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DESKRIPSI CIPTA LAGU ADIK MANIS DENGAN IRINGAN PIANO 

GUNA LOMBA VOKAL TUNGGAL TINGKAT SD SE-DIY 

DALAM RANGKA DIES UNY KE-43 

 

I.Pendahuluan 

 

 Dalam rangka dies UNY ke-43 maka diselenggarakan lomba vokal tunggal tingkat 

SD se-DIY. Lomba vokal ini merupakan salah satu perwujudan  guna memajukan 

pendidikan khususnya musik. Anak-anak SD saat ini  lebih hafal lagu pop percintaan 

dan lagu-lagu dewasa daripada lagu-lagu anak yang sesuai dengan usia mereka. 

Dalam rangka Dies kali ini diadakan lomba lagu-lagu yang berthema keindahan alam, 

kasih dalam keluarga, kebesaran Allah dan thema sehari-hari yang sesuai dengan usia 

anak tingkat SD. 

 Kegiatan bernyanyi adalah merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi 

anak, dan pengalaman bernyanyi ini memberikan kepuasan kepadanya. Pads 

mulanya anak wring mendengar senandung atau nyanyian ibunya waktu 

menggendong dan rnenidurkannya, atau lagu berrnain-main dari saudara-

saudaranya di rumah. Di samping itu siaran radio dan siaran televisi sering•pula 

memperdengarkan musik, yang sernuanya memperkaya pengalaman musik anak 

itu. Anak-anak senang sekali meniru-niru spa yang didengar dan dilihatnya. Cara 

anak belajar bernyanyi  (Jamalus, 1988: 46). Selanjutnya berkaitan dengan 

kematangan pemikiran yang sesuai serta fisiknya dijelaskan sebagai berikut: 

    “Bernyanyi juga merupakan alat bagi anak untuk mengungkapkan pikiran 
dan perasaannya. Oleh sebab itu kegiatan bernyanyi ini merupakan hal yang 
penting di sekolah. Waktu rnasuk sekolah, anak-anak yang sudah banyak 
memperoleh penga!aman musik sebelumnya, dapat bernyanyi dengan cukup 
baik. Akan tetapi kita harus mengerti dan menyadari bahwa anak-anak tidak 
dapat dibiarkan bernyanyi melampaui batas kemampuan sesuai dengan 
kematangan fisiknya” (Jamalus, 1988:46). 

 
 Dalam setiap lomba lagu anak maka wilayah suara yang ditetapkan adalah batas 

wilayah suara anak yaitu mulai c1 sampai dengan c2 namun sebenarnya untuk batas 

wilayah anak sekarang adalah mulai dari nada a1 sampai dengan nada d2, hal ini 

didapat melalui pengalaman penulis saat melatih paduan suara anak.  

 Berdasarkan sebagian rambu-rambu yang telah disebutkan serta keinginan 

membuat lagu-lagu anak yang sesuai dengan usia anak SD maka dibuat lagu 
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dengan thema kasih sayang dalam keluarga serta melodi dan wilayah nada yang 

sesuai bagi anak. 

II. Penciptaan Lagu. 

A.Melodi. 

Melodi lagu dibuat dalam tangga nada C mayor dengang wilayah nada 

terendah c1 dan nada tertinggi c2, hal ini sesuai dengan range wilayah suara 

anak. phrase pertanyaan dan phrase jawaban juga dibuat agar sesuai dengan 

panjang nafas anak sehingga memungkinkan anak untuk menyanyikan hingga 

akhir phrasenya baru bernafas. Salah satu contoh phrasenya adalah sebagai 

berikut: 

  

 Interval lagu dibuat agar jangkauan jarak nada yang satu ke nada yang 

lain  tidak meloncat-loncat sehingga menyulitkan anak khususnya anak yang 

tidak terbiasa menyanyi. Interval dibuat jarak second-second yang banyak serta 

terts, sedangkan kwart jarang dimunculkan dengan interval-interval dekat ini 

terkesan melodi mengalir dan bernuansa romantic. Intervalnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 Interval gerak kwart dipergunakan untuk ekspresi pernyataan yang 

lebih tegas. Interval gerek kwart lebih dikenal sebagai gerak kwart pada awal 

lagu, menyatakan penuh keyakinan dan percaya diri puluhan bahkan ratusan lagu 



3 

 

dimulai dengan senam gerak kwart. Interval septim dapat mengungkapkan 

perasaan yang lebih meluap. Loncatan interval itu diterapkan dalam melodi lagu 

sebagai berikut: 

                             

  

Interval septim digunakan untuk ekspresi yang lebih tajam lagi untuk 

menekankan keadaan yang berbeda sesuai dengan syairnya, sehingga melodinya 

menjadi sebagai berikut; 

 

         

 

 

 B.Akord Lagu 

 

 Akord lagu ini pada dasarnya hanya menggunakan akor pokok yaitu akord 

Tonik, Sub Dominan dan Dominan dalam hal ini akod C, F dan G.   Agar akord 

menjadi lebih indah maka dibuat pembalikan pertama khususnya pada akord G 

shingga nada bas untuk akor ini bukan G namun B. gambar akordnya  seperti 

berikut ini 
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 Variasi akord selain balikan juga ditambah dengan akord yang berfungsi 

sebagai jembatan yaitu digunakan akord C7 sebelum ke akord F. Akord variasi 

suara dipilih akord A minor sebagai penganti akor C juga akord Adim variasi 

kembali ke C 27 menuju 28 dan bar 28 walaupun nadanya do ( © ) dibuat variasi 

deangan akord  C dim dengan bas Fis, variasi berlanjut dengan diberi akor 

D7pada  bar 30 bar 31 divariasi lagu dengan akor G sus4 dan bar 32 diakhir frase 

dengan akor G dengan bas B. Variasi-variasi akord itu tampak dalam tulisan 

notasi di bawah ini: 

  

  

Isi nada-nada akornya sebagai berikut: 

 

 

C.Iringan Piano. 

 Iringan piano dibuat sederhana tidak rumit namun dari sisi keindahan suara 

tetap dipertahankan . Suara-suara yang dihasilkan dalam iringan menjadi bagus 

karena sangat memperhatikan pilihan nada-nada yang digunakan agar suara yang 

timbul tidak terkesan gemuruh (crowded). Masing-nasing melodi dicari 

perpaduan iringannnya sehinggga ditemukan akord yang pas dan sesuai serta 
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indah sesuai dengan sayir lagunya juga. Akord yang dipilih untuk digunakan 

sebagai iringan kemudian diambil nada-nadanya dan diramu untuk dengan 

mudah dapat dimainkan di tuts-tusts, bilah papan nada pada piano. Contoh-

contoh pola iringan dipaparkan sebagai berikut: 

1.Penggunaan iringan sederhana berdasarkan aksen berat dan ringan untuk 

birama ¾: 

 

2Penggunaan pilihan nada dari akor C7: 

            

3.Penggunaan variasi nada basnya sebagi not lintas menuju birama berikut: 

 

pada bar ke 5 tersebut masih akor F, pada birama ke 6 akord F juga namun 

divariasi nada basnya menuju nada C (do) pada birama ke 7. 

4.Penggunaan variasi pola aksen tidak sekedar pola dasar berat, ringan,ringan 

seperti iringan awal. Pada birama ke 17 sampai 26 divariasi pola iringan dengan 

menggunakan bas dan iringan tangan kanan menggunakan nada-nada 1/8 . 

 

5. Walaupun lagunya sederhana namun dibuat pilihan variasi akor tidak hannya 

sekedar C,F,G saja, dengan nada melodi yang sama namun dicari akord yang 
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berbeda dan tetap pas sehingga terkesan lagu menjadi variatif, indah  tidak 

monoton karena ditambah nada-nada pilihan yang lain sebagi iringan. 

 

D.Syair Lagu   

 Lirik lagu berisi tentang pendidikan kasih sayang terhadap adiknya. Saat 

Ibunya, orang tuanya sedang pergi, kakaknya menjaga (momong) adiknya 

dengan kasih sayang agar keduanya, kakak dan adiknya sabar menanti hingga 

ibunya pulang. Syair lengkapnya sebagai berikut: 

 Ku punya adik, adik manis sekali 

 Adikku kini tidur lelap, Nampak tentram damai 

 Bila ibuku sedang pergi, kuturut menjaganya 

 Kan ku timang, kan ku sayang, hingga ibuku dating 

 Adikku sayang, ibu nanti pulang. 

 

III Kesimpulan 

 Karya lagu ini disesuaikan dengan wilayah suara anak-anak sehingga anak 

dengan mudah menyanyikan, suara tidak terlalu ketinggian maupun kerendahan. 

Melodi dibuat dengan interval nada sederhana sehingga mudah dinyanyikan. 

Akord lagu selain akord dasar juga diberi sedikit variasi namun tidak 

mengganggu melodi. Iringan dibuat berdasarkan pilihan akod-rnya dan dipilih 

anggota nada-nada akord-nya baik untuk bas maupun iringan tangan kanan 

sehinggga enak didengarkan. Syair mengandung unsure pendidikan yaitu 

mengasihi adiknya dan agar anak mau membantu ibunya menjaga adik sekaligus 

menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga. 
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