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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Harapan  menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam hidup 

manusia, baik harapan kepada Tuhan maupun kepada manusia. 

Kepercayaan religius dan spiritual telah ditujukan sebagai sumber utama 

sehingga harapan yang diinginkan setiap manusia dapat terwujud. Harapan 

dapat diekspresikan dengan berbagai cara salah satunya melalui musik. 

Musik merupakan salah satu sarana pengungkapan ekspresi. Melalui 

musik kita dapat mengungkapkan ekspresi perasaan bahagia, senang, 

harapan, rasa syukur, susah, sedih, kecewa, atau perasaan lain yang sedang 

kita alami. Ekspresi atas perasaan tersebut dapat tertuang dalam unsur 

musik yaitu melodi, ritme dan harmoni. Semua ini dihasilkan oleh musik 

dan juga dalam unsur pendukung musik yaitu bentuk, sifat, dan warna 

bunyi. 
1
 

Musik terbagi dalam dua jenis yaitu musik instrumental dan musik 

vokal. Musik instrumental adalah musik yang bunyinya dihasilkan melalui 

alat musik; tidak dinyanyikan sedangkan musik vokal adalah musik yang 

bunyinya dihasilkan melalui suara manusia.
2
 Berdasarkan jumlah 

penyanyinya, musik vokal dibagi menjadi beberapa jenis antara lain; solo 

(satu penyanyi), duet (dua penyanyi), trio (tiga penyanyi) , kuartet (empat 

penyanyi), grup vokal, hingga paduan suara.  

Musik vokal terbagi dalam dua tipe yaitu sakral dan sekular. Karya 

dalam jenis musik vokal sakral di antaranya psalmody, misa,himne,motet, 

magnificat, passio, anthem, kantata, dan oratorio. Karya musik sekular 

diantaranya sprechstimme, catch, glee, dan ballad. 

                                                             
1
  M.Soeharto, Kamus Musik, (Jakarta: PT Grasindo,1992), 86 

2  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2005) 
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Kantata merupakan sebuah karya musik vokal untuk paduan suara dan 

solo yang diiringi oleh kontinuo, orkes atau ansambel kecil yang disusun 

dalam beberapa movement
3
. Kantata terbagi dalam dua jenis yaitu kantata 

sakral dan kantata sekular. Kantata sakral adalah kantata yang bersifat 

religius dan bersinggungan dengan ke-Tuhanan, khususnya dalam musik 

gereja. Beberapa contoh karya kantata sakral diantaranya; Cantata 

Spirituale karya Benedetto Ferrari, Christ lag in Todesbanden karya 

Johann Sebastian Bach, dan Eine Kleine Freimaurer-Cantate karya W.A. 

Mozart. Kantata sekular adalah kantata yang bersifat duniawi untuk 

pergelaran umum. Contoh karya kantata sekular diantaranya All’ombra di 

sospetto karya Antonio Vivaldi dan Ad altruso serbate karya Allessandro 

Scarlatti. 

Salah satu komponis yang banyak menggubah karya kantata adalah 

Johann Sebastian Bach. Selama Bach berada di Leipzig (1724-1630) ia 

banyak membuat karya-karya sakral yaitu kantata gerejawi. Contoh 

kantata sakral adalah kantata gubahan Johann Sebastian Bach yang 

berjudul Christ lag in Todesbanden. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk 

menyusun karya musik vokal bertemakan harapan kepada Tuhan dalam 

bentuk kantata. Penulis membuat komposisi kantata sebagai bentuk 

ungkapan ekspresi penulis yang dituangkan dalam komposisi vokal dan 

instrumental. Selain itu, melihat kondisi lingkungan di sekitar penulis 

masih kurang memperhatikan kantata, hal ini mendorong penulis untuk 

membuat karya kantata serta mengembangkan musik sakral khususnya 

dalam lingkungan musik gerejawi.  

Penulis memberi judul pada kantata ini yaitu “Harapan Sejati” yang 

menggambarkan bahwa Tuhan merupakan sumber utama pengharapan dan 

kepercayaan manusia dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan yang 

terjadi baik suka maupun duka.  

                                                             
3 Prier, Karl Edmund. Sejarah Musik Jilid 2 (Yogyakarta:Pusat Musik Liturgi, 1993)  
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Kantata ini terdiri dari lima movement. Movement kedua hingga 

movement kelima dalam kantata ini memiliki ayat Alkitab yang akan 

menjadi dasar dari komposisi tersebut. Ayat Alkitab yang akan menjadi 

dasar pada movement kedua terdapat dalam 1 Petrus 1:3, movement ketiga 

dalam Yohanes 3:16 dan Mazmur 42:6, movement keempat dalam 

Keluaran 14:14 dan Ibrani 10:23, movement kelima dalam Yeremia 29:11 

dan Amsal 23:11. 

Kantata ini disusun untuk Paduan Suara dan Orkes Kamar. Paduan 

Suara yang dimaksud adalah paduan suara yang terdiri dari pria dan 

wanita dengan format pembagian suara antara lain sopran, alto, tenor dan 

bass. Pemilihan instrumen yang akan digunakan pada orkes kamar dalam 

komposisi kantata ini adalah flute, trumpet, oboe, piano, biola, biola alto, 

cello dan contrabass. Tujuan menggunakan instrumen-instrumen tersebut 

adalah untuk mencapai nuansa yang diinginkan dalam kantata melalui 

pengolahan karakter suara pada masing-masing instrumen. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi “Harapan Sejati” Kantata 

untuk Paduan Suara dan Orkes Kamar ? 

2. Bagaimana bentuk dan struktur komposisi “Harapan Sejati” Kantata 

untuk Paduan Suara dan Orkes Kamar 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses penyusunan komposisi “Harapan Sejati” 

Kantata untuk Paduan Suara dan Orkes Kamar 

2. Memaparkan bentuk dan struktur komposisi “Harapan Sejati” Kantata 

untuk Paduan Suara dan Orkes Kamar 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain : 
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1. Manfaat bagi penulis, melalui penelitian ini dapat sebagai penerapan 

ilmu selama masa perkuliahan. 

2. Manfaat bagi Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Seni Musik 

UKSW, melalui penelitian ini fakultas mendapat tambahan referensi 

repertoar yang diciptakan oleh mahasiswa. 

3. Manfaat bagi penikmat musik dalam masyarakat luas, melalui 

penelitian ini masyarakat mendapat tambahan referensi komposisi 

musik vokal berbentuk kantata. 

E. Batasan Masalah 

Karya tulis ini hanya dibatasi pada karya komposisi musik kantata 

untuk paduan suara umum dan orkes kamar. Kantata ini terdiri dari lima 

movement. Movement kedua hingga movement kelima memiliki ayat 

Alkitab yang akan menjadi dasar dari komposisi tersebut. Ayat Alkitab 

yang akan menjadi dasar diantaranya 1 Petrus 1:3, Mazmur 42:6, Yohanes 

3:16, Keluaran 14:14, Ibrani 13:5b, Yeremia 29:11 dan Amsal 23:11. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi pustaka dan 

kajian tekstual dengan pendekatan musikologis. Kajian tekstual adalah 

kajian yang mengarah pada penelitian teks komposisi itu sendiri. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan musikologis. Pendekatan 

musikologis adalah sebuah upaya analisis musik yang didasarkan pada 

elemen-elemen musikal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat 

rangkaian kegiatan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis 

data, dan penulisan laporan.  

 Tahap pertama dimulai dengan menentukan topik yang akan 

diangkat, kemudian mengumpulkan referensi penunjang penyusunan 

komposisi, seperti pengertian kantata, teknik paduan suara, aria, resitatif, 

serta orkes kamar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca 

buku tentang kantata, mendengarkan contoh karya kantata. Hasil yang 

diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk karya musik. 
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Tahap kedua adalah pengolahan data yang dimulai dengan 

menyusun syair, mengindentifikasikan tonalitas yang akan digunakan , 

menentukan progresi akor, struktur harmoni dalam setiap bagian. Penulis 

kemudian mengembangkan dalam format notasi dan syair paduan suara 

dan ansambel musik yang ditulis dalam software Sibelius
4
. Setelah itu, 

penulis melakukan konsultasi kepada pakar komposisi yang ada di 

UKSW.  

Tahap yang ketiga adalah analisis data yaitu seluruh bagian telah 

menjadi komposisi yang utuh. Komposisi utuh ini akan di analisis dengan 

meminta pendapat dan saran kepada pembimbing dan musisi senior yang 

telah berpengalaman dalam menyusun komposisi dalam paduan suara. 

Setelah proses penyusunan selesai, penulis melakukan analisa per bagian 

dan konsultasi kepada dosen bidang musik. Pada proses ini, 

dimungkinkan adanya revisi pada beberapa bagian yang kurang sesuai 

dengan tujuan evaluasi dan perbaikan. Revisi dilakukan untuk 

menghasilkan komposisi terbaik yang diinginkan.  

Setelah melewati beberapa tahap revisi dan finalisasi komposisi 

yang telah disusun, penulis akan melakukan studi partisipatif dengan 

beberapa mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Seni 

Musik dan musisi lain untuk menyanyikan dan memainkan kantata yang 

sudah tercipta.  

Metode analisis yang akan dilakukan adalah metode analisis isi. 

Analisis isi berhubungan dengan isi komunikasi dan naskah atau 

dokumen. Komponen metode analisis isi terdiri atas dua hal yaitu isi 

laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam 

dokumen yaitu partitur yang merupakan kumpulan simbol musikal.
5
 Isi 

komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi 

                                                             
4 Sibelius  adalah    software  komputer  yang  digunakan  untuk  menulis,  memainkan, 

dan mencetak karya musik dalam bentuk notasi balok 
5
 Prof, Dr. Nyoman Kutha Ratna,SU, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004) 
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yang terjadi yaitu rangkaian kata-kata yang merupakan lirik dari 

komposisi yang diciptakan.    

Setelah semua tahapan penelitian dilaksanakan, tahap terakhir 

adalah penulisan laporan lengkap dengan seluruh proses penelitian 

hingga menghasilkan sebuah karya kantata yang berjudul “Harapan 

Sejati”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


