
Proceeding: International Conference on Art, Design,  
Education, and Cultural Studies (ICADECS) 2019 

(ISSN: 2686-617X) 
 Universitas Negeri Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia 

 
 

 

Vokal dan Konsonan dalam Pola Ritme  
Lagu Anak Indonesia 

 

Fortunata Tyasrinestu  
Fakultas Seni Pertunjukan  

 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
Indonesia  

tyasrin2@yahoo.com 

  

Abstract—Tekanan bunyi dalam komunikasi lisan 
sehari-hari terdengar saat suku kata direalisasikan secara 
lebih menonjol daripada suku-suku kata lainnya yang 
termasuk dalam satuan tekanan. Vokal dan konsonan 
merupakan bagian dari  suku kata yang di dalamnya 
terdapat deretan vokal dan konsonan. Lagu anak ada pula 
deretan ritme yang diisi kata-kata yang mengandung 
deretan vokal dan konsonan. Kata-kata dalam lagu anak 
Indonesia mempunyai pola urutan vokal dan konsonan 
dengan pola yang sering muncul, V, VK, KV, dan KVK. 
Pola urutan tersebut berkaitan pola ritme dalam lagu anak 
Indonesia. Pola dengan ketukan satu, setengah, seperempat, 
dan seperdelapan sesuai dengan nilai not .  
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I. LAGU ANAK DAN BUNYI 
Banyak cara dilakukan orang untuk 

berkomunikasi, mengungkapkan ide, gagasan, dan 
pikirannya. Musik ditengarai dapat menjadi sarana 
komunikasi, bahkan komunikasi atau bahasa yang 
universal. Kebutuhan hidup manusia salah satunya adalah 
mengungkapkan perasaan dan musik bisa menjadi  sarana 
kreator untuk aktualisasi diri secara keseluruhan. (Goble, 
1987).  Sesuai dengan perkembangan otaknya, anak di 
mana pun juga mulai dengan bunyi-bunyi yang secara 
neurofisiologis mudah dibuat. Bunyi konsonan yang 
pertama yang dikeluarkan anak adalah kontras antara 
bunyi nasal dan bunyi oral. Kedua macam bunyi ini 
diwujudkan dengan bunyi kontras antara bilabial dengan 
dental. Dengan demikian, bunyi yang muncul seperti /m-
n/ vs /p-t/. Sistem kedua macam kontras ini dinamakan 
minimal consonantal system (Jacobson 1971:10). Bunyi 
vokal juga dimulai dengan titik artikulasi depan yang 
kemudian diikuti oleh vokal belakang dan vokal dengan 
tambahan artikulasi bibir. Muncullah tiga bunyi, yakni 
/a/, /i/, dan /u/. Sistem ketiga bunyi ini dinamakan 
minimal vocalic system yang terdapat pada bahasa 
manapun juga.  
Sangat menarik untuk disimak bahawa urutan universal 
seperti ini membawa ke suatau pengertian mengapa kata-
kata pertama yang diucapkan anak adalah mama dan 
papa. Dari 1072 istilah kekerabatan yang diucapkan anak, 
531 adalah untuk ibu, dan 541 untuk ayah (Jacobson, 
1971:21). 

Penelitian Dardjowijono pada Echa dijumpai bahwa KV 
menduduki tempat pertama 51% disusul KVK 29%, V 
15%. Perbedaan ini berlandaskan pada kenyataan bahwa 
sukukata bahasa Indonesia umumnya adalah KV dan 
KVK. Bunyi yang secara fisiologis mudah diperoleh 
lebih dahulu daripada yang sukar. Pengetahuan bahwa 
bunyi-bunyi tersebut perlu digabungkan untuk 
membentuk sukukata atau kata (formal universal). Bunyi-
bunyi mana dan kombinasi seperti apa yang kemudian 
diperoleh anak tergantung pada parameter dari bahasa 
yang menjadi masukannya. 

Lagu digunakan sebagai bahasa dengan memberi kode 
pada gagasan atau ide (semantik) yaitu dengan cara 
menggunakan simbol, berupa suara, kata dan seterusnya, 
untuk memberi arti pada peristiwa, objek, atau hubungan 
relasi. Selanjutnya untuk mengkomunikasikan ide atau 
gagasan pada orang lain, digunakan kata-kata atau lirik 
lagu dengan bentuk yang pasti, meliputi unit suara yang 
cocok (fonologi), bahasa lirik lagu anak 

A. Lirik Lagu sebagai Puisi 
Bahasa lirik lagu seringkali dihubungkan dengan 

bahasa puisi. Indah di sini diartikan bahwa lirik tersebut 
mempunyai pola bunyi yang indah yang tersusun dari 
kata-kata yang terdapat pada lagu atau nyanyian. Inilah 
yang menjadikan lirik lagu dapat pula dianggap sebagai 
puisi. Nantinya lirik atau nyanyian akan digemari atau 
tidak tergantung dari bahasa dalam lagu  atau lirik lagu. 
Akan tetapi, keindahan lirik LA tidak semata-mata 
menjadi faktor yang menjadi ujung tombak lagu tersebut 
digemari anak-anak. Faktor bahasa yang menyusun isi 
liriknya juga mendukung karena sasaran utama lagu ini 
sebagai penikmat adalah anak-anak yang masih terbatas 
kosakatanya dibanding orang dewasa. Oleh karena itu, 
hal paling penting yang ikut mendukung keberhasilan 
sebuah LA adalah bahasa lagu sebagai media untuk 
menyampaikan pesan-pesan mendidik yang oleh pencipta 
lagu dapat disampaikan melalui kata-kata yang ada pada 
lagu dan ada di setiap baris atau lirik lagu tersebut. 
Tomas Carlyle dan Pradopo mempunyai pandangan yang 
sama bahwa puisi dapat dijumpai pula dalam kata-kata 
atau lirik yang terdapat dalam lagu. Ide, pikiran, gagasan 
yang tertuang dalam lirik lagu dlam bahasa lain 
merupakan lirik yang musikal. Sedangkan Carlyle lebih 



khusus membahasakan bahwa puisi juga merupakan 
pikiran yang musikal. Lebih lanjut Samuel Taylor 
Coleridge mengungkapkan bahwa irama, rima, banyak 
suku kata tiap baris, banyak baris dalam tiap bait, akan 
menjadikan puisi sebagai karangan yang terikat oleh 
aturan-aturan.  

 

II. VOKAL DAN KONSONAN LAGU ANAK 
Arus udara yang keluar dari organ suara kita 

tanpa kendala atau hambatan terjadinya penyempitan 
pada alat-alat ucap sering kita sebut sebagai bunyi vokal. 
Selain itu, posisi lidah juga menentukan ada tidaknya 
hambatan tersebut, Posisi tengah lidah yang bebas 
hambatan dan luas dapat menghasilkan vokal yang baik. 
Vokal yang ada dan dikenal dalam bahsa Indonesia 
adalah vokal [i], vokal [e], vokal [ə], vokal [a], vokal [u], 
dan vokal [o]. Keenam vokal tersebut dikenal sebagai 
vokal oral dalam penamaan vokal dalam bahasa 
Indonesia. Vokal [o] akan terlihat bibir kita membundar 
karena membentuk bunyi [o] dengan bentuk bulat. Kata 
‘soto’ merupakan contoh untuk menjelaskan posisi vokal 
[o] dengan baik. Sedangkan apabila bibir kita melebar 
maka akan menghasilkan bunyi vokal [e] seperti kalau 
kita mengucapkan kata ‘teh’. Vokal yang demikian 
disebut vokal hampar. Bentuk bibir yang demikian akan 
mempengaruhi pembentukan kualitas vokal namun tidak 
memegang peranan yang begitu penting dalam bahasa 
Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam 
pembentukan vokal adalah saat ketika tinggi atau rendah 
lidah,  juga letak depan atau belakang lidah yang penting, 
inilah yang menjadikan parameter kualitas dan 
pembentukan vokal sebenarnya.  

Artikulatoris banyak definisinya dan salah satu 
definisi artikulatoris yang berkaitan dengan artikulatoris 
vokal adalah parameter tinggi rendah dan depan belakang 
lidah. Bahasa Indonesia mengartikulasikan artikularis 
vokal sebagai  [i] adalah vokal tinggi depan, [e] adalah 
vokal sedang depan, [ə] adalah vokal sedang-tengah, [a] 
adalah vokal rendah tengah, [u] ialah vokal tinggi 
belakang, [o] ialah vokal sedang belakang. Cara 
sederhana untuk dapat mengenal perbedaan dalam 
sekelompok bunyi vokal ialah dengan melihat kata-kata 
yang sudah dikenal yang mengandung bunyi-bunyi itu. 

Berikut ini adalah LA yang disusun dari vokal 
tinggi-depan sampai vokal rendah-belakang, vokal yang 
dimaksudkan ialah vokal pada awal kata-kata yaitu:  

[i] ikan, ibu, pintu; [e] elok, ekor, era; [ə] 
emas, erang, benar; [a] arus, kantor, kasur; [u] uban, 
tunda, ukir; [o] obat, kontan, orang. 

Berikut contoh pada lagu anak Pelangi karya 
Pak Abdullah Totong MAhmud 

 
Pelangi pelangi  
alangkah indahmu 
Merah kuning hijau  
di langit yang biru 
Pelukismu agung  
siapa gerangan 
Pelangi pelangi  
ciptaan Tuhan 
(Pelangi-Pelangi) 

 

Pada Lagu Pelangi vokal yang digunakan adalah 
vokal [i] tinggi depan pada kata pelangi, indahmu. Vokal 
[i] tinggi depan juga terdapat pada kata ‘ciptaan’, ‘siapa’, 
‘pelukismu’, ‘biru’, ‘langit’, ‘di’,’hijau’, dan kata 
‘kuning’. Sedangkan  vokal [e] sedang depan pada kata 
merah, [ə] vokal sedang tengah pada pelangi, pelukismu, 
gerangan. Vokal [a] rendah tengah 
pada kata alangkah, merah, langit, agung, siapa, 
gerangan,pelangi, ciptaan, tuhan ; vokal [u] tinggi 
belakang pada kata indahmu, kuning, biru, pelukismu, 
agung tuhan. 
 Cahyono mendeskripsikan bunyi konsosnan pada tiga 
faktor mengapa disebut konsonan. Konsonan didasrkan 
pada keadaan pita uara, konsonan didasarkan pada daerah 
artikulasi, dan konsonan didasarkan pada cara artikulasi. 
Arus udara yang mendapat halangan atau rintangan 
ketika keluar melalui saluran udara itulah yang disebut 
konsonan. Arus udara didorong oleh paru-paru untuk 
keluar dan menghasilkan bunyi konsonan yang disebut 
bunyi konsonan pulmonis egresif. (Cahyono, 1995)  
Contoh  Lagu Cicak (A.T. Mahmud) 

 
Cicak cicak  
di dinding 
Diam diam  
merayap  
Datang  
seekor nyamuk 
Hap!  
Lalu ditangkap 
 

Konsonan [c] merupakan konsonan hambat tak 
bersuara dengan daerah artikulasi palatal, sedangkan 
konsonan [k] juga termasuk konsonan hambat tak 
bersuara dengan daerah artikulasi velar. Konsonan [d] 
adalah konsonan hambat bersuara dengan daerah 
artikulasi alveolar. Konsonan nasal bersuara [m], [n], 
masing-masing dengan daerah artikulasi bilabial dan 
alveolar. Konsonan [r] adalah getar bersuara dan 
konsonan [l] konsonan lateral bersuara. Konsonan [s] 
adalah konsonan tak bersuara  dengan daerah atikulasi 
palatal. 

Umumnya kata dasar dalam bahasa Indonesia 
Kata dasar bahasa Indonesia kebanyakan terdiri dari  dua 
suku kata yang   merupakan pola wajib atau pola kanonik 
yang terdiri dari pola kanonik I dan pola kanonik II. Pola 
kanonik dalam bahasa Indonesia contohnya dalam kata 
saya, suka, makan.  

Pola K-V-K-V adalah pola yang terdapat 
dalam kata tiga, misalnya. Pola ini diawali dengan 
Konsonan K untuk  t, vokal V untuk i, konsonan K untuk 
g dan vokal V untuk a. Pola ini disebut pola kanonik I.  

Sedangkan untuk pola kanonik II seperti pada 
contoh kata rumah dengan pola Konsonan K, vokal V, 
konsonan K, vokal V, dan konsonan K. Polanya adalah 
K-V-K-V-K. 

 

Lirik & lagu 



Dasar lain dapat dipakai dengan mengambil suku kata 
atau silabe. Kata tersebut dipecah-pecah menjadi bagian 
kecil menjadi suku kata-suku kata, Setelah dipecah akan 
menjadi satuan kecil yang membentuk struktur sukukata 
V, V-K, K-V, dan K-V-K. Berdasarkan suku kata-suku 
kata inilah terbentuk gabungan kemungkinan-
kemungkinan yang muncul dalam pola silabe 
berdasarkan jenis silabe tersebut. Beberapa gabungan 
silabe tersebut adalah Dengan demikian kata-kata dasar 
dalam bahasa Indonesia dbentuk dari kemungkinan-
kemungkinan gabungan dari ketiga jenis silabe itu, 
misalnya: 

a. KV + KVK  : su-dah 
b. KV + KV  : ba-tu 
c. V + KVK  : a-sal 
d. V + KV   : a-sa 
e. KVK + KVK  : tem-pat 
f. KVK + KV  : bun-da 
g. KV + VK  : ba-ik 

h. V + VK   : a-is 

A. Pola Ritme Lagu Anak 
Pola ritmis pengulangan menjadikan cirikhas lagu anak 
yang dapat dilihat. Pengulangan dan pengulangan 
menjadikan pola tersendiri, berikut contohnya: 
 

a. Yang diulang berupa pola ritme  
 

 
 

b. Melodi yang diulang 
 

 
c. Kata-kata yang diulang 

 

 
 

d. Motif yang diulang 

 

III. PENUTUP 
a. Vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia 

menjadi kekhasan tersendiri, khususnya dalam 
lirik lagu anak. Enam vokal adalah [i], [e], [ə], 
[a], [u], dan [o]. Konsonan dalam bahasa 
Indonesia hampir semuanya ada, hanya bebrapa 
yang jarang dijumpai misalnya konsonan [f], [q], 
[v], [x], dan [z]. Bahkan konsonan [kh] tidak 
dijumpai. Suku kata dalam lirik lagu anak 
berbahasa Indonesia adalah satu notasi untuk 
satu suku kata. Apabila tidak terpenuhi maka 
akan ada penghilangan atau penambahan fonem 
dalam suku kata tersebut. 
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