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Minimnya lagu anak-anak yang berkualitas saat ini mendorong saya untuk sedikit berkreatifitas
dalam menyanyikan lagu untuk anak saya Endry Pramana Aryadi. Meskipun lagu yang saya
karang merupakan lagu anak-anak sejak jaman dulu namun ada beberapa kata yang sudah
tidak relevan lagi dengan kata atau bahasa jaman sekarang sehingga saya rubah dan
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dijalani Endry sehari-hari.

  

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pengarang lagu aslinya dan semoga saya tidak
dituntut karena menjiplak tanpa seijin pengarang, berikut saya tampilkan lagu-lagu yang biasa
menemani hari-hari Endry.

  

Naik Kereta Api

  

Lagu asli :

  

Naik kereta api tut tut tut siapa hendak turut

  

Ke bandung...surabaya, boleh lah naik dengan percuma

  

Ayo kawan ku lekas naik, keretaku tak berhenti lama

  

  

Hasil mengarang :

  

Naik kereta api tut tut tut siapa mau ikut

 1 / 9



Lagu untuk anak ku Endry

Ditulis oleh Tini Kusmiati
Sabtu, 28 Juni 2014 03:06 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 28 Juni 2022 02:20

  

Ke bandung...surabaya, jangan lupa Endry beli tiket

  

Ayo kawan ku cepat naik, kereta ku tak berhenti lama

  

      

  

Keterangan :

  

Kata ”boleh lah naik dengan percuma (gratis)” di ganti dengan membeli tiket karena saya ingin
mengajarkan Endry untuk membeli tiket / karcis setiap naik kendaraan umum seperti bis,
kereta, kapal laut ataupun pesawat .

  

  

Naik Delman

  

Lagu asli :

  

Pada hari minggu ku turut ayah ke kota

  

Naik delman istimewa ku duduk di muka
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Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja

  

Mengendali kuda supaya baik jalannya

  

Hei...tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk

  

Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda

  

  

Hasil mengarang :

  

Pada hari minggu endry ikut ayah ke Tip top

  

Naik tarco istimewa endry duduk di depan

  

Endry duduk disamping ayah yang sedang menyetir

  

Mengendali tarco supaya baik jalannya

  

Hei...brum brum brum...brum brum brum (bayangin suara mobil)
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Keterangan :

  

Lagu ini saya rubah beberapa liriknya karena tidak ada delman di sekitaran rumah saya dan
ada kata-kata yang sudah tidak sesuai dengan masa sekarang seperti ”duduk di muka” yang
artinya duduk di depan bukan duduk di muka orang dalam artian sebenarnya.

  

NB : Tarco = Taruna Coklat; Tip top = nama swalayan

  

  

Hujan

  

Lagu asli :

  

Tik tik tik bunyi hujan diatas genteng

  

Airnya turun tidak terkira

  

Cobalah tengok, dahan dan ranting

  

Pohon dan kebun basah semua
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Hasil mengarang :

  

Tik tik tik bunyi hujan diatas mobil

  

Airnya turun tidak terkira

  

Coba lah tengok kaca dan atap

  

Mobilnya ayah basah semua

  

  

Keterangan :

  

Lagu ini biasa saya nyanyikan pada saat kehujanan di jalan. Endry jadi mengerti kalau air yang
menetes di kaca mobil adalah air hujan.

  

  

Matahari terbenam

  

Lagu asli :
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Matahari terbenam, hari mulai malam

  

Terdengar burung hantu suaranya merdu

  

Kukuk...kukuk...kukuk...kukuk kukuk...2X

  

  

Hasil mengarang :

  

Matahari mulai terbit, hari sudah siang

  

Terdengar kokok ayam suaranya nyaring

  

Kokok...kokok...kokok...kokok...(bayangin suara ayam berkokok)

  

  

Keterangan :

  

Lagu ini saya buat untuk mengenalkan waktu pagi (waktu untuk bangun dan beraktivitas)
dengan waktu malam (waktu untuk istirahat tidur) karena ketika malam diluar rumah sudah
gelap sehingga menunjukkan waktu tidur.
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Nina bobok

  

Lagu asli :

  

Nina bobok oh nina bobok, kalau tidak bobok di gigit nyamuk

  

Nyamuk apa nyamuk malaria, makannya apa darah manusia

  

  

Hasil mengarang :

  

Endry tidur oh Endry tidur, kalau tidak tidur besok Endry ngantuk

  

Kalau Endry ngantuk, tidak bisa main-main

  

Kalau Endry ngantuk, bawaannya ngamuk-ngamuk

  

  

Keterangan :
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Kata pakar anak, kita tidak boleh ”mengancam” anak. Di dalam lagu ini ada kata ” kalau tidak
bobok di gigit nyamuk” menandakan kalau si anak tidak mau di gigit nyamuk berarti dia harus
tidur karena itu kalimatnya saya ganti meskipun pada kalimat terakhir agak kurang sreg juga sih
tapi anak kecil kalau ngantuk kan memang suka uring-uringan toh? 

  

  

  

Cicak di dinding

  

Lagu asli :

  

Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap

  

Datang seekor nyamuk, hap...lalu ditangkap

  

  

Hasil mengarang :

  

Di dinding ada cicak, merayap diam-diam

  

Seekor nyamuk datang, ditangkap lalu hap....
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Semoga bermanfaat dan selamat mengarang lagu untuk buah hati anda :)
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