
BAB II 

KAJIAN DAN ANALISIS REPERTOAR 

 

A. Renungan Di Makam Pahlawan  

1. Kajian Karya 

Binzar Sitompul lahir di Pahai Tarutung. Beliau menyelesaikan 

pendidikan sekolah dasar (Hollands Inlandse school) pada 1939 dan 

melanjutkan ke sekolah pendidikan guru (Hollands Islandsche 

Kweekschool Katolik) di Muntilan. Sekolah tersebut memberikan 

kesempatan beliau untuk belajar musik klasik dengan serius. Pada 1950 

beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda selama beberapa tahun 

dan memberikan kontribusi-kontribusi untuk tanah air setelah selesai masa 

pendidikannya di Belanda. Kontribusi tersebut meliputi komposisi lagu 

patriotik, lagu seriosa, lagu anak-anak, lagu rohani dan membuat 

aransemen untuk paduan suara. Lagu “Renungan di Makam Pahlawan” 

merupakan fragmen dari trilogi yaitu “Renungan di Makam Pahlawan” 

(piano, vokal) “monolog Pak Djaja di Makam Pahlawan” (piano, vokal) 

dan Indonesia bumi persada” (piano, paduan suara). Trilogi adalah 

kesatuan gagasan atau pokok pikiran yang dituangkan dalam tiga bagian 

yang saling terhubung. Dalam kesusasteraan. Istilah ini memiliki arti seri 

karya yang terdiri atas tiga satuan yang saling berhubungan dan 

mengembangkan satu tema. 

 

2. Kajian Lirik  

Oh kanda! Engkau gugur di medan bakti 

Oh hidup, oh hidup! 

Alangkah sunyi, alangkah sunyi 

Tuhan Maha pengasih bri’ku tenaga dan kekuatan 

Agar aku pun paham bahwa setia bakti semata 

 

Oh angin bertiuplah sayang 

Bertiup sangsai membelai makam 

Hapuskan drita sesahkan resah 

Bawalah riang bawa cerah, 



Sang surya pancarkan sinar cemerlang 

Terangi makam jauhkan kelam 

Di sini bers’mayam pahlawan perkasa 

Pengabdi nusa dan bangsa 

 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang perasaan 

duka mendalam yang dialami oleh seorang wanita, pada bagian recicatif 

dengan lirik “oh kanda engkau gugur di medan bakti, oh hidup, oh hidup! 

Alangkah sunyi, alangkah sunyi” menegaskan bahwa wanita tersebut 

sedang menangisi kekasihnya yang gugur di medan pertempuran, dia 

merasa sangat tidak berdaya tanpa kekasihnya, hal ini dapat dilihat dari 

penekanan kata “oh hidup” dan “alangkah sunyi” yang diulang sebanyak 

dua kali. Wanita itu memohon kepada Tuhan agar diberikan tenaga dan 

kekuatan sehingga dia mampu memahami makna hidup dari duka yang 

menimpa dirinya. Ketika dia mulai mendapatkan sedikit kekuatan, dia lalu 

memohon kepada angin untuk bertiup membelai makam sehingga dapat 

memberikan ketenangan dan menghapus penderitaan kekasihnya. “Sang 

surya pancarkan sinar cemerlang, terangi makam jauhkan kelam” pada 

bagian ini wanita itu menginginkan agar makam kekasihnya selalu bersih 

dan terang sehingga dapat diketahui oleh orang lain bahwa di tempat itu 

terdapat makam kekasihnya, makam seorang pahlawan perkasa, yang 

gugur di medan pertempuran demi pengabdiannya kepada negara.  

 

3. Analisis Struktural 

Tabel 2.1. Analisis Struktural Renungan di Makam Pahlawan 

Birama Keterangan 

0/3 – 9 Resitatif 

10 – 25 Bagian A 

26 – 45 Bagian B 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 11-18 frase permohonan 

pada Tuhan, dijawab dengan frase pernyataan pada birama 19-25. Bagian 

B terdiri dari 2 frase yaitu birama 27/4-31/3 frase permohonan pada angin, 



dijawab dengan frase pernyataan pada birama 31/4-35/3, dilanjutkan 

birama 35/4-39/3 frase permohonan kepada sang surya, dijawab dengan 

frase pernyataan pada birama 35/4-43. 

 

B. Kisah Mawar di Malam Hari 

1. Kajian Karya 

Komponis Iskandar lahir pada 7 September 1920 di Plaju. Ayahnya K. 

Suwandi bekerja sebagai pegawai pada perusahaan minyak. Sejak kecil ia 

sudah menunjukkan kesukaannya pada musik dengan menyanyi dan 

menari. Namun dalam usia 23 tahun, ia benar-benar terjun secara penuh 

menjadi pemain musik dengan bergabung pada Orkes Keroncong 

pimpinan M.Sagi, kemudian bergabung dengan Orkes Studio Radio 

Pendudukan Jepang (1943). Tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan 

RI, terbentuklah studio RRI Jakarta, ia ditunjuk langsung sebagai 

pemimpin Orkes Studio RRI (Radio Republik Indonesia) Jakarta. Iskandar 

juga mendirikan dan memimpin Orkes Puspa Kencana yang pemainnya 

kebanyakan terdiri dari para pemain Orkes Studio RRI Jakarta. Pada tahun 

ini juga ia mulai menciptakan lagu, yang umumnya berupa lagu-lagu “semi 

klasik”. Lagu “kisah Mawar di Malam Hari” ditampilkan dalam tonalitas 

Bes mayor, memiliki sukat 4/4 dengan gaya lamentoso1 teridiri dari tiga 

bagian yaitu A B.  

 

2. Kajian Lirik 

Duhai malam, 

alangkah cepat berlalu 

Meninggalkan kesah mawar nan melayu 

Di embun pagi melesu 

Malam dengarkan, 

Rintihan mawar merindu 

Berbisik dengan irama nan merayu 

Melagu kasih padamu 

 

Malam apakah gerangan meninggalkan 

                                                           
1 Meratapi, sedih, dalam suasana dukacita 



Mawar juwita nan duka 

Malam betapa, 

Nasib puspa juwita 

Setelah kau bersama embun tiada 

Kan hancur mawar merana 

 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang kisah 

gadis merana yang dilambangkan dengan bunga mawar di malam hari, 

suasana romantis pada malam hari melambangkan kerinduan akan kekasih 

yang telah pergi, berharap malam tidak cepat berlalu karena gadis itu 

masih menginginkan kehadiran kekasihnya, namun seperti malam yang 

telah berlalu, begitu juga dengan kekasih yang dirindukan telah pergi dan 

meninggalkannya dalam keadaan merana.  

 

3. Analisis Struktural 

Tabel 2.2. Analisis Struktural Kisah Mawar di Malam Hari 

Birama Keterangan 

0/4 - 4/3 Introduksi 

4/4 - 20/3 Bagia A 

20/4 - 28/3 Bagian B 

28/4 - 36/3 Bagian A’ 

37 – 38 Coda 

  

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 4/4-12/3 pertanyaan pada 

‘malam’, dijawab dengan frase pernyataan pada birama 12/4-20/3. Bagian 

B terdiri dari 2 frase yaitu birama 20/4-24/3 pertanyaan pada ‘malam’, 

dijawab dengan frase pernyataan pada birama 24/4-28/3. Bagian A’ terdiri 

dari 2 frase yaitu birama 28/4-32/3, frase penutup pada birama 32/4-36/3, 

dan coda pada birama 37-38. 

 

C. Meninggalkan Kandang 

1. Kajian Karya 



Ananda Sukarlan lahir di Jakarta 10 Juni 1968, adalah pianis dan 

komponis asal Indonesia yang menetap di Jakarta dan Spanyol. Namanya 

lebih dikenal dikalangan musik klasik, ia menjadi satu-satunya orang 

Indonesia dalam buku the 2000 outstanding musicians of the 20th century 

yang berisikan riwayat hidup 2000 orang yang dianggap berdedikasi pada 

dunia musik. Ananda dikenal sebagai pianis, komponis, pendidik, penulis 

dan aktivis kebudayaan Indonesia melalui yayasan yang didirikannya yaitu 

yayasan musik sastra Indonesia (YMSI). Ananda telah bermain piano 

sejak usia lima tahun. Setelah lulus dari SMA Kolese Kasinius Jakarta 

pada 1986, ia belajar ke Amerika Serikat, dilanjutkan ke Den Haag 

Belanda. Kesempatan belajar di Eropa ini dipakainya untuk mengikuti 

berbagai kompetisi piano internasional. Salah satu karyanya yaitu 

“Meninggalkan Kandang”, karya ini dibuat dalam sukat 4/4 dengan 

tonalitas Bes mayor, sebuah lagu candaan.  

 

2. Kajian Lirik 

Namaku camar, rumahku di langit 

Mengapa dikurung bersama ayam? 

Makanan bergisi yang teratur, 

Keamanan terjamin dan hari tua makmur 

Bukan dunia burung camar yang merdeka 

Berbahaya, penuh tantangan 

 

Kalau matahari terbit agak siang  

Aku akan loncat tinggalkan kandang 

Aku akan kembali ke langit moyang  

Memburu makanan di laut warisanku 

 

Namaku camar, bukan parkit bukan bebek 

Aku punya suara yang memekakan  

Dari cakrawala aku berterima kasih 

Dan dari balik sangkar menjelangan bebas 

Aku bersyukur atas pengalaman hidup 

Bersama kucing yang tak suka terbang 

 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang 

keangkuhan seseorang yang melambangkan dirinya seperti burung camar 



yang ingin terbang bebas, dia tidak suka dikurung bersama dengan ayam, 

walaupun diberikan kehidupan yang nyaman tetapi itu bukan dunianya, dia 

merasa terkekang dan tidak bebas. Dia mencari peluang untuk keluar 

mengikuti keinginan hatinya, dia yakin bahwa dengan kemampuan yang 

dimiliki, dia mampu bertahan hidup dan meraih kesuksesan. Ketika dia 

sudah meraih kesuksesan dia teringat tentang masa lalunya dan berterima 

kasih karena pengalaman hidup yang pernah ia dapatkan bersama ayam 

dan kucing yang bahkan tidak suka terbang.  

 

3. Analisis Struktural 

Tabel 2.3. Analisis Struktural Meninggalkan Kandang 

Birama Keterangan 

1/1 – ¼ Introduksi 

2/1 - 14/3 Bagian A 

15/1 - 26/2 Bagian B 

27/1 - 41/1 Bagian A’ 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 2/1-5/3 merupakan frase 

pertanyaan, dijawab dengan frase pernyataan pada birama 5/4-14/3. 

Bagian B terdiri dari 2 frase yaitu birama 15/1-18/4 frase pertanyaan, 

dijawab dengan frase pernyataan pada birama 19/1-26/2. Bagian A’ terdiri 

dari 2 frase yaitu birama 27/1-30/3 frase pertanyaan, dijawab dengan frase 

pernyataan pada birama 30/4-34/3 dan frase penutup pada birama 34/4-

41/1. 

 

D. Rejoice Greatly, O Daughter of Zion 

1. Kajian Karya 

George Frederick Handel adalah salah satu komposer zaman Barok 

yang paling produktif dalam sejarah musik, seumur hidupnya ia adalah 

komposer yang luar biasa di Eropa, dia tidak disebut komposer dari lagu-

lagu seni, tetapi dia menulis hampir 1000 solo dari opera, oratorio dan 



cantata. Selain menjadi bagian dari opera, banyak karya aria yang telah 

masuk pembendaharaan resital dan studio suara sebagai bahan pokok 

literatur vokal. Oratorio Handel menjadi suatu tradisi  di Inggris dan 

dipentaskan terus menerus samapai akhir abad ke-19. Kesuksesan oratori 

ini selain berdasarkan mutu musik juga berhubungan dengan gagasan-

gagasan kitab suci seperti keadilan, kemerdekaan dan martabat manusia. 

Oratorio2 berarti ruang doa, istilah oratorio baru muncul sekitar 1640. 

Waktu itu Laudi-Diologi sudah digemari masyarakat umum, terlebih 

waktu masa puasa ketika gedung-gedung opera tertutup, maka di dalam 

gereja waktu sore dibawakan konser-konser rohani yang disebut Oratorio. 

Messiah adalah judul oratorio karya Handel yang di gubah pada 

tahun 1741. Judul oratorio atau karya musik untuk orkestra, solo dan 

paduan suara ini diambil dari konsep Yudaisme dan Kristen tentang 

Mesias. Dalam kekristenan Yesus disebut sebagai sang Mesias atau sang 

juruselamat. Pertama kali ditampilkan di Dublin pada tanggal 13 April 

1742 dan di berikan kesempatan melakukan pertunjukan pertama di 

London hampir setahun kemudian. Meskipun Messiah lebih banyak 

menceritakan tentang kisah kebangkitan Yesus dari kematian namun 

setelah kematian Handel, oratorio ini sering ditampilkan pada masa-masa 

adven menjelang natal. Oratorio messiah ditampilkan dalam tiga bagian, 

sesuai dengan gaya abad 18, Al Masih ditafsirkan sebagai pahlawan dan 

raja yang perkasa, yang datang untuk memajukan bangsa manusia dengan 

mempersatukan dan menyelamatkannya. Sengsara dan wafat-Nya hanya 

disinggung secara singkat dan diartikan sebagai kemenangan.  

Aria Rejoice Greatly, O Daughter of Zion ditampilkan pada bagian 

pertama sebagai lagu pembuka dalam adegan kelima tentang mujizat 

penebusan Kristus di bumi menurut kitab Zakaria 9:9-10 “bersukacitalah 

hai putri sion, bersoraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu dating 

kepadamu. Dia adalah juruselamat yang kudus dan Dia akan 

                                                           
2 Sejarah Musik Jilid 2, Karl-Edmund Prier Sj, Hal.34,35 



memberitakan kedamaian bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan”. 

Rejoice Greatly, O Daughter of Zion terdiri dari bagian A B C dan A’, 

dibawakan dalam tonalitas Bes mayor, sukat 4/4 dan tempo Allegro.  

 

2. Kajian Lirik 

2.4. Terjemahan Lirik Rejoice Greatly, O Daughter of Zion 

Rejoice, rejoice greatly Bersukacitalah, sangat bersukacita 

Rejoice, o daughter of Zion Bersukacitalah o putri Zion 

O daughter of zion rejoice 

greatly shout 

O putri Zion bersukacita dan 

bersoraklah 

O daughter of Jerusalem O putri Yerusalem 

Behold thy king cometh unto 

thee, cometh unto thee 

Lihatlah rajamu datang, datang 

kepadamu  

He is the righteous savior Dia adalah juruselamat  

And he shall speak unto the 

heathen 

Dan Dia akan memberitakan 

kedamaian bagi orang-orang yang 

tidak mengenal Tuhan 

He shall speak peace, he shall 

speak peace 

Dia akan memberitakan kedamaian 

 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang suasana 

sukacita yang dirasakan oleh umat manusia dalam menyambut kedatangan 

juruselamat. Juruselamat yang dimaksud adalah utusan Allah untuk 

memberitakan kedamaian dan keselamatan bagi orang-orang yang tidak 

mengenal Tuhan.  

 

3. Analisis Struktural 

 Tabel 2.5 Analisis Struktural Rejoice Greatly O Daughter of  Zion 

Birama Keterangan 

0 - 9/1 Introduksi  

 9/2 – 25/4 Bagian A 

25/4 – 44/1 Bagian B 

44/2 – 65/1 Bagian C 

65/2 – 90/1 Bagian A’ 

90/2 - 108/4 Coda 



 

Introduksi dalam tonalitas Bes mayor. Bagian A terdiri dari 2 frase 

yaitu birama 9/2-16/1 merupakan frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 16/2-25/4. Bagian B terdiri dari 2 frase yaitu 

birama 25/4-29/4 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen   pada 

birama 30/4-36/4. Bagian C dinyanyikan dengan tonalitas g minor, terdiri 

dari 2 frase yaitu birama 44/2-50/1 frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 50/2-65/1. Bagian A’ kembali ke tonalitas Bes 

mayor, terdiri dari 2 frase yaitu birama 67/2-79/2 frase anteseden, dijawab 

dengan frase konsekuen pada birama 80/2-90/1. Coda pada birama 92/2-

108/4. 

 

E. Vissi D’arte Vissi D’amore 

1. Kajian Karya 

Giacomo Puccini adalah seorang komponis Italia abad 19, dia 

dikenal karena opera-opera karyanya, beberapa diantaranya adalah opera 

paling popular yang pernah ditulis yaitu La Bohème, Tosca, and Madama 

Butterfly, ditampilkan berulang kali di seluruh dunia, bukan hanya melodi 

yang indah, orkestrasi yang mahir dan plot yang sama dramatis. 

Salah satu karya terkenal yang digubahnya pada 1900 adalah Opera 

Tosca ditayangkan perdana 14 Januari 1990 di Teatro Costanzi di Roma. 

Tosca merupakan puncak tradisi Verismo di Italia, khususnya dalam 

adegan siksaan yang terdapat dalam babak II dan penutupannya dalam 

babak III. Cerita Tosca tentang seorang pelukis bernama Cavaradossi yang 

jatuh cinta kepada seorang penyanyi yang bernama Tosca. Cavaradossi 

ditangkap seorang kepala polisi bernama Scarpia dengan tuduhuan 

menyembunyikan seorang pelarian, Scarpia juga mengingini Tosca. 

Sementara Cavaradossi disiksa, Tosca bercerita tentang tempat dimana 

orang pelarian disembunyikan. Namun hal ini tidak menyelamatkan 

Cavaradossi, ia divonis hukuman mati, kemudian Scarpia menawarkan 

pelepasan Cavaradossi kepada Tosca dengan imbalan Tosca harus tidur 



bersama Scarpia. Tosca setuju dan ketika Scarpia pura-pura menulis surat 

grasi bagi Cavaradossi, Tosca mengambil pisau buah dan setelah surat itu 

selesai ditulis, Tosca membunuh Scarpia. Dalam babak III ternyata surat 

Scarpia itu palsu, Cavaradossi ditembak mati dan sebelum Tosca dapat 

ditangkap atas pembuunuhan Scarpia, ia bunuh diri. Musik Puccini sangat 

cocok untuk drama yang menegangkan ini. Efek Tosca sangat kuat, salah 

satu opera Italia yang paling dramatis dalam repertoar opera.   

Aria vissi d’arte ditampilkan pada adegan kedua ketika Cavaradossi 

dibawa keluar oleh tentara pemerintahan tirani scarpia, tinggalah scarpia 

bersama tosca didalam ruangan itu dan scarpia memaksa tosca untuk tidur 

dengannya. Merasa malu, tosca memanjatkan dengan sebuah nyanyian 

“vissi d’arte”. Dalam doanya iya berkata bahwa selama ini iya rajin ke 

gereja dan beribadah, mengapa ia harus melewati peristiwa seperti ini?. 

 

2. Kajian Lirik 

2.6 Terjemahan Lirik  Vissi D’arte, Vissi D’amore 

Vissi D’arte, Vissi D’amore. Aku hidup untuk seni, aku hidup 

untuk cinta 

Non feci mai male ad anima 

viva! 

Aku tidak pernah melukai jiwa 

yang hidup 

Con man firtive Dengan tangan yang bijaksana 

Quante miserie conobbi aiutai  Aku berusaha membebaskan 

semuanya, tapi kemalangan yang 

aku temui 

Sempre con fe’si ncera Selalu dengan iman yang tulus  

La mia preghiera ai santi tabema 

coli Sali 

Kupanjatkan doaku ketempat 

kudus 

Diedi fiori agli altar Aku menghias altar dengan bunga-

bunga 

Nell’ora del dolore Saat kedukaan menimpaku 

Perche, perche signore, mengapa, mengapa Tuhan 

Perche me ne rimuneri cosi? mengapa Engkau memberiku 

imbalan seperti ? 

Diedi gioelli della Madonna 

almanto, 

Aku memberikan perhiasan untuk 

patung Madona 

e diedi il canto agli astir, al ciel Dan memanjatkan lagu untuk 

bintang dan sorga 

Che ne ridean piu belli. Yang berkilau dengan lebih indah 



 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang 

curahan hati seorang wanita yang ditimpa kemalangan, dia bersedih karena 

telah melakukan segala upaya untuk melakukan kebaikan, menyelamatkan 

kekasihnya dari cekraman kematian. Walaupun banyak usaha telah 

dilakukannya tetapi bukannya keberutungan yang dia dapatkan malah 

kemalangan terus menimpanya. Dia selalu berdoa dan berbakti kepada 

Tuhan tetapi mengapa setelah semua kebaikan yang dilakukannya, dia 

harus menerima kenyataan pahit ini.  

 

3. Analisis Struktural 

Tabel 2.7 Analisis Struktural Vissi D’arte Vissi D’amore 

Birama Keterangan 

1 – 2 Introduksi 

3/1 – 14/1 Bagian A 

14/2 - 27/4 Bagian B 

28/1 – 39/3 Bagian A’ 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 3-9/2 frase anteseden, 

dijawab dengan frase konsekuen pada birama 10/1-14/1. Bagian B terdiri 

dari 2 frase yaitu birama 14/2-21/4 frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 22/1-27/4. Bagian A’ terdiri dari 2 frase yaitu 

birama 28/1-33/3 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada 

birama 33/4-39/3. 

 



F. Pace, Pace Mio Dio  

1. Kajian Karya 

Giuseppe Verdi adalah seorang komposer yang paling berpengaruh pada 

abad ke-19. Karya-karyanya sering ditampilkan di gedung opera di seluruh 

dunia. Musik Verdi dibagi dalam tiga masa, oleh Donald Grout3. Masa 

pertama mulai 1839 dan berlangsung sampai Rigoletto pada 1851, II 

Trovatore dan La Traviata. Karya awal masa ini memperlihatkan 

pengaruh para komponis Italia sebelumnya, yaitu Rosini, Belini, 

Mercadante dan Donizetti. Namun Verdi lebih menyukai cerita yang 

mengandung unsur emosi yang kuat, banyak kontras dan aksi yang cepat 

(sering dengan unsur kekerasan) yang dapat digambarkan dalam musik, 

sehingga langsung memikat dan menyetuh perasaan para penontonnya. 

Kebanyakan opera Verdi memperlihatkan beberapa ciri umum. Biasanya 

setiap opera disusun dalam empat bagian utama. Bagian pertama 

pendahuluan serta tiga babak. Bagian kedua dan ketiga berakhir dengan 

finale ansambel berskala besar. Ada duet besar pada bagian ketiga. Baian 

keempat sering kali dibuka dengan preghiera (adegan berdoa) atau 

renungan untuk seorang penyanyi solo (biasanya wanita utama) sering 

diiringi paduan suara. Bentuk ini terdapat sampai dengan Otello. Pace pace 

mio Dio merupakan aria dari opera la forza del destino diciptakan pada 

1864, yang diciptakan untuk St. Petersburg di Rusia, merupakan karya 

Verdi dan libretto ditulis oleh Piave. Opera ini dibagi dalam empat adegan. 

Pertama kali diproduksi di St. Petersburg Leningrad pada tanggal 10 

November 1862. Direvisi ulang di La Scala, Milan, pada tanggal 20 

Februari 1869. Pertama kali digelar di New York pada tanggal 24 Februari 

1865 opera la forza del destino diangkat dari cerita drama Don Alvaro o 

La Feuzer del sino buatan Duke of Rivas. Pada adegan keempat bagian 

kedua dibuka dengan lagu Pace-Pace mio Dio, malam itu Leonora keluar 

dari guanya karena ingin berdoa, ia masih dihantui dengan masa lalunya. 

                                                           
3 Seorang ahli musik Amerika yang meneliti tentang Opera Verdi 



Ia kemudian berdoa meminta kedamaian, melodi dan iringan musik 

semakin kuat ketika ia teringat akan Alvaro kekasihnya. Dalam 

kesedihannya Leonora menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dengan 

damai, ia pun kembali ke gua, ketika itu ia mendengar suara orang 

mendekat, Leonora buru-buru mengunci diri di dalam guanya dan 

mengutuk siapapun yang masuk kedalamnya, ternyata pengunjungnya 

adalah Alvaro kekasihnya dan Carlo saudara Leonora. Dalam perkelahian 

mereka Carlo terluka dan hampir tidak berdaya, ia meminta Alvaro untuk 

memaafkannya tetapi Alvaro menolak karena merasa dirinya tidak berhak 

sehingga memutuskan untuk memanggil petapa tua di gua, ternyata Alvaro 

bertemu dengan Leonora, mereka saling berpelukan. Leonora mendekati 

Carlo saudaranya yang hampir mati, hendak memeluk dan memaafkannya. 

Ketika Leonora hampir mendekati Carlo yang ternyata masih ingin 

membalas dendam atas kematian ayah mereka, tiba-tiba Carlo 

menusuknya dan Leonora pun meninggal. 

 

2. Terjemahan Lirik  

2.8 Terjemahan Lirik Pace, Pace Mio Dio 

Pace, pace mio Dio Damai, damai, Tuhanku 

Cruda sventura m’astringe, ahime  a 

languir 

Nasibku yang buruk, malang 

membuatku lemah 

Come il di primo da tant’anni dura 

profondo il mio sofrir 

Nasibku yang buruk, malangnya, 

menjadikanku lemah yang penuh 

dengan penderitaan. 

L’amai gliever, Ma di beltae valore 

contanto Dio l’orno 

Aku benar-benar mencintainya, 

Tuhanku memberikan keberanian 

dan kecantikan 

Che l’amo ancor, ne togliermi dal 

core l’immagin sua sapro 

Aku masih mencintainya, dan 

tidak akan bisa menghapus 

wajahnya dari hatiku 

Fatalita fatalita! Fatalita! Nasib, nasib, nasib 

Un delitto disgiunti nha quaggiu Perbuatan buruk telah 

memisahkan kita 



Alvaro, io t’amo e sun el cielo e 

scritto nonti vedro mai piu!  

Aku mencintaimu, itu tertulis di 

sorga, aku tidak akan pernah 

berjumpa denganmu lagi 

 

Oh Dio, Dio, fa chio muoja che la 

calma puo darmi morte sol 

Ya Tuhan biarlah aku mati, hanya 

kematian yang bisa menenangkan 

jiwaku 

Invan la pace qui spero quest alma 

in preda a tanto, a tanto duol  

Dengan sia-sia jiwaku berharap 

akan kedamaian sementara 

menjadi makanan bagi kesedihan 

In mezzo a tanto, a tanto duol Ditengah begitu banyak masalah 

Invan la pace quest’alma, invent 

spero 

Damai jiwa ini sia-sia, 

menciptakan harapan 

Misero pane, a prolungarmi vieni 

La sconsolata vita, ma chi giunge, 

chi profana reardi sceil sacro loco, 

maledi zione. 

Makanan terkutuk ini membuatku 

bertahan hidup, siapa yang 

datang? Siapa yang berani 

mengunjungi tempat suci ini? 

Sialan. 

  

 Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang 

seorang wanita yang sedang berdoa kepada Tuhan meminta kedamaian 

atas jiwanya yang mengalami kemalangan. Karena cinta yang tidak 

direstui, membuat wanita ini sangat menderita, dia terpisah dari kekasih 

yang sangat dicintainya. “Fatalita” kata ini menjadi penting karena diulang 

sebanyak tiga kali, menerangkan bahwa betapa ia meratapi nasibnya. 

Wanita itu sudah kehilangan harapan untuk hidup karena menyaksikan hal 

yang sangat mengerikan, dia memohon kepada Tuhan untuk mengambil 

nyawanya agar terbebas dari penderitaan itu. Dalam persembunyiannya 

ada orang lain yang mengunjunginya, hal itu membuatnya sangat marah 

dan mengutuk siapa saja yang mengganggu ketenangannya.  

 

3. Analisis Struktur 

Tabel 2.9 Analisis Struktural Pace, Pace Mio Dio 

Birama Keterangan 



1 – 16 Introduksi piano 

17 – 23 Introduksi vokal 

27/4 – 36/1 Bagian A 

38/2 – 52/1 Bagian B 

52/4 – 68/2 Bagian C 

73/3 – 86 Bagian D 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 27/4-32/1 frase anteseden, 

dijawab dengan frase konsekuen pada birama 32/3-36/1. Bagian B terdiri 

dari 2 frase yaitu birama 38/2-44/1 frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 44/2-52/1. Bagian C terdiri dari 2 frase yaitu 

birama 52/4-61/1 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada 

birama 62/3-68/2. Bagian D terdiri dari 2 frase yaitu birama 73/3-79/2 

frase anteseden, di jawab frase konsekuen pada birama 79/3-85. 

 

G. Bester Jüngling 

1. Kajian Karya 

Wolfgan Amadeus Mozart merupakan komposer musik klasik menguasai 

hampir segala gaya dan jenis musik yang utama selama paroan kedua abad 

ke-18 dalam setiap kategori ia menciptakan karya-karya  agung secara 

konsisten, baik dalam musik vokal maupun musik instrumental. Jenis 

musik Mozart yang paling istimewa yaitu opera dan konserto-konserto 

piano yang diangkat Mozart pada tingkat seni yang sangat tinggi. Musik 

teater Mozart terdiri atas 19 karya, termasuk empat opera  paling agung 

dari seluruh repertoar opera. Opera-opera Mozart dibagi ke dalam tiga 

masa, yaitu: Opera-opera awal dari masa 1767-1772, 1775-1780 dan masa 

Wina dari 1782-1791. Sebelum Mozart berusia 16 tahun, ia telah 

menciptakan opera-opera menurut ketiga jenis utama dari masanya di 

Austria, yaitu opera buffa, opera seria dan singspiel. Opera Mozart yang 

pertama pada 1767 yaitu Apollo et Hyacinthus, sebuah opera komedi 

pendek dalam bahasa latin, dimaksudkan untuk pertunjukkan di 



Universitas Salzburg, bukan untuk teater umum. Der Schauspieldirektor 

(the impresario) adalah komikus Singspiel karya Wolfgan Amadeus 

Mozart, diatur ke Liberto Jerman oleh Gottlieb Stephanie, seorang 

Schauspieldirektor Austria. Awalnya ditulis karena perintah kekaisaran 

dari Kaisar Romawi Suci Joseph II yang telah mengundang 80 tamu untuk 

makan siang pribadi, hal ini dianggap sebagai parodi tentang 

kesombongan penyanyi yang memperdebatkan status dan upah. Karya ini 

ditulis pada masa produktif Mozart, pada saat yang sam dengan Le Nozze 

di Figaro4, yang ditayangkan perdana pada tahun yang sama, bersama 

dengan tiga karya piano concerto dan beberapa karya besar lainnya. Selain 

pembukaan, hanya ada empat karya vokal dalam komposisi ini dan iringan 

musik selama 30 menit disertai beberapa dialog yang diucapkan. Setiap 

penyanyi wanita menunjukkan keahliannya dengan penuh keangkuhan 

ketika mencoba untuk mengalahkan saingannya dengan nada yang lebih 

tinggi, meskipun digambarkan sebagai lelucon konyol namun Mozart 

menulis beberapa aria diantaranya Da Schlägt die Abschiedsstunde, Bester 

Jüngling. Opera ini pertama kali disajikan di Inggris pada 30 Mei 1857 di 

St James’s Theatre di London dan diberikan perdana di Amerika Serikat 

di Stadt Theatre di New York pada 9 November 1870. Aria Bester Jüngling   

dalam tonalitas Es mayor dengan sukat 2/2 dengan tempo andante, terdiri 

dari bagian A B A’ dan coda.  

 

2. Terjemahan Lirik 

2.10 Terjemahan Lirik Bester Jüngling 

Bester Jüngling, mit entzükken 

nehm’ich deine liebe an 

Pemuda terbaik dan mempesona, 

aku akan menjaga cintamu. 

Da in deinen holden blikken Glück 

entdekken kann  

Karena kebahagiaan bisa 

terpancar di mata indahmu  

Ich mein Glück entdekken kann Aku bisa merasakan kebahagiaan 

                                                           
4 Perkawinan Figaro adalah Opera Buffa (Opera Komik) dalam empat babak yang di susun Mozart 

pada 1786.  



Aber ach, wenn düst’res leiden 

Unsrer liebe folgen soll, 

Tapi sayang, kau harus menderita, 

demi cinta kita 

lohnen dies der liebe freuden, der 

liebe   freuden 

Hargailah cinta kita, cinta yang 

bahagia 

Jüngling das beden ke wohl! Pemuda yang baik 

Lohnen dies, der liebe freuden? Apakah kau bahagia bersamaku?  

Bester jüngling, mit entzükken 

nehm’ ich deine liebe an 

Pemuda terbaikku, aku bahagia 

memiliki cinta mu 

Da in deinen holden blikken ich 

mein Glück entdekken kann  

Karena dalam penampilanmu 

yang tampan, aku bisa 

menemukan kebahagiaanku 

Nichts ist mir so wert und teuer, 

Als dein herz und deine hand 

Tidak ada yang sangat ku sayangi 

selain dirimu, kau begitu berharga 

Voll vom reinsten liebesfeuer Penuh dengan api cinta yang 

murni 

Geb’ich dir mein herz zum pfand Ku berikan hatiku kepadamu 

 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang 

perasaan bahagia seorang wanita yang sedang jatuh cinta, dia terus 

memuja ketampanan dan kegagahan kekasihnya. Dia merasa sangat 

bahagia jika bisa selalu bersama kekasihnya yang tampan itu, karena bagi 

dirinya hanya pria itulah yang paling berharga, sehingga dia ingin 

menyerahkan seluruh cintanya kepada kekasihnya dan ingin hidup 

bersama selamanya.  

 

3.   Analisis Struktural 

Tabel 2.11 Analisis Struktural Bester Jüngling 

Birama  Keterangan 

1/1 - 9/1 Introduksi  

9/3 – 19/3 Bagian A 

19/4 – 37/2 Bagian B 

37/3 – 57/3 Bagian A’ 

57/4 – 80/2 Coda  

 



Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 9/3-13/1 frase anteseden, 

dijawab dengan frase konsekuen pada birama 13/3-19/3. Bagian B terdiri 

dari 2 frase yaitu birama 19/4-28/4 frase anteseden dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 29/1-37/2. Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu 

birama 37/3-41/1 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada 

birama 41/3-47/4. Frase penutup pada birama 48/1-57/3. Coda pada 

birama 57/4-80/2. 

 

H. Vedrai Carino 

1. Kajian Karya 

Wolfgang Amadeus Mozart, lahir di Salzburg, Austria pada 27 

Januari 1756, Leopold Mozart ayahnya seorang komponis, pemain biola 

dan pengarang buku tentang cara memainkan biola yang paling penting 

pada abad ke-18. Kepandaian dan bakat musik Mozart sangat luar biasa. 

Pada waktu berumur empat tahun, ia sudah memainkan harpsichord; lagu-

lagu pertama diciptakan waktu ia berumur lima tahun. Pendidikan awal 

dalam bidang komposisi diberikan ayahnya selama perjalanannya, namun 

Mozart belajar secara khusus melalui pendengaran dan meniru musik para 

komponis lain. Don Giovanni dibuat pada 1787 merupakan drama Giocosa 

(komedi dramatis). seperti Le Nozze Figaro latar ceritanya dari masyarakat 

Spanyol. Terdiri dari dua babak. Opera ini juga dikenal dengan “Don Juan” 

di Spanyol. Overture dimulai dengan makan malam bersama patung 

Giovanni yang melambangkan seorang yang suka berfoya-foya. Don 

Giovanni adalah seorang yang licik, keras kepala, tidak bertanggung jawab 

dan dia juga suka mempermainkan perasaan wanita.  

Aria Vedra Carino dinyanyikan dalam adegan pertama di skenario 

kedua. Pada saat itu Masetto (kekasih Zerlina) datang mencari Giovanni 

untuk dipukuli. Dalam kejadian itu Giovanni menang dan Zerlina 

menemukan Masetto kekasihnya di tengah jalan dengan bekas pukulan.  

 



2. Terjemahan Lirik 

2.12 Terjemahan Lirik Vedrai, Carino 

Vedrai, carino, se sei buonino, Kemarilah, aku akan 

memberitahukan kepadamu apa 

yang akan menimpamu 

Che bel rimedio ti voglio dar. Segera bisa disembuhkan dengan 

pesona kuatku  

È Naturale, non da disgusto,   Ini alami, rasanya tidak pahit 

E lo speziale non lo sa far ,no, non lo 

sa far, no, 

Dan yang para tabib tidak tahu cara 

membuatnya 

Non lo sa far, no, non lo sa far, Tidak, dia tidak tahu cara 

membuatnya 

È un certo balsamo che porto 

addoso.  

Obat yang aku bawa pasti berhasil 

Dare tel posso, seil vuoi provar. Aku bisa memberikannya 

kepadamu jika kamu ingin 

mencobanya 

Saper vorversti, dove mi sta, dove, 

dove mi sta 

Apakah kau ingin tahu 

Sentilo batere, toccami qua, sentilo 

battere, sentilo battere,  

Dimana aku menyimpannya? 

Dimana, dimana, dimana aku 

menyimpannya? 

Toccami qua, senttilo battere, sentilo 

battere, sentilo battere, toccami qua, 

qua, qua, 

Rasakan detaknya, sentuh aku di 

sini, di sini, di sini. 

 

 Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang 

bernama Zerlina yang menemukan kekasihnya dalam keadaan terluka, dia ingin 

mengobati luka kekasihnya itu, dengan cinta dan kasih sayang.  

 

3.   Analisis Struktural 

Tabel 2.13 Analisis Struktural Vedrai Carino 

Birama Keterangan 

1/1 – 8/3 Introduksi 

9/1 – 52/1 Bagian A 

53/1 – 85/4 Bagian B 



85/1 – 104/1 Coda 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 9/1-33/3 frase anteseden, dijawab 

dengan frase konsekuen pada birama 34/1-52/1. Bagian B terdiri dari 2 frase yaitu birama 

53/1-65/3 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada birama 66/1-75/3. Frase 

penutup 76/1-85/3 dan coda pada 86/1-104/1.  

 

I. Quando Men Vo 

1. Kajian Karya 

Giacomo Pucinni lahir di Lucca Provinsi Tuscany pada 23 Desember 1858. 

Keluarga Pucinni merupakan keluarga pemusik. Opera pertama Pucinni Le Villi 

diciptakan pada 1883 untuk perlombaan komposisi. Walaupun opera ini tidak meraih 

juara karena partiturnya cukup sulit dibaca, tetapi Le Villi diperhatikan oleh penerbit 

musik Verdi, Giulio Ricordi dan komponis Arrigo Bioto, lalu diterbitkan dan dipentaskan 

di Milano. Ricordi kemudian memesan opera lagi kepada Puccini, sebuah opera tragedi 

dalam empat babak  berjudul Edgar. Meskipun Puccini menghabiskan lima tahun untuk 

mengerjakan opera ini Edgar tidak berhasil pada pertunjukkan pertamanya di Scala, 

Milano pada 21 April 1889. La Boheme dibuat pada 1896, opera Puccini yang paling 

popular masa kini, bercerita tentang empat seniman di Paris yang memperjuangkan 

eksistensi mereka dalam kemiskinan. Rudolfo, salah satu dari antara mereka, jatuh cinta 

kepada Mimi. Adegan-adegan romantis dan komik yang mendominasi babak I-III, namun 

Mimi meninggal dunia karena tuberkulose, pada akhir babak IV, salah satu adegan opera 

yang paling mengharukan. Campuran suasana romantis, komik, dan tragis agak 

membingunkan penonton pertama La Boheme, Puccini juga menghasilkan kontroversi 

karena efek-efek “impresionistis” dalam orkestrasi, juga karena kuin-kuin sejajar yang 

membuka babak ke III. Barangkali efek-efek ini dipengaruhi oleh Debussy. Sepanjang 

karirnya Puccini selalu terbuka kepada kencenderungan baru dalam musik. Quando Men 

Vo juga dikenal sebagai Musetta’s Waltz aria soprano, sebuah waltz dalam babak kedua 

opera Puccini La Boheme. Aria tersebut dinyanyikan oleh Musetta dihadapan teman-

teman Bohemiannya, berharap untuk merebut kembali perhatian kekasihnya Marcello. 

 

2. Terjemahan Lirik 



2.14 Terjemahan Lirik Quando men vo 

Quando men vo sorleta perla via Saat berjalan sendiri, di jalan  

La gente sostae mira orang-orang berhenti dan 

menatapku 

E la bellezza mia Tutta ricerca in me 

da capo a pie 

Mengagumi kecantikanku dari 

kepala sampai kepala sampai kaki  

Ed assaporo allor la bramosia  Dan kemudian saya merasakan 

sedikit kekaguman 

Sottil, che da gl’occhi traspira,  Yang terpancar dari tatapan mereka 

E dai palesi vezzi in tender sa, alle 

occulte belta 

Mereka rasakan keindahan 

tersembunyi 

Cosi l’effluvio del desio, Tutta 

m’aggira; 

Jadi aroma keinginan ada di sekitar 

saya 

felice mi fa! Itu membuat ku bahagia! 

E tu che sai, che memori e ti struggi, 

da me tanto rifuggi? 

Dan kamu, tidakkah kamu 

mengingat dan merindukan aku, 

apakah kamu akan pergi? 

Soben; le angoscie tue non le vuoi 

dir, non le vuoi dir; so ben, ma ti 

senti morir! 

Saya tahu: kamu tidak ingin 

memperlihatkan tentang 

kesedihanmu, tetapi saya bisa 

merasakan bahwa kamu sedang 

menderita.  

 

Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang seorang wanita 

bernama Musetta yang sedang berusaha mencari perhatian mantan kekasihnya. Musetta 

yakin sebenarnya Marcelo ingin kembali kepadanya tetapi berusaha menyembunyikan 

perasaannya. Wanita itu mengatakan bahwa semua orang sedang memperhatikan dan 

memuji kecantikannya,  demikian juga dengan mantan kekasihnya. Dia yakin bahwa 

mantan kekasihnya ingin kembali menjalin kasih dengannya, Musetta yakin Marcelo 

masih mencintainya.  

 

2.  Analisis Struktural 

Tabel 2.15 Analisis Struktural Quando Men Vo 

Birama  Keterangan 

1/1 - 4/3 Introduksi  



5/1 – 20/3 Bagian A 

21/1 – 28/3 Bagian B 

29/1 – 36/4 Bagian C 

37/1 – 52/1 Bagian A’ 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 5/1-11/3 frase anteseden, dijawab 

dengan frase konsekuen pada birama 12/1-20/3. Bagian B terdiri dari 2 frase yaitu birama 

21/1-24/3 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada birama 25/1-28/3. 

Bagian C terdiri dari 2 frase yaitu birama 29/1-32/3 frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 33/1-36/4. Bagian A’ terdiri dari 2 frase yaitu birama 37/1-44/1 

frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen yang pada birama 44/1-52/1.   

 

J. Batti, batti, O bel Masetto 

1. Kajian Karya 

Wolfgang Amadeus Mozart, lahir di Salzburg, Austria pada 27 Januari 1756, 

Leopold Mozart ayahnya seorang komponis, pemain biola dan pengarang buku tentang 

cara memainkan biola yang paling penting pada abad ke-18. Kepandaian dan bakat musik 

Mozart sangat luar biasa. Pada waktu berumur empat tahun, ia sudah memainkan 

harpsichord; lagu-lagu oertama diciptakan waktu ia berumur lima tahun. Pendidikan 

pertama dalam bidang komposisi diberikan ayahnya selama perjalanannya, namun 

Mozart belajar secara khusus melalui pendengaran dan meniru musik para komponis lain. 

Opera Do Giovanni dibuat pada 1787 menampilkan aria Batti, Batti o bel Masetto yang 

menceritakan seorang gadis petani yang bernama Zerlina, tunangan Massetto. Masetto 

marah pada Zerlina karena pergi dengan Don Giovanni, Zerlina memohon padanya untuk 

memukul dirinya jika dia mau, tetapi Zerlina tidak bersalah karena tidak mempunyai 

hubungan dengan Don Giovanni.  

 

2. Terjemahan Lirik  

2.16 Terjemahan Lirik Batti, batti, O Bel Masetto 



Ma se colpa io non ho! Ma se da lui 

ingannata rimasi 

Walaupun aku bersalah, walaupun 

aku tertipu, aku akan tetap bertahan 

E poi che temi? Tranquillati, mia 

vita: 

Dan apa yang kamu takutkan? 

Pendamping hidupku 

Non mi toccò, la punta delle dita Aku tidak menyentuh ujung jariku 

Non me lo credi? Ingrate! Vien qui, 

sfogati, ammazzami 

Apakah kamu tidak percaya 

padaku? Tidak tahu terima kasih! 

Bunuh aku 

Fa’ tutto di me quell che ti piace; ma 

poi, masetto mio, ma poi fa’ pace  

Lakukan semua yang kamu suka 

kepadaku; tapi kemudian Masetto 

berdamailah 

Batti, batti, o bel masetto, la tua 

povera Zerlina 

Pukul, pukul,  Masetto sayang, 

kalahkan Zerlina malangmu  

Starò qui come agnellina le tue botte 

ad a spettar 

Aku akan menunggumu di sini 

Batti, batti, la tua Zerlina Kalahkan, kalahkan, Zerlina 

malangmu 

Lascerò straziarmi il crine, lascerò 

cavarmi gli occhi, e le care tue 

manine lieta poi  

Akan ku biarkan rambutnya 

menembus, membiarkan mataku 

keluar dan tanganmu akan senang 

saprò baciar aku tahu bagaimana cara mencium 

O bel masetto! Batti, batti! Starò qui, 

Starò qui le tue botte ad aspettar 

Masetto yang tampan, hajar, hajar! 

Aku menunggumu disini 

Ah, lo vedo, non hai core Ah, aku melihatnya, kamu tidak 

memiliki kekuatan 

Pace, pace, o vita mia Damai, damailah hidupku 

In contenti ed alle gria note e di 

vogliam passer 

Dalam kebahagiaan dan 

kenikamatan 

 

 Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang 

bernama Zerlina sedang berusaha untuk meyakinkan tunangannya Masetto bahwa ia tidak 

bersalah, Zerlina meminta tunangannya untuk memukulnya jika dia mau untuk 

membuktikan kejujurannya bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan pria lain.  



 

3. Analisis Struktural 

Tabel 2.17 Analisis Struktural Batti, batti, O bel Masetto 

Birama Keterangan 

1/1 - 11/1 Recitatif 

12/2 – 46/1 Bagian A 

46/1 – 72/1 Bagian A’ 

72/2 – 111/1 Bagian B 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 12/2-28/1 frase  anteseden, dijawab 

dengan frase konsekuen pada birama 29/1-46/1. Bagian A’ terdiri dari 2 frase yaitu birama 

46/1-56/1 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada birama 56/2-72/1. 

Bagian B terdiri dari 2 frase yaitu birama 72/2-90/1 frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 90/2-111/1.  

 

 

K. Stizzoso, Mio Stizzoso  

1. Kajian Karya 

Masa awal hidup Giovanni Battista Pergolesi sangat pendek, yaitu 26 tahun saja. 

Namun Pergolesi menjadi komposer zaman barok yang membangun Opera Komik 

(Opera Buffa) di Italia pada awal abad ke- 18. Pergolesi belajar musik di Naples dan 

menjadi maestro hingga akhirnya bisa masuk menjadi musisi istana. Operanya La Serva 

Pardona menjadi Opera Komik pertama yang ditampilkan di Naples pada 1733 dan 

berhasil sehingga disebut masterpiece Pergolesi yang kemudian juga banyak dipentaskan 

di Negara Eropa lainnya. Pergolesi membuat lebih dari 30 karya sonata untuk biola dan 

bas. Aria Stizzoso mio Stizzoso merupakan salah satu karya dari Pergolesi, periode 

Klasik/Rakoko, dibawakan dalam nada dasar A mayor, sukat 2/4 dan tempo Allegreto. 

Merupakan Aria dari Intermezzo “La Serva Padrona” (pelayan yang menjadi nyonya) 

yang dibawakan oleh seorang tokoh yang bernama Serpina dengan suara sopran. Dalam 

repertoar ini, diperlukan teknik dan gaya bernyanyi yang ringan dan lincah untuk 



mengekspresikan kelicikan/kecerdikan Serpina yang sedang menawarkan dirinya 

menjadi istri dari Umberto.  

 

2. Terjemahan Lirik 

2.18 Terjemahan Lirik Stizzoso, Mio Stizzoso 

Stizzoso, mio stizzoso, voi fate il 

borioso 

Kesal (tuanku) yang kesal, kau 

bertingkah arogan 

Ma no, ma non vi può gio vare  Tapi tidak, tapi tidak dapat 

menguntungkanmu 

Bisogna al mio di vieto star cheto, 

cheto, e non parlare 

Kau harus menerima 

permintaanku, tanpa membalas dan 

tetap diam 

Zit, zit, Serpina vuol cosi Diam, diam, Serpina yang 

memerintah 

 

 

Bisogna al mio di vieto star cheto, 

cheto, e non parlare 

Kau harus menerima 

permintaanku, tanpa membalas dan 

tetap diam 

Voi fate il borioso, ma non vi può 

gio vare,  

Kau bertingkah arogan, tapi tidak, 

tapi tidak dapat menguntungkanmu 

Cred’io che m’intendete, si, che 

m’intendete, si, che m’intendete, da 

che mi conoscete son molti di, son 

molti, molti e molti di 

Sekarang aku rasa kau mengerti, 

karena kau telah mengenal saya, 

dalam waktu yang sangat lama 

  

 Berdasarkan lirik lagu tersebut, lagu ini menceritakan tentang seorang pelayan 

wanita bernama Serpina yang sedang berusaha merayu Umberto majikannya agar dapat 

dijadikan istrinya. Melodi yang lincah menggambarkan sosok Serpina yang genit sedang 

merayu dan memerintah majikannya untuk melakukan apa yang diinginkannya.  

 

2.  Analisis Struktural 

Tabel 2.19 Analisis Struktural Stizzoso, Mio Stizzoso 

Birama Keterangan 



1/2 – 61/1 Bagian A 

61/2 – 88/2 Bagian B 

88/2 – 105/1 Bagian C 

105/2 – 115/2 Interlude 

115/2 -193/2 Bagian A’ 

 

Bagian A terdiri dari 2 frase yaitu birama 0/2-33/1 frase anteseden, dijawab 

dengan frase konsekuen pada birama 37/2-61/1. Bagian B terdiri dari 2 frase yaitu birama 

61/2-69/2 frase anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada birama 70/1-88/2. 

Bagian C terdiri dari 2 frase yaitu birama 88/2-95/1 frase anteseden, dijawab dengan frase 

konsekuen pada birama 95/2-105/1. Interlude pada birama 105/2-115/2 sebagai jembatan 

menuju bagian A’. Bagian A’ terdiri dari 2 frase yaitu birama 115/2-148/1 frase 

anteseden, dijawab dengan frase konsekuen pada birama 152/2-193/2. 

 

 


