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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk lagu Aut Boi Nian, untuk 

mengetahui makna yang terkandung dalam lagu Aut Boi Nian, untuk mengetahui 

keterkaitan lagu Aut Boi Nian dengan adegan film Toba Dreams. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kajian yang menjelaskan 

tentang pengertian kajian atau menguraikan suatu hal yang terperinci, teori musik 

yaitu musik adalah aktivitas budaya yang sangat akrab dengan kehidupan 

manusia, teori bentuk yaitu bentuk adalah suatu skema atau susunan yang utuh 

dari beberapa frase, teori makna yang menggunakan teori semiotika. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang dimana data 

tersebut diteliti melalui pengumpulan data dalam bentuk partitur notasi balok, 

karya tulis ilmiah, pendapat ahli, maupun elektronik (Video) yang bahan 

materinya berdasarkan topik dari penelitian ini. Penelitian ini memilih lokasi di 

Laboratorium Musik, Gedung A Lt.2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Medan. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan populasi tetapi 

langsung mengambil sampel yaitu partitur lagu Aut Boi Nian dan potongan film 

Toba Dreams. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa bentuk 

lagu dari Aut Boi Nian adalah bentuk lagu dua bagian yaitu A-A’-B-B’. Bentuk A 

terdiri dari frase pertanyaan dan frase jawaban, bentuk A’ terdiri dari frase 

pertanyaan dan frase jawaban. Bentuk B terdiri dari frase pertanyaan dan frase 

jawaban, bentuk B’ terdiri dari frase pertanyaan dan frase jawaban. Makna yang 

terkandung pada lagu Aut Boi Nian adalah menceritakan tentang kisah cinta yang 

terlalu mencintai seorang wanita yang pada akhirnya memilih pria lain karena 

faktor perekonomian. Keterkaitan lagu Aut Boi Nian dengan adegan film Toba 

Dreams tidak terlalu berkaitan dengan semua adegan pada film melainkan hanya 

dibeberapa adegan saja.  
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