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ABSTRAK 

 

Susanto, Himawan. 2017. Analisis Bentuk dan Struktur Lagu Anak di Kelas 1 

Berjudul Sahabat Untuk Selamanya pada Kurikulum 2013 di SD Kejambon 

2 Kota Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: (I) Eka Titi 

Andaryani, S.Pd.,M.Pd., (II) Drs. Suwandi, M.Pd.  

Kata kunci: Analisis Lagu Anak, Bentuk Lagu, Struktur Lagu, Lagu Sahabat 

Untuk Selamanya 

Setiap lagu anak memiliki bentuk dan sruktur lagu. Pada umumnya lagu 

anak berbentuk sederhana, namun terdapat lagu anak yang berbentuk tidak 

sederhana atau rumit. Bentuk dan struktur lagu anak Analisis lagu penting 

dilakukan, karena berguna bagi kesesuaian perkembangan siswa. Analisis lagu 

anak dibatasi pada bentuk dan struktur lagu anak di kelas 1 berjudul Sahabat 

Untuk Selamanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum 

bentuk dan struktur lagu Sahabat Untuk Selamanya pada Kurikulum 2013 di SD 

Kejambon 2 Kota Tegal. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif bidang seni musik. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, wawancara 

dan observasi. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling 

dan snowball sampling. Teknik analisis data disesuaikan dengan jenis data. Data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis 

data Miles dan Huberman. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pemeriksaan data kualitatif Moleong. Teknik pemeriksaan 

yang digunakan adalah triangulasi, membercheck, dan confirmability. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk lagu “Sahabat Untuk 

Selamanya” adalah bentuk lagu 3 bagian, yaitu A, B, C. Lagu anak yang memiliki 

3 bagian termasuk dalam lagu anak yang tidak sederhana atau rumit.  

Karakteristik lagu tersebut yaitu tangga nada diatonis mayor, tempo moderato, 

variasi motifnya berupa ulangan harafiah di bagian reff lagu, sekuen naik dan 

sekuen turun, serta kadens setengah untuk kalimat A, A’, dan C. Kadens 

sempurna untuk kalimat B, B’, B” dan kadens subdominan untuk kalimat B. 

Berdasarkan data penelitian guru hendaknya lebih banyak belajar mengenai lagu 

anak, khususnya bentuk dan struktur lagu. Tujuannya agar guru memiliki 

kemampuan bermusik lebih luas dan mampu mengevaluasi materi lagu yang akan 

diajarkan pada kurikulum 2013, serta mampu menentukan dan mengambil 

langkah berdasarkan pada kaidah ilmu musik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan memberikan gambaran sederhana yang berkaitan dengan 

penelitian. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai dasar dari penelitian 

tersebut dilaksanakan, baik secara teoris maupun empiris dan yuridis. Bagian ini 

berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta 

manfaat penelitian. Penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan berbagai 

potensi yang dimilikinya secara optimal, baik dalam aspek fisik, intelektual, 

emosional, sosial, dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta 

karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosio-budaya di mana manusia itu 

tinggal. Berkembangnya potensi yang ada dalam diri manusia tentunya melalui 

sebuah proses. Proses tersebut dikatakan sebagai proses belajar. Proses belajar 

harus dilalui untuk mendapatkan hasil belajar sesuai dengan tujuan yang ada. 

Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 



 

2 

    

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Menurut Crow dan Crow (1960) dalam Taufiq, dkk (2011: 1.3) 

mengemukakan bahwa fungsi utama pendidikan adalah bimbingan terhadap 

individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya sehingga individu tersebut memeroleh kepuasan dalam 

seluruh aspek kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya. Mikarsa, dkk (2009: 

1.2) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki kekuatan (pengaruh) yang dinamis, 

dapat mengembangkan potensi individu dalam aspek fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi individu dalam 

tiap aspek. 

Proses pendidikan selalu mengacu pada Kurikulum. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Pasal 1 Tahun 2013 menyatakan, “Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Oleh karena itu, pada Kurikulum 

harus memuat berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau 

menjalankan proses pendidikan khususnya pendidikan di sekolah dasar. Tujuanya 

yaitu agar proses pembelajaran yang di lakukan dapat berjalan lancar dan 

masksimal. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa 
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Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) 

pendidikan agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, 

(4) matematika, (5) ilmu pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan 

sosial, (7) seni dan budaya, (8) pendidikan jasmani dan olahraga, 

(9) keterampilan/kejuruan, (10) muatan lokal. 

 

Berdasarkan undang-undang tersebut pada Kurikulum pendidikan dasar 

diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Pengetahuan diberikan agar siswa mampu menjadi anggota masyarakat yang 

cerdas serta berwawasan luas sehingga mampu bersaing secara global. Sikap 

diajarkan agar siswa memiliki nilai karakter bangsa yang berbudi luhur sehingga 

mampu membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih bermartabat. 

Keterampilan diberikan agar siswa mampu menyalurkan kondisi diri melalui 

berbagai kegiatan yang mampu mengasah keterampilannya. Salah satunya 

keterampilan yang diajarkan di sekolah dasar adalah keterampilan seni.  

Keterampilan seni atau kajian seni budaya yang diajarkan tujuannya 

adalah untuk memberikan pendidikan karakter serta keterampilan pada siswa dan 

mengasah rasa seninya. Munib (2012: 152) menjelaskan bahwa kajian seni 

budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter siswa menjadi manusia yang 

memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajiannya mencakup menulis, 

menggambar atau melukis, menyanyi dan menari. Keterampilan seni dan budaya 

khususnya di SD disesuaikan dengan perkembangan kurikulum. Kurikulum yang 

beraku saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikenal dengan 

KTSP dan Kurikulum 2013. Pendidikan seni dalam KTSP tergabung dalam Seni 

Budaya dan Keterampilan atau SBK. Pada Kurikulum 2013 pendidikan seni 

tergabung dalam Pendidikan Budaya Dan Prakarya atau SBDP.  
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SBDP tidak dibahas secara tersendiri melainkan terintegrasi dengan mata 

pelajaran yang lain. Pendidikan SBDP diberikan di sekolah karena keunikan, 

kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan siswa, 

yang terletak pada pemberian pengalaman estetika dalam kegiatan ekspresi, kreasi 

dan apresiasi melalui seni. Menurut Mulyasa (2013: 6), Kurikulum 2013 lebih 

ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan 

menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Oleh karena itu, pendidikan seni di 

sekolah dasar bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan karakter positif pada 

diri siswa. Salah satu pendidikan SBDP di sekolah dasar adalah seni musik. 

Pendidikan seni musik merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan 

yang menekankan pada pemahaman akan rasa keindahan terhadap bentuk bunyi 

ungkapan musik. Soehardjo (2012: 13) menjelaskan bahwa pengertian hakiki 

pendidikan seni adalah usaha sadar untuk untuk menyiapkan siswa melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan agar menguasai kemampuan 

berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkan.  Menurut Safrina (2002: 

15) pendidikan seni musik adalah pendidikan untuk memberi kesempatan 

mengembangkan rasa keindahan kepada anak dengan mengalami dan menghayati 

bunyi ungkapan musik itu sendiri. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan seni musik satu merupakan mata pelajaran untuk 

mendidik dan mengembangkan kreativitas siswa, seni musik memiliki pengaruh 

yang besar pada diri siswa. Melalui seni musik siswa dapat melatih kecerdasannya 

dan memberikan kesempatan siswa untuk dapat menyalurkan kreativitas dan 

bakatnya. 
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Manfaat lain dari musik untuk siswa menurut Musbikin (2009: 41) bahwa 

musik memiliki bahasa yang universal. Bahasa universal yang dimaksud yaitu 

bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Bahasa yang mudah dipahami 

dapat memberikan kebebasan siswa untuk berekspresi dengan bernyanyi 

membangkitkan imajinasi, perasaan senang dan bahagia. Oleh sebab itu, di 

sekolah dasar menempatkan lagu sebagai salah satu materi utama dalam 

pembelajaran SBDP. Materi lagu yang diajarkan bertemakan seputar dunia anak 

yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa salah satunya yaitu lagu anak. 

Materi Pembelajaran SBDP di SD khususnya di kelas rendah 

menempatkan lagu sebagai materi yang paling banyak diajarkan pada Kurikulum 

2013. Berdasarkan hal tersebut pasti membutuhkan pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap lagu anak. Menurut Endraswara(2009: 66), lagu anak bersifat 

riang dan mencerminkan etika luhur. Lagu anak merupakan lagu yang biasa 

dinyanyikan anak-anak, sedangkan syair lagu anak-anak berisi hal-hal sederhana 

yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Menurut Subekti, dkk (2010: 18), 

bentuk lagu anak-anak biasanya sederhana dan temanya sesuai dengan jiwa anak-

anak. Syair lagu tidak terlalu panjang, bahasa sederhana, dan mudah dimengerti. 

Artinya, lagu anak merupakan lagu yang bersifat riang dan memiliki, sedangkan 

syair yang berkaitan dengan kehidupan anak. Lagu anak berisi hal-hal sederhana 

yang mudah untuk dipahami oleh siswa, sehingga bentuk lagu anak dibuat secara 

sederhana dan mudah dinyanyikan siswa. 

Menurut Pekerti (2007: 1.79), karakter musik anak memiliki ciri-ciri 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, seperti pola melodi dan ritme 
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pendek, mudah diingat, yang pada saatnya sangat berguna untuk dapat 

dikembangkan (improvisasi), diubah, diperbaharui, diulang sesuai dengan 

kemampuan dan kreativitas anak. Unsur musik yang lainnya juga dapat dioalah 

dan diganti, seperti tempo, dinamik, bunyi, dan ekspresi. Hal tersebut memberikan 

kesempatan anak untuk memeroleh pengalaman mengolah bunyi musik, antara 

lain: anak mencoba memainkan musik dengan kecepatan tinggi, kecepatan rendah, 

memperkuat, memperlembut, dan menirukan suara binatang. Berdasarkan 

pendapat ahli, selain memiliki bentuk yang sederhana pola melodi yang 

digunakan pun lebih sederhana, ritme yang pendek, jangkauan nada dan interval 

yang terbatas.  

Pemahaman akan lagu memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran 

seni musik. Terlebih struktur dan bentuk lagu memberikan kepekaan guru untuk 

mampu memahami seperti apa lagu yang akan di ajarkan. Berdasarkan penelitian 

Nico (2012) mahasiswa Universitas Negeri Semarang melakukan penelitian pada 

bentuk musik dan pesan syair lagu anak karya Ibu Kasur. Peneliti memeroleh 

hasil bahwa sebagian lagu anak karya Ibu Kasur menggunakan bentuk lagu satu 

bagian atau berpola A (a) (a’) artinya lagu yang diciptakan menggunakan bentuk 

lagu yang sederhana. Tangga dalam lagu menggunakan nada mayor. Interval pada 

lagu gerak melodinya melangkah dan melompat dengan birama yang berbeda-

beda seperti 2/4 dan 4/4.  

Berdasarkan penelitian tersebut menyarankan agar para pencipta lagu anak 

hendaknya dalam menciptakan lagu anak mengikuti aturan pembuatan lagu anak 

baik secara bentuk maupun struktur lagu. Selain itu, agar para praktisi pendidikan 
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lebih memerhatikan dalam menggunakan maupun mengajarkan lagu-lagu anak, 

sehingga lagu sesuai dengan karakteristik perkembangan musik siswa.  

Menurut Muttaqin (2007) yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

maupun menentukan lagu anak adalah: (1) penentuan ambitus, hendaknya tidak 

lebih dari satu oktaf dengan wilayah nada sekitar c’– c ; (2) pemilihan tema lagu 

hendaknya mengandung beberapa aspek paedagogis seperti: aspek moral, agama, 

kedisiplinan, dan mampu mengembangkan daya pikir, cipta, bahasa dan emosi; 

(3) penyusunan lagu dengan not-not bernilai utuh, setengah, seperempat, dan 

seperdelapan dengan pola melangkah dalam gerak melodi bentuk lagu satu 

bagian. Peranan musik sangat penting bagi perkembangan jiwa siswa, sehingga 

dalam menyusun dan mengajarkan lagu untuk siswa perlu diperhatikan dan 

dicermati unsur-unsur lagu. Guru yang cermat memilih lagu sesuai perkembangan 

siswa dapat mengarahkan perkembangan siswa menuju perkembangan yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap guru kelas 1 di SD 

Kejambon 2 Kota Tegal peneliti memeroleh data bahwa buku siswa dan buku 

guru sudah tercantum berbagai macam lagu anak dari berbagai masa, diantaranya 

lagu berjudul Dua Mata Saya, Ruri Abangku, Andaikan Aku Punya Sayap, Kasih 

Ibu, Tari Tepuk Tangan, Sayang Semuanya, Ayo Makan Bersama, Bunda Piara, 

Bangun Tidur, Pergi Belajar, dan Kasih Ibu. Saat pembelajaran siswa diajarkan 

menyanyikan lagu anak yang berbagai macam sesuai dengan usia siswa. Syair 

lagu anak yang sederhana dengan tujuan agar syair mudah dipahami siswa. 

Biasanya syair tersebut berkaitan pada lingkungan sehari-hari siswa, seperti 

persahabatan, pertemanan, kebahagiaan, dan keluarga.  
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Berdasarkan data pengamatan peneliti pada buku siswa kurikulum 2013 

sebagian lagu anak yang dijadikan materi sudah sangat sering ditemui, antara lain 

lagu cipta Ibu Sud, Pak Kasur, Ibu Kasur, A.T Mahmud, SM Moehtar dan Titiek 

Puspa. Lagu anak yang terdapat di Kurikulum 2013 bernada riang dan gembira. 

Jika didengar sekilas menunjukkan ciri bentuk lagu sederhana dengan kalimat 

lagu tergolong pendek, serta pola melodi maupun pola interval lagu yang tidak 

terlalu panjang untuk dijangkau suara siswa. 

Lagu anak yang digunakan sebagai materi pembelajaran pastinya sudah 

disesuaikan dengan indikator lagu anak. Peneliti menemukan lagu yang tergolong 

baru untuk dunia pendidikan yaitu lagu “Sahabat Untuk Selamanya”. Lagu 

tersebut merupakan lagu yang termasuk karya baru di dunia musik anak yang 

diciptakan oleh groupband Padi pada tahun 2010 sebagai sountrack serial animasi 

Upin & Ipin.  

Lagu “Sahabat Untuk Selamanya” termasuk lagu yang sangat populer. Jika 

diperhatikan lebih seksama termasuk lagu yang berbeda berdasarkan bentuk dan 

struktur lagu anak. Berdasarkan bentuk lagu yakni banyaknya jumlah variasi 

kalimat musik. Selain bentuk lagu, struktur lagu tersebut lebih beragam dari pada 

lagu anak yang biasanya diajarkan. Keragaman struktur lagu tersebut terletak pada 

pola melodi, interval nada, dan variasi irama. 

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti memahami bahwa Kurikulum 

2013 sedang mengalami pembaharuan dalam materi lagu anak. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah penentuan lagu harus disesuaikan dengan bentuk dan struktur 

lagu anak. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti secara lebih dalam bentuk dan 
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struktur lagu berjudul “Sahabat Untuk Selamanya”. Tentu banyak yang dapat 

diteliti dari bentuk dan struktur lagu. Adanya penelitian ini dapat memberikan 

referensi bagi mahasiswa, guru maupun pemerintah untuk lebih memahami lagu 

anak.  

Berdasarkan temuan yang diperoleh memberikan inspirasi peneliti untuk 

lebih mengkaji secara mendalam lagu bentuk dan struktur lagu “Sahabat Untuk 

Selamanya” pada Kurikulum 2013 dengan judul “Analisis Bentuk dan Struktur 

Lagu Anak di Kelas 1 Berjudul “Sahabat Untuk Selamanya” pada Kurikulum 

2013 di SD Kejambon 2 Kota Tegal”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian memiliki dimensi yang masih 

terlampau luas. Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian lebih efektif, 

efisien dan sistematis. Peneliti memfokuskan pada inti permasalahan dalam seni 

musik yang khususnya analisis bentuk dan struktur lagu berjudul “Sahabat Untuk 

Selamanya” pada Kurikulum 2013. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan fokus penelitian yang telah di kemukakan 

yaitu: 

(1) Bagaimana bentuk lagu “Sahabat Untuk Selamanya” di Kelas 1 SD dalam 

Kurikulum 2013? 

(2) Bagaimana struktur lagu “Sahabat Untuk Selamanya” di Kelas 1 SD dalam 

Kurikulum 2013? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam 

penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan agar peneliti memiliki arah dengan 

jelas dalam melakukan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran pencapaian 

yang akan dituju oleh peneliti secara rinci. Tujuan dalam penelitian ini meliputi 

tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut ini akan diuraikan mengenai tujuan 

umum dan tujuan khusus dari penelitian ini: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian merupakan tujuan yang memiliki cakupan yang 

luas. Tujuan tersebut berkaitan dengan tujuan secara menyeluruh yang ingin 

dicapai dalam penelitian. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberikan 

deskripsi hasil analisis lagu anak di kelas 1 SD pada Kurikulum 2013 berjudul 

“Sahabat Untuk Selamanya” berdasarkan bentuk dan struktur lagu.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan  tujuan yang lebih  spesifik, sehingga memiliki 

cakupan yang lebih sempit. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

yaitu, Peneliti ingin mendeskripsikan bentuk dan struktur lagu pada Kurikulum 

2013 berjudul “Sahabat Untuk Selamanya” melalui penelaahan maupun analisis 

secara mendalam.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dan seluruh masyarakat. 

Hasil Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dan wawasan 

ilmiah. Penelitian ini memiliki kemanfaatan secara teoritis yang berguna agar 

lebih memahami ilmu pengetahuan berupa teori yang terkait pada penelitian. 

Memberikan pengetahuan mengenai bentuk dan struktur lagu anak. Memberikan 

informasi bagi guru agar mampu mengembangkan lagu anak. Selain itu, sebagai 

rujukan penelitian yang mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan lagu anak. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan. Manfaat praktis 

dapat dirasakan secara langsung bagi semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi guru, sekolah, mahasiswa serta peneliti 

sendiri. (1) Bagi guru sebagai kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan 

musik siswa lebih optimal, serta mengarahkan perkembangan bermusik agar lebih 

terarah. Memberikan masukan guru dalam mengajarkan musik siswa sesuai 

perkembangan usianya. Memotivasi guru agar meningkatkan kemampuan dalam 

membelajarkan seni musik khususnya lagu anak. (2) Bagi sekolah sebagai 

referensi pengembangan kemampuan bermusik siswa agar sesuai dengan usianya 

dan sebagai informasi peningkatan mutu pembelajaran seni musik khususnya lagu 

anak. (3) Bagi mahasiswa memberikan informasi mengenai bentuk dan struktur 

lagu anak. Memberi motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

dalam bermusik. (4) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 
Kajian pustaka merupakan dasar pelaksanaan bagi peneliti dalam 

melakukan melakukan penelitan agar sesuai latar belakang dilaksanakannya 

penelitian. Kajian pustaka memberikan dasar yang jelas dari teori-teori para ahli 

yang relevan. Pada bagian ini akan dibahas tentang:  kajian teori,  kajian empiris 

dan kerangka berpikir. Kajian teori berisi teori-teori dari para ahli berkaitan 

dengan penelitian yang dilaksanakan. Kajian empiris menguraikan penelitian-

penelitian sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka berpikir 

menguraikan secara sederhana dilaksanakannya penelitian. Keseluruhan kajian 

pustaka secara rinci akan dipaparkan sebagai berikut: 

 

2.1 Kajian Teori  

Kajian teori dijelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan 

penelitian. Kajian Teori dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan 

secara jelas yang digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. Teori-teori 

tersebut berkaitan dengan latar belakang dilaksanakannya penelitian, yaitu tentang 

bentuk dan struktur lagu anak berjudul sahabat untuk selamanya dalam kurikulum 

2013 di kelas 1 SD. Pada bagian kajian teori antara lain sebagai berikut: (1) 

Pengertian Kurikulum 2013, (2) Pengertian seni musik, (3) Bentuk lagu, (4) 

struktur lagu, (5) Pengertian lagu anak, (6) Lagu sahabat untuk selamanya. Kajian 

teori ini selengkapnya akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 
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2.1.1 Pengertian Kurikulum 2013 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Pasal 1 Tahun 2013 menyatakan, bahwa 

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Menurut 

Mida (2013: 15) pengertian Kurikulum diorganisasi ada dua, pertama, Kurikulum 

adalah sejumlah rencana ini yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang 

didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa 

proses statis, dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Kedua, Kurikulum 

adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan dari institusi 

pendidikan yang membawa ke dalam kondisi belajar. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan aturan yang 

mencakup sistematika dalam pelaksanaan dan pedoman pendidikan, dengan 

arahan dari institusi pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yakni 

mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Kurikulum merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan mutu 

pendidikan yang dilakukan pemerintah. Tiap waktu kurikulum pasti senantiasa 

mengalami perubahan namun tetap berpedoman pada tujuan pendidikan yakni 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan pada waktu 

sekarang mengalami berbagai permasalahan dalam beberapa tahun permasalahan 

yang muncul. Menurut Amri (2013: 1) di tingkat sekolah dasar meski ada 

peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun pembelajaran 

dan pemahaman siswa di tingkat dasar pada beberapa materi pelajaran 



 

14  

    

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Mulyasa (2013: 4) menjelaskan 

bahwa seperti kemerosotan moral peserta didik, yang ditandai dengan maraknya 

perkelahian pelajar dan mahasiswa, kecurangan dalam ujian, seperti ngerpek dan 

nyontek yang telah membudaya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut 

Mida (2013: 119) harapan diterapkannya Kurikulum baru adalah untuk 

menyiapkan generasi yang handal, inovatif dan berkarakter serta siap mengarungi 

tantangan zaman di masa yang akan datang.  Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa pelaksanaan pendidikan mengalami kemunduran yang karena 

berbagai macam hal salah satunya perubahan dan perkembangan zaman.  

Menurut Mulyasa (2013: 60) perlunya perubahan Kurikulum karena 

adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP 2006, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Isi dan pesan-pesan Kurikulum masih terlalu padat, yang 

ditujukan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi 

yang keluasan dan kesukaran melampaui tingkat perkembangan 

anak. 

2) Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh 

sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. 

3) Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek 

pengetahuan, belum sepenuhnya  menggambarkan pribadi peserta 

didik (pengetahuan, keterampilan, sikap). 

4) Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai perkembangan 

masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, 

pendekatan, metode pembelajaran konstruktifisik, keseimbangan 

soft skill dan hard skill, serta jiwa kewirausahaan, belum 

terakomodasi di dalam Kurikulum.  

5) Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai 

perubahan sosial yang terjadi di tingkat lokal, nasional maupun 

global. 

6) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan 

pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran 

yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang 

berpusat pada guru. 
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7) Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis 

kompetensi, serta belum tegas memberikan layanan remediasi 

dan pengayaan secara berkala. 

 

 

Berdasarkan para ahli disimpulkan bahwa KTSP memiliki beberapa 

kekurangan dalam penerapannya yang berkaitan dengan substansi Kurikulum 

yang terlalu padat sedangkan kurang memerhatikan tingkat perkembangan siswa. 

kompetensi yang di kembangkan belum sesuai dengan kondisi masyarakat yang 

mencakup perubahan baik di tingkat nasional maupun global. Standar proses 

pembelajaran menimbulkan pemahaman yang berbeda, sehingga guru sebagai 

pelaku hanya terfokus pada pembelajaran dengan tipe terfokus pada guru. Oleh 

karena itu, dalam rangka mengantisipasi perubahan global, tuntutan kemajuan 

teknologi dan persaingan masyarakat yang semakin ketat. Menuntut adanya 

perubahan pada sistem pendidikan nasional, perubahan tersebut berkaitan dengan 

perubahan kurikulum. Kurikulum yang mampu memberikan bekal kepada siswa 

sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.  

Menurut Mulyasa (2013: 6-7) Pemerintah (Kemendikbud) merevitalisaasi 

pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan, termasuk dalam 

pengembangan Kurikulum 2013. Melalui pengembangan Kurikulum 2013 yang 

berbasis kompetensi dan karakter di harapkan masyarakat akan memiliki nilai 

tambah (added value), dan nilai jual, sehingga mampu bersaing dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan global. Perubahan Kurikulum harus memiliki dasar 

sesuai dengan kondisi masyarakat serta tujuan yang ingin dicapai, hal tersebut 

dilakukan untuk memprediksi dampak dari penerapan maupun perubahan 
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Kurikulum yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 36 

ayat 3 menyatakan bahwa  

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan; (1) peningkatan iman dan takwa; (2) peningkatan 

akhlak mulia, (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat 

peserta didik, (4) kerangka potensi daerah dan nasional, (5) 

tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (6) tuntutan dunia 

kerja, (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (8) 

agama, (9) dinamika perkembangan global, dan (10) persatuan 

nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

 

Kurikulum pendidikan wajib memuat aspek pengetahuan, sikap dan nilai 

yang akan diterapkan pada mata pelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat 1 menjelaskan 

bahwa, 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) 

pendidikan agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) 

matematika, (5) ilmu pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan 

sosial, (7) seni dan budaya, (8) pendidikan jasmani dan olahraga, (9) 

Keterampilan/kejuruan, (10) muatan lokal. 

 

Berdasarkan undang-undang dapat disimpulkan bahwa kurikulum harus 

mencakup kebutuhan dari sistem pendidikan itu sendiri, dengan berdasar antara 

lain pada kondisi pendidik dan siswa, dinamika perkembangan global, perubahan 

teknologi, agama, kebutuhan tiap daerah, serta persatuan nasional. Aspek tersebut 

dirumuskan ke dalam tiap mata pelajaran yang akan di ajarkan pada tiap jenjang 

pendidikan.  

Berkaitan dengan Penerapan Kurikulum 2013 memberikan gambaran 

bahwa penerapan Kurikulum yang baru tetap berpatokan pada peraturan yang ada. 

Namun, kurikulum 2013 memberikan penekanan salah satunya pada nilai karakter 
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yang ditanamkan pada tiap mata pelajaran seperti nilai kesadaran, kejujuran, 

keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kepedulian, serta komitmen. Menurut 

Mulyasa (2013: 108) secara khusus pembelajaran berbasis kompetensi dalam 

Kurikulum 2013 memiliki tujuan: 

1) Memperkenalkan kehidupan kepada peserta didik sesuai dengan 

konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan 

learning tolife together. 

2) Menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

belajar dalam kehidupan, yang harus direncanakan dan dikelola 

secara sistematis. 

3) Memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, agar 

mereka dapat belajar dengan tenang dan menyenangkan. 

4) Menumbuhkan proses pembelajaran yang kondusif bagi tumbuh 

berkembangnya potensi peserta didik, melalui penanaman 

berbagai kompetensi dasar 

 

Penerapan Kurikulum 2013 khususnya di sekolah dasar memberikan 

harapan agar dalam prosesnya mampu menciptakan generasi muda memiliki 

karakter dan mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai bangsa sejak dini 

selain itu untuk mengembangkan sikap cinta belajar. Sehingga di sekolah dasar 

Kurikulum 2013 mengarahkan agar pembelajaran dapat lebih bermakna serta 

menyenangkan. Menurut Mida (2013: 142) terdapat beberapa ciri pada Kurikulum 

2013 khususnya di sekolah dasar, antara lain: 

1) Kurikulum 2013 berbasis pada sains. 

2) Kurikulum 2013 untuk SD bersifat tematik Integratif. 

3) Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang 

berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di 

samping cara pembelajaran yang holistik dan menyenangkan. 

4) Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling 

melengkapi. 
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 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

pada Kurikulum 2013 bersifat sains artinya pembelajaran dengan menggunakan 

proses mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi atau mengelompokkan, serta 

menyimpulkan. Pembelajaran bersifat tematik integratif sehingga Kurikulum 2013 

mengrintegrasi kompetensi dari mata pelajaran menjadi satu sehingga proses 

belajar berdasarkan pada tema, subtema, dan pembelajaran.  

Kompetensi pembelajaran mencakup sikap, keterampilan, serta 

pengetahuan bersifat holistik artinya bahwa siswa belajar bukan secara terpisah 

melainkan mencakup ketiga ranah tersebut. Selain itu, penilaian aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor berbasis tes dan portofolio tujuannya agar siswa lebih 

aktif baik saat pembelajaran, serta agar siswa tetap aktif di luar sekolah. Berikut 

tabel kelompok mata pelajaran pada Kurikulum 2013 dapat dibaca pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 kelompok mata pelajaran pada kurikulum 2013 

 

 

Berdasarkan tabel 2.1, menurut Mida (2013: 133) pada tingkat SD/MI 

mata pelajaran menjadi 2 kelompok yakni Kelompok A meliputi Bahasa 

No                   Komponen I II III IV V VI 

    Kelompok A       

1 Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4 4 

2 PPKN 5 6 6 4 4 4 

3 Bahasa Indonesia 8 8 10 7 7 7 

4 Matematika 5 6 6 6 6 6 

5 IPA    3 3 3 

6 IPS    3 3 3 

Kelompok B       

7 
Seni Budaya Dan Prakarya 

(Termasuk Muatan Lokal) 
4 4 4 5 5 5 

8 
Pend. Jasmani, Or Kesehatan 

(Termasuk Muatan Lokal) 
4 4 4 4 4 4 

Jumlah 30 32 34 36 36 36 
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Indonesia, PPKN, Pendidikan Agama, Matematika. Kelompok B meliputi Muatan 

lokal Penjaskes serta Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan mata pelajaran IPA 

dan IPS diintegrasikan ke mata pelajaran lain. Oleh karena itu, pada Kurikulum 

2013 guru harus terampil dalam mengelola kelas dan mampu menguasai 

kemampuan mengajar dengan saintifik dengan pembelajaran yang bersifat 

integratif yang menyeluruh dari aspek keterampilan, sikap, serta pengetahuan. 

Guru harus terampil juga dalam mengelola administrasi kelas termasuk penilaian 

siswa. Pembelajaran pada Kurikulum 2013 di sekolah dasar membagi 10 pelajaran 

menjadi 6 di mana memasukan pelajaran IPA dan IPS ke dalam pelajaran lain, 

serta mengelompokkan menjadi 2 kelompok yakni kelompok mata pelajaran A 

dan kelompok mata pelajaran B.  

2.1.2 Pengertian Seni Musik  

Seni menurut Pamadhi (2011: 1.4) adalah ekspresi bentuk jiwa manusia 

yang tertuang dalam berbagai bentuk karya seni. Menurut Dewantara (1962) 

dalam Pamadhi (2007: 1.5), seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari 

hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa 

perasaan manusia. Miharja (1961) dalam Pamadhi (2007: 1.5) menjelaskan bahwa 

adalah seni kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas (kenyataan) dalam 

suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa seni adalah, 

ungkapan atau ekspresi dalam diri manusia yang memiliki keindahan dan mampu 
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dirasakan oleh pancaindra. Seni senantiasa berkaitan dengan bentuk, gerak, dan 

bunyi, seperti salah satu seni yang  ada yakni musik. 

Pekerti (2007: 2.3) berpendapat bahwa musik adalah curahan melalui 

bunyi sebagai perantara atau media. Menurut Grimonia (2014: 105) musik seperti 

bahasa. Di dalamnya berisi pola yang dapat diprediksi, dengan kombinasi yang 

berbeda di seluruh dunia.  Menurut Banoe (2007: 288) musik adalah cabang seni 

yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat 

dimengerti dan dipahami manusia. Berdasarkan penjelasan ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa musik merupakan cabang dari seni yang berkaitan dengan 

bunyi yang terbentuk dari susunan nada teratur dan berpola.   

Musik dan seni saling berkaitan musik mengungkapkan melalui bunyi 

yang tersusun atas unsur-unsurnya sebagai suat ekspresi dalam seni pengertian 

tersebut diperkuat oleh pendapat beberapa ahli seperti, Menurut Pamadhi (2007: 

2.4) musik merupakan bagian dari bunyi, sesuatu seni yang didasarkan pada 

pengorganisasian bunyi menurut waktu. Menurut Jamalus (1991: 2) musik 

merupakan merupakan salah satu bentuk seni sebagai bahasa emosi yang bersifat 

universal. Yulianti (2009: 1) seni musik adalah ungkapan gagasan atau perasaan 

yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media suara (manusia 

maupun alat) yang ditata melalui prinsip-prinsip tertentu.  

Berdasarkan pendapat para ahli, musik dan seni adalah satu kesatuan, di 

dalam musik memiliki keindahan dalam karyanya yang mampu dirasakan oleh 

indra manusia yaitu pendengaran. Musik mampu menjadi wahana bagi ekspresi 

manusia, melalui nada-nada yang dimainkan membentuk satu alunan keindahan 
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yang mampu mempengaruhi perasaan manusia. Kemampuan berekspresi melalui 

musik diperoleh secara langsung muncul dari dalam diri mengalir melalui 

imajinasi dan terbentuk menjadi karya seni.  

Musik mampu mempengaruhi perasaan dari pendengarnya melalui unsur-

unsur musik utama yakni melodi, ritme dan harmoni. Seni musik merupakan 

ungkapan keindahan melalui pola nada yang memiliki  karakter, artinya bahwa 

musik yang diciptakan tiap manusia memiliki karakteristik masing-masing. 

Perubahan permainan di dalam unsur seni musik akan menciptakan suasana 

berbeda dalam karyanya. Karya seni musik juga merupakan hasil representasi dari 

emosi penciptanya. Keindahan sebuah karya seni seni musik bergantung pada 

kemampuan, pengalaman, dan emosi pencipta karya tersebut.  

2.1.2.1 Unsur-Unsur Seni Musik 

Seni musik tidak lepas dari unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur 

musik menurut Jamalus (1991: 3) terdiri atas beberapa kelompok yang 

membentuk sebuah lagu atau komposisi musik. Berdasarkan pernyataan ahli 

tersebut musik memiliki unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain. Peranan 

tiap unsur seni musik memiliki pengaruh yang besar. Menurut Pamadhi (2011: 

2.32) unsur-unsur musik secara umum dapat di kelompokan ke dalam tiga macam. 

unsur bunyi disebut sebagai irama yang mencakup pitch, dinamik, warna suara, 

ritme, beat, birama, dan tempo. Unsur melodi mencakup gerak melodi, sifat 

melodi, dan susunan melodi dalam sebuah lagu. Unsur harmoni meliputi akor, 

tanda kunci dan tangga nada. Menurut Grimonia (2014: 16) musik terdiri dari tiga 

aspek utama yaitu, melodi, ritme, dan harmoni. Menurut Jamalus (1991: 3) pada 
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dasarnya unsur-unsur musik itu di kelompokkan atas dua kelompok besar, yaitu 

unsur-unsur pokok yang terdiri atas irama, melodi, harmoni, bentuk/atau struktur 

lagu, dan unsur-unsur ekspresi yang terdiri atas tempo, dinamik, dan warna nada. 

Musbikin (2009: 42) menyatakan secara umum unsur-unsur musik terdiri dari 

dinamika, harmoni, alat musik, melodi, ritme, tempo, dan timbre (warna suara).  

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah musik 

terdapat unsur-unsur yang membentuknya. unsur-unsur tersebut antara lain 

melodi, harmoni, ritme, struktur atau bentuk lagu, dan ekspresi. Unsur-unsur 

musik saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga karakter atau 

keunikan suatu musik yang diciptakan muncul dari unsur-unsur musik yang 

dipadukan. Perpaduan Unsur musik tersebut akan di variasikan sehingga 

membentuk susunan nada yang saling berkesinambungan yang di sebut dengan 

lagu.  

Mempelajari dan memahami lagu sama seperti memahami tiap-tiap unsur-

unsur musik. Pemahaman terhadap lagu sangat penting bagi perkembangan 

pengetahuan dan kemampuan bermusik. Sebab tiap unsur seperti melodi, harmoni, 

ritme, struktur atau bentuk lagu, dan ekspresi memiliki peranannya masing-

masing. Berikut pengertian unsur-unsur musik menurut para ahli: 

1) Irama 

 Irama ialah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar 

dalam musik, irama dalam musik terbentuk dari sekelompok 

bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau 

panjang pendeknya, membentuk pola, bergerak menurut pulsa 

dalam ayunan birama, dalam irama terdapat beberapa unsur 

yang berkaitan seperti notasi birama, satuan, tanda birama, pola 

irama (Safrina  2002: 63). 
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2) Melodi 

 Melodi merupakan serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian 

tersebut dapat dibunyikan sendirian, yaitu tanpa iringan, atau 

dapat merupakan bagian dari rangkaian akor dalam waktu 

(biasanya merupakan nada tertinggi dalam akor-akor tersebut) 

(Nurhani dan Nurlelawati 2008: 25).  

3) Harmoni 

 Harmoni atau paduan nada adalah susunan gabungan nada atau 

lebih yang berbeda tinggi nadanya secara serentak. Dasar dari 

harmoni ini adalah trinada atau akor yaitu gabung dari tiga nada 

yang terbentuk dari salah satu pokok tangga nada (Safrina 2002: 

156).  

4) Ritme 

 Ritme adalah suatu pola pengulangan tekanan dan pelepasan. 

Pergantian ritme berkaitan dengan mengalirnya waktu (Pamadhi 

2011: 2.8).  

5) Bentuk atau struktur lagu 

 Bentuk adalah bagian-bagian yang terdapat dalam suatu 

komposisi musik atau lagu (Safrina 2002: 182). Bentuk/struktur 

lagu ialah susunan hubungan antar unsur-unsur musik dalam suatu 

lagu sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang 

bermakna (Jamalus 1991: 103). 

6) Ekspresi 

 Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

semua nuansa tempo, dinamik, dan warna nada/suara dari unsur-

unsur pokok musik, dalam pengelompokan frase (phrasering) 

yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi, 

disampaikan kepada pendengarnya (Safrina 2002: 187). 

 

Berdasarkan penjabaran dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur dalam musik memberikan pengaruhnya terhadap karya seni 

musik. Tiap lagu atau instrumen memiliki ciri khas masing-masing dalam 

memainkan unsur-unsur musik. unsur-unsur musik memberikan memberikan 

gambaran yang jelas akan suatu karya seni musik sehingga membentuk suatu 

keunikan dalam sebuah karya seni musik. Bermain musik bukan hanya 

memainkan lagu atau alat musik saja, namun cara kita memahami dan menghayati 
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tiap unsur-unsur musik yang terkandung dalam sebuah karya seni musik akan 

berpengaruh pada proses belajar maupun pengembangan diri dalam bermusik. 

2.1.2.2 Pendidikan Seni Musik dalam Kurikulum 2013 

  Soehardjo (2012: 13) menjelaskan bahwa pengertian hakiki pendidikan 

seni adalah usaha sadar untuk untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan agar menguasai kemampuan berkesenian 

sesuai dengan peran yang harus dimainkan. Menurut Pekerti (2007: 1.6) 

pendidikan seni merupakan salah satu usaha memberikan pengalaman berpikir 

kreatif pada siswa, maka kegiatan pendidikan seni ini merupakan salah satu upaya 

mengembangkan bakat yang ada pada siswa.   

Saat ini pendidikan Seni musik masuk dalam pembelajaran SBK dalam 

Kurikulum KTSP dan SBDP dalam Kurikulum 2013. Pelaksanaan pendidikan seni 

diberikan melalui pengalaman bermusik. Menurut Susanto (2014: 265) 

pendidikan seni diberikan karena keunikan, kebermaknaan serta kebermanfaatan 

terhadap kebutuhan perkembangan siswa yang terletak pada pemberian 

pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi dan 

berprestasi dengan pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan 

belajar tentang seni. 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan konsep pembelajaran 

terpusat pada siswa, sehingga tidak hanya memperoleh pengetahuan melainkan 

mendidik sikap melatih keterampilannya. Keterampilan pada Kurikulum 2013 

diajarkan dalam mata pelajaran kelompok B yaitu muatan lokal yang mencakup 

Penjaskes, Seni Budaya dan Prakarya. Salah satunya adalah pendidikan seni 
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musik, pendidikan seni musik di sekolah dasar mengajarkan keterampilan 

bernyanyi dan memainkan alat musik serta apresiasi seni musik.   

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 19, Ayat 1, yaitu: 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta 

Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik. 

 

Melalui peraturan pemerintah dapat dipahami bahwa pembelajaran seni di 

sekolah dasar merupakan media yang wajib diberikan pada siswa sekolah dasar 

untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Namun, dalam Kurikulum 2013 

menempatkan pendidikan seni khususnya seni musik pada kelompok B. Menurut 

Munib (2012: 152) kajian seni budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter 

siswa menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan 

kajian seni mencakup menulis, menggambar atau melukis, menyanyi dan menari. 

Pendidikan seni memberikan pengalaman siswa melalui kegiatan belajar dengan 

mengedepankan pengalaman secara langsung.  

Menurut Jazuli (2008: 2) signifikansi pendidikan seni bagi siswa adalah 

untuk mengolah alam perasaan dan memberikan landasan baik teoris maupun 

psikis guna mengekspresikan perasaan melalui medium seni. Pendidikan seni 

khususnya musik mengembangkan bakat siswa mengasah kreativitas dan 

imajinasi siswa agar mampu merepresentasikan dalam bentuk karya seni. melalui 

pendidikan seni siswa belajar untuk memperdalam dan mengenal bakat yang 

dimiliki seperti halnya bakat bermusik. Oleh karena itu dalam pendidikan seni di 
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SD hal yang paling penting bagi siswa adalah memberikan pengalaman musik 

siswa.  

Berdasarkan pendapat tersebut Pembelajaran seni musik sekolah dasar 

terdapat beberapa kegiatan menurut Jamalus (1991: 7-9), kegiatan kegiatan seni 

musik meliputi: 1) mendengarkan musik, 2) kegiatan bernyanyi, 3) kegiatan 

bermain musik, 4) kegiatan bergerak melalui musik, 5) kegiatan membaca musik, 

6) kegiatan kreativitas murid 

Semua pendidikan musik memerlukan keterampilan mendengarkan, 

karena musik itu adalah bunyi yang ungkapannya dapat ditanggapi hanya melalui 

pancaindera pendengaran. Untuk bernyanyi, bermain musik, bergerak mengikuti 

musik, atau untuk menciptakan iringan lagu, para siswa harus dapat 

mendengarkannya dengan pengamatan yang baik.  

Bernyanyi merupakan kegiatan bagi siswa untuk dapat mengungkapkan 

pikiran dan perasaannya. Di sekolah dasar kegiatan bernyanyi menjadi kegiatan 

yang penting untuk dilaksanakan. Anak menyukai kegiatan bernyanyi karena 

melalui pengalaman bernyanyi ini memberikan kepuasan pada diri siswa. Karena 

itu kemampuan dan kreativitas guru dalam memilih lagu maupun melaksanakan 

pembelajaran berpengaruh besar terhadap kegiatan bernyanyi. 

Kegiatan bermain alat musik memberikan pengalaman yang dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar musik. Pada umumnya siswa ingin 

memegang alat musik dan mencoba memainkannya. Terdapat beberapa jenis yang 

dapat dikelompokkan atas tiga golongan, yaitu alat musik irama, melodi dan 

harmoni. Kegiatan bermain musik tidak perlu menggunakan alat yang lengkap 
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atau mewah, dengan kreativitas guru menggunakan alat musik yang ada yang 

mampu disediakan oleh sekolah maupun siswa, kegiatan bermain musik mampu 

dilaksanakan dengan baik dengan tetap mempertahankan aspek pengalaman 

dalam belajar. 

Gerak tubuh adalah alat yang baik bagi siswa untuk berekspresi sesuai 

perkembangan dan pertumbuhannya. Siswa yang diajarkan mengungkapkan 

musik melalui gerak, maka pemahamannya akan unsur-unsur musik berkembang 

lebih baik. Hasil-hasil penelitian mengungkapkan bahwa gerak ekspresif sangat 

mendukung perkembangan mental, emosi serta rasa musik bagi siswa. 

Berdasarkan hal tersebut kegiatan bergerak melalui musik sangat baik untuk 

dilaksanakan dengan kreativitas guru di sekolah dasar. 

Kegiatan membaca musik memberikan siswa pengalaman untuk 

meningkatkan pemahamannya tentang musik. Mengajarkan membaca musik 

siswa harus sudah memiliki perbendaharaan lagu yang disukai terlebih dahulu. 

Kegiatan membaca musik dimulai dengan membaca pola irama terlebih dahulu. 

Tingkat kesukaran kegiatan ini cukup tinggi, karena itu untuk menyiasati siswa 

agar tidak cepat menyerah maka guru harus memiliki lagu yang disukai siswa. 

Kreativitas siswa dalam pengajaran musik ini adalah kegiatan penyusunan 

kembali unsur-unsur yang telah dikuasai anak, menjadi satu lagu asli. Kegiatan ini 

mencakup kegiatan improvisasi dan komposisi. Kegiatan improvisasi 

membutuhkan kemampuan siswa dan kreativitasnya sehingga mendukung siswa 

dalam mengkomposisikan unsur-unsur musik untuk membentuk sebuah lagu.  
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Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa di sekolah dasar 

kegiatan seni musik meliputi kegiatan mendengarkan musik, kegiatan bernyanyi, 

kegiatan bermain musik, kegiatan bergerak mengikuti musik, kegiatan membaca 

musik, kegiatan kreativitas musik. Tiap kegiatan dilaksanakan baik pada kelas 

tinggi maupun kelas rendah dengan porsi yang berbeda-beda. Tujuannya adalah 

agar siswa dapat belajar musik lewat pengalaman langsung dan mampu 

mengembangkan bakatnya lebih maksimal.   

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajar pada 

Kurikulum 2013 lebih menekankan praktek baik di dalam sekolah maupun di luar 

sebagai bentuk pemanfaatan media belajar. Selain itu, proses pembelajaran tidak 

hanya terfokus pada materi melainkan menyatu dengan kegiatan yang bersifat 

partisipatif, tujuannya agar siswa belajar dengan menyenangkan dan nyaman. 

Pembelajaran seni musik pada Kurikulum 2013 lebih bersifat aktif, sehingga 

siswa tidak hanya duduk dan memperhatikan melainkan siswa diajak untuk 

mengikuti tiap kegiatan musik dengan semangat dan aktif serta mengurangi beban 

pada siswa karena merasa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. 

2.1.3 Bentuk Lagu 

Menurut Prier (2011: 2) Bentuk musik atau lagu (form) adalah suatu 

gagasan/ide yang nampak dalam pengolahan/susunan semua unsur musik dalam 

sebuah komposisi (melodi, irama, harmoni dan dinamika). Ide ini dipersatukan 

melalui nada-nada musik serta terutama bagian-bagian komposisi yang 

dibunyikan satu persatu sebagai kerangka. Bentuk musik dapat dilihat juga secara 

praktis sebagai “wadah‟ yang “diisi‟ oleh seorang komponis dan diolah 
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sedemikian hingga menjadi musik yang hidup.  Menurut Jamalus (1991: 103) 

bentuk lagu ialah susunan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga 

menghasilkan suatu komposisi lagu yang bermakna.  

 Menurut Prier (2011) bentuk lagu sederhana terdiri dari empat bentuk 

yaitu: 

1) Bentuk lagu satu bagian  

 Bentuk lagu satu bagian terdiri satu periode, dengan satu frase 

tanya, dan satu frase jawab. Bentuk lagu satu bagian adalah 

suatu kesatuan yang dapat berdikari, mempunyai arti dalam 

dirinya karena bentuknya “bulat” (Prier, 2011: 7).  

2) Bentuk lagu dua bagian  

 Bentuk lagu dua bagian adalah bentuk lagu yang terdiri dari 

dengan dua kalimat atau periode yang berlainan (Prier, 2011: 7). 

3) Bentuk lagu tiga bagian   

 Bentuk lagu tiga bagian adalah bentuk lagu yang terdiri dari tiga 

kalimat atau periode yang berlainan (Prier, 2011: 12). 

4) Simetris  

 bentuk simetri adalah jika satu kalimat dengan misalnya delapan 

ruang birama dibagi dalam dua bagian yang sama panjangnya. 

Empat birama pertama disebut pertanyaan dan empat birama 

selanjutnya disebut jawaban (Prier, 2011: 3). 

 

 Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk atau 

struktur lagu merupakan susunan nada yang terhubung oleh unsur-unsur musik 

dalam suatu lagu yang menghasilkan nada yang bermakna. Terdapat empat jenis 

bentuk lagu berdasarkan jumlah kalimat yaitu bentuk lagu satu bagian, dua 

bagian, tiga bagian dan simetri, sehingga bentuk lagu termasuk panjang dan 

pendeknya lagu akan mewakili karakteristik lagu tersebut. Bentuk lagu 

memberikan makna yang berbeda pada tiap nada yang tertuang dalam sebuah 

lagu. 
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 Bentuk lagu akan memberikan ciri tersendiri dalam sebuah karya lagu. 

Berdasarkan jumlah kalimat dalam suatu lagu terdapat pengulangan atau variasi 

pada bagian tertentu menurut Prier (2011:38) variasi berarti mengulang sebuah 

lagu induk yang biasanya dengan perubahan (disebut variasi-variasi) sambil 

mempertahankan unsur dan menambah atau menggantikan unsur yang lain. 

Terdapat beberapa variasi bentuk lagu menurut para ahli antara lain sebagi 

berikut: 

  Jamalus (1991: 104) menjelaskan bahwa bentuk lagu yang terdiri dari satu 

bagian (AA) dengan perulangan atau repetisi tanpa ada variasi lebih pada bagian 

akhir. Bentuk lagu biner (AB) merupakan lagu dua bagian dengan masing-masing 

memiliki melodi yang bervariasi. Bentuk lagu ternair (ABA) merupakan lagu 

dengan tiga variasi melodi. Lagu dengan bentuk ini memiliki variasi pada tiap 

bagiannya. Bentuk lagu simetri merupakan lagu dengan bagian, empat birama 

pertama disebut pertanyaan dan empat birama selanjutnya disebut jawaban, 

dengan variasi yang berbeda (Prier 2011: 3). Berdasarkan pendapat para ahli dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 4 bentuk variasi pada bentuk lagu seperti bentuk lagu 

satu bagian, dua bagian atau biner, tiga bagian atau ternair dan simetri, variasi 

pada tiap bagian lagu memberikan perubahan dan nuansa yang berbeda.   

2.1.4 Struktur Lagu 

Jamalus (1991: 103) menjelaskan, bahwa dasar pembentukan lagu 

mencakup pengulangan suatu bagian (repetisi), pengulangan dengan macam-

macam perubahan (variasi sekuen), atau penambahan bagian baru yang berlainan 

atau berlawanan (kontras), dengan selalu memperhatikan keseimbangan antara 
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pengulangan dan perubahannya. Struktur dasar lagu mencakup beberapa 

komponen yang hampir sama dengan struktur bahasa yang sudah dikenal yaitu: a) 

huruf = not, b) kata = motif, c) frase = frase, d) kalimat = kalimat musik. Oleh 

karena itu, musik memiliki struktur yang terdiri dari beberapa komponen antara 

lain, yaitu:   

2.1.4.1 Not atau Titinada 

Menurut Sukohardi (2015: 5) menjelaskan bahwa dalam musik, tinggi 

rendah dan panjang pendeknya nada dapat di tunjukan dengan tanda yang disebut: 

titinada atau not. Not berfungsi sebagai huruf musik. Bila seorang manusia 

berbicara mengucapkan huruf yang disusun menjadi kata-kata, kemudian menjadi 

kalimat dan didengarkan oleh orang lain. Menurut  Joseph (2010: 6) not musik 

adalah tulisan ekspresi hati manusia yang berupa bunyi dengan arti lain not musik 

yaitu tulisan musik, sendangkan pengertian sempit not musik yaitu titinada.  

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Not musik 

merupakan tulisan penerjemahan dari bunyi ke dalam huruf atau bentuk musik 

yang mampu di pahami lewat penglihatan manusia. Not musik dapat berbentuk 

simbol baik angka maupun gambar. Not musik merupakan berdasarkan dunia 

musik Internasional kita memahami bahwa ada 7 buah Not pokok yaitu: C D E F 

G A B.  

Not tersebut ditempatkan pada garis-garis Paranada. Garis-garis Paranada 

terdiri dari 5 garis sejajar yang sama jaraknya. Garis sejajar tersebut dibedakan 

menjadi garis dan spasi atau jarak. Berikut gambar garis Paranada dapat dilihat 

pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Garis Paranada 

Jenis (nama) garis Parananda, baru dapat ditentukan bila pada awal garis 

diberi tanda kunci, ada 3 macam kunci yang dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

 

 

Gambar 2.2 Clev atau tanda akor 

Penjelasan mengenai not musik yang dikemukakan sebelumnya 

merupakan dasar dalam struktur lagu. Selain selain not, clev dan garis paranada 

masih ada unsur lain yang ada di dalam unsur pokok dan pendukung dalam 

struktur lagu diantaranya adalah birama, tempo, tangga. 

Rangkaian not atau nada dalam sebuah garis paranada geraknya di atur 

pulsa atau ketuk nada dalam sebuah birama. Birama lagu menurut Jamalus (1991: 

34) birama ialah rangkaian gerak kelompok pulsa yang pulsa pertamanya 

mendapat aksen kuat dan yang tidak mendapatkan aksen kuat, berlangsung secara 

berulang-ulang dan teratur. Berdasarkan pendapat ahli selain itu, Suatu lagu juga 

berlangsung dalam waktu tertentu dengan dibatasi oleh garis-garis tegak yang 

disebut dengan garis birama dengan ketukan pada tiap bagian birama dan diatur 

oleh tanda birama.  

Menurut Sukohardi (2015: 11) tanda birama berupa angka pecahan, yang 

terdapat pada permulaan lagu. Pecahan tersebut menunjukkan jumlah bagian 

(jumlah pukulan) dalam tiap birama. Misalnya tanda birama 3/4 artinya dalam tiap 
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birama berisi 3 ketukan dan tiap-tiap ketukan nilainya 1/4. Terdapat beberapa 

tanda birama yang sering digunakan dalam lagu seperti birama 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.  

Menurut Joseph (2010: 43) birama 2/4 artinya tiap birama berisi dua ketukan 

dengan 1/4 sebagai satuan pulsanya, birama 3/4 artinya tiap birama berisi tiga 

ketukan dengan 1/4 sebagai satuan pulsanya, birama 4/4 artinya tiap birama berisi 

empat ketukan dengan 1/4 sebagai satuan pulsanya, birama 6/8 artinya tiap birama 

berisi enam ketukan dengan 1/8 sebagai satuan pulsanya.  

Ketukan dasar atau pulsa dalam suatu rangkaian birama diatur tempo yakni 

istilah musik yang berkaitan dengan kecepatan seperti lambat, sedang, maupun 

cepat. Menurut Sefrina (2001: 187) tempo adalah kecepatan suatu lagu, dan 

perubahan-perubahan kecepatan lagu itu. Menurut Joseph (2010: 37) tempo ialah 

kecepatan gerak pulsa pengelompokannya terbagi atas lambat, sedang, dan sepat. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tempo merupakan 

kecepatan gerak suatu pulsa dalam suatu rangkaian melodi lagu yang terbagi atas 

lambat, sedang, dan cepat  Menurut Pekerti (2007: 2.73) Ada beberapa istilah 

dalam tempo yang sering di gunakan dalam penulisan lagu, antara lain sebagai 

berikut: 

Presto     = artinya cepat sekali 

Allegro    = artinya cepat gembira 

Allegreto = artinya agak cepat  

Moderato = artinya sedang 

Andante   = artinya secepat orang berjalan 

Adagio    = artinya lambat 
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Largo    = artinya lambat sekali 

Berdasarkan pendapat tersebut tempo memiliki merupakan salah satu dari 

beberapa unsur musik dengan fungsi sebagai pengatur kecepatan. Lagu akan 

memiliki akan memiliki keindahan jika dimainkan dengan tempo yang sesuai. 

Tempo berkaitan erat dengan perasaan si pemain musik, sehingga dalam sebuah 

lagu antara pulsa dan tempo sudah menjadi satu kesatuan yang menunjukkan 

ekspresi rasa dari sebuah melodi lagu. Sebuah melodi lagu memiliki unsur seperti 

pulsa, birama dan tempo. Namun untuk membentuk suatu corak atau nuansa yang 

berbeda dalam sebuah lagu tergantung dari nada dasarnya. Corak atau karakter 

suatu lagu menggambarkan pesan yang tersirat dalam tiap nuansa nada. Corak 

tersebut dapat digambarkan seperti perasaan sedih, gembira, gelisah, perjuangan, 

percintaan maupun keputusasaan. 

Menurut Sukohardi (2015: 42) terdapat dua corak nada yakni, nada 

kegembiraan atau kebahagiaan dan nada bercorak kesusahan atau kesedihan. Lagu 

yang bersifat gembira disebut dengan lagu mayor, dengan ciri nada dasar do. Lagu 

yang bersifat sedih yang biasnya diakhiri dengan nada la disebut dengan lagu 

minor. Berdasarkan pendapat tersebut maka yang dimaksud dengan nada mayor 

merupakan nada dengan kesan ceria atau menyenangkan banyak lagu dengan 

karakteristik tersebut seperti lagu anak yang banyak diajarkan di SD. Nada minor 

merupakan nada dengan kesan kesedihan, sendu, maupun haru, sehingga lagu 

dengan nada minor memberikan perasaan sedih seperti lagu yang banyak terapat 

pada lagu-lagu yang diciptakan grup band zaman sekarang.  
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Tiap karya musik untuk menciptakan kesan lagu yang diharapakan sesuai 

oleh penulis salah satu unsur yang berperan ialah tangga nada. Penggunaan tangga 

nada yang berbeda-beda berdasarkan kreativitas maupun keinginan dari 

penciptanya. Menurut Pekerti (2007: 2.42) tangga nada ialah rangkaian nada-nada 

berjarak/ berpola yang tersusun menurut pola-pola interval tertentu. Tangga nada 

dibedakan menjadi tangga nada mayor dan tangga nada minor.  

Tangga nada mayor  

do      re     mi     fa    sol    la     si      do 

    1       1       ½      1     1      1      ½  

Tangga nada minor  

 la      si      do     re     mi     fa     sol    la 

      1       ½     1      1      ½     1       1 

Berdasarkan nada tersebut dapat disimpulkan bahwa, tangga nada mayor 

memiliki jarak nada terts 2 terts besar. Tangga nada minor memiliki jarak nada 

terts 1 ½ terts kecil. Oleh karena itu nada mayor di sebut tangga nada terts besar, 

sedangkan nada minor disebut juga tangga nada ters kecil. 

2.1.4.2 Motif  

Motif menurut Prier, ( 2011: 26) adalah sepotongan lagu atau sekelompok 

nada yang merupakan suatu kesatuan. Kesatuan  tersebut terdiri dari melodi dan 

irama. Sedangkan Banoe  (2007: 283) mendefinisikan motif merupakan bagian 

terkecil dari  suatu kalimat lagu, baik berupa kata, suku kata atau anak kalimat 

yang  dapat dikembangkan (mirip sastra bahasa). Menurut Joseph (2010: 66) 

motif merupakan bagian terkecil dari kalimat musik, panjang motif yang normal 2 

ruas birama yang terdiri atas nada-nada berirama. Oleh karena itu, motif lagu 
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merupakan ciri dari suatu lagu yang merupakan bentuk terkecil dari sebuah 

kalimat musik yang terbentuk dari beberapa nada yang memiliki makna. Menurut 

Prier (2011: 26) motif dapat diidentifikasikan antara lain dengan :  

1) Sebuah motif biasanya dimulai dengan hitungan ringan (irama 

gantung) dan menuju pada nada dengan hitungan berat.  

2) Sebuah motif terdiri dari setidak-tidaknya dua nada dan paling 

banyak memenuhi dua ruang birama. Bila ia memenuhi satu 

birama, ia dapat juga disebut motif birama; bila ia hanya 

memenuhi satu hitungan saja, ia disebut motif mini atau motif 

figurasi.  

3) Bila beberapa motif berkaitan menjadi satu kesatuan, maka 

tumbuhlah motif panjang yang secara exstrim dapat memenuhi 

seluruh pertanyaan atau seluruh jawaban.   

4) Motif yang satu memancing datangnya motif yang lain, yang 

sesuai. Dengan demikian musik nampak sebagai suatu proses, 

sebagai suatu pertumbuhan.   

5) Setiap motif diberi suatu kode, biasanya dimulai dengan ”m”, 

motif berikutnya disebut ”n”, dan sebagainya. Setiap ulangan 

motif dengan sedikit perubahan diberi kode ”m1”, ”m2”, ”n1”, 

”n2” dan sebagainya.   

 

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa motif pada umumnya 

terbentuk berdasarkan dua birama selain itu, merupakan pola irama maupun 

melodi bahkan gabungan dari keduanya dan merupakan bagian sebuah lagu serta 

memiliki makna. motif memberikan arah pada melodi sehingga terasa bermakna 

pada sebuah komposisi.  

Menurut Prier (2011: 27) terdapat tujuh cara pengolahan motif, yaitu  1) 

ulangan harafiah, 2) ulangan pada tingkat lain, 3) pembesaran interval, 4) 

pemerkecilan interval, 5) pembesaran interval, 6) pembesaran nilai nada, 7) 

pemerkecilan nilai nada. Pengolahan motif lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut:  
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Ulangan harafiah merupakan ulangan untuk mengintensifkan pada suatu 

kesan, ulangan harafiah pengulangan sepenuhnya motif utama. Berikut gambar 

ulangan harafiah dapat dilihat pada gambar 2.3.           

 

 

Gambar 2.3 Ulangan harafiah (Prier 2011: 27) 

Terdapat dua jenis ulangan tingkat lain (sekuens) yang ada pada motif lagu 

antara lain sebagi berikut. Sekuens naik, adalah pengulangan motif pada tingkat 

nada yang lebih tinggi dari motif utama yang disesuaikan dengan tangga nada dan 

harmoni lagu, sehingga satu atau beberapa interval mengalami perubahan. 

Sekuens naik  biasanya terdapat dalam kalimat pertanyaan. Berikut gambar 

sekuens naik dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Sekuens naik (Prier 2011: 28) 

Sekuens turun merupakan pengulangan motif pada tingkat nada yang lebih 

rendah.  Biasanya sekuens  turun ini terdapat dalam kalimat jawaban. Berikut 

gambar sekuens turun dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

 

                              

Gambar 2.5 Sekuens turun (Prier 2011: 28) 

Selanjutnya Pembesaran Interval (aughmentation of the ambitus) Tujuan 

pembesaran interval adalah menciptakan ketegangan. Pengolahan motif semacam 

ini biasanya dapat dijumpai di bagian pertanyaan kalimat atau juga pada ulangan 
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kalimat A’ dalam lagu ABA’. Berikut gambar pembesaran interval dapat dilihat 

pada gambar 2.6.  

    Gambar 2.6 Pembesaran interval (Prier 2011: 29) 

Pemerkecil interval berlawanan dengan pembesaran interval, karena 

pemerkecilan interval dilakukan untuk mengurangi ketegangan atau memperkecil 

“busur” kalimat, maka tempatnya terutama pada kalimat jawaban, Berikut gambar 

pemerkecilan interval dapat dilihat pada gambar 2.7.  

 Gambar 2.7 Pemerkecilan interval (Prier 2011: 30) 

Pembalikan (Inversion) adalah perubahan yang terjadi dengan ciri setiap 

interval naik dijadikan interval turun demikian juga interval yang dalam motif asli 

menuju ke bawah dalam pembalikannya diarahkan ke atas. Berikut gambar 

pembalikan dapat dilihat pada gambar 2.8.                                   

Gambar 2.8 Pembalikan (Prier 2011: 31) 

Pembesaran nilai nada (Aughmentation of the value) adalah pembesaran 

nilai nada dengan suatu pengolahan melodis mengubah irama motif karena 

masing-masing nilai nada digandakan, sedang tempo dipercepat, namun 
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hitungannya tetap sama. Nada-nada motif (melodi) tetap sama, namun diperlebar, 

tempo diperlambat dengan demikian motifnya diintensifkan. Berikut gambar 

Pembesaran nilai nada dapat dilihat pada gambar 2.9. 

Gambar 2.9 Pembesaran nilai nada (Prier 2011: 33) 

Pemerkecilan nilai nada (diminuation of the value) adalah pemerkecilan 

nilai nada hampir sama dengan pembesaran nilai nada. Namun di dalam 

pemerkecilan nilai nada, melodi dari motif utama tetap sama, namun iramanya 

berubah. Berikut gambar Pemerkecilan nilai nada dapat dilihat pada gambar 2.10. 

Gambar 2.10 Pemerkecilan nilai nada (Prier 2011: 33) 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa motif 

merupakan gabungan dari dua birama yang merupakan salah satu bagian terkecil 

dari kalimat musik. terdapat tujuh pengolahan motif seperti ulangan harafiah, 

ulangan tingkat lain (sekuen) yang terdiri dari sekuen naik dan sekuen turun, 

selain itu pembesaran interval, pemerkecilan interval, pembalikan, pembesaran 

nilai nada, pemerkecilan nilai nada. Pengolahan motif memiliki fungsi yakni 

sebagai pemberi arah pada tiap melodi agar terkesan lebih bervariatif dan 

memiliki karakter.  

Selain motif dengan berbagai pengolahan terdapat beberapa Penjelasan 

mengenai pola irama dan interval nada. Penjelasan yang di kemukakan 
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sebelumnya merupakan dasar dalam frasa lagu dan pengolahannya. Selain selain 

frasa yang mencakup masih ada unsur lain yang ada dan sebagai pendukung 

dalam frasa lagu lagu di antaranya adalah pola irama dan interval nada. 

Menurut Mahmud (1995: 11) irama ialah panjang dan pendeknya bunyi 

yang merupakan denyut jantung pada musik. Menurut Sukohardi (2015: 11) irama 

ialah pertentangan bunyi antara bagian yang berat dan ringan secara bergantian 

yang selalu terulang dan teratur. menurut Safrina (2002: 63) irama ialah rangkaian 

gerakan yang menjadi dasar dalam musik dan tari, irama dalam musik terbentuk 

dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau 

panjang pendeknya. Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa irama 

merupakan denyut secara teratur yang menunjukkan diam dan panjang pendeknya 

nada. Irama berkaitan erat dengan pola panjang pendeknya lagu 

Menurut Joseph (2010: 60) pola irama adalah pola panjang dan pendek 

nada yang secara tetap dan berulang-ulang digunakan untuk mengiringi lagu 

tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pola irama 

merupakan bentuk panjang dan pendeknya nada yang khas digunakan dalam lagu 

tertentu. Menurut Jamalus (1991: 47) terdapat beberapa jenis pola irama antara 

lain sebagai berikut,  

irama rata ialah bentuk pola irama yang susunan panjang dan pendek 

bunyi sama terbagi rata atau terbagi sama atas pulsanya. Irama tak 

rata ialah bentuk pola irama yang susunan panjang dan pendek bunyi 

tidak terbagi rata atau tidak terbagi sama atas pulsanya. Irama sinkop 

adalah pola irama dengan aksen kuat yang bisa berpindah ke tempat 

pulsa yang seharusnya tidak mendapat aksen atau tekanan lebih. 

Ostinato irama adalah pola irama yang dibunyikan atau terdengar 

berulang-ulang. 
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Berdasarkan pendapat ahli mengenai jenis pola irama dapat disimpulkan 

bahwa, pola irama memiliki fungsi yang pokok dalam lagu. Tiap lagu maupun 

musik memiliki komposisi irama yang berbeda, baik lagu maupun instrumen 

memilik corak khas ditimbulkan dari perbedaan panjang dan pendeknya pulsa dan 

penekanan nada tertentu. Panjang pendek motif yang muncul pun akan memiliki 

corak tersendiri.  

Panjang pendek nada yang berbeda memiliki jarak antara nada ke nada. 

Menurut Sukohardi (2015: 29) suatu nada memiliki jangka dari dari nada ke nada 

di sebut interval nada. Menurut Jamalus (1991: 68) interval nada merupakan 

tingkat perbedaan tinggi antara dua buah nada dihitung dari nada yang pertama. 

Menurut Banoe (2007: 196) interval adalah jarak dua nada. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, interval 

merupakan jarak antara dua nada yang membedakan tinggi dan rendahnya suatu 

nada. Menurut Sukohardi (2015: 29) interval jarak atau jangka memiliki nama 

tertentu, yang disebut nama pangkat. Berikut tabel interval nada yang dapat 

dibaca pada Tabel 2.2. 

                                                 Tabel 2.2 Interval Nada 

 

Nada pangkal 
Nada 

selang 
Langkah 

Nama 

interval 
Sifat dalam akor 

Nada  

pangkal 

 

 

 
C 

c” 8 Oktaf Konsonan sempurna 

b’ 7 Septim Disonan  

a’ 6 Sekst Konsonan tak sempurna 

g’ 5 Kwint Konsonan sempurna 

f’ 4 Kwart Konsonan sempurna 

e’ 3 Terts Konsonan tak sempurna 

d’ 2 Sekond Disonan  

c’ 1 Prim Konsonan sempurna 
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 Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa tiap jarak memiliki 

perbedaan dan nama untuk masing-masing interval yang menandakan perbedaan 

bunyi. Setiap nada dapat dijadikan nada pangkal atau nada selang, misalnya 

berdasarkan tabel tersebut nada prim yang berjarak 0 sehingga jika dibunyikan 

hanya terdengar satu bunyi saja. Nada sekond mempunyai jarak 1 dari c’ ke d’ 

bila di bunyikan secara bersama akan terdengar dua bunyi yang tidak enak, maka 

di sebut disonan 

2.1.4.3 Frase  

Menurut Jamalus (1991: 103) Frase adalah sebagian dari kalimat lagu, 

seperti bagian kalimat atau anak kalimat dalam kalimat bahasa. Dalam musik 

vokal frase ini dinyanyikan dalam satu pernafasan biasanya terdiri atas empat 

birama dan dapat diperpanjang. Menurut Joseph (2010: 66) frase merupakan 

gabungan dari beberapa motif menjadi satu. Frase dalam melodi terdiri atas frase 

pertanyaan dan frase jawaban. Menurut Prier (2011: 2) biasanya sebuah kalimat 

musik/periode terdiri dari dua anak kalimat/frase yaitu kalimat pertanyaan (frase 

antecedence) dan kalimat jawaban (frase consequence). Berikut dijelaskan 

pengertian frase antesenden dan konsekuen.  

Kalimat pertanyaan (frase antecedence) Merupakan awal kalimat atau 

sejumlah birama (biasanya birama 1-4 atau 1-8) biasa disebut frase tanya atau 

frase depan karena biasanya ia berhenti dengan nada yang mengambang, 

umumnya di sini terdapat akor dominan.  Kalimat jawaban (Frase consequence) 

Merupakan bagian kedua (biasanya birama 5-8 atau 9-16) biasa disebut frase 
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jawaban atau frase belakang dalam suatu kalimat dalam lagu dan pada umumnya 

jatuh pada akor tonika.   

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Frase 

pertama merupakan frase pembuka kalimat atau sebagai pertanyaan, maupun 

pernyataan, pada frase pertama menggunakan akor tidak sempurna yang berfungsi 

sebagai koma, agar lagu terasa belum selesai yang membutuhkan penyelesaian, 

frase tersebut adalah frase anteseden. Frase kedua adalah frase yang memberi 

akhir dari sebuah kalimat lagu yang merupakan penutup, jawaban maupun 

kesimpulan dari frase pertama. sehingga pada frase kedua menggunakan akor 

sempurna yang disebut dengan frase konsekuen. 

Akor pada akhir frase menentukan keterkaitan pada tiap bagian lagu. 

Menurut Banoe (2007: 83) Akor merupakan perpaduan dari beberapa nada yang 

dibunyikan bersama paling sedikit tiga nada. Menurut Safrina (2002: 156) akor 

merupakan bunyi gabungan dari tiga nada yang terbentuk dari salah satu nada 

pokok tangga nada. Akor yang dibentuk menunjukkan karakteristik dan memiliki 

fungsi. Akor pada akhir frase menjadi titik maupun koma yang menandakan 

bagian dari lagu, sehingga disebut dengan kadens.  

Menurut Jamalus (1991: 93) kadens adalah pola harmoni atau gerak 

rangkaian akor yang muncul pada akhir frase, kalimat lagu maupun akhir bagian 

lagu, yang berfungsi sebagai koma dan titik pada lagu. Menurut Banoe (2007: 68) 

adalah cara yang ditempuh untuk mengakhiri komposisi musik dengan berbagai 

macam kombinasi akor. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 
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kadens merupakan akor yang berfungsi sebagai penanda baik sebagai koma 

maupun sebagai titik.  

Kadens memiliki beberapa jenis menurut Jamalus (1991: 93) terdapat 

beberapa jenis kadens, antara lain sebagai berikut: 

Kadens tidak sempurna ialah kadens yang berfungsi sebagai koma, 

berakhir pada akor dominan (V) atau akor dominan septim (V7). 

Kadens sempurna ialah kadens yang berfungsi sebagai titik, 

berakhir pada akor tonika. Kaden otentik ialah kadens sempurna 

yang berakhir dengan susunan akor dominan dan tonika. Kadens 

plagal ialah kadens sempurna yang berakhir dengan susunan akor 

sub dominan dan tonika. 

 

 Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kadens 

berfungsi sebagai koma maupun titik pada bagian lagu. Kadens tidak sempurna 

merupakan kadens dengan akor dominan atau dominan septim yaitu akor dengan 

sifat tidak tenang sehingga memberikan kesan bahwa lagu belum selesai atau 

sebagi koma. Sedangkan kadens sempurna adalah kadens yang berfungsi sebagai 

titik di akhiri dengan akor tonika yakni akor yang bersifat tenang, stabil, dan bulat 

namun didahului oleh akor subdominan dan dominan. Kadens otentik merupakan 

kadens dengan akor dominan dan tonika, kadens ini memberikan kesan kesan 

musik selesai seperti titik pada kalimat bahasa. Kadens plagal merupakan kadens 

yang ada pada lagu akor tonika namun didahului oleh akor subdominan. 

2.1.4.4 Periode atau Kalimat  

Menurut Joseph (2010: 67) periode atau kalimat lagu merupakan gabungan 

dari frase pertanyaan dan frase jawaban menjadi menjadi satu periode atau kalimat 

lagu. Sebuah lagu dapat terdiri atas satu kalimat lagu atau beberapa kalimat lagu. 

Menurut Jamalus (1991: 103) lagu terdiri dari beberapa kalimat musik yang 
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terbentuk dari frase membentuk kalimat lagu. Jumlah kalimat musik bermacam-

macam seperti juga kalimat puisi. Lagu sederhana terdiri atas dua kalimat musik 

yang simetris, dan tiap kalimat musik biasanya terdiri atas delapan birama Periode 

atau kalimat. Menurut Prier (2011: 2) periode adalah sejumlah ruang birama 

(biasanya 8 atau 16 birama) yang merupakan suatu kesatuan. Safrina (2002: 182) 

menyatakan bahwa tiap kalimat musik terdiri atas dua anak kalimat musik atau 

frase, yang biasanya terdiri dari empat birama. Motif biasanya terdiri dari dua 

birama dikembangkan menjadi frase.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu karya lagu 

atau musik terbentuk dari gabungan pola irama dan melodi yang membentuk 

motif kata. kemudian membentuk frase dengan bentuk empat, delapan bahkan 

enam belas birama yang kemudian membentuk kalimat musik atau lagu secara 

utuh. Tiap kalimat musik memiliki komposisinya masing-masing dengan berbagai 

ciri dan karakteristik tiap lagu.  

2.1.5 Pengertian Lagu Anak 

Safrina (2002: 193) menjelaskan bahwa pengalaman musik di sekolah 

harus mengantarkan siswa pada pengalaman yang menyenangkan, sehingga 

mereka dapat merasakan musik adalah sumber keindahan. Untuk dapat 

menciptakan suasana menyenangkan, maka guru harus memahami karakteristik 

siswa sesuai perkembangannya. Salah satu bagian tubuh yang sering digunakan 

dalam bermusik adalah suara. Namun suara memiliki perbedaan antara tiap usia 

hal tersebut didasarkan pada tiap tingkat perkembangan yang ada.  
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Anak di tiap usia mengalami perkembangan yang berbeda dalam suara 

yang otomatis berpengaruh pula pada perkembangan bermusik siswa. Biasanya 

pada usia sebelum remaja suara siswa cenderung jernih, namun pada usia 

menjelang remaja siswa laki-laki mengalami perubahan. Pembelajaran  musik di 

sekolah dasar lebih banyak pada pembelajaran bernyanyi. Karena itu, 

perkembangan musik pun salah satunya didasarkan pada perkembangan suara 

siswa. Terdapat beberapa karakteristik suara siswa pada tiap usia menurut 

Andersen dalam Pekerti (2007: 1.76-1.77) dikelompokkan berdasarkan usia, yaitu 

dari mulai usia, (1) Usia 6-7 tahun, Biasanya memiliki suara yang ringan, tinggi 

beberapa rendah suaranya. Dapat menyanyikan kalimat-kalimat pendek dalam 

bentuk melodi dan mulai suka bernyanyi sendiri. Batas suara pada umumnya d’ 

sampai b’ atau dapat pula d’ sampai d”. Siswa berusia 6-7 tahun pada usia ini 

anak suka menyanyikan lagu tentang binatang, persekutuan, persahabatan, 

berpura-pura sebagai sesuatu dan lagu yang diikuti gerak. (2) Usia 8-9 tahun 

memiliki ciri yaitu anak sudah dapat bernyanyi dengan nada yang tepat. Anak 

sudah mulai menyanyikan dengan kualitas ekspresif. Anak perempuan bersuara 

ringan dan tipis sedangkan anak laki-laki menjadi suara alto-sopran. Pada usia ini 

anak mulai menyukai lagu dari negara lain dan juga berbagai gaya musik.  (3) 

Usia 10-12 tahun memiliki ciri yaitu suara anak masih tetap jernih dan ringan. 

Suara anak laki-laki menjadi indah menjelang berubah. Suara anak laki-laki mulai 

berubah dengan jangkauan nada b’ sampai g”. Suara anak laki-laki menjadi 

rendah dan anak perempuan mengandung hembusan udara. Usia ini menunjukkan 

mereka cenderung mulai menirukan gaya musisi yang terkenal (populer). 
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut, musik diberikan sesuai dengan 

karakteristik siswa khususnya suara. Usia 6-12 tahun perkembangan mereka 

menunjukkan tahap perkembangan dalam bermusik. anak masih belajar bernyanyi 

mempelajari nada lagu dan musik yang ada. Siswa dalam bernyanyi jangkauan 

nada masih belum terlalu jauh seperti orang dewasa. Guru dalam membelajarkan 

lagu sebaiknya jangan sampai melebihi satu oktaf. Oleh karena itu, di sekolah 

diajarkan lagu yang sesuai dengan tingkat perkembangan suara siswa yakni lagu 

anak-anak. 

Endraswara (2009: 66) berpendapat lagu anak adalah lagu yang bersifat 

riang dan mencerminkan etika luhur. Lagu anak merupakan lagu yang biasa 

dinyanyikan anak-anak, sedangkan syair lagu anak-anak berisi hal-hal sederhana 

yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Menurut Banoe (2007) lagu anak-

anak adalah lagu yang memiliki jangkauan nada penggunaan interval jarak jauh. 

Rancangan syairnya mengarah pada keadaan lingkungan yang lebih luas. Menurut 

Subekti, dkk (2010: 18) bentuk lagu anak-anak biasanya sederhana dan temanya 

sesuai dengan jiwa anak-anak. Syair lagu tidak terlalu panjang, bahasa sederhana, 

dan mudah dimengerti artinya. Ambitus suara anak-anak masih terbatas, oleh 

karena itu nada-nada yang digunakan dalam melodi lagu tidak boleh melebihi 

sepuluh nada. Semakin sedikit jumlah nada yang dipergunakan untuk menyusun 

melodi lagu akan menjadikan lagu anak-anak tersebut lebih berbobot.  

Menurut Pamadhi (2011: 3.25) musik untuk anak disesuaikan dengan 

karakteristik anak-anak. musik mereka harus disesuaikan dengan perkembangan 

anak yang ditinjau dari segi biologisnya, jiwa, daya pikir, dan minat anak. Musik 
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anak seyogyanya memberikan kesempatan bagi perkembangan kreativitas berpikir 

serta kreativitas seni (rasa keindahan) anak. Menurut Pekerti (2007: 1.79), 

karakter musik anak memiliki ciri-ciri sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan anak, antara lain sebagai berikut: 

1) Pola melodi dan ritme pendek, mudah diingat, yang pada 

saatnya amat berguna untuk dapat dikembangkan (improvisasi), 

diubah, diperbaharui, diulang sesuai dengan kemampuan dan 

kreativitas anak. 

2) Mengandung unsur musik lain, seperti tempo, dinamik, bunyi, 

dan ekspresi musik yang bisa diolah dan diekspresikan/diganti. Ini 

memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pengalaman 

mengolah bunyi musik. contohnya antara lain: anak mencoba 

memainkan musik dengan kecepatan tinggi, kecepatan rendah, 

memperkuat, memperlembut, menirukan suara binatang. 

3) Lagu memiliki syair yang sesuai bagi anak. Syair bisa 

mengandung pesan yang bermanfaat bagi anak, misalnya 

tentang keindahan, rasa syukur, rasa gembira, sedih, tentang 

budaya bangsa lain, tentang hitung-hitungan dan lain-lain. 

Bahasa /syair harus dapat dipahami anak. 

4) Musik sesuai dengan minat dan menyatu dengan kehidupan 

anak sehari-hari. Musik mengandung hal yang menarik bagi 

anak, seperti menggambarkan langkah atau karakter binatang, 

berkhayal menjadi tentara; cerita lucu, dan lain-lain. 

5) Memberikan kesempatan pada anak untuk bergerak melalui 

musik dan sebaliknya anak-anak suka sekali bahkan cenderung 

untuk bergerak. Sambil bernyanyi mereka dapat menari, 

mendengarkan musik ia mengembangkan gerak yang sesuai 

dengan musik yang didengarnya. Sebaliknya, melalui gerak 

tubuh, anak dapat menghasilkan bunyi dengan memukul 

tongkat, bertepuk, menghentakkan kaki dan lain-lain. Musik 

anak tidak saja mendorong anak bergerak, tetapi musik dapat 

pula untuk menenangkan diri. Ini didapati pada musik yang 

tenang. 

 

Berdasarkan berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

lagu anak merupakan lagu yang memiliki lirik sederhana dan tidak panjang 

tujuannya agar siswa mudah memahami dan mengingat lagu tersebut. Selain itu, 

lagu anak menggunakan nada yang mudah dijangkau oleh anak, sehingga tidak 
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merusak pita suara anak ketika bernyanyi. Lagu anak memiliki ciri yang lain 

yakni memiliki nada yang riang dan gembira biasanya, karena lagu anak seperti 

persahabatan, lingkungan, keberanian dan lain sebagainya. Tema lagu anak sangat 

erat dengan cerita dunia anak yang ditujukan untuk mendidik siswa agar mampu 

menyerap nilai-nilai positif dari lagu tersebut. 

2.1.6 Lagu Sahabat Untuk Selamanya 

Lagu sahabat untuk selamanya merupakan lagu anak yang tergolong baru 

dalam belantika musik di Indonesia. Lagu tersebut diciptakan oleh group band 

Padi pada tahun 2010 sebagai sound track dari serial animasi asal Negeri Jiran 

Malaysia. Lagu “Sahabat Untuk Selamanya” memiliki makna menceritakan 

kehidupan persahabatan, lagu yang sarat akan kegembiraan, semangat serata 

kerukunan. Lirik yang sederhana mudah dipahami serta memiliki nada yang riang 

penuh dengan semangat.  

Berdasarkan lirik lagu “Sahabat Untuk Selamanya”, group band Padi 

memasukan pesan mendalam, yaitu mengajak semua pihak untuk bersama-sama 

mengatasi perbedaan, mengisi kekurangan masing-masing, dan saling menjaga 

kebersamaan. Lagu “Sahabat Untuk Selamanya” termasuk lagu baru pada 

Kurikulum 2013 diajarkan di kelas 1 Pembelajaran 5 Tema 1 Subtema 4 aku 

istimewa di mana sebelumnya tidak pernah di masukan sebagai materi 

pembelajaran.  

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa lagu dengan kreasi baru 

mulai diperkenalkan ke dalam materi pembelajaran, tujuannya tidak lain ingin 

membuka pemahaman masyarakat luas baik guru, siswa, serta orang tua agar 
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lebih memerhatikan kebutuhan dari anak akan hiburan yang bersifat edukatif. 

Melihat sisi lain lagu “Sahabat Untuk Selamanya” memberikan pemahaman 

bahwa agar siswa belajar tidak jauh dari lingkungannya bermain. Berikut lagu 

lirik singkat lagu “Sahabat Untuk Selamanya” pada buku siswa kurikulum 2013 

halaman 136 yang dapat dilihat pada gambar 2.11.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.11 Lagu Sahabat Untuk Selamanya (Kemendikbud 2016: 136) 

Berdasarkan buku siswa dan buku guru, “Lagu Sahabat Untuk Selamanya” 

pada kurikulum 2013 tidak disertakan secara lengkap melainkan hanya beberapa 

potongan lirik saja. Lagu “Sahabat Untuk Selamanya” pada kurikulum 2013 di 

suguhkan dalam bentuk yang lebih ringkas dengan hanya mengambil beberapa 

lirik pada lagu aslinya. Peneliti akan menganalisis lagu “Sahabat Untuk 

Selamanya” dengan secara penuh karena berdasarkan pembelajaran guru 
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mengajarkan lagu dengan lagu utuh. Menurut Saad (2013) Berikut bentuk lengkap 

lagu “Sahabat Untuk Selamanya” yang dapat dilihat pada gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Bentuk lengkap Lagu “Sahabat Untuk Selamanya”  

 

2.2 Kajian Empiris 

Kajian empiris adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

digunakan sebagai landasan atau acuan dalam melakukan penelitian. Ada 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Acuan penelitian yang 

Pertama oleh Roulston (2006). Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah 

(2010). Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Hallam (2011). Keempat Penelitian 

yang dilakukan oleh Hidayah (2012). Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Nico 

(2012). Keenam Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2013). Ketujuh 

Penelitian yang dilakukan oleh Soemanang (2013). Kedelapan Penelitian yang 
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dilakukan oleh Yuliani, dkk (2014). Kesembilan Penelitian yang dilakukan oleh 

Ardipal (2015). Kesepuluh Penelitian yang dilakukan oleh Astra (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Roulston (2006) dari Universitas Georgia 

dengan judul “Qualitative investigation of young children's music preferences”.  

This qualitative study examined young children’s music preferences through group 

conversations with children, interviews with parents, and nonparticipant 

observation of classroom settings in daycare and elementary classrooms. Data 

were analyzed inductively to generate themes, and revealed that (1) children 

expressed distinct preferences for an eclectic range of music from very early ages; 

(2) rock and populer music were frequently mentioned As preferred styles by 

parents and children, with movie and television soundtracks high in popularity; 

(3) music listening was characterized by a reliance on diverse technologies, with 

listening inextricably interwoven with viewing; and (4) music listening and 

experiences in the home described by children and parents varied considerably 

from what was offered in the school and daycare settings. Findings from this study 

contribute to an understanding of young children’s music preferences and 

listening habits in contemporary Western society. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2010) mahasiswa UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaruh Preferensi Musik Dengan Risk 

Taking Behaviour Pada Remaja”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara preferensi 

(kecenderungan untuk memilih) musik dengan Risk Taking Behaviour (perilaku 

negatif) pada remaja, artinya semakin seorang remaja mempunyai preferensi 
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musik maka cenderung diikuti dengan meningkatnya Risk Taking Behaviour. 

Berdasarkan data penelitian diperoleh bahwa banyak remaja yang berpreferensi 

musik Light dan Heavy sebagian kecil pernah melakukan tingkah laku seperti 

tawuran, minum alkohol, mengkonsumsi narkoba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hallam (2011) dari Universitas London 

dengan judul “The power of music: Its impact on the intellectual, social and 

personal development of Children and young people”. This paper reviews the 

empirical evidence relating to the effects of active engagement with music on the 

intellectual, social and personal development of children and young people. It 

draws on research using the most advanced technologies to study the brain, in 

addition to quantitative and qualitative psychological and educational studies. It 

explains how musical skills may transfer to other activities if the processes 

involved are similar. It explores the evidence relating to the impact of musical 

skills on language development, literacy, numeracy, measures of intelligence, 

general attainment, creativity, fine motor co-ordination, concentration, self-

confidence, emotional sensitivity, social skills, team work, self-discipline, and 

relaxation. It suggests that the positive effects of engagement with music on 

personal and social development only occur if it is an enjoyable and rewarding 

experience. This has implications for the quality of the teaching. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2012) mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Salatiga dengan judul “Kebiasaan Mendengarkan Lagu-Lagu 

Bertema Dewasa Dan Menonton Sinetron Dewasa Pengaruhnya Terhadap 

Perilaku Anak di MI Ma’arif Global Blotongan Salatiga Tahun Pelajaran 
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2011/2012”. Penelitian ini memperoleh Hasil bahwa kebiasaan mendengarkan 

lagu-lagu bertema dewasa tergolong tinggi, untuk kebiasaan menonton sinetron 

dewasa juga tergolong tinggi, sedangkan untuk perilaku anak tergolong cukup. 

Kemudian Terdapat pengaruh kebiasaan mendengarkan lagu-lagu bertema dewasa 

terhadap perilaku anak dan juga terdapat pengaruh kebiasaan menonton sinetron 

dewasa terhadap perilaku anak. Uji hipotesis menunjukkan terdapat korelasi 

antara kebiasaan mendengarkan lagu-lagu bertema dewasa dan menonton sinetron 

dewasa terhadap perilaku anak di MI Ma‟arif Global Blotongan Salatiga tahun 

pelajaran 2011/2012, didukung dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,4976. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nico (2012) mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “ Analisis Bentuk Musik dan Pesan Syair Lagu Anak 

Karya Ibu Kasur”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa lagu Satu-satu Aku 

Sayang menggunakan tangga nada C mayor dengan birama 2/4. Interval pada lagu 

ini gerakan melodinya melangkah dan melompat. Ranges yang dipakai adalah G1-

C2. Lagu ini berbentuk satu bagian dengan pola A (a) (a’) dan berisi pesan syair 

tentang anak yang menyayangi keluarganya. Lagu Kebunku menggunakan tangga 

nada C mayor dengan birama 4/4. Ranges yang dipakai nada D1-C2. Interval 

dalam lagu ini gerakan melodinya melangkah dan melompat. Lagu ini berbentuk 

satu bagian dengan pola A (a) (a’) dan berisi pesan syair tentang anak yang senang 

dengan kebunnya. Lagu Bangun Tidur menggunakan tangga nada C mayor 

dengan birama 4/4. Ranges yang dipakai nada G1-A2. Intervalnya gerakan 

melodinya melangkah dan melompat. Lagu ini berbentuk satu bagian dengan pola 

A (a) (a’) dan berisi pesan syair tentang kebiasaan anak bangun tidur.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2013) mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran dengan judul “Hubungan Terpaan Lagu Orang 

Dewasa Dengan Pubertas Precox Pada Anak-Anak di Surabaya”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pada anak usia 6-13 tahun menunjukkan bahwa terpaan 

lagu orang dewasa tentang “percintaan” memiliki hubungan yang sedang dengan 

pubertas precox pada anak-anak di Surabaya. Artinya, lagu-lagu orang dewasa 

tentang “percintaan” yang di expose media massa dapat membuat anak-anak 

mengalami pubertas precox khususnya dalam sensualitas. Namun tidak 

sepenuhnya dipengaruhi oleh hal tersebut, sebagian lainnya dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan eksternal yang kurang mendidik, video porno yang dengan 

mudah di upload dan masih banyak lagi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soemanang (2013) mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang dengan judul “Analisis Struktur Lagu “Puing” Karya Iwan 

Fals”. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Syair lagu “Puing” karya Iwan Fals 

berceritakan tentang perang yang mengakibatkan gedung-gedung menjadi puing 

yang berserakan. Lagu ini menggunakan bentuk tiga bagian dengan variasi A, A', 

B, B ,C, A, A' dengan Birama ¾ serta nada dasar Em = la. Sebagian besar melodi 

dalam biramanya menggunakan interval perfect unison yang bisa mengakibatkan 

kebosanan pada penghayat. Namun lagu ini sangat unik, karena Lagu “Puing” 

karya Iwan Fals dalam Album Mata Dewa terdiri dari 263 bar yang terdiri atas 

176 bar syair yang di nyanyikan, 26 bar syair yang dinyanyikan dengan 

pengulangan, serta 71 iringan tanpa nyanyian, dengan bahasa kritik yang mudah 

dipahami.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2014) mahasiswa Universitas 

Tanjung Pura dengan judul “Faktor-Faktor Dominan Yang Memengaruhi Minat 

Peserta Didik Terhadap Lagu Anak”.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor dominan yang memengaruhi minat peserta didik terhadap lagu anak di SD 

Negeri 06 Pontianak Timur. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 77% peserta 

didik menyukai lagu-lagu orang dewasa dan 23% yang tidak menyukai lagu-lagu 

orang dewasa, sedangkan 62% peserta didik menyukai lagu lagu anak dan 38% 

yang tidak menyukai lagu-lagu anak. dari hasil analisis faktor dominan, minat 

peserta didik terhadap lagu anak dipengaruhi oleh orang tua, guru, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardipal (2015) mahasiswa Universitas 

Negeri Padang dengan judul “Kembalikan Lagu Anak-Anak Indonesia: Sebuah 

Analisis Struktur Musik”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan struktur 

musik lagu anak-anak dan struktur musik orang dewasa. Data diambil dari lagu 

anak-anak dan lagu pop orang dewasa. Berdasarkan data lagu yang diambil 

sebagai sampel penelitian, terlihat bahwa lagu dewasa memiliki pola ritmis, 

melodis, interval, tempo, hingga rentang nada belum layak  dinyanyikan oleh 

anak-anak. Pemaksaan anak -anak untuk meniru lagu tersebut dapat berakibat 

fatal seperti kerusakan pita suara, kram otot rahang. Oleh karena itu, disarankan 

agar partisipan seni, dan juga demikian juga jaringan infrastruktur seni,  harus  

dapat  memiliki  pandangan yang sama dan kuat dalam pengembangan seni musik 

di Indonesia, khususnya untuk lagu anak-anak. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Astra (2015) mahasiswa Universitas Negeri 

Yogjakarta dengan judul “Analisis Bentuk Dan Struktur Lagu Fantasia On 

Themes From Lathaviata”. Penelitian menunjukkan bahwa lagu Fantasia on 

Themes From La Traviata karya Francisco Tarrega mempunyai bentuk lagu A - B 

- A’. pada bagian A terdapat terdapat 2 tema pokok dan 5 tema pengembangan. 

Dalam bagian B muncul tema – tema baru yang tidak ada kaitanya dengan tema-

tema pada bagian sebelumnya, pada bagian B terdapat 2 tema pokok yaitu tema 

III pada birama 50-52 dan tema IV pada birama 67-69, pada bagian B terjadi 

perubahan sukat dari 4/4 menjadi 2/4 dan memasuki tema pokok sukat berubah 

lagi menjadi 6/8 ,tanda mula pada bagian B juga mengalami perubahan dari 2 

kruis menjadi 1 mol atau bermain pada tangga nada d minor. Pada bagian A’ 

terdapat pengulangan tema pokok pada bagian A dengan sedikit pengembangan 

dan muncul 2 tema baru yaitu tema V pada birama 92-97  dan tema VI pada 

birama 108-117. 

Berdasarkan kajian empiris, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai 

lagu khususnya lagu anak memiliki dampak yang positif bagi guru maupun siswa. 

Selain itu, penelitian mengenai analisis bentuk dan struktur lagu anak belum 

pernah dilakukan. Kebanyakan dari penelitian yang ada berkaitan dengan faktor-

faktor, dampak yang ditimbulkan dari kurangnya minat pada lagu anak, serta 

bentuk dan struktur lagu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai bentuk dan struktur lagu anak, khususnya lagu “Sahabat 

Untuk Selamanya” pada Kurikulum 2013.  

 



 

58  

    

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan seni dan budaya khususnya di sekolah dasar disesuaikan 

dengan perkembangan Kurikulum. Kurikulum yang beraku saat ini adalah 

Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. Pendidikan seni sendiri dalam Kurikulum 

KTSP tergabung dalam Seni Budaya dan Keterampilan atau SBK. Sedangkan 

pada Kurikulum 2013 pendidikan seni tergabung dalam Pendidikan Budaya Dan 

Prakarya atau SBDP. SBDP tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi 

dengan dengan mata pelajaran yang lain. Pendidikan SBDP diberikan di sekolah 

karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan siswa, yang terletak pada pemberian pengalaman estetika dalam 

kegiatan ekspresi, kreasi dan apresiasi melalui seni. 

Seni musik merupakan ruang bagi perkembangan motorik, intelegensi, 

emosi dan sosialnya siswa. Pemberian seni musik diarahkan agar sesuai dengan 

perkembangan psikologinya. Melalui musik siswa diajak untuk dapat 

mengekspresikan dirinya lewat unsur-unsur musik yang terdiri dari irama, melodi, 

harmoni, unsur lagu, dan ekspresi.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada buku guru dan siswa kelas I 

Kurikulum 2013 tahun 2016 peneliti memperoleh data bahwa, buku siswa dan 

buku guru sudah tercantum berbagai macam lagu anak dari berbagai masa, 

sehingga pada tiap pembelajaran siswa diberikan lagu anak yang berbagai macam 

sesuai dengan usia siswa. Lirik lagu yang sederhana dengan maksud agar mudah 

dipahami siswa. Biasanya lirik tersebut berkaitan pada lingkungan sehari-hari 

siswa seperti persahabatan, pertemanan, kebahagiaan, keluarga. Lagu anak yang 
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ada pada kurikulum 2013 bernada riang dan gembira jika diamati sekilas 

cenderung menunjukkan ciri bentuk lagu sederhana dengan kalimat lagu tergolong 

pendek, serta pola melodi maupun pola interval lagu yang tidak terlalu panjang 

untuk dijangkau  suara siswa. 

Berdasarkan pengamatan, peneliti menemukan lagu yang tergolong baru 

untuk dunia pendidikan yaitu lagu Sahabat Untuk Selamanya. Lagu tersebut 

merupakan lagu yang tergolong karya baru di dunia musik anak yang diciptakan 

oleh group band Padi pada tahun 2010 sebagai sountrack serial animasi Upin & 

Ipin. Lagu tersebut tergolong lagu yang sangat populer, jika diperhatikan lebih 

seksama tergolong lagu yang berbeda berdasarkan bentuk dan struktur lagu anak. 

seperti berdasarkan bentuk lagu yakni banyaknya jumlah variasi kalimat musik. 

serta struktur pembentuk lagu yang lebih beragam dari pada lagu anak yang 

biasanya diajarkan. Sebagai contoh pola melodi, interval nada, serta irama yang 

lebih bervariasi. 

Lagu tersebut merupakan lagu yang tergolong karya baru di dunia musik, 

adanya lagu tersebut pada Kurikulum 2013 memberikan gambaran bahwa perlu 

Kurikulum memberikan ruang bagi lagu masyarakat luas untuk lebih mau 

mengembangkan lagu anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah penentuan 

lagu harus disesuaikan dengan bentuk dan struktur lagu anak.  Berdasarkan uraian 

tersebut peneliti berasusmsi bahwa perlu dilakukan analisis secara mendalam 

mengenai bentuk dan struktur lagu Sahabat Untuk Selamanya.
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BAB 5 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian pada bagian ini akan diuraikan simpulan dan saran 

dari peneliti yang telah dilakukan. Simpulan dan saran diuraikan sesuai sub bab 

rumusan penelitian. Simpulan penelitian berkaitan dengan bagaimana bentuk dan 

struktur dari lagu “Sahabat Untuk Selamanya”. Simpulan dan saran merupakan 

uraian singkat dari penelitian yang telah di lakukan. Simpulan merupakan garis 

besar penelitian yang dilaksanakan peneliti. Sedangkan saran merupakan pesan 

yang disampaikan pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian. Berikut 

uraian selengkapnya. 

 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, 

analisis bentuk dan struktur lagu merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pembelajaran musik. Analisis bentuk dan struktur lagu dapat meningkatkan 

wawasan, pengetahuan dan apresiasi terhadap karya seni musik. Berdasarkan hasil 

analisis bentuk dan struktur lagu “Sahabat Untuk Selamanya” dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Bentuk lagu “Sahabat Untuk Selamanya” adalah bentuk lagu 3 bagian, yaitu 

A, B, C. Lagu anak yang memiliki 3 bagian termasuk dalam lagu anak yang tidak 
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sederhana. Bentuk lagu tiga bagian terdapat variasi lagu yang lebih banyak 

dengan durasi yang lebih panjang. Lagu “Sahabat Untuk Selamanya” memiliki 

variasi bagian lagu terlalu banyak untuk ukuran lagu anak, terdapat 7 variasi pada 

bagian lagu antara lain A, B, A’, B, C, B’, B”. Lagu dengan bentuk tiga bagian 

memiliki ciri kalimat A yang di ulang setelah kalimat B. Tiap variasi memiliki 

pola melody yang berbeda dan di reff akhiri lagu menggunakan modulasi nada 

Do= A dengan demikian mencerminkan bukan bentuk lagu anak yang sederhana. 

Selain bentuk, karakteristik lagu “Sahabat Untuk Selamanya” dapat dilihat 

pada struktur lagunya. tangga nada berkarakter ceria yaitu menggunakan tangga 

nada mayor diatonis dengan interval nada 1-1-1/2-1-1-1-1/2. Selain itu, tempo 

lagu yang standar menggunakan tempo moderato dengan 120 titinada persatu 

menit. Menggunakan birama 4/4 dengan 1 birama terdapat empat ketukan yang 

bernada 1/4. Sedangkan, variasi motifnya mayoritas terdapat ulangan harafiah 

yang banyak terdapat pada bagian reff lagu, kemudian sekuen naik dan sekuen 

turun untuk menguatkan lagu. Tiap kalimat lagu berisi frase lagu baik frase 

anteseden (pertanyaan) maupun frase konsekuen (jawaban). Tiap kalimat lagu 

diakhiri dengan kadens, kadens setengah untuk kalimat A, A’, dan C. Kadens 

sempurna untuk kalimat B, B’, B” dan kadens subdominan untuk kalimat B.  

 

1.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bentuk dan struktur lagu 

anak kelas 1 berjudul “Sahabat Untuk Selamanya” pada Kurikulum 2013 di SD 
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Kejambon 2 Kota Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta 

simpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

Pertama, guru hendaknya lebih banyak belajar mengenai lagu anak, 

khususnya bentuk dan struktur lagu. Tujuannya agar guru memiliki kemampuan 

bermusik lebih luas. Selain itu, agar guru mampu mengevaluasi materi lagu yang 

akan diajarkan pada kurikulum 2013. Evaluasi tersebut disesuaikan dengan 

karakteristik dan tingkat perkembangan musik siswa SD. Mampu menentukan dan 

mengambil langkah berdasarkan pada kaidah ilmu musik. 

Kedua, guru dapat memilih ataupun mengganti lagu anak yang rumit dan 

belum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Penggantian lagu tersebut juga 

harus sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Lagu 

anak yang rumit dapat diganti menjadi lagu anak yang sederhana dan mudah 

dipahami oleh guru dan siswa, sehingga sesuai dengan perkembangan siswa, 

khususnya kelas 1. 
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