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Latar Belakang Penciptaan
Dalam rangka TOP SCHOOL 2nd Anniversary, maka TOP SCHOOL
sebagai salah satu PG –TK – SD yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar sehari-hari mengadakan Lomba Cipta Lagu Mars dalam versi bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah melalui seleksi yang cukup ketat maka lagu
Mars TOP SCHOOL karya Heni Kusumawati dinyatakan sebagai pemenang
pertama.

Analisis Lagu
Komposisi mars ini termasuk dalam katagori mars modern (berkiblat pada
musik-musik romantik). Motif-motif yang digunakan mengacu kepada mars standar
pada umumnya akan tetapi seperti telah dibahas di atas bahwa karya mars modern
tidak selalu menggunakan sekuen dalam komponen frase-frasenya. Lihat penggalan
lagu di bawah ini :

Tempo marcia kecepatannya antara (100 – 110) nada per-4-an setiap
menitnya sukatnya 4/4, dengan pick up bar artinya opmat 1 (satu) ketuk atau lazim
disebut juga birama gantung (menggantung 1 ketukan sebelum bar pertama). Motif
yang diberi tanda akolade adalah motif standar mars jadi komposisi ini memenuhi
syarat sebagai marcia dimana ada unsur : dinamis, semangat, dan berjiwa patriotik.
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Antara tema pertama dengan tema ke 2 tidak menggunakan sekuen sama
sekali bahkan cenderung seperti karya musik bebas. Namun karena unsur motif
marsnya mendominasi sepanjang lagu maka kriteria mars mencapai target.
Perhatikan pada birama 2 dan 10 secara visual maupun melodi sangat kontras
bedanya.
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mengembangkan motif-motif awal. Memang frase-frase di dalam mars ini kurang
sempurna karena adanya melodi-melodi melismatis dimana dua nada yang
disambung dengan ligatura untuk satu suku kata. Adapun birama 19 dan 20 adalah
frase penutup yang berkaden setengah (half cadens). Meskipun jumlah birama
mencapai 20 bar akan tetapi karena semitrikal lagu ini terasa pas dan seimbang maka
struktur lagu berasa wajar dan tidak janggal, seperti terlihat dalam tulisan berikut ini:
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Pada frase penutup juga meskipun dengan kadens setengah namun tidak
mengurangi kesan stabil karena jatuh pada tonika dimana termasuk dalam katagori
maskulin kadens dengan progresi akor : IV – iv#dim – I 46 – V7 – I lihat gambar :

Komposisi mars modern memang tidak selalu mempergunakan kadens
sempurna (perfect cadens) yang diakhiri dengan progresi IV – V7 – I, namun yang
paling prinsip harus menggunakan maskulin ending bukan fade out (feminin ending).

Analisis Syair
Karya Mars TOP SCHOOL ini terdiri dari 10 (sepuluh) frase musikal.
Dengan demikian, secara retoris kalimat/frase verbal yang dapat dimuat di dalam
mars ini berjumlah 10 (sepuluh) rangkai. Kesulitan dalam menuangkan syair lagu
mars tersebut adalah karena sedemikian banyak, luas, dan dalam ide-ide pokok visi
dan misi lembaga yang bersangkutan sehingga secara garis besar misi dan visi Top
School adalah sebagai berikut:
MARS TOP SCHOOL
Atas rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa
Bersama menuntut ilmu
Tingkatkan prestasi majukan dunia
Kembangkan budaya bangsa
Siapkan generasi berkualitas
Mandiri bijaksana
Terampil, cerdas dan bertanggung jawab
Wujudkan cita-cita mulia
Majulah terus bersama TOP SCHOOL
S’moga tetap berjaya
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TOP SCHOOL MARCH
All the praise be to God is very powerful
Get the special knowledge together
Achievement improving going to the world
Nation culture development
To prepare qualified generation
To get wisw indipendent
Skillful, smart and responsible
To reach the glorious purpose
Go forward through with TOP SCHOOL
Always hope the great glory

Penutup
Kesulitan utama pencipta dalam membuat translate syair lagu dalam bahasa
Indonesia ke dalam bahasa Inggris adalah karena perbedaan suku kata dan melodi
yang tidak sama. Dalam bahasa Inggris satu suku kata sudah bermakna namun
sebaliknya dalam bahasa Indonesia satu suku kata tidak bermakna sama sekali,
sehingga untuk mengantisipasinya maka beberapa not diberi legato. Sedangkan syair
lagu dalam bahasa Inggris di atas sudah melalui suntingan oleh pihak Top School,
dan sudah dikukuhkan sebagai lagu Mars Top School saat 2nd Anniversary sekolah
tersebut pada tanggal 9 Mei 2004.
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