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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur keliadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan karya aransemen 

musik ini dengan judul "Cintaku". Laporan ini merupakan laporan pertunjukan 

karya aransemen musik pada acara In Conpert .mats kuliah Praktek Instrumen 

Jurusan Sendratasik yang diadaltan di gedung teater FBS-UNP pada tanggal 16 

Mei 2013. 

Penuiis menyadari bahwa penyusunan laporan dan pembuatan karya musik 

'ini ini tidak lepas dari ba&an berbagai pihak. bajk secara langsung maupun tidak 

langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh sebab, itu penulis 

~nengucapkan terima kasili kepada yang terhormat : 

1. Bapak Syeilendra, S. Kar., M. Hum selaku Ketua Jurusan Sendratasik. 

' 2 .  Bapak Esy Maestro, M. Sn., dan Ibu Yensharti, S.Sn., M.Sn, sebagai 

Penganipu mata Kuliali Praktek Instrumen. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. 

Oleli karena itu penulis mengucapkan terima kasih jika ada saran ataupun kritik 

yang bersifat niernbangun demi Itesempurnaannya. Semoga laporan i i i i  dapat 

bern~anfaat bagi penulis khususnya dan pen~baca pada umumnya. 

Padang, Mei 20 13 

Penulis 



DAFTAR IS1 

Halaman 

A . Latar Belakang .............................................................................. 1 

B . Arti Aransemen Musik .................................................................... 2 

C . Identitas Karya Aransemen Musik "Cintaku" ..................................... 6 

D . Pelaksanaan Pagelaran ................................................................... 
. . 

E . Penutup ........................................................... ...., ........... ........... 

Lampiran 



A. Latar Belakang 

Karya musik adalah bentuk manipulatif terhadap representasi bunyi, 

yang pada awalnya bisa jadi tidak menarik perhatian untuk didengar atau 

disimak. Di tangan seorang komposer musik, rangkaian, nada-nada musik 

yang ia komposisikan sedemikian rupa cenderung dapat memberikan 

gambaran, jika musik itu akhirnya indah dan layak memiliki nilai ekonomis 

, setelah dipublikasikan. Namun h m s  diakui pula manakala qemahaman 
I 

tentang kata "indah" dalam rnusik bagi para publik penikrnat musik itu sendiri 

itu justru bersifat amat relatif. Munculnya nilai relatifitas penikmatan musik 

yang berbeda-beda itu akan lebih didominasi oleh seberapa mampu sang 

penikmat itu menerjemahkan karya musikal sebanding dengan pengetahuan 

musik yang ia miliki. 

Plato dan Aristoteles memandang proses penciptaan merupakan proses 

peniruan terhadap alam. Pendapat dua tokoh ini sangat didasari oleh pengalaman 

mereka sebagai tokoh naturalisme. Seni merupakan suatu jenis kmsi atau 

penciptaan dan dengan itu ditekankan segi kebaruan dari seni. Seni tidak 

mengulang alam, karena itu Susanne K. Langer menolak teori Aristoteles yang 

mengatakan bahwa seni merupakan peniruan (mimesis) dari alam. Seni sungguh- 

sungguh menghasilkan sesuatu yang lain sama sekali dari realitas alamiah. 

Karya seni meskipun dalam arti tertentu mempunyai kerniripan dengan alam, 

namun ia sudah tercabut dari kenyataan alamiah. Pada seni terdapat prinsip 

kelainan dari alam, yang membuat seni itu sungguh-sungguh berdiri sendiri 

sebagai ciptaan. 



B. Arti Aransemen Musik 

Menarnpilkan karya musik adalah sebuah persoalan ide estetis yang 

mestinya dapat dipertanggGg jawabkan. Melalui pertanggung jawaban itulah 

publik akan dapat memberikan kesan apakah sebuah karyi musik itu 

merupakan karya ciptaan murni (komposisi), aransemen, atau hanya sekedar 

memainkan saja dari pengalihan waktu tampil yang berbeda. Seorang 
, . 

komponis yang' besar (maestro). tentulah seorang pencipta karya.musik yang 

sudah mendapat pengakuan dari publik atas hasil kreativitas musiknya. 

Bentuk karya musik tentu cenderung berbeda dengan karya aslinya, 

baik dari segi penataan ulang komposisinya maupun mempercantik dalam ha1 

teknis garapannya. Dengan kata lain, melalui aransemen musik dari sebuah 

lagu asli, tentu ada maksud jrang hendak disarnpaikan oleh seorang arangger, 

tanpa ia perlu merubah tema dari lagu tersebut. Sebagai contoh, karya musik 

yang hendak dipaparkan dalam laporan karya seni ini adalah salah satu 

bentuk karya aransemen musik dengan kategori musik populer untuk lagu 

Cintaku, yang ingin dihidupkan kembali suasana musiknya tanpa perlu 

mengubah tema lagu tersebut. Sebab kalau tema lagu itu sudah diubah, maka 

secara langsung atau tidak- langsung, sesungguhnya sang arranger telah 

menciptakan karya barn. Hal itulah yang amat diperhatikan oleh arranger, 

karena bagaimanapun juga maksud dari penampilan karya aransemen musik 

itu tak lain adalah menghidupkan kembali suasana dari musik Cintaku itu 

sendiri. 



Aransemen (bahasa Belanda: arrangement, bahasa Inggris: arrangement) 

adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau 

instrumen lain yang didasarkan pads sebuah komposisi yang telah ada 

sehingga esensi musiknya tidak berubah. Di samping itu aransemen 

merupakan usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu 

pergelaran yang pengerjaannya bukan sekadar perluasan teknis, tetapi juga 

menyangkut . pencapaian nilai artistik yang dikandungnya. Orang yang . 
I 

membuat aransemen lagu disebut pengaransemen (bahasa Inggris: arranger). 

Modal dasar yang harus dirniliki seorang pengaransemen adalah penguasaan 

pengetahuan tentang harrnoni 

1. Aransemen vokal 

Setiap lagu dapat dibuatkan aransemen khusus vokal, yaitu dalam dua 

suara, tiga suara, atau empat suara. Aransemen vokal dalam dua suara 

adalah aransemen lagu yang paling mudah. Penyusunan aransemen vokal 

dalam tiga dan empat suara memerlukan lebih banyak persyaratan. 

Setelah aransemen lagu selesai disusun, lagu tersebut dicoba untuk 

dinyanyikan secara bersarna-sama. Apabila aransemen masih dirasa 

kurang baik atau kurang memuaskan, maka aransemen tersebut dapat 

disusun kembali hingga didapat hasil akhir yang memuaskan. 

2. Aransemen instrumen 

Penyusunan aransemen instnunen sangat berbeda dengan aransemen 

vokal. Aransemen instrumen hams disesuaikan dengan alat-alat musik 

yang nantinya dipakai untuk memainkan lagu tersebut. Semakin lengkap 



alat musik yang digunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi 

yang dapat diciptakan. Penyusunan aransemen instrumen berpedoman 

pada pengetahuan ilmu harmoni dan &ord. Bagian-bagian dari suatu 

aransemen musik dikenal dengan istilah partitur (bahasa 

Inggris: part dan bahasa Perancis: parte). Dalam aransemen instrumen, 

kebanyakan partitur dirnainkan bergantian tugas, sedangkan dalam 

aransemen vokal pada urnumnya semua partitur- umumnya berbunyi 
,. .. 

bersamaan. 

3. Aransemen campuran 

Aransemen campuran adalah campuran aransemen vokal dan instrumen. 

Teknik yang dilakukan adalah menggabungkan dua jenis aransemen yang 

telah ada. Pada aransemen campuran, umurnnya ditonjolkan aspek 

vokalnya, sementara instrumen berfungsi sebagai pengiring sekaligus 

memeriahkan, sehingga pertunjukan yang disajikan bertarnbah sempurna. 

Seorang dirigen/konduktor berfbngsi sebagai pemimpin yang 

mengendalikan keseimbangan dalarn menampilkan aransemen yang telah 

disusun. 

Tujuan penataan berbagai sumber bunyi dalam membuat aransemen 

adalah unuk mencapai nilai artistic tanpa hams kehilangan karakter 

musiknya. Dalam mmbuat aransemen dituntut ketekunan, kepekaan, dan 

latihan terus-menerus. Seorang arranger hams mengerti tentang ilmu melodi, 

harmoni, ritme, dan karakter instrument. Beberapa ha1 yang perlu 

diperhatikan di dalarn membuat aransemen adalah sebagai berikut. 



1. Menentukan melodi pokok 

Melodi pokok ditentukan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis 

aransemen yang akan digunakan. Aransemen dapat ditentukan dalam 

bentuk dua, tiga, atau empat suara dengan memecah melodi yang sudah 

ada atau harmoni dari lagu tersebut. 

2. Menentukan Akor 

Tentukan akor yang akan digunakan. Dengan mengetahui akor-akor yang 
. - 

digunakan dapat dibuat aransemen yang bervariasi. 

3. Menentukan Irama/Ritrne 

Dalam tahap ini, seorang arranger dapat menentukan iramalritme yang 

dikehendaki. Irama yang akan digunakan dapat menubah ritrne atau irama 

yang sudah digunakan. Misalnya lagu daerah diaransemen dalarn bentuk 

keroncong, secara tidak langsung ritme yang digunakan akan berbeda dari 

sebelumnya. 

4. Menentukan Insrumen yang Sesuai 

Tentukan instrument yang akan digunakan untuk memainkan jenis 

aransemen yang dibuat. 

5. Mencoba Hai l  Aransemen Sesuai Bentuknya 

Sebuah aransemen yang baik adalah hasil perkembangan atau proses yang 

panjang. Salah satu cara untuk mengetahui hasil aransemen yang dibuat 

adalah mencoba sesuai jenis aransemen yang dibuat. 



C. Identitas Karya Aransemen Musik "Cintaku" 

Karya aransemen musik yang berjudul "Cinhku" yang dilaporkan pada 

tulisan karya seni ini adalah karya musik populer yang diangkat dari lagu 

yang berjudul "Cintaku" yang dikompos (diciptakan) oleh Crisye. Karya ini 

dimainkan dengan iringan instrurnen gesek, perkusi, keyboard, dan 

dinyanyikan oleh dua orang penyanyi. Karya ini dibuat dengan konsep 

akustik, dimana dalam karya ini tidak menggunakan instrumen elektrik. 

Terinspirasi dengan megahnya karya Cintaku tersebut, maka saya juga 

menaruh harapan besar untuk menampilkan karya tersebut di lingkungan 

akadernik Universitas Negeri Padang. 

D. ~elaksanaan Pagelaran 

Karya aransemen musik "Cintaku" yang diaransemen oleh Irdhan Epria 

Darma Putra ini telah dipertunjukkan ke penikrnat pada tanggal 16 Mei 2013, 

dalam rangka Pagelaran Mata Kuliah Praktek Instrumen yang bertajuk In 

Concert di Jurusan Sendratasik FBSS Universitas Negeri Padang di Gedung 

Teater FRS-UNP. Susunan pemusik pada karya ini tercantum pada tabel: 

NO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

NAMA PEMUSIK 

Andri Saputra 

Mutira 

Ridho Fikrian 

Genta Haramain 

Romi Yusi Mustika 

INSTRUMEN 

Vokal 

Vokal 

Conga 

Piano 

Biola 



Selanjutnya, repertoar atau tulisan musik yang dipakai dalam 

aransemen Lagu Cintaku ini adalah repertoar yang menggunakan notasi balok 

yang ditulis dengan program musik Notheworthy Composer Ver. 1.7. 



(seluruh partitur terlampir). Selanjutnya untuk kebutuhan dokumentasi, karya 

ini telah didokumentasikan ke dalam VCD yang dapat diputar dengan VCD 

Player. 

E. Penutup 

Tentunya ada kebaggaan sediri secara emosional dari sebuah karya 

musik sendiri yang sudah dipentaskan. Karya itu paling tidak akan membawa 
* 

semangat baru untuk berkreasi dan berbuat lagi karena adanya semangat 

dalam bentuk prestise maupun prestasi. Jadi melahirkan karya musik tentulah 

menjadi kebaggaan tersendiri bagi si-pembuat karya itu. Karya dapat 

dijadikan lahan untuk menimba pengalaman dan belajar demi melahirkan 

karya yang lebih'baik pada masa datang. Di samping itu, keberadaan karya 

aransemen musik juga merupakan perpanjangan tangan dari sang komposer 

kepada masyarakat sehingga sebuah karya musik tetap dikenang. Nilai positif 

yang juga dapat diaraih dalam sebuah penciptaan karya musik adalah 

menimba pengalaman dari hal-ha1 yang mebutuhkan kerjasarna, kedisiplinan 

dan kekompakan untuk melahirkan seuatu kegiatan posistif yang 

menyebabkan kita tetap aktif dan berpemikiran positif. 
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