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i /  I i Untuk menciptakan sebuah karya yang berbentuk Hymne harus memahami 

tentang karakter lagu Hymne tersebut. Di samping itu juga harus menyesuaikan 

:I . rill". Maksudnya kesenian yang sebenarnya adalah karya dari seni itu sendiri. Oleh 
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visi dan misi dari lagu Hymne yang akan diciptakan. 

I sedangkan eksperimental lebih dekat ke notasinya kepada kreativitas. 
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B. Landasan Teori 

I 
karena itu berkesenian yang ideal merupakan kegiatan pratikum dan 

eksperimental, yang merupakan sebuah gambaran "berbuat" dalam berkesenian, 
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sebagai pembawa pesan pribadi atau kelompok, yang jelas merupakan sebuah 
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1 I implementasi lagu terhadap keberadaan simbol identitas suatu kelompok yang 

Sebagai pijakan dalam penulisan karya seni berangkat dari landasan teori yang 

dinyatakan oleh Liang Gie bahwa "Seni yang sejati terletak pada karya seni yang 

Kesenian kususnya lagu sangat dekat hubungannya dengan permasaala han 

yang menyangkut emosional dan pesan terhadap khalayak yang menjadikan lagu 

pengembangan bahasa (tanpa tahun :319) menyatakan bahwa:"lde merupakan I I 

I 
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I rancangan dalam alam pikiran,gagasan atau cita-cita jika demikian ide garapan 

dapat dilihat misalnya dari keberadaan lagu yang menjadi segmen penting 

identitas sebuah perguruan tinggi,melalui karya lagu Hymne Alumni Bung Hatta 

ini terbentuknya rangkaian variasi-variasi, ide-ide dan gagasan.Pusat dan 

dalam karya music merupakan rancangan gagasan music yang ada dalam pikiran 

dan perasaan si seniman guna mewujudkan sebuah cita-cita berupa karya music 

nyata." 
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Hymne Alumi Bung Hatta ini adalah perguruan tinggi yang 

menerapkan berbagai disiplin ilmu, yang keberadaannya sangat penting di 

kalangan masyarakat. 
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Dengan keberadaan lagu Hymne Alumi Universitas Bung Hatta ini akan 

mengandung arti tersendiri dalam kalangan masyarakat terutama almamaternya. 

C. Tujuan Karya seni 

Laporan tentang proses penciptaan lagu Hymne Alumni Universitas Bung 

Hatta ini dengan tujuan untuk mendokumentasikan karya musik sehingga dapat 

digunakan sebagai: 

1. sumber informasi dan keberadaan Alumni perguruan tinggi yang 

bersangkutan serta kejayaan almamaternya. 

2. simbol identitas bagi Alumni perguruan tinggi yang bersangkutan, selain 

logo dan jaket almamater; 

3. untuk menanamkan rasa kebanggaan para Alumni terhadap almamater. 



BAB II 

PROSES PENCIPTAAN KARYA SEN1 

A. Pengertian 

Lagu Hymne Alumni Universitas Bung Hatta merupakan lagu yang 

mengandung pesan moral dalam lembaga perguruan tinggi di kanca h 

pendidikan Indonesia, khususnya di kota Padang, guna menopang tujuan 

pendidikan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Komposisi musik yang disajikan untuk paduan suara yang di dalamnya 

mencakup unsur-unsur musik seperti nada, irama, melodi, instrumen, 

penataan ansambel, dan sebagainya. Penyajiannya komposisi ini berbentuk 

musik dan vokal. Untuk memperoleh hasil yang harmonis, penulis mengacu 

dan memperhatikan segala ha1 yang berhubungan dengan proses penciptaan 

lagu, teknik vokal, serta musiknya. 

Penggarapan lagu ini diutamakan pada visi dan misi dan penyusunan syair 

yang dapat mendukung melodi lagu yang telah dibuat berdasarkan 

perenungan dari penulis sesuai dengan karakter lagu Hymne serta visi dan misi 

Alumi Universitas Bung Hatta sebagai lernbaga pendidikan tinggi yang lebih 

menekankan padaberbagai Ilmu, jang juga merupakan symbol identitas dan 

kebanggan Aumi Universitas Bung Hatta. 

B. ldentitas Karya 

Sebagai sebuah karya seni musik, penulis sangat berkepentingan dalam 

menjelaskan identitas karya ini baik secara instrinsik maupun ekstrinsik kepada 

para pembaca ataupun masyarakat secara umum. 



Harmoni yang dipakai berpedoman pada akor lagu yang disusun dengan 

sistem harmoni tradisional S, A, T, B (Sopran, Alto, Tenor, Bass). 

9. Bentuk lagu 

Lagu ini terdiri dari empat bentuk, yaitu: A, B. 

10. Aransemen 

D. Nilai Ekstrinsik 

Lagu Hymne ini diciptakan dan diaransemen oleh Erfan Lubis, S.Pd., atas 

dasar persetujuan pengurus alumi perguruan tinggi untuk dijadikan lagu resmi, 

lagu ini digunakan pada acara-acara resmi seperti acara pertemuan alumni dan 

acara resmi lainnya. 

1. Pilihan Harmoni 

Pilihan harmoni ditentukan setelah mendapatkan tema lagu melalui proses 

perenungan dan pertimbangan-pertimbangan melodi dan kesesuaian antara' 

melodi dan syair. Pilihan harmoni bertujuan untuk memberikan kesan indah, 

agung dan tegas pada penyajiannya. 

2. Dasar garapan 

Pembuatan lagu didasari oleh keinginan untuk mengekspresikan ide melalui 

lagu, yang pada akhirnya lagu tersebut dapat dinikmati dan dipahami oleh 

pendengarnya. 

3. Proses 

Beberapa ha1 yang perlu dilalui dalam proses penciptaan sebuah karya 

musik adalah: 

a. eksplorasi ide; 

b. penyusunan kebutuhan lagu; 

c. mereka-reka nada dan melodi; 



d. mengaransemen koor; 

e. menyusun syair; 

f. penyesuaian atribut harmoni; 

g. pengujianleksperimen dengan melibatkan grup koor; 

h. mengukuhkan hasil cipta; 

i. teknik penyajian lagu. 

Sehubungan dengan penyajian lagu di atas akan mengikuti cara-cara yang 

biasa dilakukan untuk menampilkan sebuah paduan suara yang terdiri beberapa 

jenis suara. 



PENUTUP p .  !l 

Lagu Hymne Alumni Universitas Bung Hatta merupakan kebanggaan bagi 

almamaternya, sama seperti perguruan tinggi lainnya. dengan pemaparan lagu 

ini sangat perlu memberikan keterangan yang lebih konkret tentang keberadaan 

lagu Hymne Alumni Universitas Bung Hatta yang sesungguhnya. 

Dalam konsep penciptaan dan pengaransemenan karya seni yang semacam 

ini hendaknya dapat berkembang, sehingga sebuah ciptaan dalam bentuk apapun 

dapat dipertanggung jawabkan secara praktis dan teoretis yang berlatar belakang 

pola pikir ilmiah dan intelektual. 






