerja.4 

Analisa Struktur 

Tabel 2.5 Terjemahan Lirik  “Ständchen” 

Lirik 
 

Leise flehen meine Lieder 

Durch die Nacht zu dir 

In den stillen Hain 

hernieder, 

Liebchen, komm zu mir! 

Flüsternd schlanke Wipfel 

rauschen In des Mondes 

Licht, 

Des Verräters feindlich 

Lauschen 

Fürchte, Holde, nicht. 

 

Hörst die Nachtigallen 

schlagen? 

Ach! sie flehen dich, 

Mit der Töne süßen Klagen 

Flehen sie für mich. 

Sie verstehn des Busens 

Sehnen, 

Kennen Liebesschmerz, 

Rühren mit den Silbertönen 

Jedes weiche Herz. 

Laguku isyaratkan malam 

yang pelan-pelan datang 

kepadamu. 

Di bawah ketenangan hutan 

kecil, datanglah kepadaku, O 

kekasihku 

Desir lembut ujung dedaunan 

berbisik-bisik di bawah sinar 

purnama. 

Jangan takut pada 

penghianatan yang memata-

matai kita dengan jahat, O 

kasihku 

Dengarkah engkau suara 

burung Bulbul Berkicau? 

Ah! Mereka memberi isyarat 

kepadamu dengan suara 

manis nyanyian mereka. 

Mengisyaratkan Kepadamu 

akan diriku 

Mereka memahami 

                                                 
4Carol Kimball’s.Song: A Guide to Art Song Style and Literature (Winconsin. Hal leonard 

2006) 48 
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Laß auch dir die Brust 

bewegen, 

Liebchen, höre mich 

Bebend harr’ ich dir 

entgegen! Komm, beglücke 

mich! 

keinginan hati, mengerti 

sakitnya asmara. 

Warna indah mereka 

melembutkan setiap hati 

Biarkan mereka juga 

bergerak bersama dadamu, O 

kasih, dengarlah aku! 

Menggigil aku menanti 

dirimu, datanglah, 

senangkanlah  aku.  

 

 

 

Tabel 2.6 Analisi Struktur “Ständchen” 

Birama Keterangan 

1 - 4 Introduksi 

5 - 28 Bagian A 

29 - 36 Interlude 

37 - 60 Repetisi Bagian A 

61 - 73/3 Bagian B 

73/4 - 82 Coda 

 

Lagu ini menggunakan tangga nada D minor, bersukat ¾ dan 

bertempo sedang.Lagu ini berbentuk lieder strophic atau lieder berbait, 

jadi lagu ini berbentuk tema yang di ulang-ulang. Pada bagian piano 

terdapat warna ungu untuk menunjukan bridge. 
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Notasi 2.3 Analisis “Ständchen” 
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 Analisa teknik  

 Lagu ini memiliki nada yang indah dan lirik yang dalam sehingga 

menuntut penyanyi untuk  membawakannya dengan lebih ekspresif. 

Penyanyi harus bisa memfokuskan suara dan memiliki pengaturan nafas 

yang baik supaya warna suara yang dihasilkan dapat sesuai dengan lagu 

ini.  Bagian A dan A' hampir sama namun harus sedikit dibedakan dalam 

hal dinamika, sebaiknya bagian A' lebih intens dibandingakan bagian A. 

di bagian B haru dibawakan lebih forte karena bagian ini adalah klimaks 

dari komposisi ini. 

 

2. Una Furtiva Lagrima 

 Analisa Historis 

“Una furtiva lagrima”yang berarti “Air Mata yang Tersembunyi" 

adalah sebuah karya dari Gaetano Donizetti.Aria ini adalah bagian dari 

opera L'elisir d'amore.Karya ini dinyanyikan pada Babak kedua adegan 

kedua dari opera tersebut.Karya ini dinyanyikan oleh tokoh Nemorino 

setelah dia mendapati obat pengasihan yang dibeli untuk memikat hati 

gadis impiannya yang bernama Adina, Nemorino jatuh cinta kepada 

Adina, namun Adina tidak berminat untuk menjalin hubungan dengan 

seorang pemuda miskin seperti Nemorino.Oleh sebab itu, Nemorino 

membeli obat pengasihan dengan semua uang yang dimilikinya.Obat 

pengasih yang dibelinya sebenarnya hanyalah sejenis anggur merah yang 

harganya murah, dia ditipu oleh seorang pelaut pengembara. 

Domenico Gaetano Maria Donizetti adalah seorang komposer 

Italia. Beliau adalah salah satu komposer utama gaya opera bel canto 

selama paruh pertama abad kesembilan belas. Donizetti lahir di Bergamo, 

Lombardy pada 29 November 1797  Meskipun beliau tidak memiliki 

latar belakang musik, sejak masih kecil beliau diasuh seorang komposer 

bernama Simon Mayr, simon mayr adalah seseorang yang berjasa 

mendaftarkan Gaetano Donizetti kesekolah yang dia inginkan. Di sekolah 
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tersebut donizetti menerima pelatihan tentang seni fuga dan kontrapung. 

Mayr juga berperan ketika Donizetti masuk di Akademi Bologna, di 

mana, pada usia 19 tahun beliau menulis opera pertamanya. Selama 

kariernya, Donizetti menulis hampir 70 opera. 

 

 Analaisa struktur 

Tabel 2.7 Terjemahan Lirik “Una furtiva lagrima” 

Lirik Terjemahan 

Una furtiva lagrima 

negli occhi suoi spuntò 

Quelle festose giovani 

invidiar sembrò. 

Che più cercando io vo? 

M'ama! Sì, m'ama, lo vedo.  

Lo vedo. 

Un solo istante i palpiti 

del suo bel cor sentir! 

 

I miei sospir confondere 

per poco a' suoi sospir! 

I palpiti, i palpiti sentir, 

confondere i miei co' suoi 

sospir... 

Cielo! Si può morir! 

Di più non chiedo, non chiedo. 

Ah, cielo! Si può! Si può morir! 

Di più non chiedo, non chiedo. 

 

 

Setitik air mata tersembunyi, Dari 

matanya mengalir seolah dia iri 

kepada para pemuda yang 

melewatinya sambil menertawainya 

Apa lagi yang bisa ku inginkan? 

Dia mencintaiku, ya dia 

mencintaiku, kudapat melihatnya. 

Ketika hanya satu debaran dari 

jantugnya yang aku  rasakanKetika 

desahku kepadannya, desahnya 

untukku 

Debar, debaran jantungnya mampu 

kurasakan, menyatuhan desahku 

dengan desahnya   

Nirwana! Ya, kurela mati, ku tak 

akan minta lebih lagi, tidak lagi 

Nirwana! Ya, kurela mati, ku tak 

akan minta lebih lagi, tidak lagi 
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Tabel 2.8 Analisi Struktur “Una furtiva lagrima” 

Birama Keterangan 

1 - 9 Introduksi 

10 - 25 Bagian A 

27 - 38 Bagian A' 

39 - 46 Coda 

46 - 49 Postlude 

 

Lagu ini memiliki sukat 6/8 dan bertempo Larghetto.lagu ini 

memiliki struktur AA’ dan pada piano memiliki pola iringan arpeggio 

ditangan kiri.Birama 36/6 - 38 menjembatani menuju bagian coda dan 

sebagai jembatan untuk berpindah ke tonalitas Bes mayor. Birama 44/4 - 

46/1 terdapat cadenza 
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Notasi 2.4 Analisis “Una furtiva lagrima” 
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Analisa teknik 

 untuk menyanyikan komposisi ini membutuhkan teknik yang 

tinggi karena kebanyakan nada yang akan memulai sebuah frase adalah 

nada yang tinggi sehingga memerlukan atack dan support nafas yang 

baik. Seperti kebanyakan opera itali teknil bel canto sangat dianjurakan 

dipakai dalam membawakan lagu opera ini.Lagu ini perlu dibawakan 

powerfultetapi tetap harus masnis dan mengalir. Pada bagian akhir 

tertulis forte dan maggioreyang artinya harus dibawakan lebih besar atau 

lebih powerful di akhri lagu ini juga terdapat cadenza yang harus benar-

benar dipersiapkan oleh penyanyi 

 

3. Die Mainacht 

Analisa History 

 "Die Mainacht"Merupakan sebuah komposisi musik karya 

Johannes Brahms  yang diadaptasi dari sebuah puisi karya Ludwig 

Heinrich Christoph Hölty. karya Brahm ini mencuat di hati melalui 

melodi yang indah, dengan atau tanpa pemahaman tentang lirik, memberi 

pendengar rasa gelisah yang tumbuh menjadi kesedihan dan air mata. 

Musik Brahms menjadika puisi Holty lebih terasa hidup, dengan 

menggunakan warna harmonis untuk menghadirkan ketegangan pada 

kata dan frasa tertentu. Puisi itu bercerita tentang seorang lelaki yang 

sedang berkeliaran di antara semak-semak di malam hari, dia teringat 

akan kesepiannya ketika sepasang burung merpati yang tampak 

bergembira merayakan sukacita mereka, dan karena itu dia berpaling, dan 

lebih memilih menangis dalam bayang-bayang. 

 Johannes Brahms lahir di Hamburg pada 7 Mei 1833 beliau 

merupakan seorang komponis dan pianis dari Jerman, beliau adalah salah 

satu musisi utama pada zaman Romantik.Ayahnya merupakan seorang 

pemain horn dan kontrabas, kepadaayahnya itulah Brahms pertama kali 

belajar music.Brahms lahir di Hamburg, Jerman, namun kemudian 

banyak berkarya di Wina, Austria.Pada masa hidupnya, Brahms sangat 
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populer dan berpengaruh dalam dunia musik.beliau meninggal di Wina 

pada3 April 1897 pada umur 63 tahun. 

 

Analisa Struktur 

Tabel 2.9 Terjemahan Lirik "Die Mainacht" 

Lirik Terjemahan 

Wann der silberne Mond durch die 

Gesträuche blinkt, 

Und sein schlummerndes Licht über 

den Rasen streut, 

Und die Nachtigall flötet, 

Wandl’ ich traurig von Busch zu 

Busch. 

Überhüllet vom Laub, girret ein 

Taubenpaar 

Sein Entzücken mir vor; aber ich 

wende mich, 

Suche dunklere Schatten, 

Und die einsame Träne rinn 

Wann, o lächelndes Bild, welches 

wie Morgenrot 

Durch die Seele mir strahlt, find’ 

ich auf Erden dich? 

Und die einsame Träne 

Bebt mir heißer die Wang’ herab. 

Ketika bulan yang berwarna 

perak bersinar di semak-semak, 

Dan mengeluarkan sinar yang 

tertidur di rumput, 

Dan burung bulbul berayun, 

Saya berkelana dengan sedih dari 

semak-semak ke semak-semak. 

Ditutupi oleh dedaunan, sepasang 

burung merpati 

Menunjukan kepada saya 

kebahagiaan mereka, tapi saya 

berpaling, 

Carilah bayangan yang lebih 

gelap, 

Dan air mata yang kesepian 

mengalir ke bawah. 

Kapan, harapan tersenyum 

padaku, dan bersinar melalui 

jiwaku 

Seperti merah fajar, akankah aku 

menemukanmu di bumi ini? 
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Dan air mata yang sepi 

Bergetar lebih kencang di pipiku. 

 

Tabel 2.10 Analisis Struktur "Die Mainacht" 

Birama Keterangan 

1 - 36 Bagian A 

37 - 65 Bagian A' 

66 ,- 71 Bagian codetta 

71 - 75 Bagian postlude 

 

Komposisi ini menggunakan tonalitas  F# mayor,  sukat 4/4, dan 

tempo Largo ed espresivo. Lagu ini berstruktur A, B, A' 
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Notasi 2.5 Analisis "Die Mainacht" 
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Analisa Teknik 

Komposisi ini memiliki lirik yang puitis sehingga menuntut 

penyanyi untuk membawakannya dengan penuh penghayatan.Konsistensi 

suara antara nada rendah dan nada tinggi pada lagu ini perlu di 

perhatikan.Penyanyi juga harus memaksimalkan dinamika dari lagu ini 

supaya tidak terkesan monoton. 

 

4. Winterlied 

Analisa History 

“Winterlied” Merupakan karya Felix Mendelsohnn yang diadaptasi 

dari puisi Ludwig Heinrich Christoph Hölty. Karya ini menggambarkan 

seorang anak yang ingin pergi ke hutan untuk mencari adiknya, walaupun 

sang  ibu melarang karena diluar sedang turun salju sang anak tetap 

bersikeras untuk pergi. Tapi setelah anak itu pergi dia tidak pernah 

kembali. 

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartoldy atau lebih dikenal 

dengan nama Felix Mendelssohn merupakan seorang komponis 

berkebangsaan Jerman, dilahirkan di Hamburg 3 Februari 1809  beliau 

meninggal di Leibzig, 4 November 1874 pada usia 38 tahun karena 

penyakit stroke. Beliau sempat belajar piano pada Ludwig Berger dan 

komposisi pada Zelter. 

Analisa bentuk 

Tabel 2.11 Terjemahan Lirik “Winterlied” 

Lirik Terjemahan 

Mein Sohn, wo willst du hin so 

spät?  

Geh' nicht zum Wald hinaus, 

Die Schwester find'st du 

nimmermehr,  

Putraku, kemana kamu ingin 

pergi selarut ini? 

Jangan pergi ke hutan, 

kamu tidak akan pernah 

menemukan adikmu, 

O tinggallah bersamaku di 
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O bleib' bei mir im Haus! 

 

Da draußen ist's so kalt, so rauh,  

Und heftig weht der Wind; 

Bist ganz allein im weiten Wald,  

O bleib' bei mir, mein Kind! 

 

O Mutter, Mutter, laß mich zieh'n,  

Trockne die Trän im Blick, 

Die Schwester find' ich ganz gewiß  

Und bring' sie uns zurück. 

Bis ich sie find', ist doch kein' Rast,  

Ist doch kein' Ruhe hier; 

Den Schnee und Wind bin ich 

gewohnt,  

Bald kehr' ich heim zu dir. 

Die Mutter sah ihm lange nach,  

 

Er ging zum Wald hinaus; 

Der Wind ward still, die Nacht 

verging,  

Doch er kehrt' nicht zum Haus. 

Und der Schnee zerschmolz, der 

Wind verweht',  

Kam wieder Sonnenschein 

Und Blüt' und Blätter überall:  

Die Mutter blieb allein. 

rumah! 

Di luar itu sangat dingin, 

sangat berbahaya, 

Dan angin bertiup kencang; 

kamu akan sendirian di hutan 

yang luas, 

O tinggallah bersamaku, 

anakku!                                                

O Ibu, ibu, biarkan aku pergi 

Hapuslah airmata dimatamu 

aku pasti akan menemukan 

adik perempuanku 

Dan membawanya kembali 

kepada kita. 

Sampai saya menemukannya, 

saya tidak akan memiliki 

kedamaian, 

Dan tentu saja tidak akan 

istirahat;Saya terbiasa dengan 

salju dan angin, 

Saya akan segera kembali 

kepadamu. 

Sang ibu memperhatikannya 

untuk waktu yang lama, 

Dia pergi ke hutan;Angin 

menjadi hening, malam 

berlalu,tapi dia tetap tidak 

pulang ke rumah.salju 

mencair, angin sirna, 

Sinar matahari kembali 

Seiring dengan semua bunga 

dan daun: 

Sang ibu ditinggalkan 

sendirian. 
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Tabel 2.12 Analisis Struktur “Winterlied” 

                         Birama                          Keterangan 

1 - 16 Bagian A 

17 - 20 Bridge 

21 - 36 Repetisi Bagian A 

37- 40 Bridge 

41 - 48/1 Bagian A' 

48/4 - 62 Coda 

 

Lagu ini menggunakan tangga nada G mayor, bersukat 6/8  dan 

bertempo con moto moderato.  Lagu ini berbentuk liederstrophic atau 

lieder berbait, jadi lagu ini berbentuk tema yang di ulang-ulang. Pada 

bagian piano terdapat warna ungu untuk menunjukan bridge. 
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Notasi 2.6 Analisis “Winterlied” 
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Analisa Teknik 

Komposisi ini merupakan Lieder berbait yang menuntut penyanyi 

untuk bisa membawakann ketiga bait tersebut dengan variasi dinamika 

yang berbeda. Pada bait ketiga sebaiknya dibawakan lebih mengalir 

untuk menunjang cerita yang ingin disampaika composer. Pada bagian 

codapenyanyi harus mempersiapkan nafas lebih baik karena ada bagian 

yang membutuhkann support nafas yang baik. 

 

 

D. Periode Moderen 

Pada periode ini gaya musik menjadi sangat luas, bebas, dan beragam. 

Musik pada periode ini sudah banyak mendapatkan sentuhan dari teknologi, 

serta banyak gaya musik pada periode ini yang tidak mengacu pada tonalisme. 

Menurut Subiyakto adalah musik moderen adalah musik yang sudah 

menggunakan instrumen yang berkembang atau telah terkena sentuhan 

teknologi. 

1.Desaku 

Analisa Historis  

Karya ini merupakan karya dari Ibenzani Usman seorang komposer 

musik yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat.Karya beliau 

tidak hanya popular pada saat itu tetapi juga menjadi lambang atau jati 

diri yang mampu mengingatkan seseorang tentang sesuatu.karya ini 

menggambarkan tentang kehidupan di desa yang rukun dan sejahtera, 

namun tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai masa depan 

yang lebih baik Ibensani Uzman juga merukapan tokoh pendiri jurusan 

seni rupa IKIP Padang tahun 1964. 
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Analisa Struktur 

Tabel 2.13 Lirik “Desaku” 

               Lirik 

Di ufuk barat jauh di sana 

Terbentang Samudra Indonesia 

Bukit Barisan mengelilinginya 

Di mana terhampar sawah ladangnya 

Dan lembah ngarainya sungguh indah 

‘situ desaku bertahta 

 

Desaku megah dan kaya raya 

Punya warisan budaya bangsa 

Di mana aku merasa bahagia 

Bersama handai dan tolan 

Semua s’lalu senang hidup bahu membahu 

Dalam amalkan dasar Pancasila 

Seperti juga ribuan desa  

Segenap penjuru nusantara 

Seluruhnya memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika 

Lambang keutuhan juga keagungan Bangsa Indonesia yang sangat 

kucintai 

Desaku penuh kegairahan  

Dalam menjangkau masa depannya 

Demi kemakmuran nusa dan bangsa 

Giat membangun di segala arah  

Tua dan muda bersama membina  

Kemesraan rukun serta sentosa 
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Tabel 2.14 Analisa Struktur“Desaku” 

                         Birama                          Keterangan 

0/4 - 4 Introduksi 

4/4 - 16 Bagian A 

4/4 - 11 disambung 17 -21/3 Bagian A' 

21/4 - 37 Bagian B 

4/4 - 11 disambung 17 -21/3 Postlude 

 

Lagu ini berstruktur A, A', B, A'.Nada dasar G mayor dengan sukat 

4/4 dan tempo andante. Warna kuning adalah bagian introduksi, warna 

hijau adalah bagian A, perbedaan bagian A dan A' ditandai dengan warna 

biru , bagian B ditandai dengan warna merah.  
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53 

 

 

 

 

 

Notasi 2.7 Analisis “Desaku” 
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Analisa Teknik 

Komposisi ini selain harus memperhatikan intonasi penyanyi juga 

harus mengucapkan setiap kata dengan jelas.Penulis menyarankan pda 

bagian B dinyanyikan dengan lebih bergerak serta melatih bagian 

adlibitumdengan tempo pelan terlebih dahulu supaya hasilnnya rata dan 

setiap nadanya dapat diyayikan dengan baik. 

2. A Dream of Paradise 

Analisa Historis 

“A Dream of Paradise”karya Hamilton Gray.Komposisi ini 

menceritakan tentang mimpi seorang penyanyi yang melihat hiruk-pikuk 

perselisihan, penderitaan, tangisan anak kecil dan kesedihan yang terjadi 

di bumi.Sang penyanyi berdoa kepada Bapa di Surga untuk mengirimkan 

cahaya kasihNya bagi manusia. 

Analisa Struktur 

Tabel 2.15 Terjemahan Lirik “ A Dream of Paradise” 

               Lirik             Terjemahan 

Once in the ev'ning 

twilight, 

I dreamt a happy dream, 

 

Methought I was in heav'n 

above,And saw its crystal 

gleam. 

And calm amid the glory, 

 

There stood a singer fair, 

 

Who through the stillness 

of the night, 

Sent forth this song of 

Saat itu  dikala senja, 

 

Aku bermimpi mimpi yang 

indah, 

Aku berada di dalam surga, 

Dan melihat kilaunya kristal. 

 

Dan tenang di tengah 

kemuliaan, 

Di sana berdiri penyanyi yang 

adil, 

Siapa yang melewati 

keheningan malam, 

Akan dikirimkan lagu doa ini 
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pray'r 

"Father in Heav'n above, 

Glorious and mighty 

Send forth Thy Light of 

Love, 

O King most mighty 

Father, 

Glorious and mighty, 

Send forth Thy Light of 

Love, Thy Light of Love" 

Then in my dream 

celestial, 

I heard the din of strife, 

With all earth's cares and 

sorrows, 

And bitterness of life; 

The cry of the little 

children, 

The moan of the poor and 

sad, 

This song from God's 

bright angel 

Was set to make them 

glad. 

Where all is one dream of 

song, 

The voice of the Heav'nly 

singer 

Shall send forth the old 

refrain 

When sun and stars have 

 

"Bapa di dalam surga , 

Mulia dan Agung 

Kirimkan cahaya kasihmu, 

 

Oh, Raja Bapa yang paling 

perkasa, 

Mulia dan Agung, 

Kirimkan cahaya kasihmu, 

Cahaya kasihmu " 

Kemudian dalam mimpi saya, 

 

Saya mendengar keributan, 

Dengan semua keperdulian 

dan duka di bumi, 

Dan kepahitan hidup; 

Jeritan anak-anak kecil, 

 

Erangan orang miskin dan 

sedih, 

Lagu dari malaikat ini 

membawa terang Tuhan 

Sudah ditujukan untuk 

membuat mereka bahagia. 

Di mana semua adalah satu 

mimpi dari lagu, 

Suara penyanyi Surga 

 

Akan mengirimkan refrain 

lama 

Ketika matahari dan bintang-
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faded, 

No more to rise again. 

 

bintang telah memudar 

Tidak akan bangkit lagi. 

 

 

Tabel 2.16 Analisa Struktur “ A Dream of Paradise” 

                         Birama                          Keterangan 

1 - 2 Introduksi 

3 - 18 Bagian A 

19 - 26 Bagian B 

29 - 40 Bagian A 

42/4 - 58 Bagian C 

59 - 67 Postlude 

 

Komposisi ini bersukat 4/4 dan bertempo andante.Pada bagian B 

ada perubahan sukat menjadi 12/8 lagu merupakan lagu berbait. Bagian 

B bisa juga disebut refrain 
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Notasi 2.8 Analisis “ A Dream of Paradise” 
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Analisa Teknik 

Lagu ini menuntut penyannyi untuk dapat menyampaikan pesan 

dari lagu ini degan baik.Pada bagian B sebaiknya dibawakan dengan 

lebih mengalir dan hidup untuk menunjang pesan yang ingin di sampaika 

dari lagu tersebut. 

 

3. I’ll Walk with God 

Analisa Historis 

“I’ll Walk with God” karya Nicolas Brodsky. Karya ini menjadi 

soundtrack dari film “The Student Prince”. Karya ini menggambarkan 

ketika kita berjalan bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita 

takutkan.Dalam setiap masalah yang kita hadapi Tuhan selalu ada 

bersama kita untuk menolong.Nicholas Brodszky lahir diOdessa yang 

sekarang menjadi ukraina, pada 20 april 1905 kemudian beliau pindah ke 

Budapest karena perang di Rusia. Beliau belajar musik di Roma, Vienna, 

Berlin, dan Budapest beliau meruakan composer dari lagu-lagu terkenal 

pada masa itu. 

 

Analisa Struktur 

Tabel 2.17 Terjemahan Lirik “I’ll Walk with God” 

               Lirik             Terjemahan 

 

I'll walk with god, From this 

day on 

 

His helping hand I'll lean 

upon 

 

 

This is my prayer, my 

humble plea 

 

Aku akan berjalan bersama 

Tuhan, Mulai dari hari ini 

 

Tangannya yang menjadi 

pertolongan dan tempat 

bersandarku 

 

Ini adalah doaku, 

permohonan saya dengan 
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May the lord be ever with 

me 

There is no death, though 

eyes grow dim 

 

There is no fear ,when I'm 

near to him 

I'll lean on him forever 

 

And he'll forsake me never 

 

He will not fail me as long 

as my faith is strong 

 

What ever road I may walk 

alone 

I'll walk with god 

 

I'll take his hand 

 

I'll talk with god he'll 

understand 

I'll pray to him 

Each day to him 

And he'll hear the words 

that I say 

 

His hand will guide my 

throne and rod 

And I'll never walk alone 

rendah hati 

Semoga Tuhan selalu 

bersamaku 

Tidak ada kematian, 

meskipun mata menjadi 

redup 

Tidak ada rasa takut, ketika 

saya dekat dengannya 

Aku akan bersandar padanya 

selamanya 

Dan dia tidak akan pernah 

meninggalkan saya  

Dia tidak akan 

mengecewakan saya selama 

iman saya kuat 

Di jalan apa pun saya tidak 

berjalan sendiri 

Saya akan berjalan dengan 

Tuhan 

Saya akan memegang 

tangannya 

Saya akan berbicara dengan 

tuhan dia akan mengerti 

Saya akan berdoa padanya 

Setiap hari baginya 

Dan dia akan mendengar 

kata-kata yang saya ucapkan 

 

Tangannya akan memandu 

tahta dan tongkat saya 

Dan aku tidak akan pernah 
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While I walk with god. 

berjalan sendirian 

Ketika saya berjalan dengan 

Tuhan. 

 

Tabel 2.18 Analisis Struktur “I’ll Walk with God” 

Birama Keterangan 

1 - 4 Introduksi 

5 - 38 Bagian A 

39 - 50 Bagian B 

51 -  75 Bagian A’ 

76 - 79 Coda 

 

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

Moderately. Lagu ini berstruktur A B A’. 
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Notasi 2.9 Analisis “I’ll Walk with God” 
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Analisa Teknik 

Lagu ini harus di bawakan degan lebih powerful karena banyak 

nada-nada di register rendah. Pada bagian cantabile dianjurkan untuk 

lebih tenang dan mengalir. Pada bagian akhir sebaiknya mempersiapkan 

support nafas yang baik supaya intensitas nada tinggi tetap terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


