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SARI 

 

Pratomo,Rizki Dian.2015.“Analisis Bentuk Struktur Lagu Dan Pola Aransemen 

Pada Band Be Seven Steady Di Semarang”.Skripsi.Jurusan Pendidikan Seni 

Drama, Tari, dan Musik.Fakultas Bahasa dan Seni.Universitas Negeri 

Semarang.Pembimbing:1. Dr. Sunarto, S.Sn., M.Hum dan 2. Drs. Bagus 

Susetyo, M. Hum. 

Kata kunci: analisis; bentuk; struktur; lagu,aransemen; band, Be Seven Steady. 

Be Seven Steady adalah grup band asal Kota Semarang yang konsisten 

berada dalam genreSka Rocksteady. Genre ini masih jarang ditemukan khususnya 

di wilayah kota semarang dan hanya beberapa saja. Be Seven Steady terbentuk 

pada tanggal 7 Oktober 2012.Walaupun umur band ini masih relatif muda, namun 

mereka mampu solid dan konsisten berkarya melalui genre ska rocksteady ini. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah 

1) Bagaimanakah analisis bentuk struktur lagu pada grup band Be Seven Steady di 

Semarang; dan 2) bagaimanakah pola aransemen lagu  grup band Be Seven Steady 

di Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah musikologi dan. Sasaran penelitian 

ini adalah lagu Be Seven Steady yang berjudul Semarang, Gadis lucu dan Baby 

I’m rocksteady. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi 

dokumen dan wawancara serta analisis data mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pada lagu Semarang 

merupakan lagu dua bagian dengan bentuk A(a y) B(bz), gerakan melodinya 

melangkah, menggunakan progresi akord yang mencakup akord I sampai akord 

vi. Introduksi dan interlude melodi di isi oleh suara instrumen trumpet, trombone, 

saxophone alto, saxophone tenor secara bergantian dan unisono pada saat 

introduksi. Analisis lagu pada lagu Baby I‟m Rocksteady merupakan lagu tiga 

bagian dengan bentuk A (a x), A‟ (ax‟), B (b y), C (c z), C* (c z‟), gerakan 

melodinya melangkah, menggunakan progresi akord yang mencakup akord I 

sampai akord IV . Introduksi dan interlude melodi di isi oleh suara instrumen 

trumpet, trombone, saxophone alto, saxophone tenor secara bergantian dan 

unisono pada saat introduksi dan mengalami modulasi satu ke nada dasar A mayor 

pada penggulangan kalimat C sebelum coda. LaguGadis Lucu temasuk lagu 3 

bagian, dengan bentuk A (ax), A‟ (ax‟), B (b y), C (c z), C* (c z‟).Pada kalimat 

C* mengalami modulasi naik menjadi nada dasar Bb dan progresinya sama seperti 

kalimat C. Gerakan melodinya melangkah dan melompat, menggunakan progresi 

akord yang mencakup akord I sampai akord VI 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran bagi grup Be Seven Steady agar 

senantiasa berkreatif dalam menciptakan lagu yang memiliki pesan positif bagi 

masyarakat dengan bentuk yang bervariatif dengan pola aransemen yang beragam. 
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`1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era modern saat ini banyak jenis musik bermunculan, walaupun yang di 

dengar setiap individu berbeda-beda jenisnya. Semua jenis musik memiliki 

karakter dan ciri khas masing-masing untuk menarik pendengarnya. Musik  

merupakan  seni  yang  sangat  pesat  perkembangannya  di Indonesia, bahkan  

diseluruh  penjuru  dunia  banyak diminati oleh orang-orang baik kalangan  muda  

maupun  kalangan  tua. Musik dalam perkembangannya disesuaikan dengan selera 

masyarakat agar  musik berbeda dengan senilainnya sehingga memiliki daya tarik 

tersendiri dan memberikan nuansa baru bagi perkembangan seni  di  Indonesia. 

Musik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan musik dunia.  

Meskipun Indonesia memiliki banyak kebudayaan khususnya musik daerah, 

namun tidak menutup kemungkinan musik yang berasal dari luar negeri masuk ke 

dalam kebudayaan kita. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor misalnya akibat 

penjajahan zaman dahulu, perdagangan maupun kemajuan teknologi yang seiring 

berjalannya waktu membuat masyarakat lebih berkreatif dalam berkarya. 

Munculnya berbagai akses dalam kemajuan teknologi seperti internet atau sarana-

sarana lainnya sangat mempengaruhi perkembangan dan selera musik bagi 

masyarakat Indonesia. Dapat kita lihat berbagai macam genre musik di Indonesia 

yang dipengaruhi perkembangan musik dunia contohnya hiphop, pop, jazz, 
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reggae, rock, ska dan berbagai jenis musik lainnya akan bermunculan seiring 

perkembangan zaman.  

Di masa sekarang, adanya musik ska rocksteady yang berkembang di dunia, 

yang diawali oleh pelopor besar Ska meliputi: The Skatalites, The Specials, Hep 

cat, the beat, Special Aka dan lain sebagainya. Dalam perkembangan di kancah 

musik Indonesia ini sangat antusias sekali dalam perjalanannya, artis ska 

rocksteady Indonesia pun meliputi:Souljah, Shaggy Dog, Don Lego, 

TheAuthentic, Monkey Boots dan band yang sudah banyak digandrungi oleh 

masyarakat Indonesia seperti Tipe-X. Ska rocksteady sebagai sarana musik 

menyatukan dari berbagai kalangan tertentu, menjadi satu padu dengan irama 

yang bisa mengundang untuk bergoyang dan berdansa. 

Kota Semarang mempunyai sejumlah band Ska Rocksteady seperti: Aimee, 

Ilme, Be Seven Steady, The Yanto Brother, dan Siscandens. Band ini merupakan 

deretan yang sudah sering didengar namanya di kota Semarang. Dalam 

pertunjukannya mereka mampu menyampaikan pesan yang dibawanya melalui 

sejumlah karya Ska Rocksteady yang sudah diaransemen dengan baik. 

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut di kota Semarang, karena base 

camp Be Seven Steady bertempat di kota Semarang, dekat dengan daerah dari Be 

Seven Steady itu sendiri, hal ini dapat mempermudah peneliti untuk merangkum 

data yang akan diolah. Be Seven Steady adalah salah satu band ska rocksteady 

yang terkenal di Kota Semarang. Walaupun keberadaannya belum cukup lama. Be 

Seven Steady tersebut terbentuk pada 7 oktober tahun 2012 dan mulai aktif 

bermain musik sampai sekarang.  
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Walaupun umur band ini masih relatif muda sekitar tiga tahunan namun 

mereka mampu solid dan konsisten berkarya melalui genre ska rocksteady. Band 

yang dulunya bernama rasta mancai dan beraliran reggae ini berubah menjadi Be 

Seven Steady setelah para personilnya memilih berada di jalur genre ska 

rocksteady yang menjadikan ciri khas keunikan band ini yang masih jarang 

ditemui di wilayah kota Semarang. Be Seven Steady merupakan band ska 

rocksteady yang berasal dari Universitas Negeri Semarang, yang beraktivitas 

kuliah di program studi seni musik. Be Seven Steady beranggotakan 10 personil 

dengan mengambil jalur ska rocksteady yang berkarakter khas dengan brass 

section. biasanya banyak mendapat tawaran bermain musik di acara-acara 

komunitas, amal, pentas seni, guest star festival musik, misalnya: Jamaican Party 

Java Tour, bintang tamu di acara resmi kampus, Opening act bersama artis-artis 

ibukota. Dari segi bentuk musik dan pertunjukan, Be Seven Steady selalu 

menampikan ide-ide yang baru dalam membuat lagu dan aransemen sehingga 

tidak menimbulkan kebosanan di mata masyarakat. Dengan memadukan berbagai 

genre dengan dasar ska rocksteady Misalnya: Ska Jazz, Ska Pop, Ska Reggae, dan 

lain-lain. 

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Be Seven Steady untuk 

mempertahankan eksistensi grup, di antaranya adalah mempertahankan komposisi 

musik dan bentuk  penyajian lagu agar tetap bagus. Be Seven Steady senantiasa 

mengikuti perkembangan lagu sekarang dan dahulu dengan  mengaransemen 

ulang sesuai dengan karakter dan genre dari Be Seven Steady. Contohnya saja lagu 

karangan Be Seven Steady yang berjudul Baby i’m Rocksteady yang jadi singel 
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terbaru lagu Baby i’m Rocksteady yang menjelaskan tentang genre ska rocksteady 

dalam lagu ini dengan lirik dan musik ska yang kuat dan sangat enak di 

perdengarkan untuk masyarakat dengan berbalut lirik berbahasa inggris, dan juga  

berisi perpaduan antara ska rocksteady bercampur dengan reggae menjadikan 

lagu ini semakin asik untuk di dengarkan sambil berjoget skankin. Adapun karya 

Be Seven Steady yang mengambarkan kota yang menjadi tempat tinggal 

sementara saat mereka melanjutkan pendidikan di bangku kuliah yang berjudul 

Semarang. Dalam lagu ini menjelaskan keindahan kota Semarang dengan 

berbagai tempat menarik yang ada di kota Semarang seprti simpang lima, kota 

lama, pandanaran, dan tugu muda yang menjadi ciri khas Kota Semarang. Be 

Seven Steady pernah termuat dalam koran Tribun Jateng edisi 3 Oktober 2013 

dengan judul artikel “Tawarkan Wisata Kota Atlas Melalui Musik Ska” karna 

lagu yang berjudul Semarang ini. Selain itu ada juga lagu Gadis lucu  yang sangat 

unik dengan bentuk lagu tiga bagian dan permainan stacato brass section pada 

saat introduksi memperindah lagu gadis lucu ini. Dari ketiga lagu Be Seven Steady 

ini lah yang  populer dalam masyarakat luas hingga dalam setiap konser-

konsernya penonton hafal dan bernyanyi bersama ketika membawakan lagu-lagu 

ini.    

Terkait dengan fenomena yang ada, maka dalam hal ini peneliti tertarik  

untuk mengetahui bentuk struktur  lagu dan pola aransemen lagu Baby i’m 

Rocksteady, Semarang, dan Gadis lucu  karya band Be Seven Steady yang 

bergenre ska rocksteady di Semarang. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS BENTUK 
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STRUKTUR LAGU DAN POLA ARANSEMEN PADA BAND BE SEVEN 

STEADY  DI SEMARANG”. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji lebih lanjut 

dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk struktur lagu dan pola 

aransemen pada group band Be Seven Steady di Semarang yang dalam hal ini 

bergenre ska rocksteady: 

1.2.1 Bentuk struktur lagu pada grup band Be Seven Steady di Semarang? 

1.2.2 Pola aransemen lagu grup band Be Seven Steady di Semarang? 

1.3 TujuanPenelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan analisis bentuk struktur lagu pada grup 

band Be Seven Steady di Semarang. 

1.3.2 Mengetahuidan mendeskripsikan pola aransemen lagu pada grup band Be 

Seven Steady di Semarang. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis: 

1.4.1 Manfaat teoretis penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.2 Sebagai informasi kepada lembaga pendidikan tinggi Universitas Negeri  

Semarang (Unnes) semoga hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan 
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masukan sebagai referensi ilmiah umum khususnya Sendratasik untuk 

penelitian-penelitian ilmiah berikutnya. 

1.4.3 Bagi Mahasiswa agar dapat menambah kekayaan khasanah 

perbendaharaan tentang analisis bentuk struktur lagu dan pola aransemen 

grup band Be Seven Steady. 

1.5 ManfaatPraktis 

1.5.1 Bagi grup musik Be Seven Steady di Semarang, agar lebih 

mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas membuat lagu-lagu yang 

diciptakan Be Seven Steady. 

1.5.2 Manfaat bagi mahasiswa seni music dalam penelitian ini yaitu 

memberikan ide untuk meneliti lebih mendalam lagu-lagu grup band Be  

Seven Steady. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut : 

Bagian awal skripsi berisi tentang: Judul skripsi, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan 

abstrak. 

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 Landasan Teoretis, berisi uraian tentang konsep-konsep teori analisis lagu 

dan analisis struktur lagu 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi pendekatan penelitian, sasaran penelitian, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data 

Bab 4 Hasil Penelitian, pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai 

hasil penelitian dan dibahas secara deskriptif kualitatif. 

Bab 5 Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan 

saran 

Bagian akhir, pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan 

untuk landasan teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti 

pelengkap dari hasil penelitian 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Analisis 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:60) dinyatakan bahwa analisis adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Menurut Pradopo (1995:93), analisis merupakan 

penguraian terhadap bagian-bagian atau unsur-unsurnya.  

Menurut Kamus Inggris–Indonesia (Sivasari, 1992: 17), analisis berarti 

mengupas, mengurai,  mengulas atau membahas, sedangkan menurut Tambajong 

(1992: 11), analisis adalah  suatu disiplin ilmiah  antara ilmu jiwa, ilmu hitung, 

dan filsafat, untuk menguraikan musik melalui rangkaian jalinan nada, irama, dan 

harmoni dengan membahas unsur gejala sadar dan tak sadar pada kesatuan 

komposisi. 

Eris Fahmi Rahmawan (2014) dalam skripsinya yang berjudul“Analisis Lagu 

dan Makna Syair Karya Grup Band Letto di Kota Yogyakarta”Analisis berasal 

dari bahasa Yunani, analusis yang berarti analisa yaitu pemisahan dari suatu 

keseluruhan  kedalam bagian-bagian komponennya atau suatu pemeriksaan 

terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-

hubungannya (Komarudin 2000: 15), sedangkan analisis menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab akibat duduk 
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persoalannya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990: 37). 

Analisis musik berpangkal dari keseluruhan lagu, keseluruhan berarti  

memandang secara awal dan akhir  dari sebuah lagu serta beberapa pengertian 

sementara ditengahnya, gelombang-gelombang naik turun  dan tempat puncaknya. 

Jadi analisis bisa diartikan sebagai pengurai satu pokok atas berbagai bagian 

dalam musik dan penelaah bagian-bagian itu sendiri untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman keseluruhan (Prier, 1996: 1). Suatu analisis 

sebuah karya musik komponis akan dapat memberikan gambaran keseluruhan dari 

kreativitas dan pribadi komponis tersebut. 

2.2 Bentuk  

Bentuk (Ing: From, Lat: Forma), dalam seni, bentuk dimaksudkan rupa indah 

yang menimbulkan kenikmatan artistik melalui serapan penglihatan dan 

pendengaran. Bentuk indah dicapai karena keseimbangan artistik, keselarasan 

(Harmoni) dan relafansi. Seni pada hakekatnya merupakan bentuk yang indah, 

tanpa bentuk yang indah tak ada seni.Dalam sebuah karya seni, bentuk tidak 

terpisahkan dari isi, karena sepadan dengannya.Tanpa isi, suatu karya yang 

membangkitkan keharusan artistik masih dianggap karya seni. Tapi kalau sama 

sekali menghasilkan tentang isi dan hanya memuja bentuk, maka lahir lah sebuah 

akses yang disebut formalisme.  

2.3 Struktur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (2008:19), struktur adalah cara 

bagaimana sesuatu disusun atau dibangun. Struktur atau susunan dari suatu seni 

adalah aspek  yang menyangkut keseluruhan dari karya dan meliputi juga peranan 
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masing-masing bagian dalam keseluruhan. Kata struktur mengandung arti bahwa 

di dalam karya seni itu terdapat suatu pengorganisasian penataan, ada 

hubungannya tertentu antara bagian-bagian yang tersusun. Penyusunan itu 

meliputi juga pengaturan yang khas sehingga terjalin hubungan yang berarti 

diantara bagian-bagian keseluruhan perwujudan (Djelantik, 1990:41). 

Dapat disimpulkan bahwa struktur musik merupakan suatu susunan kesatuan 

atau keterkaitan dengan bentuk didalamnya terdapat unsur-unsur musik dari yang 

terkecil sampai yang terbesar sehingga membentuk serangkaian bunyi dalam 

keterkaitan yang jelas, teratur, dan bermakna yaitu lagu. 

2.4 Lagu  

Hardjana (1983:486) menjelaskan bahwa lagu adalah ragam suara yang 

berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).Lagu adalah 

bagian dari karya musik dan musik adalah salah satu bagian dari karya seni. 

Menurut Rahardjo (1990:72), lagu mengandung dua makna yaitu: (1) lagu 

yang sedang disenangi masyarakat tertentu; dan (2) jenis lagu yang sedang 

disajikan kepada pendengar dan mengutamakan teknik penyajian dan kebebasan 

dalam menggunakan ritme atau jenis instrumen.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:486) Pengertian lagu ada 

beberapa macam: (1) ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, 

membaca, dan sebagainya); (2) nyanyi-nyanyian perjuangan; (3) film yang 

menjadi dasar cerita film kebangsaan lagu resmi negara tertentu. Lagu juga bisa 

disebut musik atau sesuatu yang bersuara dan berkonsep secara sistematis dapat 

diperdengarkan. 
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Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lagu adalah suara berirama yang 

dipadukan dengan ritme-ritme tertentu dalam irama, sehingga akan muncul 

berbagai jenis lagu, seperti keroncong, dangdut, pop, dan rock. 

2.5  Band 

Grup musik, atau band, atau ensembel musik merupakan kumpulan yang 

terdiri atas dua atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. 

Tiap-tiap ragam jenis musik memiliki aturan yang berbeda atas jumlah dan 

komposisi atas sebuah penampilan ensembel, begitu pula hal nya dengan lagu-

lagu atau musik yang di bawakan pada permainan ensembel tersebut. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_musik) 

2.6 Analisis Bentuk lagu  

Menurut Susilo dalam Muttaqin (2008:113) bahwa bentuk adalah suatu 

kesatuan ide-ide musikal yang mencakup melodi, ritme dan harmoni. Menurut 

Prier (1996:2) bentuk musik ialah suatu gagasan/ ide yang nampak dalam 

pengolahan/ susunan semua unsur  musik dalam sebuah komposisi (melodi, irama, 

harmoni dan dinamika). Ide ini mempersatukan nada-nada serta bagian-bagian 

komposisi yang dibunyikan satu per satu sebagai kerangka. Atau dengan kata lain, 

bentuk musik adalah wadah yang diisi seseorang komponis dan diolah dengan 

sedemikian rupa sehingga menjadi musik yang hidup.  

Muttaqin (2008:113) mengungkapkan pengertian bentuk dalam studi musik 

dapat diartikan sebagai rancang bangun suatu komposisi musik. Jadi bentuk musik 

adalah gagasan atau rancang suatu komposisi musik yang dipersatukan menjadi 

satu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan musik yang hidup. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_musik
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2.7 Analisis Struktur lagu 

Djelantik (1990:41) menyatakan bahwa struktur atau susunan dari karya seni 

adalah aspek yang menyangkut keseluruhan dari karya itu dan meliputi dari peran 

masing-masing bagian akan keseluruhan itu. Kata struktur mengandung arti 

bahwa dalam karya seni itu terdapat suatu pengorganisasian, penataan dan ada 

hubungan tertentu antara bagian-bagian yang tersusun.Jamalus (1988:35) 

menjelaskan bahwa struktur dalam musik adalah susunan suatu hubungan antara 

unsur-unsur musik dalam sebuah lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu 

yang bermakna. 

Dengan demikian, struktur musik merupakan suatu susunan kesatuan atau 

keterkaitan dengan bentuk didalamnya terdapat unsur-unsur musik dari yang 

terkecil sampai yang terbesar sehingga membentuk serangkaian bunyi dalam 

keterkaitan yang jelas, teratur, dan bermakna yaitu lagu. 

Menurut Jamalus (1988:35) bentuk dan struktur lagu adalah susunan serta 

hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan 

komposisi lagu yang bermakna.Bahwa dasar pembentukan lagu mencakup 

pengulangan suatu bagian (repetisi), pengulangan dengan perubahan (variasi 

sekuens), atau penambahan bagian baru yang berlainan (kontras). 

Jadi, bentuk dan struktur lagu adalah gagasan yang disusun dalam sebuah 

komposisi, yang memiliki hubungan antar semua unsur musik dari yang terkecil 

sampai yang terbesar sehingga membentuk serangkaian bunyi dalam keterkaitan 

yang jelas, teratur, dan bermakna. 



13 
 

 
 

Jamalus (1988:35) mengungkapkan bahan-bahan bentuk musik meliputi 

kalimat, motif, frase, not, dan hubungan antar frase. Hubungan frase ialah bentuk 

yang digunakan dalam menghubungkan antar frase atau bagian-bagian dalam lagu 

menjadi bentuk suatu komposisi yang utuh atau lagu. 

Bentuk lagu dan struktur lagu adalah susunan serta hubungan antara unsur-

unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu 

yang bermakna. Menurut Jamalus, (1988:35) bahwa dasar pembentukan lagu 

mencangkup pengulangan suatu bagian (repetisi), pengulangan dengan 

bermacam-macam perubahan (variasi sekuens), atau penambahan bagian baru 

yang berlainan atau berlawanan (kontras), dengan selalu memperhatikan 

keseimbangan antara pengulangan dan perubahanya. Jadi, bentuk musik dapat 

dikatakan sebagai suatu gagasan atau ide yang tampak dalam pengolahan atau 

susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi, atau dalam pengertian lain, 

bentuk musik adalah wadah yang diisi oleh seorang komponis dan diolah dengan 

sedemikian rupa sehingga menjadi musik yang hidup. 

2.7.1 Motif 

Jamalus (1988:35) menjelaskan motif adalah suatu bentuk pola irama, atau 

pola melodi, atau gabungan dari pola irama dan melodi, yang kecil atau pendek 

tetapi mempunyai arti. 

Sementara Prier (1996:3) mengungkapkan motif lagu ialah unsur lagu yang 

terdiri dari sejumlah nada yang dipersatukan dengan suatu gagasan atau ide.  

Karena merupakan unsur lagu, maka sebuah motif biasanya diulang-ulang dan 

diolah. Secara normal sebuah motif lagu memenuhi ruang birama. 
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Sedangkan Muttaqin (2008:116) menjelaskan bahwa motif ialah sekelompok 

nada-nada linear yang tidak terlalu panjang yang di desain atas dasar figur ritmis 

dan / atau melodis tertentu. 

Berdasarkan beberapa teori mengenai pengertian motif di atas dapat di 

simpulkan bahwa motif adalah suatu bentuk unsur lagu yang memiliki pola irama, 

terdiri dari tiga nada atau lebih yang digabungkan sehingga menghasilkan suatu 

gagasan atau ide. 

2.7.2 Frase 

Menurut Jamalus (1988:35), frase adalah bagian dari kalimat lagu, seperti 

bagian kalimat atau anak kalimat dalam bahasa. Sedangkan menurut Muttaqin 

(2008:125), frase ialah suatu seksi dalam suatu alur musikal yang sepadan dengan 

“klausa” atau “kalimat” pada prosa. Frase merupakan komponen pelengkap 

struktur kalimat. 

Menurut Prier (1996:4) bahwa frasering ialah usaha untuk memperlihatkan 

struktur kalimat yaitu struktur makro pada akhir masing-masing anak kalimat/ 

frase dan struktur mikro pada akhir masing-masing motif. Dalam musik vokal 

frasering sedikit banyak tergantung dari struktur syair. 

Jadi frase adalah bagian atau anak kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap 

dalam struktur kalimat utama. 

2.7.2.1 Hubungan antar frase 

Menurut Jamalus (1988:35) bentuk hubungan antar frase pada dasarnya ialah 

macam-macam pengulangan (repetisi, variasi, sekuen), dan kontras atau bagian 

baru yang berlainan. 
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Sedangkan menurut Muttaqin (2008:127) hubungan antar frase dapat terjadi 

dalam dua hal yaitu sebagai komponen dari pola yang lebih besar dan sebagai unit 

yang berdiri sendiri serta memiliki kelengkapan yang tidak berhubungan dengan 

frase-frase sebelumnya. 

2.7.3 Kalimat/Periode (Satz) 

Menurut Prier (1999:2) kalimat ialah sejumlah ruang birama yang merupakan 

satu kesatuan.Biasanya sebuah kalimat musik terdiri atas dua anak kalimat/ frase 

yaitu kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban. 

Sedangkan Muttaqin (2008:129) menjelaskan bahwa kalimat melodi yang 

terbentuk dari kombinasi beberapa frase terdiri dari tiga bentuk yaitu bentuk 

period standar, period pararel, dan periode kontras. 

Jadi frase adalah sejumlah melodi yang memiliki ruang birama dan 

membentuk satu kesatuan yang terdiri atas dua anak kalimat. 

2.7.4 Kadens 

Muttaqin (2008:120) menjelaskan bahwa kadens adalah “pungtuasi” dalam 

musik sebagai titik peristirahatan yang tersusun dari serangkaian akor-akor yang 

bergerak sedemikian rupa untuk menandai berakhirnya suatu frase atau seksi dan 

memulai sesuatu yang lain. Kadens dikelompokkan menjadi 4 yaitu: kadens 

autentik, kadens plagal, kadens deseptif dan kadens setengah. 

2.7.5 Gerak Melodi 

Menurut Joseph (2010:65) unsur musik yang paling mudah ditangkap 

manusia adalah melodi.Hal ini karena kemampuan manusia yang hanya dapat 

menghasilkan satu suara dalam satu waktu.Gerak nada-nada dalam melodi ada 
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dua macam yaitu gerak melangkah dan gerak melompat.Gerak melodi melangkah 

memberi kesan rasa tenang.Sedangkan gerak melompat memberi rasa tegang. 

2.7.6 Interval 

Joseph (2010:68) menjelaskan bahwa interval adalah jarak yang terdapat di 

antara titinada yang satu dengan yang lain. Interval selalu dibatasi oleh dua 

titinada.Titinada yang pertama disebut titinada pangkal sedangkan yang kedua 

disebut titinada selang. 

2.7.7 Bentuk-bentuk Lagu 

Menurut Muttaqin (2008:131) istilah bentuk lagu (song form) digunakan 

untuk mengidentifikasi baik pola-pola musik instrumental maupun vokal.Bagian-

bagian struktural pokok daribentuk-bentuk ini disebut „bagian‟.Oleh karena itu 

istilah duabagianatau tiga bagianbukan mengacu padaketerlibatan bagian suara 

atau instrumen tapi pada bagian-bagian pokok pada sistem perkalimatan 

melodi.Prier S.J. (1996:2) menegaskan tanda untuk kalimat/periode(struktur 

makro) umumnya dipakai huruf besar (A, B, C, dan sebagainya) dan huruf kecil 

untuk struktur mikro. 

Dapat disimpulkan bahwa bentuk lagu adalah suatu kesatuan utuh dari satu 

atau beberapa kalimat yang memiliki struktural pokok yang disebut bagian. 

2.7.8 Elemen Pendukung 

Menurut Muttaqin (2008:131) bentuk lagu berkisar dari yang paling 

sederhana yaitu bentuk satu bagian hingga lima bagian. Di antara bagian-bagian 

tersebut terdapat elemen-elemen pendukung untuk menghubungkan bagian yang 

satu dengan yang lainnya. Di antara bagian-bagian tersebut ialah: 
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1) Introduksi 

Introduksi merupakan pengawalan lagu masuk, kebanyakan dari intro berupa 

instrumen yang not-notnya diambil dari bagian lagu tersebut.Kata lainnya intro 

adalah melodi awal sebelum memasuki lagu (http://www.bagianbagian-

lagu.com/artikel).Sedangkan menurut Muttaqin (2008:132), introduksi ialah suatu 

seksi instrumental di bagian permulaan suatu komposisi yang biasanya diikuti 

langsung oleh pernyataan temaatau bagian utama. 

Jadi introduksi adalah bagian awal dalam suatu komposisi musik, sebelum 

masuk pada seksi atau bagian utama lagu. 

2) Transisi 

Menurut Muttaqin (2008:132), transisi adalah bagian penghubung yang 

bersifat sebagai pengantar di antara satu bagian ke bagian yang lain. Dua fungsi 

utama transisi ialah sebagai pemroses modulasi dan sebagai penghubung.Dalam 

hal ini transisi diperlukan karena suatu bagian tidak bisa diikuti secara langsung 

oleh bagian yang lain. 

4) Interlude 

Muttaqin (2008:133) menjelaskan bahwa interlude adalah potongan yang 

berdiri sendiri di antarasebuah tema dengan dan pengulangannya atau di antara 

dua bagian yangsecara umum panjangnya berkisar di antara satu hingga delapan 

birama. Interlude biasa nya terdapat pada tengah lagu setelah kalimat lagu 

maupun setelah reffrain. 

 

http://www.bagianbagian-lagu.com/artikel
http://www.bagianbagian-lagu.com/artikel


18 
 

 
 

 

5) Koda 

Koda atau ending merupakan bagian lagu yang paling akhir, mengacu pada 

lagu-lagu yang sudah ada.Menurut Muttaqin (2008:134) koda adalah suatu 

potongan yang datang setelah bagian atau tema yang terakhir. 

2.7.9 Bentuk Lagu Dua Bagian 

Prier (1996:7) menjelaskan bahwa lagu dua bagian terdiri atas dua kalimat 

musik yang ditandai dengan kalimat A dan kalimat B. Biasanya lagu dua bagian 

terdiri atas 16-24 birama. Sedangkan menurut Muttaqin (2008:135) bentuk lagu 

dua bagian memiliki dua kategori bentuk lagu dua bagian yaitu: 1) sederhana; dan 

2) yang diperluas. 

Menurut Prier (1996:8) ada daftar kemungkinan urutan kalimat untuk bentuk 

lagu dua bagian yaitu: 

1. AB: dari kalimat A langsung masuk ke kalimat B dan berhenti disitu. 

2. AA B: lagu kalimat A diulang dengan sama persis (biasanya dengan kata syair  

lain) lalu baru masuk kalimat B. 

3. AA‟ B: lagu kalimat A diulang dengan variasi (maka kode dengan A‟), lalu 

baru masuk ke kalimat B. 

4. A BB‟: dari kalimat A langsung masuk ke kalimat B dengan ulangan kalimat B 

dengan variasi. 

5. A BB: dari kalimat A langsung masuk kalimat B dengan pengulangan kalimat 

B tanpa variasi. 

6. AA BB‟ : lagu kalimat A diulang tanpa atau dengan variasi, kalimat B diulang 

dengan variasi lagu dan kata. 

 

2.7.10 Bentuk Lagu Tiga Bagian 

Menurut Prier (1996:12) bentuk lagu tiga bagian merupakan lagu dengan 

kalimat / periode yang berlainan.Sedangkan Muttaqin (2008:136) menjelaskan 

jika bentuk lagu dua bagian memiliki pola A-B, maka pola tiga bagian ialah A-B-
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A. Bagian ketiga tidak semata-mata pengulangan tetapi bisa dengan perubahan. 

Bentuk ini memiliki pola dalam berbagai ukuran yang meliputi: periode tiga 

bagian,bentuk lagu tiga bagian awal, bentuk lagu tiga bagian, bentuk lagu tiga 

bagian yang diperluas, bentuk lima bagian. 

Menurut Prier (1996:14) ada daftar kemungkinan untuk susunan kalimat 

dengan bentuk tiga bagian yaitu: 

1. A B A: kalimat pertama diulang tanpa perubahan sesudah kalimat kedua. 

2. A B A‟: kalimat pertama diulang dengan variasi sesudah kalimat kedua, 

3. A A‟ B A‟: kalimat pertama diulang dengan variasi sesudah kalimat pertama 

maupun kalimat kedua. 

4. A B C: kalimat pertama disambung dengan kalimat kedua dan ketiga tanpa 

pengulangan. 

5. A A‟ B C C: kalimat pertama dan ketiga diulang tanpa/ dengan variasi. 

Prier S.J. (1996:2) menegaskan tanda untuk kalimat/periode (struktur makro) 

umumnya dipakai huruf besar (A, B, C, dan sebagainya) dan huruf kecil untuk 

struktur mikro. 

2.7.11 Lagu Yang Menyimpang Dari Peraturan 

Menurut Prier (1996:19) menyatakan bahwa setiap pengecualian dari 

peraturan umum harus didukung dengan satu alasan wajar, yang menambah 

keindahan.Misalnya simetri tiga bagian yaitu kalimat lagu yang terdiri dari tiga 

bagian (frase); kalimat yang diakhiri dengan koma; dan frase panjang atau 

pendek. Bila kita menciptakan musik dengan memutlakan peraturan tanpa peduli 

pada perasaan kita maka lahirlah lagu yang beres namun rasanya kering dan mati. 

Namun bila sebaliknya mencetuskan kesan-kesan di hati dalam mengarang lagu 

tanpa peduli tentang peraturan, maka mungkin akan lahir lagu yang hidup namun 

terasa cacad sehingga orang merasa terganggu. 
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2.8 Aransemen 

Aransemen adalah upaya kreatif menata dan memperkaya sebuah melodi, 

lagu, atau komposisi, ke dalam format serta gaya yang baru. Mediumnya bisa apa 

saja, dari instrumen tunggal hingga sebuah orchestra. http://knowledge-

univ.blogspot.com/2012/01/pengertian-aransemen.html 

2.9 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Perkembangan musik Ska Rocksteady  melahirkan sebuah grup band Be 

Seven Steady di Semarang. Pada penelitian ini, kerangka berfikir mengarahkan 

pada analisis bentuk struktur lagu dan pola aransemen grup band Be Seven Steady 

yang memiliki karya lagu beraliran ska Rocksteady yang menarik. Dari beberapa 

pendapat mengenai pengertian karya musik diatas, maka disusun kerangka 

berfikir untuk meneliti bentuk dan struktur lagu pada band Be Seven Steady di 

Semarang.

Grup Be Seven 

Steady 

Pola aransemen 
Analisis bentuk 

struktur lagu 

http://knowledge-univ.blogspot.com/2012/01/pengertian-aransemen.html
http://knowledge-univ.blogspot.com/2012/01/pengertian-aransemen.html
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang baik harus menggunakan metode yang benar 

dan tepat, untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan peneliti. Sesuai dengan 

apa yang disampaikan oleh Rohidi (2011:179) bahwa penelitian seni hendaknya 

menggunakan metode pengumpulan data secara sistematik yang berkaitan dengan 

berbagai bentuk karya seni (rupa, tari, musik, pertunjukan, dsb.), dari sebuah 

individu, kelompok masyarakat, satuan budaya, atau lingkungan tertentu, yang 

menjadi latar kehadiran karya seni yang berkaitan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

musikologi. Musikologi adalah studi ilmiah tentang musik. Secara khusus untuk 

kajian musikologis yang akan digunakan dalam penelitian, menyangkut analisis 

bentuk, struktur dan elemen-elemen musikologi lainnya. 

Berdasarkan pada konsep di atas, maka dapatlah dikatakan tepat apabila 

untuk mengkaji struktur musikal digunakan pendekatan musikologis. Dalam 

proses analisis, kajian struktur musikal serta elemen-elemen yang terkandung 

dalam suatu komposisi, perlu untuk meninjau aspek-aspek yang menjadi fokus 

sekaligus alat bedah dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah 

menjelaskan bentuk dan struktur dalam lagu yang berjudul Semarang, Baby I’m 

Rocksteady dan Gadis lucu 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di basecamp serta tempat tinggal para 

personil Be Seven Steady yaitu di Gang Kantil,  no 2,  Banaran,  Gunungpati  

UNNES Semarang. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran atau objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai 

tujuan dan kegunaan tertentu. Sasaran penelitian ini adalah mendeskripsikan 

analisis bentuk struktur lagu dan pola aransemen pada grup band Be Seven Steady 

di Semarang. Sasaran dalam penelitian ini adalah lagu-lagu karya Be Seven Steady 

yang berjudul Semarang, Baby I’m Rock Steady dan Gadis Lucu dengan 

mendeskripsikan bentuk struktur lagu dan pola aransemen.  

3.3 Sumber Data Penelitian 

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan, maka peneliti 

memerlukan sumber data dari narasumber yang memiliki pengetahuan tentang 

informasi atau wawasan yang memadai tentang informasi yang diperlukan. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah : 1. Manager grup Band Be Seven Steady 

2.Personil Grup Band Be Seven Steady 

3.4 Instrumen 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Namun setelah 

fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen 
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penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi dan membandingkan 

dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 

2010: 305). Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2010: 306) dalam penelitian 

kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen 

penelitian utama. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Rohidi (2011:179) mengungkapkan metode pengumpulan data secara 

sistematik yang berkaitan dengan berbagai bentuk karya seni (rupa, tari, musik, 

pertunjukan, dsb.), dari sebuah individu, kelompok masyarakat, satuan budaya, 

atau lingkungan tertentu, yang menjadi latar kehadiran karya seni yang berkaitan 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

(interview), dan studi dokumen. 

3.5.1 Obsevasi / Pengamatan 

Menurut Rohidi (2011:181) metode observasi merupakan metode yang 

penting dan mendapat perhatian selayaknya. Observasi mengungkapkan gambaran 

sistematis mengenai peristiwa, tingkah laku maupun karya. Metode observasi 

dalam penelitian seni dilaksanakan untuk memperoleh data tentang karya seni 

dalam suatu kegiatan dan situasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam 

observasi setidak-tidaknya ada tiga macam metode yaitu: observasi biasa, 

observasi terkendali, dan observasi terlibat.  

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi biasa, yakni teknik 

observasi yang tidak perlu terlibat dalam hubungan emosi dengan pelaku yang 

menjadi sasaran penelitian. Peneliti hanya mengobservasi data berupa rekaman 
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mp3 lagu karya Be Seven Steady yang berjudul Semarang, Baby I’m RockSteady 

dan Gadis Lucu. 

3.5.2 Wawancara/ Interview 

Menurut Rohidi (2011:208), ada tiga macam teknik wawancara yang 

digunakan, yaitu: (1) wawancara mendalam; (2) wawancara etnografis; dan (3) 

wawancara tokoh. Wawancara mendalam yang dimaksud adalah wawancara yang 

menyerupai percakapan biasa yang tidak terstruktur secara formal.Wawancara 

etnografis adalah wawancara yang mirip dengan percakapan akrab.Wawancara 

tokoh merupakan sebuah tindakan wawancara khusus yang memfokuskan pada 

tipe informan khusus. 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam yaitu dengan melakukan percakapan biasa dan tidak terstruktur secara 

formal untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara menyeluruh dari 

narasumber. Wawancara ditujukan kepada beberapa personil dan pencipta lagu Be 

Seven Steady yakni Dading, Ardan, Kholis, Sos, Galang. Wawancara juga 

dilakukan kepada manager dan penikmat musik Be Seven Steady yang biasa 

disebut Besevenity. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data informasi 

mengenai biodata pribadi personil dan  karir personil di Be Seven Steady.  

3.5.3 Studi Dokumen 

Menurut Rohidi (2011:194) teknik pengumpulan data dokumen biasanya 

digunakan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, data dokumen 

diambil dari beberapa sumber yakni lagu-lagu karya Be Seven Steady yang berupa 

rekaman mp3, foto-foto Be Seven Steady, dan catatan perorangan mengenai data 
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pribadi personil Be Seven Steady. Studi dokumen ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data penelitian. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperlauan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan 

data yang valid dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan 

triangulasi sumber data melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya, yaitu : 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu: (1) peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

observasi di lapangan dengan wawancara. Pengamatan terhadap pertunjukan grup 

Be Seven Steady dilakukan untuk mengetahui karya ciptaan grup Be Seven Steady; 

(2) peneliti membandingkan data yang didapat dari informan utama peneliti 

dengan data dari informan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat informan utama 

yaitu salah satu personil Be Seven Steady, Dading sebagai vokalis; (3) 

membandingkan keadaan dan perspektif dari informan dengan keadaan-keadaan 

pada masyarakat secara umum. Peneliti berusaha menggali informasi dari sumber-

sumber yang lain seperti  internet dan media informasi lainnya. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 
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cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, 

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

pula hubungan tertentu atau menjadi hipotesis(Sugiyono, 2010 : 335). Menurut 

Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto, 2007:106), menegaskan bahwa teknik 

analisis data kualitatif senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan bukan rangkaian 

angka. Data yang terkumpul dari berbagai cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman) dan yang diproses sebelum siap digunakan (melalui 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisisnya tetap 

menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas. Analisis 

tersebut dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu : 

3.7.1 Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dipilih, data 

yang dibuang, cerita mana yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-

pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analsis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 
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3.7.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan 

dari informasi yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan. 

3.7.3 Menarik kesimpulan / verifikasi 

Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari awal 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif arus mampu mencari benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin,  alur sebab akibat serta preposisi (Miles dan Huberman dalam 

Sumaryanto, 2007:23). 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif               

(sumber: Miles dan Huberman dalam Sumaryanto, 2007:23)

Penyajian Data 

Reduksi data 

Kesimpulan-

kesimpulan: Penarikan/ 

Verifikasi 

Pengumpulan Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Grup Band Be Seven Steady 

Be Seven Steady adalah grup band asal Kota Semarang yang konsisten berada 

dalam genre Ska Rocksteady. Genre ini masih jarang ditemukan khususnya di 

wilayah kota semarang dan hanya beberapa saja, seperti Aimee, Siscandens, dan 

The Yanto Brother. Be Seven Steady terbentuk pada tanggal 7 Oktober 2012. 

Walaupun umur band ini masih relatif muda, namun mereka mampu solid dan 

konsisten berkarya melalui genre ska rocksteady ini.  

Band ini beranggotakan Dading sebagai vokalis, Galang sebagai drummer, 

Ardan sebagai gitaris, Ibnu sebagai gitaris, Kiki sebagai bassis, Wahyu sebagai 

keyboardis, Yoga sebagai pemain terumpet, Baginda sebagai pemain trombone, 

Teguh sebagai pemain Alto Saxophone, dan Rudi sebagai pemain Tenor 

Saxophone. 

Pada awalnya, band ini terbentuk ketika mengikuti sebuah festival musik di 

Semarang. Dan Be Seven Steady berhasil menjadi juara 1 pada festival tersebut. 

Sejak saat itulah seluruh personil dari band ini memutuskan untuk serius dalam 

bermusik dengan konsisten mengusung genre musik ska rocksteady. Inilah yang 

menjadi ciri khas dan  keunikan band ini yang masih jarang ditemui di wilayah 

Semarang.  
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Seperti kelompok musik pada umumnya, dalam kelompok musik ini 

menggunakan 5 alat musik band standar ditambah dengan 4 alat tiup yang dipakai  

sesuai dengan peranan masing-masing. Sepuluh intrument tersebut adalah Drum, 

2 Gitar elektrik, bass, keyboard, saxophone alto dan tenor, trumpet dan trombone. 

Personil band Be Seven Steady ini rata- rata adalah mahasiswa jurusan Sendratasik 

(Seni Drama tari dan musik) di  Universitas Negeri Semarang.(UNNES). 

Be Seven Steady tergabung di dalam komunitas musik ska Semarang, yang 

lebih dikenal dengan nama Semarang Ska Foundation (SSF). Di dalam SSF juga 

terdapat band-band ska yang lainnya seperti Aimee, The Yanto Brother, dan The 

Siscandens.  

Dalam kiprahnya, Be Seven Steady sering mendapat tawaran bermain menjadi 

Guest Star festival musik, acara komunitas, konser amal dan Opening Act 

bersama artis ibukota. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Be Seven Steady 

untuk mempertahankan eksistensi grup, diantaranya adalah mempertahankan 

komposisi musik dan karakter dari Be Seven Steady itu sendiri agar tetap bagus.  

Karya dari Be Seven Steady yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah lagu 

Kata Sayang Terakhir, Semarang, Monoton, Baby I’m Rocksteady dan Gadis 

Lucu. Pada tahun 2014 ini, Be Seven Steady sedang menggarap album pertama 

mereka. Pada bulan Maret 2015  Be Seven Steady di tunjuk menjadi salah satu 

perwakilan band ska yang berasal dari Jawa Tengah untuk bermain di acara 

nasional Mari Berdanska 9 di kota Bandung Jawa Barat beserta grup band ska 

lainya  yang berasal dari seluruh Indonesia.     
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 Tabel 4. 1 Karya grup band Be Seven Steady 

(Sumber : Manajemen Be Seven Steady) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1 konser Grup Band Be Seven Steady 26 November 2013 

(Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady) 

 

 

 

1.  Jingle 5. Monoton 

2. Warna-Warni Indonesia 6. Semarang 

3. Kata Sayang terakhir 7. Gadis Lucu 

4. Baby I‟m Rocksteady 8. Intro Pepeling 
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Foto 4.2 Grup Band Be Seven Steady bulan Maret tahun 2013 

(Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady) 

 

4.2 Profil Personil Be Seven Steady 

       Formasi personil awal pada saat terbentuknya Be Seven Steady terdiri dari 7 

personil sesuai instrument masing-masing. Mereka adalah Dading (Vokal), Galang 

(Drum), Ardan (lead guitar), Farid (bass), Wahyu (keyboard), Ibnu (Rythm 

guitar) dan Teguh (Alto Saxhopone).  

Kemudian di tahun 2013 formasi Be Seven Steady bertambah menjadi 9 

personil, yaitu bergabung nya Baginda (Trombone) dan Yoga (Terumpet) setelah 

berjalannya waktu pada tahun 2014 awal personil Be Seven Steady bertambah satu 

lagi yaitu Rudi (Tenor Saxophone).  

4.2.1 Dading Wahyu Asmoro. (Vokalis) 
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Foto 4.3 Dading vokalis Be Seven Steady  

 (Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady April tahun 2014) 

 

Dading Wahyu Asmara, vokalis yang akrab di panggil dading ini adalah salah 

satu personil Be Seven Steady yang bertahan sampai saat ini. Dia berkarir 

semenjak Be Seven Steady  terbentuk. Dading lahir di Magelang pada tanggal 5 

Juli 1992, Tempat tinggal asal di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, 

tepatnya di dusun Karang Wetan RT 03 RW 03. Dading merupakan salah satu 

pendiri terbentuk nya Be Seven Steady. Pria yang mengidolakan band Shaggy 

Dog, Steven Jam dan Toni-Q ini ingin menyalurkan kesukaan nya dalam musik 

jamaica lewat Be Seven Steady, terutama dalam musik ska rokcsteady yang di 

usung dalam Be Seven Steady. Dalam Be Seven Steady Dading memegang 

peranan sebagai vokalis. 
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4.2.2 Galang Kurniaji  (Drumer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.4 Galang drumer Be Seven Steady  

(Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Maret tahun 2014) 

 

 Galang Kurniaji  yang akrab di panggil galang ini lahir di Kebumen 10 Juli 

1992, tempat tinggal asal di jalan Petanahan RT 02 RW 02 Kabupaten Kebumen. 

Galang sudah mulai bermain alat musik drum sejak SMP dan salah satu musisi 

yang di idolakan yaitu grup band Tipe-X, Sejak masih dibangku sekolah Galang 

suka mendengarkan musik ska yang pada jaman itu sedang populer nya grup band 

ska Tipe-X di Indonesia. Hingga sekarang galang masih belajar di Universitas 

Negeri Semarang mengambil prodi Pendidikan Seni Musik. Lewat Be Seven 

Steady ini galang menyalurkan kesenangan nya terhadap musik jamaica khusus 

nya ska rocksteady, dalam Be Seven Steady galang memegang instrument drum.      
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4.2.3 Mochammad Ardan Fitriadi (lead Gitar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.5 Ardan gitaris Be Seven Steady  

(Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Maret tahun 2014) 

 

Mochammad Ardan Fitriady yang akrab di panggil Damad ini lahir di Kota 

Brebes 7 April 1992, Damad bertempat tinggal di Desa Ganda Suli Kabupaten 

Brebes. Damad sudah memainkan alat musik gitar sejak kecil. Berawal belajar 

dari Ayahnya yang seorang gitaris, Damad kecil belajar bermain gitar sampai 

sekarang. Damad yang juga mahasiswa di Universitas Negeri Semarang prodi 

Seni Musik ini pada awal nya menyukai musik pop namun setelah kuliah dia 

mengenal berbagai jenis musik dan lambat laun menyukai musik ska. Gitaris yang 

mengidola kan gitaris dunia Jhon Mayer ini pintar dalam bermain gitar, hampir 

dalam semua lagu-lagu yang diciptakan Be Seven Steady dia yang 
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mengaransemen nya, dia juga menciptakan salah satu lagu di Be Seve Steady 

yang berjudul Gadis lucu.       

4.2.4 Ibnu Kholdun (Rythm Gitar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.6 Ibnu gitaris Be Seven Steady  

(Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Juni tahun 2014) 

 

       Ibnu Kholdun yang biasa di panggil dengan panggilan Sos ini lahir di Kota 

Pekalongan pada tanggal 26 September 1991. Sos bertempat tinggal Di dusun 

Gemek Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Sos mulai belajar gitar 

sejak belajar dibangku SMA kelas 1. Gitaris yang memang pada dasar nya 

menyukai musik reggae dan jamaica ini sering memberi inspirasi dalam 

menciptakan  lagu-lagu yang ada di Be Seven Steady. Sos yang juga mahasiswa di 

Universitas Negeri Semarang ini mengidolakan musisi reggae Bob marley dan 

Toni-Q. Salah satu lagu ciptaan Sos yaitu lagu yang berjudul Semarang. 
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4.2.5 Wahyudin Kholis (keyboardis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.7 Wahyu keyboardis Be Seven Steady  

 (Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Maret tahun 2014) 

 

       Wahyudin kholis adalah salah satu personil Be Seven Steady yang sangat 

menyukai musik dangdut dan Ska, pria yang lahir di Kota Kendal pada tanggal 10 

Januari 1991 ini memang sebelumnya menyukai genre dangdut sebelum ska. 

Sampai sekarang pun masih sering bermain musik bersama grup musik dangdut di 

daerah asalnya yaitu kota Kendal. Wahyu dalam Be Seven Steady memegang 

peranan sebagai pemain Keyboard. Salah satu lagu ciptaan nya dalam Be Seven 

Steady yaitu yang berjudul Kata Sayang Terakhir. 

4.2.6 Yoga Putra Gunawan (Terumpet) 
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Foto 4.8 Yoga trumpet Be Seven Steady  

 (Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Maret tahun 2014) 

 

Yoga putra yang akrab di panggil Jomes ini adalah salah satu pemain 

terumpet di Be Seven Steady. Yoga juga sering bermain musik bersama grup ska 

lainya di Semarang, seperti Aimee, The Yanto Brother. Yoga lahir di Purwokerto 

pada tanggal 30 Juli 1992, cowok yang hobby nya nongkrong sama minum kopi 

ini sangat mengidolakan salah satu pemain terumpet Indonesia yaitu Rio Sidik. 

Selain musik ska yoga juga menyukai genre musik groove. Dalam Be Seven 

Steady yoga memegang peranan penting, karna berdasarkan pengalaman yoga 

yang lebih dulu bermain musik ska bersama grup ska lain nya di Semarang sering 

memberi arahan tentang alur dan patern musik ska  kepada personil Be Seven 

Steady lainya dalam menciptakan karya khususnya. 
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4.2.7 Muhammad Baginda Alamsyah (Trombone) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.9 Baginda trombone Be Seven Steady  

(Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Mei tahun 2013) 

 

Muhammad Baginda Alamsyah ini biasa di panggil dengan sebutan Cepo, 

pemain trombone slide yang menyukai montor antik Vespa ini lahir pada tanggal 

23 November 1993 di Kota Jepara. Cepo menyukai musik ska sejak masih belajar 

di SMA, lalu mulai bermain musik bersama grup musik yang ber genre ska juga 

seperti Aimee dan The Yanto Brother bersama yoga. Dalam Be Seven Steady cepo 

memegang instrumen  trombone slide. Cepo juga mengidolakan salah satu pemain 

trombone dunia yaitu Mr.T-Bone. Dalam perkembangan Be Seven Steady cepo 

berperan mengisi suara trombone bersama yoga, kribo dan otong yang memegang 

alat tiup lain juga. Cepo pernah tergabung di berbagai band-band indie yang lain 
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dulu nya namun seiring perkembangan karirnya, akhirnya cepo konsisten berada 

dalam grup band Be Seven Steady. 

4.2.8 Rohmat Teguh Letyanto (Saxophone Alto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.10 Teguh alto saxophone Be Seven Steady  

 (Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Maret tahun 2014) 

 

       Rohmat Teguh Lestianto ini merupakan salah satu personil Be Seven Steady 

yang unik dari segi penampilan nya. Teguh atau kribo panggilan akrab nya ini 

memiliki bentuk rambut kribo sehingga sering di panggil kribo oleh teman-

temanya. Teguh juga yang menginspirasi menjadikan logo pada Be Seven Steady 

yaitu dengan logo kepala berambut kribo. Teguh lahir pada tanggal 14 Juli 1991 

di Kota Blora. Dalam Be Seven Steady Teguh memegang alat Saxophone Alto, 
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dengan ciri khas permainan saxhopone nya teguh sering mengisi dalam interlude 

di setiap lagu-lagu Be Seven Steady. 

4.2.9 Rudi Susanto (Saxophone tenor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.11 Rudi tenor saxophone Be Seven Steady  

 (Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Maret tahun 2014) 

 

      Rudi Susanto yang akrab di panggil Otong ini adalah salah satu pemain 

saxophone tenor dalam Be Seven Steady. Otong lahir pada tanggal 27 April 1992 

di Kota Pati. Otong yang baru bergabung dengan Be Seven Steady pada awal 

tahun 2014 ini memegang peranan dalam brass section Be Seven Steady karna 

dengan bertambah nya Otong, musik Be Seven Steady menjadi berkembang 

dengan bertambah instrumen saxophone tenor.  

4.2.10 Mochamad farid (bass) 
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Foto 4.12 farid bassis Be Seven Steady  

 (Foto dokumentasi pribadi Management Be Seven Steady Januari tahun 2013) 

 

Mochamad farid yang biasa di panggil Farid ini lahir pada tanggal 8 

september 1992 di Kota Batang. Dalam Be Seven Steady farid ini memegang 

instrument bass. Sebelum menyukai musik ska, Farid sebelumnya menyukai 

musik Rock, namun setelah bertemu kawan-kawannya di grup Be Seven Steady 

farid mulai mengenal musik ska dan belajar memainkan pola permainan bass ska 

yang identik dengan permainan bass walking atau bass berjalan. 

4.3 Analisis Bentuk Struktur Lagu Be Seven Steady 

       Be Seven Steady telah mengeluarkan beberapa lagu single utama nya sehingga 

masyarakat khusus nya telah mengenal beberapa lagu-lagu dari Be Seven Steady . 

Adapun karya-karya Be Seven Steady yang telah dikenal oleh masyarakat yaitu 
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dari lagu  Jingle  Be Seven Steady , lagu yang mengenalkan tentang apa itu Be 

Seven Steady kepada masyarakat, kemudian selanjutnya lagu yang berjudul Kata 

Sayang Terakhir, lagu ini bercerita tentang kisah percintaan anak muda jaman 

sekarang dengan kisah yang digambar kan nya. Karya selanjutnya yaitu lagu 

monoton, lagu yang bertujuan agar memberikan semangat bagi yang 

mendengarkan lagu ini dengan alunan musik ska. Dan selain itu juga ada beberapa 

lagu yang akan di bahas yaitu lagu Semarang, yang menceritakan tentang kota 

Semarang dimana digambarkan tempat-tempat yang menarik yang ada di kota 

Semarang. Kemudian juga ada lagu Baby I’m rocksteady  lagu dengan berbahasa 

inggris ini menceritakan tentang seseorang yang sedang sedih kemudian di hibur 

dengan musik ska, dan lagu Gadis Lucu, lagu yang berkisah tentang perkenalan 

seseorang yang sangat di idam-idamkan. Lagu Gadis Lucu ini merupakan salah 

satu lagu terbaru yang diciptakan oleh Be Seven Steady.  

4.3.1 Lagu Semarang 

Lagu yang berjudul Semarang ini merupakan salah satu lagu yang favorit di 

gemari oleh para fans Be Seven Steady, karna dalam lagu ini menceritakan kota 

dimana para personil Be Seven Steady tinggal yaitu kota Semarang. Pesona dan 

keindahan tempat-tempat yang ada di kota Semarang di gambarkan didalam lagu 

ini. Lagu yang berjudul Semarang ini di ciptakan oleh ibnu (rythm guitar) dan 

dading(vokalis). Lagu yang sangat familiar di perdengarkan di kalangan fans Be 

Seven Steady ini merupakan lagu yang khas, karna selain easy listen lagu 

Semarang ini juga merupakan lagu yang bisa menjual dan menjadi daya tarik 

sendiri untuk berkunjung ke kota Semarang khusus nya. Lagu ini pernah masuk di 



43 
 

 
 

salah satu surat kabar di Jawa Tengah dengan artikel tentang “Tawarkan Wisata 

Kota Atlas Melalui Musik Ska”.  

 

Gambar 4.1 Vokal Lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

4.3.1.1  Motif Lagu Semarang 

Motif diartikan suatu pola irama dan melodi yang pendek tetapi mempunyai 

arti. Sepasang motif akan membentuk sebuah frase. Motif kalimat A pada Lagu 

Semarang terdapat pada birama 9 sampai 17  adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Frase anteseden kalimat A lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase Anteseden (a) pada Kalimat A adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama sembilan sampai sebelas 

2.   Motif kedua terdapat pada birama sebelas sampai tiga belas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Frase konsekuen kalimat A lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Motif yang terdapat dalam Frase Konsekuen (y) pada Kalimat A adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama tiga belas sampai lima belas 

2. Motif kedua terdapat pada birama lima belas sampai tujuh belas 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Frase anteseden kalimat A pengulangan lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Motif yang terdapat dalam Frase Anteseden (a) pada Kalimat A pengulangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama dua puluh lima sampai dua puluh tujuh 

2. Motif kedua terdapat pada birama dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan  

 

Gambar 4.5 Frase konsekuen kalimat A pengulangan lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Motif yang terdapat dalam Frase Konsekuen (y) pada Kalimat A pengulangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama dua puluh sembilan sampai tiga puluh satu 

2. Motif kedua terdapat pada birama tiga puluh satu sampai tiga puluh tiga 

 

Gambar 4.6 Frase anteseden kalimat B lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

 Motif yang terdapat dalam Anteseden (b) pada Kalimat B adalah sebagai 

berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama tiga puluh empat sampai tiga puluh enam 

2. Motif kedua terdapat pada birama tiga puluh enam sampai tiga puluh delapan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.7 Frase konsekuen kalimat B lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Motif yang terdapat dalam Frase Konsekuen (z) pada Kalimat B adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama tiga puluh delapan sampai empat puluh 

2. Motif kedua terdapat pada birama empat puluh sampai empat puluh dua 

4.3.1.2 Kadens lagu Semarang 

  

Gambar 4.8 kadens Frase anteseden kalimat A lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Pada frase pertanyaan terdapat kadens autentik dengan susunan akor: V-I. 

kadens yang digunakan adalah kadens autentik sempurna karena akor tonik 

digunakan sebagai melodi bass dan melodi utama 
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Gambar 4.9 kadens Frase konsekuen kalimat A lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

Pada frase jawaban, memiliki kadens yang sama dengan frase pertanyaan 

yaitu kadens autentik sempurna dengan susunan akor:V-I karena frase jawaban 

menggunakan pengulangan dengan variasi dari frase pertanyaan. 

 

Gambar 4.10 kadens Frase anteseden kalimat B lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Pada frase pertanyaan terdapat kadens autentik dengan susunan akor: V-I. 

kadens yang digunakan adalah kadens autentik sempurna karena akor tonik 

digunakan sebagai melodi bass dan melodi utama 

 

 Gambar 4.11 kadens Frase konsekuen kalimat B lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Pada frase jawaban, memiliki kadens yang sama dengan frase pertanyaan 

yaitu kadens autentik sempurna dengan susunan akor:V-I karena frase jawaban 

menggunakan pergerakan akord sama seperti frase pertanyaan. 
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4.3.1.3 Frase Lagu Semarang 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Frase kalimat A lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

 Pada frase anteseden kalimat A (a) motif pertama terdapat pada birama ke 9 

dimulai dengan nada gis1 naik ke nada a1 kemudian bergerak naik lagi pada 

birama ke 10 ke nada b1 dan bergerak tetap atau interval prime sebanyak 4 kali 
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pada nada b1 sampai birama ke 11 awal. Kemudian dari nada b1 bergerak 

melangkah turun ke nada a1 lalu melangkah turun lagi  ke nada gis1 lalu bergerak 

naik ke nada a1.  Motif  kedua terdapat pada birama ke 11 akhir  dimulai dari nada  

fis1 bergerak naik  ke nada gis1 kemudian bergerak naik lg ke nada a1 lalu 

bergerak ke nada a1 atau interval prime murni lalu bergerak melompat naik ke 

nada dis2  kemudian melompat turun lagi ke nada a1 dan tetap bergerak ke nada 

a1 atau interval prime murni dan kemudian turun ke nada gis1 lalu bergerak ke 

nada gis1 lagi atau interval prime murni sampai awal birama ke 13.  

 Pada frase konsekuen kalimat A (x) motif  pertama terdapat pada birama ke 

birama 13 dimulai dari ketukan ke 4 dengan nada e1 naik ke nada fis1. Kemudian 

Pada birama 14 mulai bergerak naik ke nada gis1 lalu bergerak tetap atau interval 

prime sebanyak 4 kali sampai masuk birama 15 dimulai dengan nada gis1 

melangkah turun ke nada fis1 lalu melangkah turun lagi ke nada e1dan  

melangkah naik ke nada fis1. Motif kedua di mulai dari nada d1 bergerak naik ke 

nada e1 kemudian bergerak naik lagi pada birama 16 ke nada fis1 lalu  bergerak 

tetap atau interval prime sebanyak 5 kali di nada fis1 lalu bergerak turun ke nada 

e1 dan melangkah turun ke nada d1. Pada birama 17 dimulai dari nada f1 turun ke 

nada e1 lalu melangkah tetap atau interval prime di nada e1. 

 Pada birama 26-33 merupakan birama yang memiliki tema yang sama 

tanpa perubahan, yakni dengan  kalimat A yang terdapat pada birama ke 9 

samapai birama ke 13 dan birama ke 14 sampai birama ke18. Jadi hanya 

mengalami pengulangan sama seperti kalimat A frase konsekuen dan anteseden 
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Gambar 4.13 Frase Kalimat B lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Pada frase anteseden Kalimat B (b) motif pertama birama ke  34 diawali 

dengan nada e2 bergerak tetap di nada e2 lalu turun ke nada cis2. Kemudian 

bergerak naik  pada birama ke 35 ke nada e2 lagi bergerak turun ke nada cis2 lalu 

bergerak tetap di nada cis2 sebanyak 2 kali lalu bergerak naik ke nada e2  lalu 

bergerak tetap atau interval prime di nada e2 sebanyak 2 kali. Pada birama ke 36 

dimulai dari nada e2 bergerak turun ke nada cis2 lalu melangkah turun ke nada b1 

bergerak sama ke b1 lagi atau interval prime murni. Motif kedua dimulai dari 

birama ke 36 nada gis1 bergerak tetap atau interval prime murni di nada gis1. 

Kemudian bergerak turun di birama ke 37 dimulai dari nada fis1 lalu bergerak 
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tetap atau interval prime di nada fis1 sebanyak 3 kali lalu turun ke nada e1 lalu 

bergerak naik ke nada fis1 lalu bergerak tetap atau interval prime di nada fis1 lalu 

bergerak turun ke nada e1 dan melangkah naik ke nada fis1. Pada birama ke 38 di 

mulai dari nada gis1 bergerak naik ke nada b1 lalu bergerak tetap atau interval 

prime di nada b1 lalu melangkah naik ke nada cis2 dan turun ke nada b1. 

Pada frase konsekuen kalimat B (z) motif pertama terdapat pada birama  ke 

38 akhir, di mulai dengan nada b1 bergerak tetap pada nada b1. Kemudian 

bergerak naik pada birama  39 ke nada cis2 naik lg ke e2 dan bergerak tetap di 

nada e2 lalu turun ke nada cis2 dan naik lagi ke nada e2 bergerak tetap di nada e2 

dan berakhir di nada e2. Kemudian melompat naik pada birama ke 40 dimulai ke 

nada gis2 bergerak tetap pada nada gis2 lagi sebanyak 2 kali lalu naik ke nada a2 

turun ke gis2 lagi. Motif kedua dimulai dari nada gis2 sebanyak 2 kali. Kemudian 

pada  birama ke 41 bergerak turun dari nada fis2 bergerak tetap pada nada fis2 

sebanyak 4 kali lalu turun ke e2 turun ke dis2. Birama 42 dimulai dari nada e2 

bergerak tetap pada nada e2 dan berakhir tetap di nada e2.  

Pada Lagu Semarang  temasuk Lagu 2 bagian AAB, dengan bentuk A (a y)  B 

(b z), artinya Pada Kalimat A, anteseden (a) dijawab dengan konsekuen (y), pada 

Kalimat B, anteseden (b)  dijawab dengan konsekuen (z). dan hanya mengalami 

pengulangan lagi pada  Kalimat A, anteseden (a) dijawab dengan konsekuen (y). 

Panjang lagu ini   terdiri dari 95 bar. 

4.3.2 Lagu Baby I’m Rocksteady 

 Lagu yang berjudul “Baby  I’m Rocksteady” ini merupakan salah satu lagu 

yang di ciptakan oleh salah satu personil Be Seven Steady yaitu  Galang (drumer),  
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dalam lagu ini menceritakan ketika seseorang igin menghibur wanita yang di 

sayanginya ketika murung dengan musik ska rocksteady yang di dengarkan agar 

wanita itu tidak murung lagi dan menikmati lagu yang didengarkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Vokal lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Gambar 4.15 Vokal lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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4.3.2.1 Motif lagu Baby I’m Rocksteady 

 

 

Gambar 4.16 Frase anteseden kalimat A lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (a) pada Kalimat A adalah sebagai 

berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama tigapuluh dua sampai tiga puluh empat  

2. Motif kedua terdapat pada birama tiga puluh empat sampai tiga puluh enam 

 

 

Gambar 4.17 Frase Konsekuen kalimat A lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Motif yang terdapat dalam Frase Konsekuen (x) pada Kalimat A adalah 

sebagai berikut : 
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1. Motif pertama terdapat pada birama tiga puluh enam sampai tiga puluh tujuh 

2. Motif kedua terdapat pada birama tiga puluh tujuh sampai tiga puluh 

sembilan 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Frase anteseden kalimat  A‟ pengulangan  lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

Motif yang terdapat dalam Frase Anteseden (a) pada Kalimat A‟ adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama empat puluh delapan  sampai lima puluh 

2.   Motif kedua terdapat pada birama lima puluh sampai lima puluh dua  
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Gambar 4.19 Frase konsekuen kalimat  A‟ pengulangan  lagu Baby I’m 

Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Motif yang terdapat dalam Frase Konsekuen (x‟) pada Kalimat A‟ adalah 

sebagai berikut : 

1.  Motif pertama terdapat pada birama lima puluh dua Sampai lima puluh tiga 

2.  Motif kedua terdapat pada birama lima puluh tiga sampai lima puluh lima 

 

 

 

Gambar 4.20 Frase anteseden kalimat B  lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Motif yang terdapat dalam Frase Anteseden (b) pada Kalimat B  adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama lima puluh enam sampai lima puluh 

delapan 

2.   Motif kedua terdapat pada birama lima puluh delapan sampai enam puluh 

 

 

 

Gambar 4.21 Frase konsekuen kalimat B lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

       Motif yang terdapat dalam Frase Konsekuen (y) pada Kalimat B  adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama enam puluh  sampai enam puluh satu 

2.   Motif kedua terdapat pada birama enam puluh satu sampai enam puluh tiga 
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Gambar 4.22 Frase anteseden kalimat C lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Motif yang terdapat dalam Frase anteseden  (c) pada Kalimat C adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama enam puluh empat sampai enam puluh 

enam  

2.   Motif kedua terdapat pada birama enam puluh tujuh sampai enam puluh 

delapan 

 

Gambar 4.23 Frase konsekuen kalimat C lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Motif yang terdapat dalam Frase konsekuen  (z)  pada Kalimat C adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama enam puluh delapan sampai tujuh puluh 

2.   Motif kedua terdapat pada birama tujuh puluh satu sampai tujuh puluh dua 

 

 

 

Gambar 4.24 Frase anteseden pada kalimat C* lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

Motif yang terdapat dalam Frase anteseden  (c)  pada Kalimat C* adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama tujuh puluh dua sampai tujuh puluh empat 

2.   Motif kedua terdapat pada birama tujuh puluh lima sampai tujuh puluh enam 
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Gambar 4.25 Frase konsekuen pada kalimat C* pengulangan lagu Baby I’m 

Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Motif yang terdapat dalam Frase konsekuen  (z‟)  pada Kalimat C* adalah 

sebagai berikut : 

1.   Motif pertama terdapat pada birama  tujuh puluh enam sampai tujuh puluh 

delapan 

2.   Motif kedua terdapat pada birama tujuh puluh sembilan sampai delapan puluh 

satu 

4.3.2.2 Kadens lagu Baby I’m Rocksteady  



63 
 

 
 

 

Gambar 4.26 kadens Frase anteseden kalimat A lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Pada frase pertanyaan terdapat kadens autentik tak sempurna dengan susunan 

akor: V-iii. kadens yang digunakan adalah kadens autentik tak sempurna karena 

kadens ini terts atau kwint dari tonika hadir pada suara luar, atau jika terts terdapat 

pada suara bass. 

 

Gambar 4.27 kadens Frase konsekuen kalimat A lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Pada frase jawaban, memiliki kadens plagal yaitu, kadens dengan pergerakan 

plagal sering digunakan sebagai kadens final atau menutup keseluruhan karya 

dengan susunan akor:IV-I.  

 Sebelum masuk ke kalimat B, terjadi pengulangan kalimat A tanpa variasi. 

Artinya pada bagian pengulangan ini Frase, motif, kadens, dan interval sama 

dengan bagian kalimat A. 

 

Gambar 4.28 kadens Frase anteseden kalimat B lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Pada frase pertanyaan, memiliki kadens plagal yaitu, kadens dengan 

pergerakan plagal sering digunakan sebagai kadens final atau menutup 

keseluruhan karya dengan susunan akor:IV-I.  
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Gambar 4.29 kadens Frase konsekuen kalimat B lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Pada frase jawaban, memiliki kadens setengah yaitu, kadens dengan 

pergerakan akor apa saja menuju akor V.  Dengan susunan akor: IV-V kadens 

yang digunakan adalah kadens setengah 

 

 Gambar 4.30 kadens Frase anteseden kalimat C lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Pada frase pertanyaan, memiliki kadens setengah yaitu, kadens dengan 

pergerakan akor apa saja menuju akor V.  Dengan susunan akor: ii-V kadens yang 

digunakan adalah kadens setengah 
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Gambar 4.31 kadens Frase konsekuen kalimat C lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

  

 Pada frase jawaban, memiliki kadens setengah yaitu, kadens dengan 

pergerakan akor apa saja menuju akor V.  Dengan susunan akor: IV-V kadens 

yang digunakan adalah kadens setengah sama seperti pada frase pertanyaan. Pada 

kalimat C* kadens yang dipakai sama seperti kalimat C karna hanya mengalami 

pengulangan saja dengan modulasi naik pindah nada dasar. 

4.3.2.3  Frase lagu BabyI’m Rocksteady 
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Gambar 4.32 Frase Kalimat A lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

Pada frase anteseden kalimat A (a)  lagu Baby I’m Rocksteady dimulai pada 

birama ke 32 nada g1 melangkah naik ke nada a1 dan melangkah lagi sampai nada 

b1. Pada birama ke 2 nada b1 melompat  naik ke nada d2 dan bergerak tetap di 

nada d2 kemudian melompat turun ke nada b1. Pada birama ke 34 nada a1 

melompat turun ke nada g1 dan melangkah tetap ke g1, kemudian pada birama 

selanjutnya dari nada g1 bergerak turun ke nada fis1dan bergerak turun kembali 

ke nada e1 dan tetap ke nada e1 lagi, dari nada e1 kemudian bergerak turun ke 

nada d1 dan tetap melangkah ke nada d1 lagi. 

Pada frase konsekuen kalimat A (x) lagu Baby I’m Rocksteady dimulai pada 

birama ke 36 nada b1 bergerak  tetap ke nada b1 kemudian melangkah turun ke 

nada a1dan bergerak turun ke nada g1. Pada birama ke 37 dari nada g1 melompat 

naik ke nada d2 kemudian melangkah tetap ke nada d2 dan bergerak turun ke nada 

c2 lalu bergerak turun lagi ke nada b1. Dari nada b1 bergerak turun ke nada a1 

lalu bergerak turun lagi ke nada g1 kemudian bergerak naik ke nada a1 dan 

bergerak naik lagi ke nada b1 dan bergerak turun kembali ke nada a1. 
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Gambar 4.33 Kalimat A‟ lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

        

 

Pada frase anteseden kalimat A‟(a)  lagu Baby I’m Rocksteady  dimulai pada 

birama 48 nada g1 melangkah naik ke nada a1 dan melangkah lagi sampai nada 

b1. Pada birama 49 nada b1 melompat  naik ke nada d2 dan bergerak tetap di nada 

d2 kemudian melompat turun ke nada b1. Pada birama 11 nada a1 melompat turun 

ke nada g1 dan melangkah tetap ke g1, kemudian pada birama selanjutnya dari 

nada g1 bergerak turun ke nada fis1dan bergerak turun kembali ke nada e1 dan 

tetap ke nada e1 lagi, dari nada e1 kemudian bergerak turun ke nada d1 dan tetap 

melangkah ke nada d1 lagi. 
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Pada frase konsekuen kalimat A‟ (x‟) lagu Baby I’m Rocksteady dimulai pada 

birama ke 52 nada b1 bergerak tetap ke nada b1 kemudian melangkah turun ke 

nada a1 dan bergerak turun ke nada g1. Pada birama ke 53 dari nada g1 melompat 

naik ke nada d2 kemudian melangkah tetap ke nada d2 dan bergerak turun ke nada 

c2 lalu bergerak turun lagi ke nada b1. Dari nada b1 bergerak turun ke nada a1 

lalu bergerak turun lagi ke nada g1 kemudian bergerak naik ke nada a1 dan 

bergerak naik lagi ke nada b1 dan bergerak turun kembali ke nada a1. 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Kalimat B lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Pada frase anteseden kalimat B (b)  lagu Baby  I’m Rocksteady  dimulai pada 

birama 56 nada g1 bergerak tetap ke nada g1 lalu bergerak turun ke nada fis1 

kemudian  naik ke nada g1 dan bergerak tetap ke nada g1. Pada birama 57 akhir 

dari nada g1 melompat naik ke nada c2 lalu bergerak turun ke nada b1 kemudian 

melompat turun ke nada g1 dan tetap bergerak ke nada g1. Pada birama 59 awal, 

nada d2 bergerak turun ke nada c2 lalu bergerak turun lagi ke nada b1 dan 

bergerak tetap ke nada b1 kemudian melangkah turun ke nada a1 dan melangkah 

tetap ke nada a1 sampai bergerak turun ke nada g1. 

Pada frase konsekuen kalimat B (y) lagu Baby I’m Rocksteady dimulai pada 

birama ke 60 nada g1 bergerak tetap ke nada g1 lalu melompat turun ke nada e1 

dan bergerak tetap ke nada e1 kemudian turun ke nada d1. Pada awal birama ke 

62 nada a1 melompat naik ke nada e2 lalu bergerak turun ke nada d2.  

 

 

Gambar 4.35 Kalimat C lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Pada frase anteseden  kalimat C (c) lagu Baby I’m Rocksteady motif pertama  

dimulai pada birama ke 64 nada g1 bergerak naik ke nada a1 lalu melangkah turun 

kembali ke nada g1 dan melompat naik ke nada d2. Pada birama ke 65 nada d2 

melompat turun kembali ke nada g1 lalu bergerak naik ke nada a1 dan  melangkah 

turun ke nada g1 lagi. Pada birama ke 66  nada d2 bergerak turun ke nada c2 lalu 

melangkah turun ke nada b1 dan bergerak tetap ke nada b1. Pada birama 

selanjutnya dari nada b1 melangkah naik ke nada c2 lalu bergerak turun ke nada 

b1 dan bergerak turun lagi ke nada a1 lalu melangkah tetap  ke nada a1. Pada 

akhir birama ke 67 dari nada a1 bergerak turun ke nada g1 lalu melompat naik ke 

nada b1 kemudian melangkah turun ke nada a1 dan bergerak tetap ke nada a1.  

Pada frase konsekuen kalimat C (x) lagu Baby I’m Rocksteady motif pertama 

dimulai pada akhir birama ke 68  nada g1 bergerak turun ke nada fis1 lalu 

melompat turun ke nada d1 kemudian melangkah naik ke nada e1 dan bergerak 

naik ke nada fis 1. 

Pada birama ke 70 dimulai dari nada g1 melompat naik ke nada c2 lalu bergerak 

turun ke nada b1 kemudian  bergerak turun ke nada a1 dan tetap melangkah ke 

nada a1atau interval prime murni. Pada akhir birama ke 71 nada g1 melopat naik 

ke nada b1 lalu bergerak tetap ke nada b1 atau interval prime murni kemudian 

melangkah turun ke nada a1.  

 



72 
 

 
 

 

Gambar 4.36 Kalimat C* lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Pada frase anteseden  kalimat C* (c‟) lagu Baby I’m Rocksteady dimulai pada 

birama ke 72 nada g1 bergerak naik ke nada a1 lalu melangkah turun kembali ke 

nada g1 dan melompat naik ke nada d2. Pada birama ke 73 nada d2 melompat 

turun kembali ke nada g1 lalu bergerak naik ke nada a1 dan  melangkah turun ke 

nada g1 lagi. Pada birama ke 74  nada d2 bergerak turun ke nada c2 lalu 

melangkah turun ke nada b1 dan bergerak tetap ke nada b1. Pada birama 

selanjutnya dari nada b1 melangkah naik ke nada c2 lalu bergerak turun ke nada 

b1 dan bergerak turun lagi ke nada a1 lalu melangkah tetap  ke nada a1. Pada 

akhir birama ke 75 dari nada a1 bergerak turun ke nada g1 lalu melompat naik ke 

nada b1 kemudian melangkah turun ke nada a1 dan bergerak tetap ke nada a1.  

Pada frase konsekuen kalimat C* (x‟) lagu Baby I’m Rocksteady dimulai pada 

akhir birama ke 76 nada g1 bergerak turun ke nada fis1 lalu melompat naik ke 

nada d2 dan bergerak tetap ke nada d2. Kemudian bergerak naik ke nada e2 dan 
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melompat turun ke nada b1 lalu bergerak turun lagi ke nada a1 dan bergerak tetap 

ke nada a1. Pada akhir birama ke 78  nada g1 melompat naik ke nada c2 dan 

bergerak tetap ke nada c2 kemudian bergerak turun ke nada b1 dan bergerak turun 

ke nada a1 lalu melangkah tetap ke nada a1. Pada akhir birama ke 80 nada b1 

bergerak turun ke nada a1 lalu bergerak naik lagi ke nada b1. Kemudian 

melompat turun ke nada g1 dan bergerak naik ke nada a1 lalu melangkah tetap ke 

nada a1, Pada akhir birama ke 81 dari nada a1 bergerak turun ke nada g1 dan 

melangkah tetap ke nada g1. 

Pada Lagu Baby, I’m Rocksteady  temasuk Lagu 3 bagian, dengan bentuk A 

(a x), A‟ (a x‟), B (b y), C (c z), C* (c z‟) artinya Pada Kalimat A, anteseden (a) 

dijawab dengan konsekuen (x), pada Kalimat A‟, anteseden (a)  dijawab dengan 

konsekuen (x‟), pada kalimat B, anteseden (b) dijawab dengan konsekuen (y), 

Pada kalimat C,  anteseden (c) dijawab dengan konsekuen (z), pada Kalimat C*, 

anteseden (c)  dijawab dengan konsekuen (z‟). Pada kalimat C* mengalami 

modulasi naik menjadi nada dasar A dan progresinya sama seperti kalimat C. 

4.3.3 Lagu Gadis Lucu  

Lagu yang berjudul Gadis Lucu  ini merupakan salah satu lagu yang di 

ciptakan oleh salah satu personil Be Seven Steady yaitu Ardan ,  dalam lagu ini 

menceritakan ketika seseorang yang ingin berkenalan dengan wanita pujaan nya. 

Lagu ini merupakan salah satu single terbaru dari Be Seven Steady. Lagu ini 

mengunakan dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris pada refrrain nya. Dengan 

nuansa pop yang kental dan irama ska rocksteady menjadikan lagu ini sangat enak 

diperdengarkan.  
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Gambar 4.37 Vokal Lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Gambar 4.38 Vokal Lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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4.3.3.1 Motif lagu Gadis Lucu   

 

 

Gambar 4.39 Frase anteseden kalimat A lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (a) pada Kalimat A adalah sebagai 

berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama enam belas sampai delapan belas 

2. Motif kedua terdapat pada birama delapan belas sampai dua puluh  

 

 

 

 

Gambar 4.40 Frase konsekuen kalimat A lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Motif yang terdapat dalam Frase konsekuen (x) pada Kalimat A adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama dua puluh sampai dua puluh dua 

2. Motif kedua terdapat pada birama dua puluh dua sampai dua puluh tiga 

 

Gambar 4.41 Frase anteseden kalimat A pengulangan lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (a) pada Kalimat A pengulangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama dua puluh empat sampai dua puluh enam 

2. Motif kedua terdapat pada birama dua puluh enam sampai dua puluh delapan  

 

 

Gambar 4.42 Frase konsekuen kalimat A pengulangan lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Motif yang terdapat dalam Frase konsekuen (x) pada Kalimat A pengulangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama dua puluh delapan sampai tiga puluh 

2. Motif kedua terdapat pada birama tiga puluh sampai tiga puluh satu 

 

 

Gambar 4.43 Frase anteseden kalimat B lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (b) pada Kalimat B adalah sebagai 

berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama tiga puluh tiga sampai tiga puluh enam 

2. Motif kedua terdapat pada birama tiga puluh tujuh sampai empat puluh 

 

 

Gambar 4.44 Frase konsekuen kalimat B lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Motif yang terdapat dalam Frase konsekuen (y) pada Kalimat B adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama empat puluh sampai empat puluh dua 

2. Motif kedua terdapat pada birama empat puluh dua sampai empat puluh  

empat 

 

 

Gambar 4.45 Frase anteseden kalimat C lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (c) pada Kalimat C adalah sebagai 

berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama empat puluh empat sampai empat puluh 

delapan 

2. Motif kedua terdapat pada birama empat puluh delapan sampai lima puluh 

dua 
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Gambar 4.46 Frase konsekuen kalimat C lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Motif yang terdapat dalam Frase konsekuen (z) pada Kalimat C adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama lima puluh dua sampai lima puluh enam 

2. Motif kedua terdapat pada birama lima puluh enam sampai enam puluh satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47 Frase anteseden kalimat C* pengulangan lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (c) pada Kalimat C* adalah 

sebagai berikut : 

1. Motif pertama terdapat pada birama seratus empat sampai seratus delapan 

2. Motif kedua terdapat pada birama seratus delapan sampai seratus dua belas 

 

 

Gambar 4.48 Frase konsekuen kalimat C* pengulangan lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 Motif yang terdapat dalam Frase anteseden (z‟) pada Kalimat C* adalah 

sebagai berikut : 

1.Motif pertama terdapat pada birama seratus dua belas sampai seratus enam  

belas 

2. Motif kedua terdapat pada birama seratus enam belas sampai seratus dua puluh 

satu 
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4.3.3.2 Kadens Lagu Gadis Lucu  

 

Gambar 4.49 kadens Frase anteseden kalimat A lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

  

 Pada frase pertanyaan terdapat kadens deseptif dengan susunan akor: ii-vi. 

kadens yang digunakan adalah kadens deseptif karna pergerakan akor apa saja 

yang menuju akor VI disebut kadens deseptif. 

 

 

Gambar 4.50 kadens Frase konsekuen kalimat A lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Pada frase pertanyaan terdapat kadens autentik dengan susunan akor: I-V. 

kadens yang digunakan adalah kadens autentik sempurna karena akor tonik 

digunakan sebagai melodi bass dan melodi utama. Sebelum masuk ke kalimat B, 

terjadi pengulangan kalimat A tanpa variasi. Artinya pada bagian pengulangan ini 

Frase, motif, kadens, dan interval sama dengan bagian kalimat A. 

 

Gambar 4.51 kadens Frase Anteseden kalimat B lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Pada frase pertanyaan terdapat kadens autentik dengan susunan akor: vi-ii‟. 

kadens yang digunakan adalah kadens autentik sempurna karena akor tonik 

digunakan sebagai melodi bass dan melodi utama. 

 

 

Gambar 4.52 kadens Frase konsekuen kalimat B lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Pada frase jawaban, memiliki kadens setengah yaitu, kadens dengan 

pergerakan akor apa saja menuju akor V.  Dengan susunan akor: iv-V kadens 

yang digunakan adalah kadens setengah. 

 

 

Gambar 4.53 kadens Frase Anteseden kalimat C lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Pada frase pertanyaan, memiliki kadens setengah yaitu, kadens dengan 

pergerakan akor apa saja yang menuju akor V.  Dengan susunan akor: IV-V 

kadens yang digunakan adalah kadens setengah. Terjadi pengulangan kalimat C* 

tanpa variasi. Artinya pada bagian pengulangan ini Frase, motif, kadens, dan 

interval sama dengan bagian kalimat C hanya mengalami transisi modulasi naik 

dari nada dasar A ke nada dasar Bb. 
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4.3.3.3 Frase lagu Gadis lucu 

 

 

 

Gambar 4.54 Frase kalimat A lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

       Pada frase anteseden kalimat A (a)  pada lagu Gadis Lucu dimulai dari Motif 

pertama terdapat pada birama ke 16 akhir dari nada e1 bergerak melompat naik ke 

nada a1 kemudian bergerak lagi ke nada a1 atau interval prime selama 6 kali dan 

selanjutanya melompat naik ke nada d2 pada akhir birama ke 17 dan sampai 

birama ke 18 awal bergerak ke nada cis2.  Pada motif kedua terdapat pada ke 18 

akhir dimulai dari nada nada e1 bergerak melompat naik ke nada a1 kemudian 

bergerak lagi ke nada a1 atau interval prime selama 6 kali kemudian melompat 

turun ke nada e1 sampai birama ke 20 awal bergerak naik ke nada fis1.  
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       Pada frase konsekuen kalimat A (x) motif pertama terdapat pada birama ke  

20 dimulai dari nada e1 bergerak melompat naik ke nada a1 kemudian bergerak 

lagi ke nada a1 atau interval prime selama 6 kali dan selanjutanya melompat naik 

ke nada d2 pada akhir birama ke 21 kemudian bergerak turun ke nada cis1 pada 

birama ke 22 awal. Pada motif kedua terdapat pada birama ke 22 dimulai dari 

nada ai bergerak ke nada a1 lagi atau interval prime kemudian bergerak 

melangkah naik ke nada b1 pada awal birama ke 23.  

       Pada birama ke 24 sampai birama ke 31 merupakan birama yang memiliki 

tema yang sama tanpa perubahan, yakni dengan  kalimat A yang terdapat pada 

birama ke 16 sampai birama ke 20 dan birama ke 20 samapai birama ke 23. Jadi 

hanya mengalami pengulangan sama kalimat A frase konsekuen dan anteseden 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.55 Frase kalimat B lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Pada frase anteseden kalimat B (b)  pada lagu Gadis Lucu dimulai dari Motif 

pertama terdapat pada birama ke 33 di mulai dari nada fis1 bergerak naik ke nada 

gis1 kemudian bergerak naik lagi ke a1 dan kembali lagi bergerak turun ke nada 

gis1 sampai pada awal birama ke 34 turun ke nada fis1 dan bergerak melangkah 

naik ke nada gis1 lalu melangkah naik lagi ke nada a1 dan melopat naik ke nada 

cis1 kemudian bergerak turun ke nada b1 pada akhir birama ke 34 dan bergerak 

sama ke nada b1 atau interval prime murni  sampai birama ke 36. Motif kedua 

terdapat pada birama ke 37 dimulai dari nada nada fis1 dan bergerak melangkah 

naik ke nada gis1 lalu melangkah naik lagi ke nada a1 dan melopat naik ke nada 

cis1 kemudian bergerak  naik ke nada es1 sampai akhir birama ke 38 lalu bergerak 

sama ke nada es1 atau interval prime murni sampai birama ke 40. 

       Pada frase konsekuen kalimat B (y) motif pertama terdapat pada birama ke  

40 akhir di mulai dari nada d1 bergerak naik ke nada e1 kemudian bergerak 

melompat naik lagi ke a1 atau interval kwart murni dan bergerak sama ke nada a1 

atau interval prime murni  sampai birama ke 42. Pada motif  kedua terdapat pada 

birama ke 42 di mulai dari nada nada d1 bergerak naik ke nada e1 kemudian 

bergerak melompat naik lagi ke a1 atau interval kwart murni dan bergerak naik ke 

nada b1 sampai birama ke 44. 
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Gambar 4.56 Frase kalimat C lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

 

Pada frase anteseden kalimat C (c)  pada lagu Gadis Lucu motif pertama 

terdapat pada birama ke 44 dimulai dari nada e1 bergerak sama ke nada e1 atau 

interval prime murni, lalu bergerak melompat naik ke nada cis2 dan bergerak tetap 

ke nada cis2 atau interval prime murni dan tetap ke cis2 sampai ke awal birama,  
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selanjutnya bergerak turun ke nada a1 lalu melangkah turun lagi ke nada e1 dan 

bergerak tetap ke nada e1 atau interval murni lalu bergerak naik lagi ke nada cis2 

dan bergerak tetap ke nada cis2 atau interval prime murni dan tetap ke cis2 lalu 

turun ke nada gis1. Kemudian bergerak turun ke nada fis1 lalu bergerak naik ke 

nada gis1 lagi dan bergerak naik ke nada a1 selanjutnya bergerak turun kembali ke 

nada gis1 dan terus bergerak turun ke nada fis1 lalu naik ke nada gis1 dan 

bergerak naik sampai akhir motif ke nada a1.  

Motif kedua terdapat pada birama ke 48 dimulai dari nada e1 bergerak tetap 

ke nada e1 atau prime murni. Kemudian melompat naik lagi ke nada cis2 dan 

bergerak tetap ke nada cis2 atau interval prime murni dan tetap bergerak ke nada 

cis2 dan tetap bergerak ke nada cis 2 lagi. Kemudian turun ke nada a1 dan turun 

lagi ke nada e1 dan tetap bergerak ke nada e1 lagi atau interval prime murni lalu 

bergerak melompat naik ke nada cis2 dan bergerak tetap ke nada cis2 atau interval 

prime murni dan tetap bergerak ke nada cis2 dan tetap bergerak ke nada cis 2 lagi.  

Kemudian bergerak turun ke nada gis1 lalu melompat naik ke nada e2 dan 

bergerak turun ke nada dis2 dan bergerak turun lagi ke nada cis2 lalu bergerak 

turun ke nada b1 dan terus bergerak turun ke nada a1 kemudian bergerak naik ke 

nada b1 dan terus bergerak naik ke nada cis2 sampai birama ke 52 awal. 

Pada frase konsekuen kalimat C (z)  pada lagu Gadis Lucu motif pertama 

terdapat pada birama ke 52 akhir dimulai dari nada e1 bergerak melompat naik ke 

nada a1 lalu bergerak tetap ke nada a1 atau interval prime murni. Kemudian 

bergerak turun  lagi ke nada e1 dan bergerak melompat naik lagi ke nada a1 dan 

bergerak tetap ke nada a1 atau interval prime murni lalu bergerak melompat turun 
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ke nada e1 lagi selanjutnya bergerak naik  ke nada a1 lagi dan beregerak tetap ke 

nada a1 atau interval prime murni sampai awal birama ke 54. Kemudian bergerak 

melompat turun ke nada e1 dan bergerak naik lagi ke nada a1 dan bergerak tetap 

ke nada a1 atau interval prime murni lalu bergerak tetap ke nada a1 lagi. 

Selanjutnya bergerak turun ke nada fis1 dan bergerak tetap ke nada fis1 atau 

interval prime murni dan bergerak tetap ke nada fis1 lagi  dan tetap bergerak lagi 

ke nada fis1 lagi. Kemudian bergerak turun ke nada f1 karna terkena tanda pugar 

lalu bergerak turun kembali ke nada e1 pada akhir motif 1.  

Motif kedua terdapat pada birama ke 56 akhir dimulai dari nada e1 bergerak 

melompat naik ke nada a1 lalu bergerak tetap ke nada a1 atau interval prime 

murni. Kemudian bergerak turun  lagi ke nada e1 dan bergerak melompat naik 

lagi ke nada a1 dan bergerak tetap ke nada a1 atau interval prime murni lalu 

bergerak melompat turun ke nada e1 lagi selanjutnya bergerak naik  ke nada a1 

lagi dan bergerak tetap ke nada a1 atau interval prime murni. Kemudian bergerak 

turun  lagi ke nada e1 dan bergerak melompat naik lagi ke nada a1 dan bergerak 

tetap ke nada a1 atau interval prime murni lalu bergerak melompat ke nada cis2 

dan bergerak naik ke nada dis2 dan bergerak tetap ke nada dis2 atau interval 

prime dan bergerak tetap lagi ke nada dis2. Selanjutnya istirahat ½ ketuk dan 

bergerak lagi ke nada dis2 dan bergerak naik ke nada f2 lalu bergerak turun ke 

nada e2 dan bergerak turun lagi ke nada dis2 dan bergerak naik lagi ke nada e2 

dan kembali bergerak melompat  turun ke nada cis2 dan bergerak tetap ke nada 

cis2 atau interval prime murni. 
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Gambar 4.57 Frase kalimat C* lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Pada frase anteseden kalimat C* (c)  pada lagu Gadis Lucu motif pertama 

terdapat pada birama ke 104 dimulai dari nada f1 bergerak tetap ke f1 lagi atau 

interval prime murni kemudian bergerak melompat naik ke nada dis2 dan 

bergerak tetap ke nada dis2 atau interval prime murni lalu bergerak ke nada dis2 

lagi. Selanjutanya bergerak turun ke nada bes1 atau interval kwart murni dan 
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bergerak kembali ke nada f1 lalu bergerak tetap ke f1 lagi atau interval prime 

murni kemudian bergerak melompat naik ke nada dis2 dan bergerak tetap ke nada 

dis2 atau interval prime murni lalu bergerak ke nada dis2 lagi dan bergerak turun 

ke nada a1, selanjutnya bergerak  turun ke nada  g1 lalu bergerak naik ke nada a1 

lagi dan bergerak naik ke nada bes1. Kemudian bergerak turun ke nada g1, selan 

jutnya bergerak turun ke ke nada fis1 dan bergerak naik lagi ke nada a1 lalu 

bergerak turun e nada bes1 pada akhir motif 1. 

Motif kedua terdapat pada birama ke 108  akhir dimulai dari nada f1 bergerak 

tetap ke nada f1 atau interval prime murni lalu bergerak melompat naik ke nada 

dis2 dan bergerak tetap ke nada dis2 atau interval prime murni lalu bergerak tetap 

lagi ke nada dis2. Selanjutnya bergerak melompat turun ke nada bes1 dan kembali 

bergerak turun ke nada f1 dan bergerak tetap ke nada f1 atatu interval prime murni 

lalu bergerak melompat naik lagi ke nada dis2 dan bergerak tetap ke nada dis2 

atau interval prime murni dan bergerak lagi ke nada dis2 kemudian bergerak turun 

ke nada a1 bergerak melompat naik ke nada f2 dan bergerak turun ke nada es2 dan 

kembali bergerak turun ke nada des2 dan turun kembali ke nada c2 lalu bergerak 

turun ke nada bes1 dan bergerak melompat naik ke nada c2 lalu bergerak naik lagi 

ke nada des sampai akhir motif kedua. 

Pada frase konsekuen kalimat C* (z‟)  pada lagu Gadis Lucu motif pertama 

terdapat pada birama ke 112  di mulai dari nada e1 bergerak melompat naik ke 

nada bes1 dan beregerak tetap ke nada bes1 lagi atatu interval prime murni. 

Selanjutnya berhenti ½ ketuk dan bergerak turun lagi ke nada e1 dan bergerak 

melompat naik ke nada bes1 dan bergerak tetap ke nada bes1 atau inteval prime 
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murni lalu berhenti ½ ketuk dan bergerak turun lagi ke nada e1 dan bergerak 

melompat naik ke nada bes1 dan bergerak tetap ke nada bes1 atau inteval prime 

murni. Selanjutnya berhenti ¼ ketuk dan bergerak turun kembali ke nada e1 lalu 

bergerak melompat naik ke nada bes1 dan bergerak tetap ke nada bes1 lagi atau 

interval prime murni lalu bergerak tetap lagi ke nada bes1. 

 Kemudian bergerak turun ke nada g1 dan bergerak tetap ke nada g1 lagi atau 

interval prime murni dan bergerak tetap lagi ke nada g1 lagi. Kemudian berhenti 

½ ketuk dan bergerak tetap lagi ke nada g1 lalu bergerak turun ke nada ges1 dan 

kembali turun ke nada e1 pada akhir motif 1. 

Motif kedua terdapat pada birama ke 116 di mulai dari nada e1 bergerak 

melompat naik ke nada bes1 dan beregerak tetap ke nada bes1 lagi atatu interval 

prime murni. Selanjutnya berhenti ½ ketuk dan bergerak turun lagi ke nada e1 dan 

bergerak melompat naik ke nada bes1 dan bergerak tetap ke nada bes1 atau 

interval prime murni lalu berhenti ½ ketuk dan bergerak turun lagi ke nada e1 dan 

bergerak melompat naik ke nada bes1 dan bergerak tetap ke nada bes1 atau 

interval prime murni. Kemudian berhenti ¼ ketukan dan bergerak turun ke nada 

e1 lalu bergerak melompat naik ke nada bes1 dan bergerak tetap ke nada bes1 atau 

interval prime murni dan kembali bergerak tetap ke nada bes1. Selanjutnya 

bergerak naik ke nada d2 dan bergerak naik lagi ke nada es2 lalu bergerak tetap ke 

nada es2 atau interval prime murni. Kemudian bergerak lagi ke nada es2 dan 

bergerak naik ke nada fis2 lalu bergerak turun ke nada e2 dan kembali bergerak 

turun ke nada dis2 lalu bergerak lagi ke nada e2 dan begerak ke nada d2 dan 

bergerak tetap ke nada d2 sampai akhir motif dua. 
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Pada Lagu Gadis Lucu temasuk Lagu 3 bagian, dengan bentuk A (a x), A‟ (a 

x‟), B (b y), C (c z), C* (c z‟) artinya Pada Kalimat A, anteseden (a) dijawab 

dengan konsekuen (x), pada Kalimat A‟, anteseden (a)  dijawab dengan 

konsekuen (x‟), pada kalimat B, anteseden (b) dijawab dengan konsekuen (y), 

Pada kalimat C,  anteseden (c) dijawab dengan konsekuen (z), pada Kalimat C*, 

anteseden (c)  dijawab dengan konsekuen (z‟). Pada kalimat C* mengalami 

modulasi naik menjadi nada dasar Bb dan progresinya sama seperti kalimat C. 

4.4.1 Pola Aransemen dan Progresi Akord Lagu Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Harmoni dan Progresi Akord Lagu Semarang 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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 Berikut ini progresi akord lagu Semarang seperti pada mp3 lagu Semarang 

dengan nada dasar do = E mayor atau akord I= E mayor. Lagu Semarang diawali 

dengan introduksi dari birama 1-9. Introduksi merupakan bagian awal sebelum 

masuk pada bagian utama lagu. Introduksi berfungsi sebagai elemen pendukung 

untuk menghubungkan pada bagian lagu utama.  

Introduksi : 

I . . .  | I . . .  | IV . .  | I . . .  | I . . .  | I . . .  | IV . .  | I . . .  |  

 Introduksi diawali dengan akord mayor  yaitu akord I, pada birama kedua 

masih menggunakan akord I lalu masuk ke akord IV lalu kembali lagi ke akord I 

selama 3 birama, lalu masuk ke akord IV lalu di akhiri di akord I. 

Lagu : 

I . . .  | ii . . . | V . . . | I . . .  | 

vi . . . | ii . . . | V . . . | I . . .  | 

 Masuk ke bagian lagu diawali dengan akord I masuk ke akord ii lalu masuk 

ke akord V kembali ke akord I masuk ke akord vi lalu masuk ke akord ii masuk ke 

akord V dan diakhiri dengan kembali ke akord I.  

Reffrain : 

IV . . . |  I . . .  | V . . . | I . . .  | 

IV . . . |  I . . .  | V . . . | I . . .  | 

 Masuk ke bagian reffrain diawali dengan akord mayor, yaitu akord IV masuk 

ke akord I lalu masuk ke akord V masuk ke akord I masuk ke akord IV lalu masuk 

ke akord I lalu masuk ke akord V lalu diakhiri dengan kembali ke akord I.  
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Interlude : 

I . . . | I . . . | IV. . . | I . . . | 

I . . . | I . . . | IV. V . | I . . . | 

IV . . . |  I . . .  | V . . . | I . . .  | 

IV . . . |  I . . .  | V . . . | I . . .  | 

 Masuk interlude dimulai dengan akord I, lalu masuk birama 2 masih 

menggunakan akord I lalu masuk ke akord IV lalu kembali ke akord I selama 3 

birama, lalu masuk ke akord IV masuk ke akord V masuk ke akord I masuk ke 

akord IV masuk ke akord I masuk ke akord V kembali ke akord IV masuk ke 

akord I masuk ke akord V dan berakhir di akord I.. Melodi interlude pada lagu 

Semarang di isi oleh saxophone alto dan terumpet secara bergantian,dan 

instrumen lainya hanya sebagai pengiring. Pada birama 43 sampai 50 melodi di isi 

oleh saxophone alto dan pada birama 51 sampai 56 di isi oleh terumpet. Setelah 

interlude kemudian mengalami pengulangan kembali ke kalimat frase A. Setelah 

memasuki interlude, kembali lagi ke lagu dan reffrain dengan progresi akord yang 

sama 

Lagu : 

I . . .  | ii . . . | V . . . | I . . .  | 

vi . . . | ii . . . | V . . . | I . . .  | 

 

Reffrain : 

IV . . . |  I . . .  | V . . . | I . . .  | 

IV . . . |  I . . .  | V . . . | I . . .  |  
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4.4.2 Pola Aransemen dan Progresi Akor Lagu Baby I’m Rocksteady 

 

Gambar 4.59 Harmoni dan Progresi Akord Lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 

 

Berikut ini progresi akord lagu Baby I’m Rocksteady seperti pada mp3 lagu 

Baby I’m Rocksteady dengan nada dasar do = G mayor :  
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Introduksi : 

I . . .  | IV . V .  | I . . .  | IV . V . | I . . .  | IV . V .| I . . .  | IV . V . |  

I . . .  | IV . V .  | I . . .  | IV . V . | I . . .  | IV . V .| I . . .  | IV . V . | 

I . . .  | IV . V .  | I . . .  | IV . V . | I . . .  | IV . V .| I . . .  | IV . V . | 

 Lagu Baby I’m Rocksteady  diawali dengan introduksi dari birama 1- 31 di 

mulai oleh permainan ketukan drum dan di lanjutkan oleh melodi brass section 

yaitu instrumen terumpet, trombone, saxophone alto dan combo band. Introduksi 

diawali dengan akord mayor  yaitu akord I, pada birama kedua  menggunakan 

akord IV lalu masuk ke akord V lalu kembali lagi ke akord I selama 4 birama 

kemudian dilanjutkan sampai 8 birama. 

Lagu : 

I . . .  | iii . . . | ii . . . | V. . .  | iii . . . | vi . . .| ii . . . | V. . .  | 

I . . .  | iii . . . | ii . . . | V. . .  | iii . . . | vi . . .| ii . . . | V. . .  | 

 Masuk ke bagian lagu diawali dengan akord I masuk ke akord iii lalu masuk 

ke akord ii kemudian masuk ke akord V lalu kembali masuk ke akord iii lalu 

masuk ke akord IV masuk ke akord ii dan diakhiri dengan kembali ke akord V.  

Bridge : 

IV . . . |  I . . .  | I . . . | IV. . .  | IV. . .  | V . . . | V . . . | V . . . | 

Masuk ke bagian bridge diawali dengan akord mayor, yaitu akord IV masuk 

ke akord I sampai masuk birama ke 3 masih menggunakan akord I lagi, kemudian 

masuk ke akord IV sampai masuk birama ke 5 masih menggunakan akord IV lagi, 

kemudian masuk ke akord V sampai birama berikutnya dan diakhiri dengan akord 

V lagi. 
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Reffrain : 

I . . . | iii . . . | ii . . . | V . . . |iii . . . | IV . . . | ii . . . | V . . . | 

I . . . | iii . . . | ii . . . | V . . . |iii . . . | IV . . . | ii . . . | V . . . | 

 Masuk reffrain dimulai dengan akord I, lalu masuk birama 2  menggunakan 

akord iii  selanjutnya masuk ke akord ii , kemudian masuk ke akord V  dan 

kembali ke akord iii lagi lalu masuk ke akord IV, kemudian masuk akord ii dan di 

akhiri masuk kembali ke akord V lagi. 

Interlude : 

I . . . | iii . . . | ii . . . | V . . . | 

I . . . | iii . . . | ii . . . | V . . . | 

I . . . | iii . . . | ii . . . | V . . . | 

I . . . | iii . . . | ii . . . | V . . . | 

 

Interlude pada lagu Baby I’m Rocksteady Melodi interlude nya di isi oleh 

saxophone alto dan terumpet secara bergantian,dan instrumen lainya hanya 

sebagai pengiring. Pada birama 85 sampai 93 melodi di isi oleh terumpet dan pada 

birama 94 sampai 100 di isi oleh saxophone alto. Setelah interlude kemudian 

mengalami pengulangan kembali ke kalimat frase B . Masuk interlude dimulai 

dengan akord I, lalu masuk birama 2 menggunakan akord iii lalu masuk ke akord 

ii kemudian di akhiri masuk akord V Setelah memasuki interlude, kembali lagi ke 

bridge, kemudian kembali masuk reffrain dengan modulasi dari nada dasar G  

mayor ke A mayor dan melalui transisi jembatan akord VI kemudian lanjut ke 

progresi akord yang sama seperti reffrain sebelumnya. 
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4.4.2.1 Transisi modulasi lagu Baby I’m Rocksteady 

Pada birama ke 101 sampai birama ke 110 merupakan transisi, yaitu 

pengulangan kalimat B menuju modulasi ke kalimat C* dengan beat tempo 

menjadi turun dan kembali naik ketika masuk birama ke 110. 

 

 

 

Gambar 4.60 transisi modulasi pengulangan kalimat B Lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Gambar 4.61 transisi modulasi pengulangan kalimat B Lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Gambar 4.62 transisi modulasi pengulangan kalimat B Lagu Baby I’m Rocksteady 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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4.4.3 Pola Aransemen dan Progresi Akord Lagu Gadis Lucu 

 

 

Gambar 4.63 Harmoni dan Progresi Akord Lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Gambar 4.64 Harmoni dan Progresi Akord Lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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Berikut ini progresi akord lagu Gadis Lucu seperti pada mp3 lagu Gadis Lucu 

dengan nada dasar do = A mayor :  

Introduksi : 

I . . .  | V . . .  | v . . .  | VI . . . | ii . . .  | I . . .| V . . .  | 

I . . .  | V . . .  | v . . .  | VI . . . | ii . . .  | I . . .| V . . .  | 

       Lagu Gadis Lucu diawali dengan introduksi dari birama 1-16. Di mulai oleh 

permainan combo band  di barengi brass section secara stacato, kemudian disaut  

oleh melodi brass section yaitu instrumen terumpet, trombone, saxophone dari 

birama 1- 4 dan bermain bersama sampai birama 16. Introduksi diawali dengan 

akord mayor yaitu akord I, pada birama kedua  menggunakan akord V mayor lalu 

masuk ke akord v minor lalu masuk ke akord VI kemudian masuk akord ii minor 

dan kembali masuk akord I dan berakhir di akord V mayor.  

Lagu : 

IV . . .  | I . . . | ii . . . | vi . . .| IV . . .  | I . . . | V. . . |  

IV . . .  | I . . . | ii . . . | vi . . .| IV . . .  | I . . . | V. . . |  

 Masuk ke bagian lagu diawali dengan akord  IV masuk ke akord I  lalu masuk 

ke akord ii kemudian masuk ke akord vi lalu masuk ke akord vi lalu masuk ke 

akord IV dan masuk ke akord I dan diakhiri dengan akord V.  

Bridge : 

vi . . . |  ii7 . . .  | vi . . . |  ii7 . . . | IV . . . | iv . . . | V .    |  

Masuk ke bagian bridge diawali dengan akord minor, yaitu akord vi masuk 

ke akord ii7 kemudian pindah ke akord vi lagi selanjutnya masuk akord ii7 lagi 
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birama berikutnya masuk ke akord IV mayor dlalu masuk ke akord iv minor dan 

diakhiri dengan akord V. 

Reffrain : 

I . | III . . . | IV . . . | VI . V . |  

I . | III . . . | IV . . . | VI . V . | 

I . | III . . . | IV . . . | VI . V . | 

I . | III . . . | IV . . . | VI . V I | 

 Masuk reffrain dimulai dengan akord I, lalu masuk birama 2  menggunakan 

akord III selanjutnya masuk ke akord IV , kemudian masuk ke akord VI  lalu 

masuk ke akord V, kemudian di akhiri masuk kembali ke akord I lagi pada akhir 

reffrain. 

Interlude : 

I . . .  | V . . .  | v . . .  | VI . . . | ii . . .  | I . . .| V . . .  | 

I . . .  | V . . .  | v . . .  | VI . . . | ii . . .  | I . . .| V . . .  | 

I . . .  | V . . .  | v . . .  | VI . . . | ii . . .  | I . . .| V . . .  | 

I . . .  | V . . .  | v . . .  | VI . . . | ii . . .  | I . . .| V . . .  | 

 

Interlude pada lagu Gadis Lucu melodi interlude nya di isi oleh trombone 

slide, terumpet, saxophone tenor dan saxophone ealto secara bergantian,dan 

instrumen lainya hanya sebagai pengiring. Pada birama ke 68 sampai birama ke 

72 melodi di isi oleh trombone slide dan pada akhir birama 72 sampai birama ke 

77 di isi oleh terumpet. Selanjutnya pada akhir birama ke 77 melodi interlude di 

susul oleh saxophone tenor sampai birama ke 80 dan selanjutnya pada akhir 
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birama 80 sampai birama ke 84 di isi oleh saxophone alto. Setelah interlude 

kemudian mengalami pengulangan kembali ke kalimat frase B. Interlude diawali 

dengan akord mayor yaitu akord I, pada birama kedua  menggunakan akord V 

mayor lalu masuk ke akord v minor lalu masuk ke akord VI kemudian masuk 

akord ii minor dan kembali masuk akord I dan berakhir di akor V mayor.  Setelah 

memasuki interlude, kembali lagi ke bridge, kemudian kembali masuk reffrain 

dengan modulasi dari nada dasar A mayor ke Bb mayor dan melalui transisi 

jembatan akord VI kemudian lanjut ke progresi akord yang sama seperti reffrain 

sebelumnya. 

Bridge : 

vi . . . |  ii7 . . .  | vi . . . |  ii7 . . . | IV . . . | iv . . . | V .    |  

Reffrain : 

I . | III . . . | IV . . . | VI . V . |  

I . | III . . . | IV . . . | VI . V . | 

I . | III . . . | IV . . . | VI . V . | 

I . | III . . . | IV . . . | VI . V I | 

 

4.4.3.1 Transisi modulasi lagu Gadis lucu 

Pada birama ke 103 sampai birama ke 105 merupakan transisi, yaitu 

pengulangan kalimat C menuju modulasi ke kalimat C* dengan perpindahan nada 

dasar A ke nada dasar Bb dengan melalui akord F# sebagai jembatan menuju 

akord Bb. 
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Gambar 4.65 transisi modulasi pengulangan kalimat C Lagu Gadis Lucu 

(sumber: notasi oleh Rizki Dian Pratomo) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang memfokuskan pada analisis bentuk dan 

struktur lagu pada grup band Be Seven Steady yang merupakan salah satu band di 

Indonesia yang berasal dari kota Semarang, maka dari itu peneliti dapat 

mengemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut : 

 Analisis lagu pada lagu Semarang merupakan lagu dua bagian dengan bentuk 

A(a y) B (b z), gerakan melodinya melangkah dan melompat, menggunakan 

progresi akord yang mencakup akord I sampai akord vi. Dengan pola aransemen 

Introduksi  di isi oleh suara instrumen trumpet, trombone, saxophone alto, 

saxophone tenor secara  unisono pada interlude di isi oleh instrumen terumpet dan 

saxophone tenor. Analisis lagu pada lagu Baby I’m Rocksteady merupakan lagu 

tiga bagian dengan bentuk A (a x), A‟ (a x‟), B (b y), C (c z), C* (c z‟), gerakan 

melodinya melangkah dan melompat, menggunakan progresi akord yang 

mencakup akord I sampai akord IV. Dengan pola aransemen Interlude di isi oleh 

suara instrumen trumpet, saxophone alto secara bergantian. Unisono pada saat 

introduksi dan mengalami modulasi naik satu ke nada dasar A mayor pada 

penggulangan kalimat C sebelum coda. Lagu Gadis Lucu temasuk lagu 3 bagian, 

dengan bentuk A (ax), A‟ (ax‟), B (b y), C (c z), C* (c z‟). Pada kalimat C* 

mengalami modulasi naik menjadi nada dasar Bb dan progresinya sama seperti 

kalimat C. Gerakan melodinya melangkah dan melompat, menggunakan progresi 
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akord yang mencakup akord I sampai akord VI. Dengan pola aransemen Interlude 

di isi oleh suara instrumen trumpet, saxophone alto, trombone, saxophone tenor 

secara bergantian. Unisono pada saat introduksi dan mengalami modulasi naik 

setengah ke nada dasar Bb mayor pada penggulangan kalimat C sebelum coda. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Bentuk dan Struktur 

Lagu Pada grup Band Be Seven Steady di Semarang”, maka penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut : 

1) Bagi grup Be Seven Steady, agar senantiasa berkarya dan berkreatif dalam 

menciptakan lagu-lagu yang memiliki pesan positif dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Melalui lagu-lagu yang mudah dipahami dan didengar, 

penyampaian pesan lagu akan semakin mudah diterima para pendengar. 

2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti grup Be Seven Steady, agar 

mengkaji karya lagu-lagu Be Seven Steady lainnya yang lebih mendalam 

mengenai analisis musik bentuk dan struktur nya.  

3) Menurut penulis bentuk lagu yang di ciptakan Be Seven Steady bisa lebih 

variatif dan bermacam bentuk dari bentuk satu bagian ,dua bagian maupun 

tiga bagian, agar bisa menambah keberagaman bentuk lagu serta pola 

aransemen dalam karya ciptaan Be Seven Steady. 

4) Untuk Struktur lagu karya Be Seven Steady juga bisa di buat lebih lengkap 

dan bervariatif. Karna pada dasar nya bentuk dan struktur lagu lagu ska 

sederhana dan mudah dipahami  untuk di perdengarkan oleh masyarakat luas. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Observasi) 

A. Tujuan Observasi 

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

analisis bentuk dan struktur lagu grup Be Seven Steady di Semarang.  

B. Hal-hal yang diobservasi 

1. Profil Be Seven Steady 

2. Personil Be Seven Steady 

3. Bentuk dan struktur lagu Semarang, Baby I’m Rocksteady dan Gadis Lucu 

4. Pola aransemen lagu Semarang, Baby I’m Rocksteady dan Gadis Lucu 

5. Manager Be Seven Steady 
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Lampiran 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

 

Menggunakanjenispertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

 

1. IdentitasInforman 

a. Nama   : 

b. Tempat dan tanggal lahir : 

c. Alamat rumah  : 

Pendiri :  

1. Kapan Be Seven Steadymulai didirikan? 

2. Bagaimana sejarah terbentuknya Be Seven Steady? 

3. Mengapa anda mengambil genre Ska Rocksteady ? 

4. Bagaimana kesan anda melihat perkembangan Be Seven Steady dikancah 

musik akhir-akhir ini? 

 

Personil : 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

5. Siapa yang menciptakan lagu-lagu Be Seven Steady? 

6. Bagaimana menurut anda perkembangan Be Seven Steady dikancah musik 

akhir-akhir ini? 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Studi Dokumen) 

 

1. Data tentang profil grup band Be Seven Steady 

2. Foto personil Be Seven Steady 

3. Rekaman mp3 lagu-lagu Be Seven Steady 

4. Video penampilan Be Seven Steady 

5. Partitur lagu karya Be Seven Steady 

6. Foto logo dan merchandise Be Seven Steady 
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Lampiran 4 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Dading  

Tempat dan tanggal lahir  : Magelang, 5 Juli 1992  

Tempat Tinggal  : Semarang 

 

1. Kapan Be Seven Steadymulai didirikan? 

- Be Seven Steadypada awal mulanya berdiri pada tanggal 7 Oktober 2012 

2. Bagaimana sejarah terbentuknya Be Seven Steady? 

- Awal mulanya, Be Seven Steady dibentuk dengan personil berjumlah tujuh 

orang dan bernama Rastamancai karna ada festival band UNNES Fair di 

kampus UNNES maka Rastamancai ini berubah nama menjadi Be Seven 

Steady yang mengambil nama dari salah satu gedung tempat kuliah para 

personil Be Seven Steady yaitu gedung B7. 

3. Mengapa anda mengambil genre ska rocksteady yang merupakan salah 

satu jenis musik jamaican? 

- Awal mulanya grup ini mengambil genre reggae namun setelah berubah 

nama menjadi Be Seven Steady akhirnya berubah ke genre ska rocksteady. 

Karena kebanyakan musik-musik di Semarang bergenre musik umum 

maka saya berusaha membuat nya beda terinflunce oleh salah satu band di  

Indonesia yaitu Shaggy dog. Saya bermaksud mengembangkan musik 

jamaican yang memiliki lagu-lagu berpesan positif dan mudah diterima di 

masyarakat.  

4. Bagaimana kesan anda melihat perkembangan Be Seven Steadydikancah 

musik akhir-akhir ini? 

- Saya tidak mengira bahwa Be Seven Steady dapat mencapai tingkat 

kesuksesan karir yang seperti ini. Dulu jadwal manggung lebih sering di 

lingkungan kampus dan sekitarnya. Sekarang malah Be Seven Steady udah 

bisa jalan-jalan ke luar kota main dan mengelar konser disana. Di sisi lain 

karna kita juga bergabung dengan komunitas musik yang ada di Kota 

Semarang salah satu nya yaitu Semarang Ska Foundation (SSF) 



118 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Galang  

Tempat dan tanggal lahir  : kebumen, 10 Juli 1992 

Alamat rumah   : Petanahan Kab. Kebumen 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- pada tahun 2011 sejak awal bernama Rastamancai sebelum berganti nama 

menjadi Be Seven Steady 

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- Awalnya kita sering latihan bersama dan bermain musik bersama dan 

akhirnya ingin membentuk band 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- mencoba musik bernuansa jamaican, saat SMA saya sudah suka musik 

Ska reggae 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- Sebagai Drummer  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Teguh  

Tempat dan tanggal lahir  : Blora, 14 Juli 1991 

Alamat rumah   : Desa Randu alas, Kab Blora  

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- tahun 2011 sejak awal berdiri dari Rastamancai hingga berubah menjadi 

Be Seven Steady 

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- Sering bermain musik bersama dan sering latihan juga dengan personil 

lain nya lalu di ajak bergabung 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- suka dengan musik ska rocksteady dengan ciri khas menggunakan 

instrument tiup.  

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- saxophone Alto  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Ardan  

Tempat dan tanggal lahir  : Brebes, 7 April 1992 

Alamat rumah   : Ganda Suli , Brebes 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- tahun 2012 sejak pertama berubah nama menjadi Be Seven Steady 

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- melalui rekruitment sebagai personil ketika Be Seven Steady tampil pernah 

mengantikan gitaris yang dahulu dan akhirnya menjadi personil sampai saat 

ini 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Suka musik ska rocksteady dan ingin mempelajarinya lebih dalam. 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- lead gitar  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Ibnu Kholdun 

Tempat dan tanggal lahir  : Pekalongan, 26 September 1991 

Alamat rumah   : Pekalongan 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- tahun 2011 sebelum berubah menjadi Be Seven Steady atau masih bernama 

Rastamancai 

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- Melalui rekuitmen karna sering latian dan bermain musik bersama akhirnya 

bergabung dan mendirikan band 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Awalnya memang sudah suka musik jamaican sejak SMA.  

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- Ryhtm gitar 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Rudy  

Tempat dan tanggal lahir  : Pati, 27 April 1992 

Alamat rumah   : Pati 

 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Awal tahun 2014  

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- melalui rekruitment dari Be Seven Steady karna saat itu Be Seven Steady 

membutuhkan pemain saxophone tenor 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Ingin mengenal musik ska rocksteady 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- Saxophone tenor 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Yoga   

Tempat dan tanggal lahir  : Purwokerto, 30 Juli 1992 

Alamat rumah   : Purwokerto 

 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Sejak tahun 2013  

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- melalui rekruitmentdari Be Seven Steady karna tadinya hanya menjadi 

membantu mengisi instrument trumpet namun akhirnya menjadi personil 

tetap. 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Suka musik ska rocksteady 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- trumpet 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Baginda Alamsyah  

Tempat dan tanggal lahir  : Jepara, 30 Juli 1992 

Alamat rumah   : Mulyoharjo, Kab. jepara 

 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Sejak tahun 2013  

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- melalui rekruitment dari Be Seven Steady 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Suka musik ska rocksteady dan reggae 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- Trombone slide 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Wahyu   

Tempat dan tanggal lahir  : Kendal, 10 Januari 1991 

Alamat rumah   : Kendal 

 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- tahun 2011 sejak awal sebelum berubah menjadi Be Seven Steady 

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- melalui rekruitment dan karna sering latian bersama 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Suka musik ska rocksteady dan reggae  

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- keyboard 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama    : Yuninda handayani 

Tempat dan tanggal lahir  : Pekalongan, 30 Juni 1992 

Alamat rumah   : Pekalongan 

 

 

1. Kapan anda mulai bergabung dengan Be Seven Steady? 

- tahun 2013   

2. Apa proses yang anda ikuti sebelum masuk dalam grup ini? 

- melalui rekruitment sebagai manager karna pada saat itu melihat 

perkembangan Be Seven Steady yang  memungkinkan untuk di 

kembangkan. 

3. Apa motivasi anda bergabung dengan Be Seven Steady? 

- Ingin menggembangkan Be Seven Steady terutama dalam industri musik 

indie di Indonesia 

4. Apa posisi anda pada formasi Be Seven Steady? 

- Manager  
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Lampiran 5 

 

Gambar 1. Grup band Be Seven Steady Bersama komunitas Semarang Ska 

Foundation (SSF) 

(sumber: dokumentasi management Be Seven Steady, November 2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pamflet Be Seven Steady 

(sumber: dokumentasi Be Seven Steady) 
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Gambar 3. Artikel di Koran TribunJateng 

(sumber: dokumentasi Be Seven Steady) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Logo  Be Seven Steady 

(sumber: dokumentasi Be Seven Steady) 

 



129 
 

 
 

 

Gambar 5.Foto bersama Manajer dan Personil Be Seven Steady 

(sumber: dokumentasi Be Seven Steady) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.Foto official Crew dan Manajer Be Seven Steady 

(sumber: dokumentasi Be Seven Steady) 
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