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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

 Dalam bab ini akan dipaparkan dua hal utama yaitu kajian 

deskriptif ibadah GKJ, kajian budaya dan kajian repertoar. Kajian deskriptif akan 

memaparkan dasar litugi GKJ dan elemen ibadah yang digunakan, kajian budaya 

akan memaparkan budaya Jawa. Kajian repertoar akan memaparkan analisis 

repertoar terhadap komposisi yang digunakan dalam ibadah, selain itu akan 

dianalisis juga elemen-elemen ibadah lainnya. 

 

A. KAJIAN DESKRIPTIF IBADAH GKJ 

1. Liturgi GKJ 

GKJ memiliki lima karakteristik dasar dalam ibadah yaitu mengalir 

dinamis, komunal, dialogis, anamnesis (penyelamatan Allah), dan simbolis. 

Disebut mengalir dinamis karena setiap unsur dalam liturgi terangkai satu 

dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan pemahaman iman yang 

diyakini umat. Karakter komunal berarti suatu perayaan yang dijalankan 

secara bersama-sama oleh umat. Rangkaian liturgi yang tersusun secara 

dialogis bertujuan untuk memperagakan perjumpaan antara umat dengan 

Allah. Disebut anamnesis karena peristiwa penyelamatan Allah tidak hanya 

dimengerti, tetapi juga dihayati atau dirasakan dengan memperagakan 

kembali peristiwa penyelamatan itu melalui ibadah / liturgi GKJ. 

Penggunaan secara simbolis pada perabot-perabot liturgi dimaknai bahwa 

Allah sendiri yang berprakarsa menyelamatkan manusia yang berdosa.
1
 

Berdasarkan kakarteristik tersebut, terdapat 4 bagian utama tatanan 

/ pola dasar ibadah GKJ, yaitu Berhimpun, Pelayanan Sabda, Pelayanan 

Meja (Ekaristi dan persembahan) dan Pengutusan. Bila kita mengacu pada 

kitab Yesaya 6, dapat kita lihat dan refleksikan bahwa pada ayat 1, 2 dan 4 

merupakan gambaran dari kisah Yesaya yang mendapat panggilan dari 

                                                           
1
 Tim Liturgi GKJ, Menuju Pembaruan Liturgi Gereja Kristen Jawa, (tth), 7-9 
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Allah dan saat ini menjadi bagian dari panggilan beribadah pada peribadatan 

kini. Pada ayat yang ke 3 terdapat bentuk pujian, ayat ke 5 merupakan 

bentuk pengakuan dosa, ayat 7 adalah pengampunan dosa dari Allah kepada 

Yesaya, sedangkan ayat  8 dan 9 merupakan bentuk dari pengutusan.  

Tatanan tersebut terdapat di dalam liturgi GKJ dengan berbagai 

macam urutan yang berbeda pada tiap-tiap gereja. GKJ memiliki beberapa 

pola liturgi yang pernah dan masih dikembangkan di tengah jemaat seperti 

liturgi Baku I, II, III, serta Liturgi Leksionari Variasi I, II.
2
 Di lingkungan 

GKJ, rata-rata gereja masih menggunakan pola liturgi baku satu, tetapi yang 

digunakan pada tata Ibadah Kreatif Bahasa Jawa menggunakan pola liturgi 

baku dua. Penulis menggunakan pola liturgi baku dua dikarenakan 

penggunaan liturgi baku dua masih jarang dilakukan di lingkungan GKJ 

karena jemaat cenderung mengira pola liturgi baku dua seperti liturgi di 

GKI, padahal GKJ memiliki 5 variasi liturgi yang bisa digunakan tiap 

minggunya. Selain itu pola liturgi baku dua dipilih sebagai penunjang 

Ibadah Kreatif karena masih jarang digunakan di GKJ khususnya pada 

Ibadah Jawa.  

Pola liturgi baku dua meliputi Votum dan Salam, Pujian, 

Pengakuan Dosa, Berita Anugerah dan Petunjuk Hidup Baru, Nyanyian 

Kesanggupan, Doa Syukur dan Syafaat, Pelayanan Firman, Sahadat, 

Persembahan, Doa Persembahan dan Penutup, Nyanyian Akhir Kebaktian, 

Berkat, dan Nyanyian Penutup.  

 

2. Elemen Ibadah 

 Dalam sebuah ibadah, keterlibatan pelaku dan pelayan liturgi 

memiliki peranan yang penting. Pelaku liturgi ditujukan bagi umat atau 

jemaat yang menjadi pelaku utama dalam liturgi, dan merekalah yang 

berkumpul untuk memuji serta menyembah Tuhan Allah Sang Penyelamat. 

Umat mengekspresikan iman, rasa syukur dan kerinduannya untuk 

                                                           
2
 Tim Liturgi GKJ, 18 
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bersekutu dengan Tuhan dan sesama melalui kehadirannya dalam ibadah 

tanpa paksaan dari pihak manapun. 

 Peran pelayan liturgi sama pentingnya dengan peran Umat dalam 

ibadah. Elemen yang termasuk dalam pelayan liturgi adalah penerima tamu 

(usher), pemimpin ibadah (majelis, primus, liturgos), cantoria, paduan suara 

(wiraswara), pemusik, dan pengkotbah. 

 Penerima tamu berperan untuk menyambut umat saat tiba di 

tempat ibadah, memberikan salam serta sapaan hangat supaya umat yang 

datang bisa merasakan damai sebelum memulai ibadah, membantu umat 

untuk mendapatkan tempat duduk di dalam ruangan ibadah. Peran penerima 

tamu akan sangat membantu apabila ada umat yang baru pertama kali 

datang di gereja tersebut serta membutuhkan bantuan dalam mencarikan 

tempat duduk ataupun membantu memberikan informasi tentang lokasi-

lokasi di sekitar lingkungan tempat ibadah. 

 Pemimpin ibadah, dalam hal ini ditujukan bagi majelis yang 

bertugas sebagai primus, liturgos dan majelis yang bertugas sebagai 

pemimpin persembahan. Para pemimpin ibadah tersebut bertugas 

menjalankan alur ibadah berdasarkan liturgi yang ada dan bertanggung 

jawab untuk menjaga kelancaran ibadah supaya peralihan tiap unsur ibadah 

dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Pemahaman akan 

liturgi ibadah yang akan dilaksanakan sangat penting untuk dipersiapkan 

oleh para pemimpin ibadah yang akan bertugas. 

 Cantoria merupakan petugas yang berperan sebagai seorang 

penyanyi tunggal atau solo, yang menyanyikan bagian tertentu dalam liturgi 

yang telah dibuat dalam sebuah ibadah. 

 Paduan suara (wiraswara) merupakan orang-orang yang telah 

dipersiapkan untuk memandu jemaat untuk menyanyikan nyanyian dalam 

ibadah, khususnya pada lagu-lagu yang masih baru dikalangan jemaat. 

Selain membantu, paduan suara bertugas untuk membantu dan mendukung 

jemaat dalam bernyanyi. 
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 Pemusik memiliki peran yang sangat krusial dalam sebuah ibadah. 

Mereka adalah kelompok yang menjadi motor dalam sebuah ibadah. 

Pemusik bertanggung jawab mengiringi jemaat selama menyanyikan lagu 

dalam sebuah ibadah. 

 Pengkotbah atau pendeta bertanggung jawab dalam menyampaikan 

firman Allah melalui kotbah secara jujur dan terbuka, mengusahakan 

keseimbangan seluruh fungsi kotbah, yaitu penafsiran ayat dan pesan 

pastoral bagi jemaat sehingga iman jemaat dapat bertumbuh melalui kotbah 

yang disampaikan.  

Peran pelaku dan pelayan liturgi akan lebih efektif bila didukung 

oleh tim atau komisi ibadah yang ada di gereja. Komisi ibadah merupakan 

bagian dari majelis gereja yang bertanggung jawab dalam memperhatikan, 

mempersiapkan, merancang dan menata konsep ibadah tiap minggunya, 

mengusahakan supaya ibadah dapat membangun iman jemaat. 

 

B. KAJIAN BUDAYA JAWA 

1. Komposisi Jawa 

 Gamelan dan lagu Jawa merupakan bagian dari komposisi Jawa 

yang saling terkait satu sama lain. Penggunaan gamelan tidak lepas dari 

kehidupan orang Jawa dan telah menjadi identitas bagi orang Jawa. 

 Gamelan berasal dari bahasa Jawa “gamel” yang berarti menabuh 

atau memukul diikuti dengan akhiran “an” yang memberikan kata sifat 

benda. Gamelan juga bisa berarti menabuh atau memukul alat musik secara 

bersama-sama dalam satu kesatuan .
3
 Gamelan juga bisa diartikan dengan 

tetabuhan yang berarti ditabuh sehingga untuk memainkan gamelan dengan 

cara ditabuh.
4
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gamelan 

merupakan seperangkat alat musik Jawa yang terdiri atas saron, bonang, 

rebab, gendang, gong, dan lainnya. Pada ibadah Kreatif Jawa, instrumen 

                                                           
3
 http://gamelan.web.id/index.php diakses pada tanggal 11 Agustus   2015 

4
 M. Siswanto, Tuntunan Karawitan I, (Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi 2012), 5 

http://gamelan.web.id/index.php
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gamelan yang dipakai adalah kendhang, kethuk-kempyang, kenong, kempul, 

gong, balungan (saron,peking,demung), slenthem, gambang dan bonang 

(penerus, barung). 

Gamelan yang ada di Indonesia terdiri dari dua laras yaitu laras 

slendro dan laras pelog. Laras slendro terdiri dari 5 nada yaitu 1 2 3 5 6, 

sedangkan laras pelog terdiri dari 7 nada yaitu 1 2 3 4 5 6 7. Tiap laras 

gamelan memiliki beberapa macam pathet. Pathet adalah susunan nada 

dalam suatu laras yang dapat menimbulkan nuansa tertentu.
5
 Pathet bisa 

diartikan sebagai kunci pada musik, penentuan tangga nada apa yang ingin 

digunakan dan berkaitan dengan penentuan wilayah atau tinggi rendahnya 

nada.
6
  

Laras slendro dan pelong masing-masing memiliki 3 macam pathet 

yaitu slendro pathet songo(9), slendro pathet nem(6) dan slendro pathet 

manyura, sedangkan laras pelog yaitu pelog pathet lima(5), pelog pathet 

nem(6) dan pelog pathet barang. Pada laras pelog pathet lima(5) memiliki 

tangga nada 5 6 1 2 4 5 dengan tonika pada nada 5, laras pelog pathet 

nem(6) memiliki tangga nada 2 3 5 6 1 2 dengan tonika pada nada 2, dan 

laras pelog pathet barang bertangga nada 6 7 2 3 5 6 dengan tonika pada 

nada 6. 

Pemakaian laras slendro jarang dipakai dalam sebuah ibadah, dan 

tidak semua gereja memiliki gamelan dengan laras slendro. Pemakaian 

gamelan laras pelog lebih banyak digunakan seperti pada ibadah Kreatif 

Jawa ini bahkan keseluruhan lagu dalam ibadah menggunakan gamelan 

dengan laras pelog.  

 

 

 

                                                           
5
 Pono Banoe, Kamus Musik, (Kanisius 2003), 327 

6
 Suwarna, Buku Ajar Seni Tembang, (Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2012),  63 
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2. Busana, Bahasa dan Dekorasi Jawa 

 Pemakaian busana adat Jawa yang dipakai dalam ibadah Jawa 

menggunakan busana khas Jawa yaitu beskap bagi pria serta kebaya bagi 

wanita. Seluruh petugas dari penerima tamu hingga pengkotbah 

menggunakan busana adat Jawa yang digunakan sebagai sarana penunjang 

suasana ibadah Jawa dan menimbulkan kesan formal dan sakral pada ibadah 

yang berlangsung. 

 Penggunaan bahasa Jawa dipakai sebagai bahasa pengantar pada 

keseluruhan liturgi. Penggunaan bahasa pengantar Jawa pada seluruh ibadah 

dikarenakan bahasa Jawa memiliki kekayaan unggah-ungguh atau tata 

krama dalam tata bahasanya (sesuai dengan tingkat kedudukan), serta 

menunjukan kewibawaan bagi pembicaranya.
7
 Bahasa Jawa yang semakin 

terlindas oleh bahasa asing merupakan tantangan bagi GKJ sebagai gereja 

yang beridentitaskan Jawa dan wajib melestarikan bahasa Jawa melalui 

ibadah tiap minggunya. 

 Dekorasi pada ruangan ibadah dalam sebuah ibadah Jawa menjadi 

faktor penunjang yang ikut menguatkan nuansa Jawa dalam ruang ibadah. 

Pemakaian kain jarik yang dipasang pada tiang gedung serta pemasangan 

gunungan wayang pada bagian depan altar ibadah memberikan kesan yang 

baru bagi jemaat yang hadir pada ibadah. Penggunaan lampu (lighting) yang 

menyorot ke arah pemain gamelan serta altar memberikan kesan agung dan 

megah sehingga ruangan ibadah terasa nyaman untuk beribadah. 

 

C. KAJIAN REPERTOAR 

 Analisis Komposisi lagu yang dinyanyikan dalam Ibadah Jawa 

telah dipilih dengan mengutamakan lagu berbahasa Jawa dengan nada 

pentatonis Jawa berlaras pelog untuk memperkuat kekhasan budaya Jawa 

                                                           
7
 Sutarno, Penerjemahan Alkitab dalam Bahasa Jawa (Yogyakarta: Taman Pustaka 

Kristen  2012), Serba-serbi di sekitar Kehidupan Orang Jawa Sebagai Konteks Berteologi, 12. 
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didalam ibadah. Keseluruhan lagu dalam ibadah menggunakan instrumen 

gamelan sebagai pengiring lagu. 

1. Nata Agung 

| # . ! Jf75 | 4 . . Jf34 | 5 7 7 Jf!7 | ! . . . | 
 1. Na  -  ta   A   -  gung        mang - rani     ba-wa   -   na  

 2. Na  -  ta   ja   -  gad          sa   -  wegung sinem -  bah 

 | 5 . 4 fJ5! | 7 . . fJ!# | ! 7   5 Jf45| 3 . .    
 1. Am - beg dar  -  ma           a  -    sih mring pra  da -  sih     

            2. Sa  -  in-deng  -  ing          bu  -    mi   a  -  ngake  -  ni 

   Jf#$ | # ! . Jf75 | 4g J.5 3 4 | 5 . 7 Jf!7 | 5 . 0   
   1. Dhamparing       Na  -    ta       langgeng  sa -   la – mi  -  nya 

   2. Sang  Kristus      Na  -    ta       Pa –ne  - bus - ing  do   - nya 

   5 | 7g J.! h# J$% | # . 7 Jf!7| 5 . 3  5 | 4 . 0   
  1. Ja -  gad       mus  -      na      Gus-ti      te  -   tep  mu - lya 

  2. Nu - sa         bang -      sa      samya    sung   u  -  pe  -  ti 

   5 | 7g  ! . Jf34 | 5 . 4 5 | f7 ! 6  ! | 7 . .   
 1.Hyang ma   -        lu  -  hur       Gusti     lang- geng mur-ba,    

 2.Mring Sang          Na   -  ta    gung mur- ba      ba  - wa - na, 

   7 | !f  7 . Jf45 | 7 . 5 3 | 4g J.5 3  1 | 3 . .  . + 

1.Hyang  ma    -        lu -  hur       Gusti     lang -  geng mur – ba. 
2.Mring Sang           Na   -  ta    gung mur- ba      ba  -  wa – na. 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

1. Raja Agung, menguasai seluruh bumi,  

Penuh kemuliaan, Tuhan Maha Kasih 

TahtaNya abadi selamanya 
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Alam musnah, Tuhan tetap hidup (mulia) 

Sang Maha Luhur, Tuhan Raja Abadi 

2. Alam raya, menyembah padaNya 

Seluruh bumi mengakuiNya 

Tuhan Yesus Kristus penebus dunia 

Nusa Bangsa menaikkan sembah 

Bagi Sang Raja penguasa bumi 

 

a) Latar Belakang Lagu 

Lagu “Nata Agung” diambil dari buku lagu Kidung Adi nomor 404 

yang merupakan terjemahan dari buku Madah Bakti nomor 510 yang 

berjudul Raja Agung. Lagu dan syair “Nata Agung” diciptakan oleh J.B 

Sukodi. Kedua buku lagu merupakan buku yang diterbitkan oleh Pusat 

Musik Liturgi (PML) Yogyakarta. Sedangkan untuk notasi gamelan 

sebagai musik pengiring ibadah diambil dari Buku Balungan jilid II 

terbitan PML. 

 

b) Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1: abaaaa 

Bait 2: ababaa 

Bahasa Jawa 

Pola Metrikal Syair 10.10.11.10.10.10 

 

c) Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Lagu ini dinyanyikan sebagai lagu 

pembuka dalam ibadah dengan tujuan 

untuk memuji Tuhan sebagai Raja Agung 
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yang menguasai seluruh bumi dan segala 

isinya serta menyambut kehadiran Tuhan 

Allah didalam ibadah. 

Pokok Ajaran 1) Bait 1 merupakan bentuk pernyataan 

bahwa Tuhan Allah adalah Sang Raja 

Agung yang bertahta di seluruh bumi dan 

segala zaman serta maha kasih dan maha 

luhur.  

2) Bait 2 menyatakan pujian sembah serta 

pengakuan umat kepada Tuhan Yesus 

Sang Penebus dunia dan penguasa alam 

semesta dan seluruh umat menyembah 

kepadaNya 

 

d) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat Sukat 4/4 

Tempo Agung (60-70)  

Nada Dasar Do=Bes 

Melodi Pentatonis Jawa 

Laras Pelog pathet Nem 

Struktur Teknik dan Makna 

Teologi 

1) lagu ini memiliki laras Pelog pathet 

Nem yang bertonika pada nada 2 (baca : 

loro/ro) dengan menggunakan tangga 

nada 2 3 5 6 1 2 pada notasi gamelan. 

2) bernuansa agung dengan tempo 

sedang yang memberikan kesan megah 

pada saat pembawaan lagu, yang 

menandakan kehadiran dan keagungan 

Tuhan . 
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3) dimulai oleh gamelan sebagai intro 

sebelum memasuki lagu. 

Pembawaan Lagu Lagu hanya dinyanyikan 2 bait dengan 

satu suara (unison) 

 

2. Gusti Nyuwun Kawelasan 

 

00 1 jj| 1i j.u 1i 3 | 4 . 4 4 | 5f j.4 3 1 | u . . 
       Gus – ti                                  nyuwun ka   -     welas - an 

    5 | 5i j.4 5i 4 | 3 . 3 3 | 3f  1 u 1 | 3 . . .| 
      Gus  -  ti                                 nyuwun  ka   -    welas - an 

          | 1jh j.u 1 5 | 4g . 3 3 | 3 j.3 4 5 | 7 . . . | 
         Sang            Kristus           nyuwun    kawelas  -  an 

      | !i j.7 ! 7 | 5 . 5 5 | 5  4 3f 4 | 5 . . . | 
       Sang           Kristus      nyuwun  ka – we-las -    an 

      | 1i j.u 1i 3 | 4 . 4 4 | g5 j.4 3 1 | u . . 
                Gus            –        ti      nyuwun   ka   -    welas  - an 

    5 | 5f j.4 jh45 4 | 3 . 4 u | 1h  . 4 . | 3 + 
              Gus – ti         nyu    -    wun     kawe -  las       -              an 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

 1. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah 

    Kristus kasihanilah, Kristus kasihanilah 

    Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah 

a) Latar Belakang Lagu 

  “Gusti Nyuwun Kawelasan” diambil dari buku lagu 

Kidung Adi nomor 173 yang merupakan terjemahan dari buku Madah 

Bakti nomor 620 yang berjudul Tuhan Kasihanilah Kami. Lagu diciptakan 

oleh J.B Sukodi, dan syair diambil dari Tata Perayaan Ekaristi. 
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 b) Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima aaaaaa 

Bahasa Jawa 

Pola Metrikal Syair 8.8.9.9.8.8 

 

c) Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu menunjukan rasa penyesalan 

umat akan dosanya dan memohon belas 

kasihan dari Tuhan. 

Pokok Ajaran Permohonan belas kasih serta 

pengampunan dosa dengan penuh tulus 

hati kepada Tuhan, dengan rasa 

penyesalan yang mendalam akan 

perbuatan dosanya, lagu ini mengajarkan 

dan mengingatkan kita untuk selalu 

berdoa dan memohon kepada Tuhan. 

 

d) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo 60-70 (menyesuaikan tempo kendhang) 

Nada Dasar Do=F 

Melodi Pentatonis Jawa 

Laras Pelog pathet Barang 

Struktur Teknik dan Makna 

Teologi 

1) lagu ini memiliki laras Pelog pathet 

Barang yang bertonika pada nada 6 (baca 

: nenem/nem) dengan menggunakan 
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tangga nada 6 7 2 3 5 6 pada notasi 

gamelan. 

2) bertempo lambat sedang untuk 

mendukung suasana hati umat dalam 

menyesali dosanya. 

3) nada yang berwarna kuning terdapat 

repetisi yang sama dan menandakan 

pengulangan kata “nyuwun kawelasan” 

atau kasihanilah kami yang diulang 

sebanyak enam kali sebagai bentuk 

pengakuan dosa dari umat kepada Tuhan 

dengan penuh khidmat dan dengan hati 

yang hancur luluh memohon 

pengampunan dosa. 

Pembawaan Lagu  Lagu ini hanya dinyanyikan satu kali 

dengan satu suara (unison) 

 

3. Rawuha Roh Kang Suci 

 

  3 jg3j 4 | 3 j.j 3 | jg6j 7 gj7j ! | 7 . | 
 1. Ra -wu   -    ha      Roh  kang   su     -    ci 

 3. Roh-ing      Pang  -li  - pur      tu      -    hu 

 5. Pa-dhang    mul  -  ya   su   -  mu     -   nu   

   7 jg!j # | # gj$j # | !   jg6j ! | 7 . | 
1. pa- ring      cah-ya     -   ning   swar  -  gi 

3. Ta -mu        pa –ring      ra   -  ha      -  yu 

5. me-nuh   -   i   ma      -   nah    tu      -  hu  

   7 jg7j # | ! gj7j 5 | 4   jg5j 4 | 3 . + 
       1.  pe- cah    -   ing su    -     nar     a    -      di 

 3. re – sep       a – srep        ing    kal   -     bu 
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 5. pa  -ra          u – mat        wi -  neng  -    ku 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

 1. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi 

3. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pecinta tanpa pamrih 

5. O cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba 

 

a) Latar Belakang Lagu 

  “Rawuha Roh Kang Suci” diambil dari buku lagu Kidung 

Adi nomor 378 yang merupakan terjemahan dari buku Madah Bakti nomor 

749 yang berjudul Roh Ilahi Terangi Kami. Lagu diciptakan oleh J.B 

Sukodi, dan syair diambil dari Buku Bacaan Misa. 

 

 b) Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1: aaa 

Bait 3: aaa 

Bait 5: aaa 

Bahasa Jawa 

Pola Metrikal Syair Bait 1: 7.7.7 

Bait 3: 7.7.7 

Bait 5: 7.7.7 

 

c) Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu menjelaskan tentang kehadiran  

Roh Kudus ditengah-tengah jemaat 

supaya mendapatkan hikmat sebelum 

menerima firman Tuhan. 

Pokok Ajaran Kehadiran Roh Kudus didalam ibadah 

yang menyertai para umat diekspresikan 
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melalui pujian sebagai bentuk 

permohonan penyertaan Roh Kudus. 

 

d) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat sukat 2/4 

Tempo 75-85 (menyesuaikan tempo kendhang) 

Nada Dasar Do=Bes 

Melodi Pentatonis Jawa 

Laras Pelog pathet Nem 

Struktur Teknik dan Makna 

Teologi 

1) lagu ini memiliki laras Pelog pathet 

Nem yang bertonika pada nada 2 (baca : 

loro/ro) dengan menggunakan tangga 

nada 2 3 5 6 1 2 pada notasi gamelan. 

2) bertempo sedang cepat untuk 

menandakan kehadiran Roh Kudus ke 

atas para umat. 

3) lagu ini bertujuan untuk 

mempersiapkan hati dan pikiran umat 

sebelum menerima firman Tuhan, serta 

umat dapat mengarahkan hatinya dan 

tetap berfokus pada Tuhan saat 

penyampaian kotbah. 

Pembawaan Lagu  Lagu ini hanya dinyanyikan tiga kali 

dengan satu suara (unison) 

 

4. Pisungsung Caos Sokur 

.j # | j#j !  j%j $  #  j.j # | j#j !  j#j $  %   $  |  #   !  j7j 4  j.j 4 | 
1. Swa-wi   a – nyawis-na        pi -  sungsung sanya-ta ‘      ji     -    wa      ra -  ga kon   -  juk  

2. Sengkut nggen makarti       ing    sa   - lir –ing kardi ’    da     -  dya       margi  lu   -    ber -  

3. Gus- ti    Maha  Luhur        ku  -   la    caos  so – kur ‘    da     -  dos       srana  Pa   -     du -   
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    | j5j 3  j4j 5  7  j.j 5 | j7j 3  j4j 5  7  j.j 7 | 
1.       mring Hy.MaKwasa ’    wu  –jud   u – cap sokur       wit    

2.        –ing berkah Gusti ‘        sa   - wa – rining karya        tan 

3.        – ka pi -  nuji  - a ‘        kar  - santa     bina - bar        sab- 

    | j!j 7  j5j 7  !   4  |  5   7   !   j3j 3 | j.j 1  j5j 4  3   + 
1          berkah-Nya mancur ’   sa   -    ben       a  -   ri       berkah         da – tan se - pi 

2.           ana  kang nistha ‘       a    -    keh       si  -  thik    mesthi         mu – kara  - bi 

3.          da-Nya kawedhar ‘     Kra -   ton       swar- ga     rawuh          a - neng donya  

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

1. Mari kita persembahkan jiwa dan raga kita pada Tuhan sebagai wujud 

ucapan syukur karena berkatNya telah tercurah tanpa henti di setiap 

hari 

2. Bertekun dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi 

berkat dalam setiap karya kita, banyak sedikit tetap jadilah berkat 

3. Tuhan Maha Luhur, kami mengucap syukur, namaMu terpujilah dan 

firmanMu tersebar di bumi hingga K’rajaanMu datang ke dunia 

 

a) Latar Belakang Lagu 

  Nyanyian “Pisungsung Caos Sokur” yang berarti 

Persembahan Ucap Syukur. Syair dan nada lagu ini diciptakan oleh Amrih 

Gunarto pada tanggal 26 Juli 2015 yang didasarkan dari beberapa lagu dari 

Kidung Pasamuwan Kristen Enggal (KPKE). Sedangkan notasi gamelan 

menggunakan notasi dari gendhing Lancaran “Sengkut Tandhang Gawe” 

yang diambil dari buku Lima-Lima Budaya GKJ Salatiga. 

 

 b) Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1: aabc 

Bait 2: aaba 

Bait 3: abbb 

Bahasa Jawa 

Pola Metrikal Syair Bait 1: 12.11.12.10 
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Bait 2: 12.11.12.10 

Bait 3: 12.11.12.10 

 

c) Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu menjelaskan tentang rasa 

syukur umat atas segala berkat yang telah 

diberikan Tuhan kepada kita. 

Pokok Ajaran Para umat Allah wajib mengucap syukur 

didalam segala aspek kehidupannya, dan 

persembahan bukan hanya masalah uang 

namun mempersembahkan jiwa dan raga 

kita untuk menuruti firman Allah 

merupakan salah satu wujud umatNya 

dalam mengucapkan syukur. 

 

d) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo 80-90 (menyesuaikan tempo kendhang) 

Nada Dasar Do=Bes 

Melodi Pentatonis Jawa 

Laras Pelog pathet Nem 

Struktur Teknik dan Makna 

Teologi 

1) lagu ini memiliki laras Pelog pathet 

Nem yang bertonika pada nada 2 (baca : 

loro/ro) dengan menggunakan tangga 

nada 2 3 5 6 1 2 pada notasi gamelan. 

2) bertempo cepat untuk menambahkan 

suasana sukacita dan semangat karena 

kita akan mempersembahkan sedikit dari 
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yang kita punya kepada Tuhan dengan 

penuh rasa syukur. 

Pembawaan Lagu  Lagu ini hanya dinyanyikan tiga kali 

dengan satu suara (unison) 

 

5. Gusti Panuntun Kula 

0 j0j 6 j5j 6 ! | j.j 6 gj5j 6 gj3j 2 1 |0 j0j y j1j 2 3 | j.j 6  5  jg3j 1 2 | 
  1.Gusti nuntun       lam-pah  ku  -  la            Sak–langkung    nggen kula beg – ja 

     2. Dadosa mlam  -   pah yen   si   -  yang       Yen manah ra    -   os  -  e     pa  -  dhang    
 

0 j0j 1 j2j 3 5 | j.j 6  5  j.j 3 2 |0 j0j 1 j2j 3 5 | j.j 6  5  jg6j @ ! | 
     1. Tenga pundi         purung        mami       Tansah kula           di – pun  kan – thi 

     2. Dadosa  ke      -    sa – put       ra-tri             Kula  dipun           kanthi    Gus  - ti 

 

Refrain :         

0  j0j 6  j5j 6  ! | j.j 6 jg5j 6 gj3j 2 1 |0  j0j y  j1j 2 3 | j.j 5  6   !  @ | 
        Nggih Gusti kang       nganthi    ma  - mi  As  -  tanya pyam -   bak kang nganthi 

 

0  j0j @  j!j @  # | j.j @ jg!j @ gj6j 5 3 |0 j0j 5  j6j 3 5 | 6  gj5j 6  jg3j 2 1 | 
         Sun ndherek teng      pundi      pun   -di              Wit   kinanthi     de  -  ning    Gus - ti  

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

1. Tuhan menyertai langkahku, selama ku hidup, dimanapun aku selalu 

disertaiNya 

2. Tetaplah berjalan dengan hati yang penuh sukacita, karena dengan 

sinarNya kita tetap dituntun 

Refrain : Tuhanlah yang menyertai langkahku, Dia sendiri yang menyertaiku,  

   aku takkan pergi karena Tuhan yang menyertai hidupku. 

 

a) Latar Belakang Lagu 

  Lagu “Gusti Panuntun Kula” yang berarti Tuhan 

Besertaku, diambil dari Kidung Pasamuwan Kristen Lami (KPKL) dari 

Badan Musyawarah Gereja Jawa, yang diambil teksnya dan diaransemen 

ulang dengan menggunakan nada pentatonis Jawa. Nada lagu ini 

diciptakan oleh “DJAS” pada 3 Januari 1996 diambil dari buku kumpulan 

gendhing Lima-Lima Budaya GKJ Salatiga. 
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 b) Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1  : aabb 

Bait 2  : aabb 

Refrain: bbbb 

Bahasa Jawa 

Pola Metrikal Syair Bait 1   : 8.8.8.8 

Bait 2   : 8.8.8.8 

Refrain : 8.8.8.8 

 

c) Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Sebagai nyanyian pengutusan ibadah, 

lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan 

akan selalu menuntun dan menyertai 

hidup kita  

Pokok Ajaran Kita diingatkan kembali tentang 

penyertaan Tuhan didalam hidup kita. 

Bukan saja mengandalkan penyertaan 

Tuhan, kita sebagai umat Allah juga 

wajib untuk terus tetap setia dan 

berpegang kepada Tuhan Allah kita. 

 

d) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo 80-90 (menyesuaikan tempo kendhang) 

Nada Dasar Do=Bes 

Melodi Pentatonis Jawa 

Laras Pelog pathet Lima 
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Struktur Teknik dan Makna 

Teologi 

1) lagu ini memiliki laras Pelog pathet 

Lima yang bertonika pada nada 5 (baca : 

limo/mo) dengan menggunakan tangga 

nada 5 6 1 2 4 5 pada notasi gamelan. 

2) bertempo cepat sebagai pernyataan 

sukacita umat karena Tuhan telah 

menyertai hidupnya. 

Pembawaan Lagu  Lagu ini dinyanyikan dua kali dengan 

refrain. Dibawakan dengan satu suara 

(unison) 

 

6. Purnaning Pangibadah 

.j 1  j3j 4  | j5j 5  j5j !  j7j !  j3j 4 | 5  .  j.j 1 j3j 5  | 4  j.j 3  j5j 4  j3j u | 1 . 
    Pa – ripur    -  na nggen kita   samya  ngiba  -  dah              Pu- ji  so   -   kur      kon- juk Gusti  A -  llah   

j.j 1  j3j 4  | j5j 5  j5j !  j7j !  j3j 4 | 5  .  j.j 1 j3j 5  | 4  j4j 3  j5j 4  j3j u | 1 . 
     A – se-san   -  ti  nindak-ke   Sabda kang Su – ci              Tresna yek  -  ti  mring Gusti wah sesa  -  mi   

 .   j!j 7  |  6   j.j 6  j6j 7  j!j @ | 6  .   .  j6j !  | 7  j.j !  j7j !  j5j 4 |3 .+ 
          Da-di    -    ya            lantar-an –ing berkah                        sesa  -    mi         wanuh Gus-ti   A-llah. 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

Ibadah telah selesai, Puji Syukur kepada Tuhan Allah, bersama mari kita 

melakukan firman Tuhan serta mengasihi Tuhan dan sesama 

Jadilah saluran berkat bagi sesama yang patuh kepada Tuhan. 

 

a) Latar Belakang Lagu 

  Lagu “Purnaning Pangibadah” yang berarti Ibadah telah 

selesai, diciptakan oleh Amrih Gunarto pada 15 Mei 2013. Nada lagu dan 

syair lagu ini terdapat pada buku kumpulan gendhing Lima-Lima Budaya 

GKJ Salatiga. 
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 b) Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima aabbaa 

Bahasa Jawa 

Pola Metrikal Syair 12.10.12.11.9.9 

 

c) Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Sebagai nyanyian penutup ibadah dan 

lagu pengantar prosesi keluar para 

majelis dan pengkotbah, menandakan 

bahwa ibadah telah usai dan 

mengingatkan jemaat untuk tetap 

semangat didalam menjalankan firman 

Tuhan di kehidupannya masing-masing. 

Pokok Ajaran Lagu ini mengajarkan kita tentang 

pengabaran Injil. Ibadah secara formalitas 

telah dilaksanakan dan usai, namun 

ibadah yang sebenarnya adalah ketika 

kita masing-masing keluar dari gereja dan 

kembali ke rutinitas hidup kita, dan 

disitulah kita akan diuji sejauh mana kita 

dapat menjalankan perintah dan firman 

Tuhan. 

 

d) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo 80-90 (menyesuaikan tempo kendhang) 

Nada Dasar Do=Bes 
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Melodi Pentatonis Jawa 

Laras Pelog 

Struktur Teknik dan Makna 

Teologi 

1) lagu ini memiliki laras Pelog dengan 

menggunakan tangga nada 1 2 3 4 5 6 7 

pada notasi gamelan. 

2) bertempo cepat sebagai pernyataan 

sukacita dan kesanggupan umat untuk 

terus bersaksi dalam masyarakat. 

3) menjalankan firman Tuhan menjadi 

penekanan isi lagu ini. Umat diajak untuk 

teap bisa menjadi berkat bagi sesamanya 

dan tetap taat kepada Tuhan Allah. 

Pembawaan Lagu  Lagu ini hanya dinyanyikan berulang-

ulang sampai prosesi selesai dan 

sekaligus mengiring jemaat pulang. 

Dibawakan dengan satu suara (unison) 

 

7. Amin 

 

 Jf13 | 4  .  .  Jf13  | 4  .  .  3 | 5  4  3  4 | 3 . .+  

 A -      min,     _         A -     min,       _       A      -       -      -     -       min. 
 

 

a) Latar Belakang Lagu 

 

  Lagu pendek ini merupakan bentuk respon jemaat atas votum yang 

diberikan oleh pengkotbah. Melodi lagu ini diaransemen oleh penulis 

dengan nada pentatonis Jawa. 

 

b) Analisis Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 
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Tempo 70-80 

Nada Dasar Do=F 

Makna Lagu 1) pengulangan kata AMIN sebanyak 

tiga kali menandakan simbol trinitas 

yang hadir dalam ibadah 

Pembawaan Lagu Dinyanyikan dengan anggun dan lembut 

sebagai respon umat atas votum dari 

pengkotbah  

 

8. Sih Rahmating Allah 

 

  jJ3J 4  | 5  .  4  fJ54 | 3 J .  5 JXf7!  | !  .  .  .  |  
      Sih  rah – mat     –    ing    A   -    llah        Sang Ra   -   ma 
 

        | .  !  7  zJ5c3 | 4  .  .  4  | 5  .  7  J57 |  
                                   sa – ha  sih  –  ing                     Gu  -  sti             Yesus Kris -  
 

        | !  .  .  J75 | 4  . J3J 1 J3J 4| 5  .  Jf57 Jf7! |  
                        - tus                    Mi – wah      patunggil an–né            Roh Su  –    
 

        | !  .  #  Jf$% | #  .  %  $  | #  .  !   . | 
                      –  ci              tu mrah   –  a        mring   ki   -    ta             sa    -  

        | 7 x x.x x x5x x x.x  |x x4x x x.x x x5x xj Jf43x x| 1  .  .     | 
     - mi             A                       –                           min  

 

Terjemahan Bahasa Indonesia : 

 Damai sejahtera dari Allah Bapa, serta Kasih dari Tuhan Yesus Kristus 

dan persekutuan Roh Kudus, turun ke atas kita semua. Amin. 

a) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diaransemen oleh penulis berdasarkan rumusan salam 

yang telah ada pada tiap ibadah minggu, dengan menambahkan nada 
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pentatonis Jawa yang dinyanyikan oleh pengkotbah memberikan nuansa 

yang berbeda pada ibadah  

 

b) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo Bebas 

Nada Dasar Do=Bes 

Bahasa Jawa 

Struktur Teknik dan Makna 

Lagu 

1) Melodi yang berwarna kuning, yang 

digunakan pada tiap kata Rama (Bapa), 

Gusti Yesus Kristus (Putra), Roh Suci 

(Roh Kudus) memiliki kesamaan pola 

yang melambangkan trinitas dengan 

kedudukannya yang sama. 

2) Pada kata tumraha (tercurah/turunlah) 

mendapatkan penekanan melodi yang 

naik yang menekankan bahwa 

penyertaan Allah serta berkatNya pasti 

akan tercurah bagi umatNya. 

Pembawaan Lagu Lagu dinyanyikan oleh pengkotbah 

sebagai pernyataan salam kepada jemaat. 

 

9. Tentrem Rahayu 
 

     j!j 7  j5j 7 j!j 7 j5j 3  j4j 3  j4j 5   5 
“Tentrem rahayu wontena ing panjenengan” 

  (Damai Sejahtera bagimu) 
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a) Latar Belakang Lagu 

 

  Melodi ini diambil berdasarkan melodi pentatonis Jawa yang 

digunakan untuk mengiringi prosesi berjabatan tangan. 

 

b) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat bebas 

Tempo 70 

Nada Dasar Do=Bes 

Struktur Teknik dan Makna 

Lagu 

Lagu ini merupakan bentuk pernyataan 

kasih dari jemaat untuk sesamanya pada 

saat berjabat tangan dan saling 

menyampaikan salam “Tentrem Rahayu 

wontena ing panjenengan” 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan teduh oleh 

paduan suara (wiraswara) 

 

 

10. Haleluya Amin! 

 

 .j 7 | j!j 7 j5j 7 | ! j.j 7 | j!j 7 j5j 7 | !  
    Ha  -  le –lu-ya  A -   min     Ha  - le-lu-ya  A -  min 

 j.j 7 | j!j # j$j % | $ j.j # | j%j $ j#j $ | #   
  Ha  -  le–lu-ya A – min    Ha  - le-lu-ya  A  - min 

 

 

a) Latar Belakang Lagu 

 

  Melodi ini diambil berdasarkan melodi yang terdapat pada buku 

Nyanyian Kidung Baru (NKB) 226 namun syair disesuaikan dengan respon 

“Haleluya Amin!”, dan memiliki melodi berdasarkan pentatonis Jawa.  
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b) Analisis Musikal 

Analisis Musikal Keterangan 

Sukat 2/4 

Tempo 70 

Nada Dasar Do=Bes 

Makna Syair Lagu ini merupakan bentuk dari respon 

jemaat atas pembacaan firman Allah. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan semangat 

dan penuh sukacita. 

 


