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ABSTRAK 

Sintia Indah Sari Br.Damanik. Nim 2103140048. Analisis Soundtrack Lagu 

Perahu Kertas Karya Dewi Lestari dalam Film Perahu Kertas. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Medan 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis soundtrack lagu Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari dalam film Perahu Kertas juga untuk mengetahui 

keterkaitan lagu Perahu Kertas dengan film Perahu Kertas, serta keunikan makna 

lagu Perahu Kertas karya Dewi Lestari. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengertian dari analisis, 

soundtrack, lagu, film, dan makna. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dimana 

data tersebut diperoleh melalui pengumpulan data dalam bentuk partitur lagu, dan 

rekaman video (film) yang bahan materinya berdasarkan topik dari penelitian. 

Penelitian ini memilih lokasi di Laboratorium Prodi Pendidikan Musik, Gedung A 

Lt.2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Dalam penelitian ini 

penulis tidak menggunakan populasi tetapi langsung memilih sampel yaitu 

partitur lagu dan rekaman video (film) Perahu Kertas 

Setelah analisis ini dilakukan ditemukan hasil bahwa, Soundtrack lagu Perahu 

Kertas ini terdiri dari 72 birama, dimana terdapat 7 jenis motif dengan berbagai 

macam pengembangan. Karya ini terdiri dari 4 frase diantaranya 3 kalimat yakni 

kalimat A, B, dan C. Dimana kalimat A terbagi dalam 2 frase yakni frase pertama 

terdiri dari frase a sebagai frase pertanyaan (anteceden) dan a’ sebagai frase 

jawaban (konsekuen), frase kedua merupakan pengulangan harafiah dari frase 

pertama hanya saja liriknya berubah, kalimat B terbagi dalam 1 frase yakni frase 

ketiga terdiri dari frase b sebagai frase pertanyaan (anteceden) dan b’ sebagai 

frase jawaban (konsekuen), sedangkan kalimat C terbagi dalam 1 frase yakni frase 

keempat terdiri dari frase c sebagai frase pertanyaan (anteceden) dan frase c’ 

sebagai frase jawaban (konsekuen). Tetapi pada lagu ini memiliki 4 birama 

sebagai pengantar untuk menuju kembali ke bagian reffrain. Terdapat keterkaitan 

lagu dengan cerita dalam film. Lagu Perahu Kertas sangat mewakili jalan 

ceritadalamsetiapadegan.Lagu Perahu Kertas memiliki keunikan maknalirik yang 

sangat berkaitan dengan kharakter Kugy yang diperankan oleh Maudy Ayunda 

sekaligus penyanyi pada soundtrack film Perahu Kertas. 
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