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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam Bab II akan dipaparkan kerangka berpikir sebagai upaya 

untuk menjawab permasalahan. Hal-hal yang akan diungkapkan 

meliputi konsep tentang harapan secara Kristen, bentuk dan sejarah 

kantata, paduan suara, orkes kamar, instrumen yang akan digunakan 

dan rencana komposisi secara umum yang diciptakan. 

  

A. Harapan 

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.  

Peristiwa suka dan duka tidak dapat lepas dari roda kehidupan 

manusia. Harapan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup 

manusia. Harapan tidak hanya ada dalam keadaan yang bahagia. Saat 

mengalami keadaan yang sulit pun, harapan tidak bisa lepas dari naluri 

manusia. 

Kantata ini terdiri dari lima movement yang terdiri dari : 

1. “Prelude” 

2. “Haleluya, Puji Dia!” 

3. “Janganlah Takut” 

4. “Ajarku Percaya” 

5. “Selalu Ada Harapan” 

 

Movement pertama berjudul “Prelude” sebagai komposisi pembuka 

kantata ini. Kata ‘prelude’ berasal dari kata praeambulum dalam bahasa 

Latin. Prelude merupakan komposisi musik yang dimainkan sebagai 

bagian pembukaan.  
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     Movement kedua berjudul “Haleluya,Puji Dia!” yang didasarkan dalam 

sebuah ayat Alkitab yaitu di dalam 1 Petrus 1:3 yang berbunyi : 

“Terpujillah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,yang karena 

rahmatNya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh 

kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu 

hidup yang penuh pengharapan”, 

  Movement ketiga berjudul “Janganlah Takut” yang didasarkan pada ayat 

Alkitab dalam: 

a.  Yohanes 3:16 yang berbunyi:  

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 

percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 

kekal” 

b. Mazmur 42:5 yang berbunyi:  

“Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam 

diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi 

kepada-Nya,penolongku dan Allahku!” 

Movement keempat yang berjudul “Ajarku Percaya” yang didasarkan 

pada ayat Alkitab dalam: 

a.  Keluaran 14:14 yang berbunyi: 

 “Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja..” 

b.  Ibrani 13:5b 

“Karena Allah telah berfirman: Aku sekali-kali tidak akan 

membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan 

engkau” 

Movement kelima berjudul “Selalu Ada Harapan” yang didasarkan pada 

ayat Alkitab dalam Amsal 23:18 yang berbunyi: 

 “Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan 

hilang.”   
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Pada movement kedua dalam 1 Petrus 1:3 menjelaskan tentang 

puji-pujian kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur manusia oleh 

karena Tuhan telah memberikan suatu hidup baru yang penuh 

pengharapan kepada umatNya melalui kebangkitan Tuhan Yesus 

Kristus.  

Pada pada movement ketiga dalam Yohanes 3:16 menceritakan 

tentang kasih Tuhan yang sangat besar pada dunia ini hingga mengutus 

putraNya yang tunggal yaitu Yesus untuk menebus dosa manusia dan 

dalam Mazmur 42:6 yang menceritakan tentang firman Tuhan yang 

mengingatkan agar manusia tidak takut dalam menghadapi pergumulan 

dalam hidupnya dan memiliki pengharapan kepada Tuhan karena 

Tuhan akan menolong manusia  

Pada movement keempat manusia diajak untuk belajar percaya 

sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang menjadi dasar terdiri 

dalam Keluaran 14:14 menceritakan tentang firman Tuhan yang 

menyatakan bahwa Tuhan akan memampukan manusia untuk melewati 

setiap pergumulannya dan dalam Ibrani 13:5b yang menekankan bahwa 

Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia apapun yang terjadi. 

Yeremia 29:11 dan Amsal 23:18 menjadi ayat Alkitab yang 

menjadi dasar dalam movement kelima kantata ini yang menekankan 

bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan kebaikan bagi masa depan 

manusia. Bahkan sekalipun manusia sedang melewati masa-masa sulit 

dalam hidupnya, manusia tidak akan kehilangan harapannya jika 

manusia mau selalu percaya dan menaruh harapan di dalam Tuhan.  

Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan sia-

sia.  

Berdasarkan paparan diatas, penulis memberi judul pada kantata 

sakral 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. 
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B. Kantata 

1. Sejarah Singkat Kantata 

Kata ‘kantata’ berasal dari kata cantare dalam bahasa Italia yang 

artinya bernyanyi. Kantata merupakan sebuah bentuk karya vokal yang 

terdiri dari beberapa bagian untuk paduan suara dan solois dengan 

iringan orkestra.
1
 Kantata merupakan salah satu karya musik vokal 

yang penting pada zaman Barok selain opera dan oratorio.  

Pada awal perkembangannya yang terjadi di Italia pada sekitar 

tahun 1620 , kantata muncul dengan bentuk yang sederhana. Seiring 

berjalannya waktu, kantata awal mengalami perkembangan dengan 

bentuk yang lebih bebas yang biasanya terdiri dari adanya dua aria 

yang didahului oleh recitative. Pada abad ke 17, sebagian besar kantata 

Italia dalam periode ini  digubah untuk solo vokal atau satu suara, 

namun ada beberapa yang juga digubah dalam dua suara atau lebih.
2
 

Giacomo Carissimi (1605-1674) mengembangkan cantata da camera
3
 

menjadi musik yang lebih puitis dan didukung oleh harmonisasi yang 

lebih bebas dan iringan yang lebih variatif. Sejak saat itu selain kantata 

ditulis untuk solo vokal juga ditulis untuk dua atau tiga suara.
4
  

Pada awal abad ke 17 hingga akhir abad ke 18, kantata 

merupakan karya yang utama dalam musik kamar vokal di Italia. Akhir 

abad ke 17 kantata sekular sudah sangat mendominasi tetapi kantata 

sakral juga masih dapat ditemukan yang ditandai dengan beberapa 

bagian dalam unsur harmoni choral  yang sederhana hingga kompleks. 

Kantata sekular berkembang pesat di Perancis,Spanyol,Inggris dan 

sekitarnya.  

                                                             
1
 Leon Stein, Structure & Style: The Study and Analysis of Musical Forms, (New Jersey: 

Summy-Bichard Music, 1979),186 
2 Collin Timms, Nigel Fortune, Stanley Sadie,J.B Steane/Ellen T. Harris dan Gerald 

Waldman “Cantata” dalamThe New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley 

Sadie.Edisi ke-2.Jilid 5.(London: Mc Millan Publisher Ltd, 2001), 8 
3
 Kantata yang disajikan dalam ruangan kecil 

4
Oscar Thompson, ed., The International Cyclopedia of Music and Musicians, ninth 

edition (New York:Dodd,Mead,and Company, 1964) hal, 333-334  
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  Kantata sekular memiliki teks yang mengikuti aturan-aturan di 

Italia dan ditulis untuk sopran, terkadang juga menggunakan iringan 

obligato dengan instrumen solo seperti contohnya biola, harpa dan 

oboe. Kantata sakral ditulis untuk satu atau dua suara dengan iringan 

isntrumen atau untuk paduan suara yang dikombinasikan dengan solois. 

2. Bagian Kantata 

  Pada umumnya kantata terdiri dari beberapa bagian yang 

dinyanyikan oleh paduan suara dan solois. Bagian kantata yang paling 

utama adalah aria dan resitatif. 

a. Aria 

   Aria berasal dari bahasa Italia dengan kata ‘air’ (Perancis) serta 

‘ayre’ (Inggris) yang memiliki arti nyanyian tunggal. Aria adalah 

nyanyian tunggal dalam sebuah opera, kantata dan oratorio. 

Sebagian besar aria menggunakan iringan kontinuo yang 

berbentuk pengulangan (ritornello) di antara bagiannya. Pada tahun 

1640,aria menggunakan bagian instrumental diantara frase vokal. Akhir 

abad ke 17, aria memiliki bentuk sebagai berikut : 

a. ABB’ (kalimat kedua diulang, pada saat pengulangan kedua 

berakhir pada kadens) 

b. ABA (kalimat pertama yang diulang pada akhir lagu) 

Kedua bentuk di atas menjadi bentuk baku aria da capo yang 

mendominasi pada tahun 1680. Beberapa komponis yang menggunakan 

bentuk ini adalah Johann Sebastian Bach, Handel, dan Alessandro 

Scarlatti. 
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b. Resitatif 

Resitatif merupakan gaya bernyanyi deklamatis yang 

menyerupai orang berpidato.
5
 Cara bernyanyi ini berimplikasi pada 

penyimpangan ritmik dan nada. Selain dalam kantata, resitatif juga 

sering digunakan dalam karya opera.  

Resitatif memiliki beberapa bentuk yaitu : 

1) Stile recitativo yaitu istilah yang digunakan untuk nyanyian 

tunggal yang berasal dari opera Florentina.  

2) Recitativo accompagnata yaitu resitatif dengan iringan atau 

dikenal juga dalam istilah stromento. 

3) Recitativo secco yaitu resitatif dengan hentakan akor atau 

suara ilustratif sehingga menonjolkan ucapan penyanyi resitatif. Pada 

umumnya dilatarbelakangi dengan suara arpeggio dari alat musik 

harpa.
6
 

3. Tinjauan Contoh Karya Kantata  

   Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh karya kantata sakral 

yang menjadi referensi dalam penggarapan karya penulis.  

a. “Christ lag in Todesbanden” karya J.S. Bach 

 
        Gambar 2.1.  Christ lag in Todesbanden 

 

 
        Gambar 2.2 Christ lag in Todesbanden 

                                                             
5
 Stein, 190  

6 Stein, 190-191.  
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         Christ lag in Todesbanden merupakan salah satu kantata  karya Bach 

yang berbentuk kantata sakral pada tahun 1707. Pada bagian chorale 

mendapat pengaruh dari Martin Luther yang berdasarkan nyanyian katolik 

yang berbentuk chant berjudul “Victimae paschali laudes”. Dalam karya 

ini menggunakan konsep harmoni homofonik dan polifonik. Tangga nada 

yang digunakan tidak terlalu variatif, semua komposisi dimainkan dalam 

tangga nada E minor. 

 

 

b. “Herr, gehe nicht ins Gerich mit deinem Knecht” karya Johann 

Sebastian Bach 

            

      Gambar 2.3 “Herr, gehe nicht ins Gerich mit deinem Knecht” 
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      Gambar 2.4 “Herr, gehe nicht ins Gerich mit deinem Knecht” 

Dalam karya kantata Bach yang berjudul ”Herr, gehe nicht ins 

Gerich mit deinem Knecht” terdiri dari enam komposisi yaitu chorus-

recitative(alto)-aria-recitative(bass)-chorale. 

C. Paduan Suara 

1. Sejarah dan Perkembangan Paduan Suara 

Paduan suara adalah sekelompok penyanyi yang bernyanyi bersama 

baik dalam satu suara maupun dalam pembagian suara.
7
 Pembagian suara 

pada paduan suara yaitu : 

a. Sopran : Sopran berasal dari bahasa Latin yaitu superius yang memiliki 

arti jenis suara paling tinggi dalam musik polifonik abad ke 15.  

Sopran merupakan jenis suara wanita dengan wilayah nada yang paling 

                                                             
7
 Stephen Montague, “Choir” dalam dalamThe New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, ed. Stanley Sadie.Edisi ke-2.Jilid 5.(London: Mc Millan Publisher Ltd, 2001), 704. 
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tinggi.
8
 Sopran dapat terbagi menjadi sopran I dan sopran II. Wilayah 

nada sopran satu dimulai dari nada Bb3 sampai C6. Wilayah nada 

sopran II dimulai dari nada A3-G5
9
. 

b. Alto     : Pada awalnya alto adalah wilayah suara tertinggi dari pria 

dewasa yang sekarang disebut countertenor. Namun sekarang, alto 

merupakan jenis suara wanita dalam wilayah rendah. Alto dapat 

terbagi menajdi dua jenis yaitu alto I dan alto II. Wilayah nada alto I 

dimulai dari nada G3 sampai nada G5. Wilayah nada alto II dimulai 

dari nada F3 sampai nada F5
10

. 

c. Tenor    :  Tenor merupakan jenis suara pria dalam wilayah tinggi. 

Suara tenor dapat terbagi menjadi tenor I dan tenor II. Wilayah nada 

tenor I dimulai dari nada C3 sampai nada G5. Wilayah nada tenor II 

dimulai dari nada Bb2 sampai nada F3
11

.  

d. Bass     : Bass merupakan jenis suara pria dengan wilayah paling 

rendah. Bass dapat terbagi menjadi bass I dan bass II. Wilayah nada 

bass I dimulai dari naa Ab3 sampai nada D4. Wilayah nada bass II 

dimulai dari nada C3 sampai nada C4
12

. 

Paduan suara dapat bernyanyi dengan atau tanpa iringan musik. 

Paduan suara yang bernyanyi tanpa iringan alat musik disebut a cappella. 

Iringan musik untuk paduan suara dapat terdiri dari satu alat musik saja, 

beberapa, atau bahkan menggunakan satu orkestra penuh.  

2.   Jenis Paduan Suara 

Paduan suara dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam-macam 

jenis salah satunya berdasarkan anggota. 

 

 

                                                             
8 Owen Jander, Elisabeth Forbes, Stanley Sadie,J.B Steane/Ellen T. Harris dan Gerald 

Waldman “Soprano” dalam dalamThe New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley 

Sadie.Edisi ke-2.Jilid 23.(London: Mc Millan Publisher Ltd, 2001), 732. 
9 Hawey Ades, Choral Arranging (U.S.A: Shawnee Press,Inc, 1966),1 
10 Hawey Ades,1 
11 Hawey Ades,1 
12 Hawey Ades,1 
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a. Paduan Suara Umum   

Paduan Suara Umum adalah paduan suara yang beranggotakan pria 

dan wanita. Paduan suara ini terbagi dalam suara sopran, alto, tenor, 

dan bass.  

b. Paduan Suara Wanita 

Paduan Suara Wanita adalah paduan suara yang anggotanya terdiri 

dari para wanita yang hanya terbagi dalam dua suara yaitu sopran dan 

alto. Suara sopran dan alto dapat terbagi dalam sopran satu sopran 

dua, alto satu dan alto dua. 

c. Paduan Suara Pria 

Paduan Suara Pria adalah paduan suara yang anggotanya terdiri dari 

para pria yang hanya terbagi dalam suara tenor dan bass. Sama halnya 

dengan paduan suara wanita, paduan suara pria juga dapat terbagi dala 

suara tenor satu, tenor dua, bass satu dan bass dua.  

D. Orkes Kamar 

1. Pengertian Orkes Kamar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,orkes mempunyai arti 

kelompok pemain musik yang bermain bersama dalam seperangkat alat 

musiknya.
13

 Kata kamar (chamber) memiliki arti sebuah ansambel musik 

untuk ansambel vokal dan instrumen yang tampil pada perkumpulan kecil, 

biasanya di ruangan kecil atau rumah.
14

 Chamber juga dapat berarti 

sebuah tempat pertunjukan musik yang berasal dari kata chambre dari 

bahasa Perancis yang berarti ruangan kecil
15

. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa orkes kamar 

adalah sebuah orkestra (grup dari para musisi) yang bermain di dalam 

ruangan kecil dengan jumlah pemain yang terbatas.   

 

                                                             
13 Ebta Setiawan, “orkes”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/orkes. 

(diakses 22 Juni 2016). 
14

 Eva Ciabattoni,” A Short History of Chamber Music”, 

https://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article_id=36957, (diakses 5 Agustus 2016) 

 

http://kbbi.web.id/orkes
https://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article_id=36957
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2. Sejarah Singkat Orkestra 

Para musisi pada zaman dahulu sering berkumpul untuk bermain 

musik bersama dengan menggunakan instrumen apapun yang ada di 

sekitar mereka seperti instrumen lute, harpa dan yang lainnya.  

Pada zaman Renaisance awal, terdapat kata “consort” yang memiliki 

arti sebuah grup dari instrumen. Komposer pada zaman renaisance 

biasanya tidak menuliskan nama instrumen yang akan digunakan, akan 

tetapi sekitar tahun 1600an muncul seorang komposer bernama Claudio 

Monteverdi di Italia yang memiliki pola pemgorganisasian instrumen 

layaknya orkestra zaman sekarang. 

Pada zaman Barok,biasanya terdapat direktur musik yang berdiri dan 

mengkondak orkestra tersebut. Dalam zaman Barok, jumlah pemain 

orkestra relatif lebih sedikit seperti Bach yang hanya memiliki delapan 

belas pemain dan Handel 30 orang pemain dalam penyajian musiknya. 

Musik utama dalam orkestra Barok berasal dari instrumen keyboard, 

dengan harpsichordis atau organis yang berperan sebagai pemimpin. 

Pada zaman Renaisance instrumen gesek mulai mengalami pembagian 

menjadi empat bagian yaitu biola satu, biola dua, cello, dan contrabass. 

Instrumen tiup juga mulai muncul sebagai subordinat instrumen gesek. 

Pada zaman Klasik, instrumen gesek menjadi instrumen yang sangat 

penting. Para komposer pada zaman klasik juga mulai mengkombinasi 

instrumen untuk mendapatkan perbedaan suara. Dalam zaman ini juga 

mulai muncul adanya concertmaster yaitu pemain biola pertama yang 

menjadi pemimpin penyajian orkestra setelah seorang direktur musik yang 

biasanya memimpin di depan menggunakan baton.  

Seiring berjalannya waktu, orkestra mulai berkembang menjadi 

ukuran yang besar yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pemain 

dalam orkestra tersebut. Pada abad ke-19 menjadi awal mulai masuknya 

instrumen tiup logam seperti halnya trombone.  

Abad ke-20 perkembangan orkestra menjadi lebih bebas dan 

eksperimentatif. Komposer mulai mengembangkan orkestra dalam 
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berbagai macam instrumen dan lebih memilih untuk ukuran orkestra 

medium. Tak hanya itu, tak sedikit pula komposer yang mereduksi 

orkestra dengan ukuran yang lebih kecil (orkes kamar). 

E. Instrumen yang  Digunakan 

Dalam komposisi kantata ini, penulis akan menggunakan orkes 

kamar yang terdiri dari instrumen gesek (strings section), instrumen tiup 

kayu (woodwinds section), instrumen tiup logam (brasswinds section), 

instrumen perkusi (percussion). Alat musik yang akan digunakan dalam 

orkes kamar ini antara lain biola, biola alto, cello, contrabass, fluit, oboe, 

trumpet, trombone, horn, timpani, harpsichord dan cymbal. Berikut ini 

akan dipaparkan masing-masing bagian : 

1. Instrumen Gesek (Strings Section)  

                         

   Gambar 2.5 Biola                        Gambar 2.6 Biola Alto 

 

       

     Gambar 2.7 Cello            Gambar 2.8 Contrabass 

    Dalam strings section, terdiri dari empat instrumen yaitu biola 

yang terbagi biola satu dan biola dua, biola alto, cello, dan 

contrabass. Alat musik ini menggunakan senar atau dawai untuk 
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menghasilkan suara dan dimainkan dengan cara digesek dengan 

alat yang bernama bow. 

 

2. Instrumen Tiup Kayu (Woodwinds Section) 

                 

            

         Gambar 2.9 Flute         Gambar 2.10 Clarinet in Bb 

   

       Gambar 2.11 Oboe             Gambar 2.12 Bassoon 

   Woodwinds Section terdiri dari alat musik tiup yang berbahan 

kayu diantaranya flute, clarinet in Bb, oboe, dan bassoon. Alat 

musik ini mempunyai klep-klep suara yang menghasilkan suara 

dengan cara ditekan agar menghasilkan nada-nada tertentu. Alat 

musik tiup kayu mempunyai reed atau mouthpiece sebagai media 

untuk meniup.  Dalam komposisi ini penulis hanya menggunakan 

flute dan oboe pada woodwinds sections. 
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3.  Instrumen Tiup Logam (Brasswinds Section) 

                                          

                       Gambar 2.13 Trumpet               Gambar 2.14 Tuba 

                 

     Gambar 2.15 Horn               Gambar 2.16 Trombone 

     Brasswinds section terdiri dari alat musik tiup yang berbahan 

logam diantaranya, trumpet, trombone, horn. Alat musik ini 

menggunakan mouthpiece yang terbuat dari logam dan tidak 

memiliki klep yang banyak seperti pada instrumen tiup kayu. 

Alat musik tiup logam ini dapat menghasilkan overtone series. 

Dalam komposisi ini penulis hanya menggunakan trumpet, 

trombone dan horn pada brasswinds section 

4. Instrumen Perkusi (Percussion Section) 

   

                     

  Gambar 2.17 Timpani             Gambar 2.18 Cymbal 
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Percussion section terdiri dari instrumen yang dimainkan 

dengan cara dipukul. Instrumen yang umum digunakan dalam orkes 

kamar adalah timpani dan cymbals.  

F. Rencana Komposisi 

Komposisi yang akan disusun adalah kantata untuk paduan suara 

umum dengan iringan orkes kamar. Dalam kantata ini terdapat lima 

movement yaitu: 

1. “Prelude”  

 Kata ‘prelude’ berasal dari kata praeambulum dalam bahasa 

Latin. Prelude merupakan komposisi musik yang dimainkan sebagai 

bagian pembukaan
16

.  

Dalam kantata ini juga terdapat komposisi prelude untuk 

menjadi komposisi pembukaan. Prelude pada kantata ini dibuat 

dengan struktur introduksi-A-transisi-B-development-retransisi-

postlude. 

 

2. “Haleluya, Puji Dia!” 

      Movement kedua pada kantata ini berjudul “Haleluya, Puji Dia!”. 

Dalam komposisi ini akan menceritakan tentang pujian kepada Tuhan 

sebagai bentuk ucapan syukur manusia karena Allah telah 

memberikan suatu hidup baru yang penuh pengharapan kepada 

umatNya melalui Tuhan Yesus. Ucapan syukur dan kegembiraan 

manusia diekspresikan dengan puji-pujian dalam sebuah komposisi 

yang bermain dalam tangga nada mayor, tempo relatif cepat dan pitch 

yang sedang, ritme yang berubah-ubah, harmoni yang disonan, dan 

volume yang cukup keras. Pada bagian ini menggunakan tonalitas D 

Mayor. Tonalitas D Mayor menggambarkan kemegahan suatu puji-

pujian kepada Tuhan. 

 

                                                             
16

 Agastya Rama Listya, A-Z Direksi Paduan Suara (Jakarta : Yayasan Musik 

Gereja,2007), 120 
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3. “Janganlah Takut!” 

      Movement ketiga pada kantata ini terdiri dari resitatif dan aria yang 

berjudul “Janganlah Takut!”. Dalam bagian ini akan mengajak manusia 

untuk tidak takut dan bimbang walaupun sedang mengalami banyak 

pergumulan, melainkan tetap berharap kepada Allah karena Ia akan 

selalu menolong dan menopang.  

 

4. “Ajarku Percaya” 

       Movement keempat pada kantata ini berjudul “Ajarku Percaya”. 

Dalam bagian ini juga terdiri dari resitatif dan aria yang akan 

menceritakan tentang manusia yang harus belajar percaya dan berserah 

penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sekalipun membiarkan 

dan meninggalkan manusia apapun yang terjadi. Komposisi ini dalam 

tonalitas A Mayor. Tonalitas A Mayor menggambarkan kepercayaan 

kepada Tuhan
17

. 

 

5. “Selalu Ada Harapan” 

   Movement kelima yang merupakan movement terakhir dalam 

kantata ini berjudul “Selalu Ada Harapan”. Bagian ini menceritakan 

tentang firman Tuhan yang menceritakan bahwa Tuhan selalu 

mempunyai rancangan kebaikan bagi manusia. Masa depan indah dan 

harapan manusia akan selalu ada serta tak pernah hilang jika manusia 

mau berpengharapan di dalam Tuhan sehingga manusia tak perlu 

khawatir dan tetap tenang dalam menghadapi setiap pergumulan . 

Ekspresi kedamaian dan ketenangan dihasilkan oleh musik dalam 

tangga nada mayor, tempo yang lambat, pitch yang sedang, ritme yang 

mengalir, harmoni konsonan, dan volume yang lembut.  Pada bagian 

ini akan bermain dalam tonalitas A Mayor. Tonalitas A Mayor 
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menggambarkan sebuah ungkapan cinta, pengharapan, dan 

kepercayaan kepada Tuhan.
18
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