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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

A. KAJIAN TEOLOGI 

1. Pengertian Liturgi 

 Kata “liturgi” berasal dari kata berbahasa Yunani yaitu leitourgia. 

Leitourgia terbentuk dari kata leitos (yang merupakan kata sifat dari laos = rakyat 

atau bangsa) dan ergon (pekerjaan atau karya pelayanan). Jadi Leitourgia berarti  

suatu pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat atau jemaat secara bersama-sama. 

Dalam konteks ibadah Kristen, liturgi adalah kegiatan peribadatan dimana seluruh 

anggota jemaat terlibat secara aktif dalam pekerjaan bersama untuk menyembah 

dan memuliakan Tuhan.  

 Liturgi adalah sebuah perayaan kehidupan. Perayaan adalah  pesta untuk 

merayakan suatu peristiwa. Kehidupan manusia sering ditandai dengan perayaan-

perayaan seperti: pesta perkawinan, pesta ulang tahun, pesta syukuran, pesta 

kelahiran, dan lain-lain. Bisa dipahami bahwa gagasan tentang perayaan 

menunjuk kepada tiga hal pokok. 

1)   Liturgi bukan tindakan perseorangan, melainkan tindakan bersama. 

2)   Liturgi menuntut partisipasi seluruh umat beriman secara sadar dan aktif. 

3) Liturgi merangkum keterlibatan hati dan pengalaman hidup konkret umat 

secara penuh, dan bukan sekedar suatu upacara yang menekankan rutinitas dan 

kewajiban. 

 Hidup manusia adalah karunia yang berasal dari Allah agar manusia 

mengambil bagian dalam hidup Allah dan terarah kepada Allah. Dalam kitab suci 

dipahami bahwa hanya Allah yang mempunyai kehidupan (Mazmur 21:5) dan 

memanggil segala sesuatu kepada kehidupan (Kej. 1). Dalam injil Yohanes 1: 3-4, 

“Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah 

jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah 

terang manusia”. Hidup mengalir dari Allah Bapa dan Sang Putra memiliki hidup 

itu dalam diri-Nya (Yoh 5:26). Hanya dengan percaya kepada Sang Putra dan 
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melalui Dia, manusia akan memperoleh hidup (Yoh. 14:6). Secara sederhana bisa 

diartikan bahwa hidup adalah kebersamaan dengan Allah. 

 Kebersamaan dengan Allah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. 

Kebersamaan itu bisa kita hayati setiap saat dalam hidup sehari-hari itu dirayakan, 

disadari, diakui, dinyatakan, dan disyukuri serta dimohon dalam perayaan liturgi. 

Dengan titik hubung: kebersamaan dengan Allah itu, perayaan liturgi menjadi 

perayaan  kehidupan. Kehidupan disini adalah kehidupan dalam arti nyata sehari-

hari. Suka duka kehidupan yang kita alami sehari-hari dirayakan dan dimasukan 

dalam perayaan liturgi itu sendiri. 

 Liturgi pada umumnya memiliki bagian yang bersifat tetap (disebut: 

ordinarium) sehingga tidak perlu dicarikan penggantinya, kecuali dalam ibadah-

ibadah khusus. Disamping ordinarium, ada bagian yang bisa berubah (disebut: 

propium). Oleh karena liturgi pada minggu-minggu biasa menggunakan liturgi 

yang tetap, hal ini sering menimbulkan kesan ibadah hanya sebuah rutinitas dan 

kewajiban saja. Ibadah kreatif dalam bentuk penyesuaian liturgi dalam budaya 

sekitar sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar jemaat merasakan pengalaman 

rohani yang berbeda dalam setiap ibadah. Anscar dalam bukunya Penyesuaian 

Liturgi dalam Budaya (1987) menyatakan bahwa sejarah memberikan alasan yang 

menyakinkan yang mendukung adanya penyesuaian liturgi. Sejarah juga 

menyakinkan bahwa penyesuaian terhadap bermacam ragam kebudayaan 

merupakan ciri abadi liturgi Kristen. Penyesuaian dalam liturgi merupakan bagian 

yang tak dapat dipisahkan dari tradisi gereja. Penyesuaian liturgi dengan 

bermacam-macam budaya penduduk asli dan tradisi setempat, bukanlah suatu hal 

yang baru melainkan suatu bukti kesetiaan terhadap tradisi gereja. 

 

2. Nyanyian Jemaat 

 Nyanyian Jemaat adalah bagian dari musik gereja yang dinyanyikan  

bersama-sama oleh jemaat dalam ibadah. Nyanyian jemaat terdiri dari syair dan 

melodi. Nyanyian jemaat biasanya terdiri dari beberapa baris kalimat yang 

dikelompokkan menjadi satu bait. Tiap baitnya dinyanyikan dengan nada yang 

sama. Ada beberapa lagu yang memiliki refrein, ada yang tidak memakai refrein. 
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Refrein adalah syair yang diulang setelah bagian bait. Biasanya berisi kesimpulan 

atau bagian inti dari lagu tersebut. 

Nyanyian yang sering dipakai sebagai nyanyian jemaat dalam ibadah 

adalah lagu-lagu hymne. Agustinus, Bapa Gereja dari abad 6, mengatakan bahwa 

hymne adalah nyanyian yang berisi pujian kepada Tuhan. Jika ada pujian, tetapi 

bukan untuk Tuhan, maka itu bukanlah sebuah hymne. Jika ada pujian yang 

ditujukan pada Tuhan tetapi tidak dinyanyikan, itu juga bukanlah sebuah hymne. 

Jadi dalam sebuah hymne harus ada ketiga unsur tersebut, yaitu: pujian, ditujukan 

kepada Tuhan, dan dinyanyikan.
1
 Pdt. Juswantori dalam bukunya Musik dalam 

ibadah mengatakan bahwa musik memiliki bahasa sendiri, sama seperti literatur 

dan puisi. Kita juga mengenal aksen dalam musik, kalimat dalam musik, karakter 

lagu dan sebagainya. Lagu yang baik memiliki melodi yang kuat dan dapat 

dengan mudah dinyanyikan oleh seluruh jemaat. Mudah dalam arti jangkauan 

nada dan ritmenya tidak terlalu susah dan rumit. 

Ada berbagai macam nyanyian jemaat di Indonesia, baik yang berbentuk 

hymne, pop, maupun etnik. Pada 1984 diterbitkan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 

adalah buku nyanyian jemaat yang dipakai oleh sebagian besar umat Kristiani di 

Indonesia. Di tahun 1999 terbit Pelengkap Kidung Jemaat sebagai tambahan 

Kidung Jemaat. Selain itu, tiap sinode memiliki buku nyanyiannya masing-

masing, misalnya Nyanyikanlah Nyanyian Baru (GKI), Gita Bakti (GPIB), 

Kidung Kabungahan (GKP), Buku Ende (HKBP), dan sebagainya. Di dalam 

nyanyian jemaat ada berbagai macam lagu dari berbagai periode dan bernuansa 

etnik baik etnik budaya indonesia maupun budaya lain. 

Kita juga mengenal nyanyian jemaat dari Taizé dan Iona. Taizé adalah 

sebuah komunitas Kristen di Perancis, sedangkan komunitas Iona berada di 

Skotlandia. Keduanya menekankan pada perdamaian dunia serta memberi 

perhatian kepada orang-orang miskin dan lemah.  

                                                           
1
 Pdt. Juswantori., Musik Dalam Ibadah (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2012), 16. 
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Dalam liturgi minggu GKI yang baru, pembacaan Alkitab dilakukan 

menurut leksionari
2
. Ada empat bagian pembacaan Alkitab yang dibacakan di 

dalam ibadah minggu, satu diantaranya adalah Mazmur. Ada beberapa cara 

membawakan Mazmur di dalam ibadah: 

1. Responsorial : Teks mazmur dinyanyikan secara berbalasan antara 

pemimpin (cantor) dengan jemaat. Cantor menyanyikan bait-bait mazmur 

secara berbalasan dengan umat. 

2. Pendarasan : Cara ini sering dipakai dalam gereja Katolik Roma. Syair 

mazmur diberi tanda notasi yang biasanya terdiri dari empat atau delapan 

nada. Kelebihan dari mendaraskan adalah kita tidak perlu mengubah teks 

mazmur. Kalimat pendek maupun panjang dapat dinyanyikan hanya 

dengan empat nada. 

3. Metrikal : Cara ini berkembang pada zaman Calvin. Syair mazmur 

diolah menjadi puisi bermetrik (memiliki jumlah suku kata dengan pola 

tertentu di setiap bait). Puisi bermetrik ini diberi melodi sehingga bisa 

dinyanyikan oleh jemaat. Pada 1562 diterbitkan Mazmur Jenewa 

merupakan hasil kolaborasi dari Louis Bourgeois, Claude Goudimel, 

Théodore de Béze dan penyair Perancis Clément Marot. Mazmur Jenewa 

telah di terjemahkan kedalam berbagai bahasa, yaitu Inggris, Italia, Afrika, 

Hungaria, Belanda, dan Indonesia. 

4. Metrikal-Responsorial: Teks mazmur dibuat menjadi nyanyian bermetrik 

(seperti Mazmur Jenewa) namun diberikan refrein. Cantor menyanyikan 

teks-teks Mazmur bermetrik, lalu jemaat merespon dengan menyanyikan 

refrein pendek. 

Di dalam ibadah musik pengiring juga memiliki peranan yang sangat 

penting. Oleh karena ada berbagai bentuk nyanyian jemaat yang masing-masing 

memiliki cirinya sendiri maka pengetahuan mengenai hymnologi
3
 sangat penting 

                                                           
2
 Kumpulan daftar bacaan Alkitab yang disusun dan ditujukan untuk memproklamasikan  

Firman Tuhan dalam kebaktian”. 
3
 Ilmu yang mempelajari nyanyian jemaat. 



27 

 

bagi para pemusik gereja, baik dirigen, pemusik, penyanyi, anggota komisi liturgi 

dan musik gereja serta para penatua dan pendeta. 

 

B. ALUR LITURGI 

 Ibadah ini menggunakan pola liturgi Empat Langkah yaitu Berhimpun, 

Firman, Pengucapan Syukur, dan Pengutusan. Keempat langkah ini juga 

mengikuti alur logis karya penyelamatan Allah. Pada awalnya Tuhan berinisiatif 

memanggil manusia dan menyelesaikan dosa mereka (langkah pertama), lalu 

Tuhan berfirman (langkah kedua). Jemaat kemudian merespon Firman itu dengan 

ucapan syukur (langkah ketiga). Akhirnya Tuhan mengutus manusia kembali ke 

dalam dunia untuk menjadi saksiNya (Langkah keempat). 

 

 

  

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Melalui ibadah ini, peneliti menyajikan empat pola liturgi tersebut dengan 

menggunakan nuansa musik etnis Dayak.  Alur liturgi yang telah dirancang adalah 

sebagai berikut: 

 
2  

 

Tuhan 

Berfirman 

 

         Jemaat 

          Berhimpun 

     

     Jemaat 

    diutus ke 

    ke dalam      
    dunia 

 

Jemaat 

Bersyukur 

 

 

3 
 

 

4 

3 

1 
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(1) Panggilan Beribadah: berisi ajakan untuk beribadah dengan 

harapan jemaat datang beribadah tanpa paksaan, dengan sepenuh hati, 

jiwa dan tubuh.  

(2) Tarian Prosesi: pada bagian prosesi menggunakan tarian Giring-

Giring dari Kalimantan Tegah. Masyarakat Dayak biasanya memakai 

tarian ini untuk menyambut kedatangan tamu kehormatan. Konteks di 

dalam ibadah ini, tarian prosesi dimaknai sebagai bentuk simbolik atau 

media pengantar menuju hadirat Tuhan. Makna penting dari tarian ini, 

bahwa Tuhan yang kita sembah adalah wujud tertinggi dari ibadah 

tersebut.   

(3) Votum dan Salam: pendeta sebagai wakil Allah di dunia membuka 

ibadah di dalam nama Allah, Anak, dan Roh kudus.  

(4)  Kata Pembuka 

(5) Lagu Berhimpun: Lagu KJ. 367  PadaMu Tuhan dan Allahku 

dipilih karena memiliki syair yang sesuai dengan tujuan 

mempersiapkan hati jemaat untuk masuk kedalam pengakuan dosa. 

Pada dasarnya semua manusia penuh masalah dan menyedihkan 

sehingga manusia datang kepada Allah dengan membawa semua 

persoalan kehidupannya. Manusia datang kepada Allah dengan 

perasaan sedih dan harusnya setiap minggu kita datang kepada Tuhan 

dengan perasaan takut dan gentar, maka suasana minorlah yang saya 

pilih untuk menyatukan hati jemaat untuk berserah diri dan membuka 

hatinya ketika datang dihadapan Tuhan sehingga jemaat siap untuk 

mengaku dosa.  

(6) Doa Pengakuan dosa: Litani pengakuan dosa dilakukan secara 

bersahut-sahutan dengan pemimpin doa dan jemaat yang merespon 

dengan nyanyian yang bernada minor. 

(7) Nyanyian Penyesalan: Lagu PKJ 37 Bila kurenung dosaku dipilih 

karena memiliki syair yang sesuai untuk pengakuan dosa. Lagu ini 

memiliki suasana tenang dan hening yang difungsikan sebagai 

perenungan sehingga diharapkan jemaat pada saat itu sudah masuk 
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kedalam ibadah, menyadari dirinya dan bertobat. 

 (8) Berita Anugerah dan Nyanyian Syukur: Berita anugerah adalah 

pernyataan anugerah pengampunan dosa terhadap umat yang 

didasarkan pada karya penyelamatan Kristus dikayu salib dan di 

respon dengan nyanyian syukur dari PKJ 148 Trimakasih Ya Tuhanku 

oleh jemaat yang temponya cepat dan memiliki kesan sukacita. 

F
IR

M
A

N
 

(W
o
rd

) 

(1)    Doa pelayanan Firman/ Doa epiklese 

(2) Pembacaan Alkitab: di dalamnya terdapat Mazmur yang 

dinyanyikan dengan gaya bernyanyi etnis Dayak. 

(3)    Khotbah 

(4)    Saat teduh 

(5)    Pengakuan Iman 

(6)    Warta Lisan 

(7)    Doa Syafaat 

U
C
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P

A
N
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Y
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K
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(1)    Nas Pengantar persembahan 

(2)  Persembahan : Persembahan diiringi dengan Tarian Pesta Parei 

dari Kalimantan Tengah yang sering dipakai dalam tarian ucapan 

syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang berlimpah. Di dalam 

ibadah tarian ini dipakai sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah 

atas berkat yang diberikan kepada manusia. Tarian ini dibawakan oleh 

duwe hatuwe (dua laki-laki) dan epat bawi (empat perempuan) dengan 

penuh sukacita dan semangat. Gerakan-gerakan yang lincah dan 

semangat semakin harmonis dengan iringan musik yang dinamis serta 

menghentak. 

(3)    Doksologi 

(4)    Doa Persembahan 
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(1)  Nyanyian Pengutusan: Lagu yang dipakai adalah Nyanyian 

Ungkup no. 260 yaitu lagu yang diterjemahkan kedalam bahasa Dayak 

Ngaju. Tema dari lagu ini adalah saling mengasihi. Jemaat diajak 

untuk saling mengasihi akan sesama manusia sebab Tuhan kita juga 

adalah Kasih. Jika pada awal ibadah lagu-lagu yang dibawakan dengan 

nada minor maka pada akhir ibadah, lagu yang dibawakan banyak 

menggunakan nada mayor sebagai bentuk sukacita jemaat telah 

diselamatkan dan diampuni dosanya dan siap untuk melakukan 

perintah Allah di dalam dunia. 

(2)    Pengutusan dan Berkat 

(3)  Prosesi keluar: Pelayan Firman dijemput dari mimbar menuju 

pintu depan gereja dengan menggunakan tarian Manasai. Tarian ini 

merupakan tarian pergaulan dari suku Dayak. Tarian ini ditarikan oleh 

semua kalangan dan semua umur tanpa membeda-bedakan satu dengan 

lainnya. Di dalam ibadah, tarian ini dimaknai sebagai tarian 

kebersamaan jemaat untuk hidup saling mengasihi tanpa membeda-

bedakan satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. 

 

 

 

 

 

C. KAJIAN REPERTOAR 

1. Lagu-lagu besar dalam Liturgi 
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a. PadaMu Tuhan dan Allahku 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini merupakan lagu terjemahan dari lagu berbahasa Jerman yang 

berjudul Für dich sei ganz mein Herz und Leben/ ich bete an die Macht der 

Liebe. Lirik lagu ini ditulis oleh Gerhard Tersteegen pada tahun 1757 dan 

digubah oleh Dmitri Stepanovitch Bortniansky pada tahun 1822 dan di 

terjemahkan oleh Yamuger pada tahun 1978. Tersteegen adalah seorang 

mistikus Kristen. Ia mendalami dan mengajarkan tentang doa-doa meditatif. 

Hal itupun terpancar dari lagu-lagunya yang mengungkapkan kerinduan 

akan persekutuan yang erat antara manusia dengan Tuhannya. Kata-kata 

dalam lagu ini seperti “hanya dalamMu ku teduh”,  “lautan kasih kuselami”, 

dan lain-lain mencerminkan penghayatan seorang mistikus dalam 

persekutuannya dengan Sang Kuasa Kasih.
4
 Ia merupakan seorang pelayan 

Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Sekalipun ia seorang yang 

pintar dan hebat, namun ia tetap peduli kepada kaum yang lemah dan tak 

berdaya. Bahkan ia mengabdikan hidupnya untuk orang-orang seperti ini. 

 

2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1: aaaabb 

Bait 3: ababaa 

Bait 5: ababbb 

Bait 6: aaaabb 

Bait yang memiliki pengulangan rima 

yang sama di tandai dengan warna      

Gaya bahasa Gaya bahasa menggunakan gaya bahasa 

langsung tanpa perumpamaan. 

Pola Metrikal Syair 

(persajakan) 

Reguler: ada perulangan yang teratur 

9.8.9.8.9.9 

 

 

                                                           
4
 http://www.gkisangkrah.org/?p=1642 diakses pada 15 april 2015 

 

http://www.gkisangkrah.org/?p=1642
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3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu memiliki ide besar yaitu 

penyerahan diri kepada Allah. Pada bait 

terakhir ditutup dengan pernyataan agar 

nama Tuhan selalu tertera di dalam hati 

kita sehingga perbuatan kasih selalu 

nyata di dalam perkataan dan pekerjaan. 

Pokok Ajaran 1) Bait 1 berisikan pernyerahan hidup 

kepada Allah 

2) Bait 3 berisikan penegasan penyerahan 

hidup kepada Allah sehingga 

menimbulkan respon bahwa kita tidak 

memikirkan diri sendiri lagi tetapi belajar 

untuk mengasihi. 

3) Bait 5 adalah pernyataan percaya 

bahwa setiap orang yang datang bertadah 

tangan kepada Allah akan dikenyangkan. 

4) Bait 6 berisi pernyataan agar nama 

Tuhan selalu tertera di dalam hati kita 

sehingga perbuatan kasih selalu nyata di 

dalam perkataan dan pekerjaan. 

 

 

4) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat ¾ 

Tempo Khidmat (100-110)  

Nada Dasar Tertulis: Do= C 

Menyesuaikan dengan alat musik 
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tradisional Do= C# 

Pola Melodi Memakai melodi diatonis; klasik barat 

Progresi Akord Progresi akord hanya di tuliskan secara 

garis besar pada titik-titik yang penting 

saja.    

Bentuk A- A’- B 

Struktur Tehnik dan Makna 

Teologi. 

1) Frasa dalam lagu ditandai dengan 

tanda kurung besar berwarna         .  

2) lagu ini pada dasarnya menggunakan 

tangga nada diatonis dan bernuansa 

mayor, karena lagu ini dipakai dalam 

ibadah nuansa etnis, peneliti tidak 

mengubah cantus firmus dari lagu ini 

yang terdapat pada suara sopran, namun 

mengubah harmoni suara alto, tenor dan 

bass sehingga menghasilkan nuansa 

Dayak. 

3) Peraturan dalam komposisi musik 

klasik barat tidak terlalu diperhatikan 

karena yang menjadi ide utama adalah 

nuansa minor yang dihasilkan. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan efek 

emosional kepada jemaat dan membantu 

mempersiapkan hati jemaat untuk masuk 

kedalam ibadah terkhusus pengakuan 

dosa. 

4) Pola melodi yang naik ditandai dengan 

warna           pada kata “Tuhan” dan 

“Allah” menggambarkan bahwa 

keberadaan Tuhan di tempat yang maha 

tinggi. Pola melodi yang menurun atau 
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passing ditandai dengan warna               

Pada kata “hidupku” menggambarkan 

penyerahan hidup manusia yang fana. 

Pembawaan Lagu Peneliti memilih empat bait dalam lagu 

ini. 

1) Bait 1: dinyanyikan unison
5
 atau satu  

suara dan diiringi musik (piano) lembut. 

2) Bait 3: dinyanyikan unison atau satu  

suara  dan diiringi musik (piano) lebih 

penuh. 

3) Bait 5: dinyanyikan secara accapela
6
 

empat suara (SATB). 

4) Bait 6: dinyanyikan empat suara dan 

diringi musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Satu suara 

6
 Tanpa iringan musik 
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b. Bila Kurenung Dosaku 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini ditulis oleh St Absalom Kasianus Saragih atau lebih akrab 

dikenal A.K Saragih (Alm). Beliau dikenal sebagai seorang komponis 

nyanyian jemaat dan beberapa nyanyian paduan suara, pelatih serta juri 

paduan suara. 

 

 2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1 : abba 

Bait 2 : abab 

Refrain : aaaa 

               aaaa 

Bagian yang memiliki pengulangan rima 

yang sama di tandai dengan warna      

Gaya bahasa Gaya bahasa sebagian besar 

menggunakan gaya bahasa langsung, 

namun beberapa kata kalimat 

menggunakan kata kiasan seperti 

“dibawah naungan sayapMu” dan 

“usapan kasih setiaMu” 

Pola Metrikal Syair 

(persajakan) 

Irreguler (tidak teratur) 

 

 

 

3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu memiliki ide besar tentang 

perenungan akan dosa yang telah kita 

lakukan. 
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Pokok Ajaran 1) Bait 1 berisikan perenungan akan dosa 

yang kita lakukan dihadapan Tuhan. 

2) Bait 2 berisikan pernyataan bahwa rasa 

angkuh, kesombongan dan kebencian 

seringkali muncul di dalam hati kita.  

3) Refrain berisikan kasih Tuhan yang 

begitu besar kepada manusia. Tuhan 

adalah tempat perlindungan dan 

pengharapan bagi manusia. 

 

 

4) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo (75-80) 

Nada Dasar Tertulis: Do=F 

Menyesuaikan dengan alat musik 

tradisional Do= Eb 

Pola Melodi Memakai melodi yang mirip dengan 

pentatonis Dayak.   

Bentuk A: Bait B: Refrain 

Progresi Akord I- vi- IV6- I- I64- vi- I 2x 

I- vi- IV- IV6- I 

I- IV- I- IV- I 

Struktur Tehnik dan Makna 

Teologi 

1) Pada nada bait pola melodi cenderung 

datar dan menurun untuk menunjukan 

perenungan sedangkan pada bagian reff 

nada naik pada interval 4 dan gerakan 

melodi cenderung naik untuk 

menunjukan pengharapan.  

2) Pada partitur ditandai dengan warna  
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           yaitu terjadi neighbouring note 

pada kata-kata “Kasih SayangMu” yang 

menyatakan bahwa kasih Allah tidak 

pernah berubah sampai selama-lamanya. 

3)Warna           pada partitur menandakan 

terjadi passing note pergerakan melodi 

naik ke atas yaitu bentuk respon umat 

akan kasih Allah yang telah diberikan. 

Perhentian frase melodi dan kalimat 

ditandai dengan tanda kurung besar di 

partitur. 

4) Frasa dalam lagu ditandai dengan 

tanda kurung besar berwarna  

Pembawaan Lagu  Lagu ini terdiri dari 2 bait dan Refrain 

yang diulang. Bagian bait hanya 

menggunakan piano sehingga iringan 

terdengar sepi. Hal ini dilakukan agar 

umat lebih terfokus pada syair yang 

dinyanyikan sedangkan pada bagian reff 

ditandai dengan masuknya barchimes. 

Pada bagian reff musik lebih megah 

menggunakan piano, sampek, tamborin, 

gamelan. Perbedaan dinamika yang 

diberikan untuk memberikan efek 

emosional pada jemaat bahwa saat kita 

merenungkan sesuatu butuh suasana 

yang lebih hening, dan ketika kita 

mengetahui bahwa Tuhan adalah tempat 

perlindungan dan pengharapan maka 

suasana musikpun lebih  megah. 
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c. Trimakasih Ya Tuhanku 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini di tulis oleh Jerry Silangit (alm.). Beliau dikenal sebagai 

seorang komponis nyanyian jemaat dan beberapa nyanyian paduan suara, 

pelatih serta juri paduan suara. Syair lagunya biasanya diambil dari 

(gabungan) nats Alkitab dan ditambah penjelasan serta penjabaran dari 

parafrase nats Alkitab tersebut. Banyak juga lagu-lagunya yang 

mengungkapkan syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Melodi 

lagu biasanya melodi tonal atau menggunakan musik tradisional Batak 

Karo. T'rima Kasih ya Tuhanku memiliki ritme dan progresi melodi yang 

merupakan ciri khas lagu tradisional Batak Karo. Melodinya hanya terdiri 

dari lima nada (pentatonik).  

 

2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1 : aabaaa 

Bait 2 : aabaaa 

Bait 3 : aaaaaa 

Bait 4 : aabcaa 

Bait yang memiliki pengulangan rima 

yang sama di tandai dengan warna 

Gaya bahasa Gaya bahasa menggunakan gaya bahasa 

langsung tanpa perumpamaan. 

Pola Metrikal Syair 

(persajakan) 

Irreguler (tidak teratur) yang merupakan 

karakter umum dari lagu-lagu himne 

dengan pola melodi tradisional. 

 

3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu memiliki ide besar yaitu 

mengucap syukur atas waktu yang sudah 
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Tuhan berikan dan bagaimana kita dapat 

mengisi waktu tersebut dengan 

melakukan tanggung jawab kita sebagai 

pengikut Kristus yaitu menolong dan 

memperhatikan sesama. Menghargai 

waktu dan memanfaatkan waktu sebaik-

baiknya berarti  juga kita menghargai 

Tuhan. Cara menghargainya adalah 

dengan menggunakan waktu yang ada 

dengan baik dan benar. 

“Kronos adalah waktu yang berjalan 

setiap hari secara rutin. Kairos adalah 

momen atau kesempatan khusus yang 

Tuhan anugerahkan kepada kita. Orang 

yang bijaksana adalah orang yang bisa 

menemukan Kairos dalam hidupnya dan 

mengerti kehendak Tuhan melalui 

kesempatan tersebut.”
7
 

 

Di dalam Efesus 5:15-16 mengatakan 

“Karena itu, perhatikanlah dengan 

saksama, bagaimana kamu hidup, 

janganlah seperti orang bebal, tetapi 

seperti orang arif, dan pergunakanlah 

waktu yang ada, karena hari-hari ini 

adalah jahat”. Karena waktu dan 

kesempatan adalah anugerah Tuhan, kita 

harus menggunakan dan memanfaatkan 

waktu sebaik-baiknya untuk menolong 

sesama dan melakukan segala sesuatu 

                                                           
7
 Gideon Kristian. Tiga macam waktu Tuhan, 1, 04 Mei 2015. 

http://artikel.sabda.org/tiga_macam_waktu_tuhan 

  

http://artikel.sabda.org/tiga_macam_waktu_tuhan
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sesuai kehendak Tuhan. 

Pokok Ajaran 1) Bait 1 berisikan pernyataan terima 

kasih atas hari yang diberikan Tuhan serta 

kasih karunia-Nya yang melimpah kepada 

kita. 

2) Bait 2 berisikan pernyataan terima 

kasih atas waktu yang Tuhan tawarkan 

dan janji untuk terus belajar tentang kasih 

Tuhan yang besar.  

3) Bait 3 adalah pernyataan janji untuk 

bertanggung jawab dalam memakai 

waktu yang Tuhan berikan dengan 

menolong sesama sebagai perwujudan 

dari makna kasih Tuhan. 

4) Bait 4 berisi ungkapan syukur atas 

waktu yang Tuhan berikan dalam bentuk 

ketaatan kepada Tuhan sebagai wujud 

nyata dari hidup beriman. 

 

 

4) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo tempo cepat dan hidup – penuh rasa 

syukur (105-110) 

Nada Dasar Tertulis: F = 1 

Menyesuaikan dengan alat musik 

tradisional Do= Eb 

Pola Melodi Memakai melodi tradisional Batak Karo 

Progresi Akord I – I – vi V – I 
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I – I – I – I 

vi V – I – vi V – I 

Bentuk A- A’- B 

Struktur Tehnik dan Makna 

Teologis 

1) Karakter lagu pentatonis dengan 

aransemen  sederhana  yang bergerak 

secara homofonik.  

2) Alur melodi yang bergerak turun pada 

suara Sopran yang ditandai warna 

dan melodi naik pada suara Tenor yang 

ditandai dengan warna           pada 

partitur untuk menyatakan bahwa saat 

Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada 

kita, kita sebagai manusia harus 

merespon kasih tersebut dengan 

ungkapan syukur dan meneruskan kasih 

Tuhan kepada sesama. 

3) Warna                pada partitur menun- 

jukan perhentian dari frase melodi dan 

kalimat. Kata Tuhan, rahmat, dan kasih 

diletakkan pada nada tertinggi untuk 

menyatakan bahwa Tuhan berada di 

tempat paling tinggi sedangkan kata 

pemberian dan umat-Mu diletakkan pada 

nada yang lebih rendah karena manusia 

sebagai penerima kasih Allah tersebut.  

4) Frasa dalam lagu di tandai dengan 

tanda kurung besar berwarna  

Pembawaan Lagu Lagu ini mempunyai 4 bait yang 

memiliki nada yang sama. Untuk 

menciptakan suasana musik yang tidak 
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monoton peneliti mengatur penggunaan 

alat musik yang dipakai saat mengiringi. 

Bagian intro diawali oleh kendang dan 

diikuti piano yang memainkan melodi. 

Bait pertama dan kedua diiringi alat 

musik gamelan, piano, sampek, dan 

marakas. Bait kedua diiringi alat musik 

gamelan, piano, sampek, marakas dan 

tamborin. 
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d. Mazmur 145 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diciptakan oleh Yusica Elbasia karena referensi lagu-lagu 

yang menggunakan nada pentatonis Dayak sangat sedikit jumlahnya, 

terutama lagu Mazmur. Peneliti memilih mazmur 145 karena  mazmur ini 

berisi puji-pujian kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat terhadap 

ciptaannya. Peneliti membuat lagu ini berdasarkan melodi tradisional etnis 

Dayak. Pentatonis Dayak pada umumnya memiliki lima nada yaitu 1, 2, 3, 

4, 5, 6. Pentatonis Dayak Kal-teng tersusun dari nada 6, 1, 2, 3, 5 

sedangkan Dayak Kal-tim tersusun dari 1, 2, 3, 5, 6. Pada bait yang 

dinyanyikan oleh pemazmur, peneliti menggunakan pentatonis Dayak Kal-

teng yang bernuansa minor yang pada umumnya selalu berakhir di nada 6 

(La) dan menggunakan pentatonis Dayak Kal-tim yang bernuansa mayor 

pada bagian refrain. 

 

2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Refrain : abab 

Bait 1: abab 

Bait 2: abbb 

Bait 3: aaaa 

Bait 4: abbb 

Bait 5: aaaa 

Bait 6: aabb 

Bait 7: aabb 

Bait 8: abbb 

Bait 9: aaab  

Bait yang memiliki pengulangan rima 

yang sama ditandai dengan warna 

  

Gaya bahasa Gaya bahasa menggunakan gaya bahasa 
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langsung tanpa perumpamaan. 

Pola Metrikal Syair 

(persajakan) 

Irreguler (tidak teratur) yang merupakan 

karakter umum dari pola melodi 

tradisional. 

 

 

3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu diambil dari mazmur 145 

dengan cara mempersingkat kata-kata 

dari firman di Alkitab namun tidak 

mengurangi artinya.  

Pokok Ajaran 1. Bait 1 berisikan puji-pujian akan 

kemuliaan Tuhan. 

2. Bait 2 berisikan pernyataan bahwa 

setiap angkatan akan memegahkan 

pekerjaan Tuhan serta menyanyikan 

kemuliaan Tuhan. 

3. Bait 3 berisikan pernyataan tentang 

kuasa Tuhan. 

4. Bait 4 berisikan ungkapan syukur 

seluruh ciptaan Tuhan yang mengagung-

agungkan kemuliaan Tuhan. 

5. Bait 5 berisikan pernyataan tentang 

Kerajaan Allah yang tidak berkesudahan 

dan Ia adalah Allah yang setia. 

6. Bait 6 berisikan pernyataan bahwa 

Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi 

umatnya. 

7. Bait 7 berisikan pernyataan bahwa 
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Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan 

setia. 

8. Bait 8 menceritakan bahwa Tuhan 

mendengar setiap orang yang berseru 

kepadaNya. 

9. Bait 9 berisikan pernyataan bahwa 

Tuhan menjaga setiap orang yang 

mengasihiNya tapi orang fasik akan 

dibinasakan. 

10. Refrain berisikan pernyataan bahwa 

Tuhan kita adalah Tuhan yang maha 

pengasih dan penyayang, serta penuh 

rahmat kepada seluruh ciptaan-Nya. 

 

4) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 2/4 

Tempo tempo Andante (90-98) 

Nada Dasar Tertulis: Do=D 

Menyesuaikan dengan alat musik 

tradisional Do= Eb 

Pola Melodi Memakai pentatonis Dayak 

Progresi Akord Refrain: I – IV - I – IV 

              I – IV – IV – I 

 

Bait: i – iv – v – i 

        iv – v-  i 

Bentuk A- A - B 

Struktur Tehnik dan Makna 

Teologi 

1) Pada bagian bait yang dinyanyikan 

pemazmur, peneliti menggunakan 

cengkok khas Kalimantan dan 

menggunakan melodi yang mudah pada 
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bagian reff yang dinyanyikan oleh 

jemaat.  

2) Bagian bait menggunakan nada-nada 

minor dari pentatonis Dayak Kal-Teng. 

Melodi minor yang dipakai dalam suku 

Dayak biasanya melambangkan 

keagungan atau kesakralan lagu tersebut 

sehingga suasana minor yang ada pada 

lagu ini  menggambarkan keagungan 

kuasa Tuhan. 

3) Bagian Reff yang menggunakan nada-

nada Mayor dari pentatonis Dayak Kal-

Tim menggambarkan puji-pujian sukacita 

jemaat karena Tuhan maha kasih. 

4) Frasa dalam lagu ditandai dengan 

tanda kurung besar berwarna  

Pembawaan Lagu Lagu ini terdiri dari satu reff dan 

sembilan bait. Lagu ini dinyanyikan 

dengan gaya bernyanyi masyarakat 

Dayak dengan suara yang agak cempreng 

dan sengau, namun tetap indah. Karena 

melodi pada bagian bait cukup pendek, 

sehingga pengulangan reff dilakukan 

setelah menyanyikan dua bait. Ada 

sedikit perbedaan dinamika pada bagian 

bait. Bait 1-6 menggunakan alat musik 

kecapi, marakas, dan sampek. Bait 7-9 

menggunakan kecapi, marakas, sampek, 

dan suling. 

 

 

 



51 

 

e.  Mengalir Kasih Yesus 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini ditulis oleh seorang komposer yang bernama Gerhard Gere. 

Beliau belajar musik sejak usia 3 tahun sampai pada akhirnya beliau 

memutuskan kuliah jurusan musik di IKIP Yogyakarta pada tahun 1989 dan 

mendapat beasiswa dari gereja untuk belajar musik gereja di AILM (Asian 

Institut for Liturgy and Music) di Quezon city, Filipina selama 1 tahun. 

Beliau dikenal sebagai seorang pianis gereja, pelatih dan arranger lagu-lagu 

koor dan vokal grup. Beliau sudah menulis lebih dari 100 lagu yang terdiri 

dari lagu gereja, mars hymne, lagu etnis, dan pop daerah. Melodi lagu-

lagunya sebagian besar menggunakan musik tradisional Dayak. Mengalir 

Kasih Yesus memiliki progresi melodi yang merupakan ciri khas lagu 

tradisional Dayak. Melodinya hanya terdiri dari lima nada (pentatonik). 
8
 

 

2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Gaya bahasa Gaya bahasa  sebagian besar 

menggunakan gaya bahasa langsung, 

namun beberapa kata kalimat 

menggunakan kata kiasan seperti 

“Mengalir kasih Yesus ke lubuk hatiku”. 

 

3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Sungai yang mengalir merupakan ciri 

khas alam suku Dayak. Kasih Yesus 

digambarkan seperti sungai yang 

mengalir, untuk menggambarkan suasana 

arus sungai yang berkejaran komponis 

                                                           
8
 Wawancara dengan Gerhard Gere pada tanggal 23 oktober 2014 
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lagu tersebut menggunakan teknik 

polifoni dan diakhiri dengan homofoni 

yang artinya banyak sungai di Kalimantan 

mengalir dan akhirnya sampai pada satu 

tujuan ke muara laut. Secara umum lagu 

ini mewakili sebagian besar sifat orang 

Dayak yang tenang setenang air sungai 

yang mengalir. 

Pokok Ajaran Kasih Allah tidak berubah sampai 

selama-lamanya. 

Makna Teologi Kasih yang Yesus berikan kepada 

manusia adalah kasih yang tidak pernah 

berhenti untuk selama-lamanya. 

Walaupun kita bercela, kasihNya tetap 

ada bersama kita. Kasih ini digambarkan 

seperti air yang mengalir tak henti-

hentinya. 

 

 

4) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo tempo sedang +-80 

Nada Dasar Do=Eb 

Pola Melodi Memakai pentatonis Dayak. 

Menggunakan pengembangan pola ritme 

sekuen atau diulang-ulang. Seperti ciri 

masyarakat Dayak yang sederhana dan 

setia pada budayanya digambarkan pada 

musik yang sederhana nadanya. Suasana 
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cukup tenang walaupun kesan sedih pada 

bagian reff namun tidak digambarkan 

dengan menggebu-gebu artinya orang 

Dayak sifatnya tenang walau ada 

kesulitan dan kesedihan tidak 

ditunjukkan dengan menggebu-gebu. 

Progresi Akord Tertulis pada partitur 

Bentuk A – B – C – A’ – B – C - Coda 

Struktur Tehnik 1) Homofoni dan Polifoni. 

2) Cantus Firmus ditandai dengan warna  

 

3) Frasa dalam lagu ditandai dengan 

tanda kurung berwarna  

4) figur yang sering muncul dalam lagu 

ini adalah  

Pembawaan Lagu Lagu ini dibawakan dengan gaya 

bernyanyi khas Kalimantan dan 

dibawakan dengan suasana Khidmat. 

Baiknya menghayati lagu tersebut sambil 

membayangkan berada dipinggir sungai, 

merasakan aliran sungai yang tenang dan 

jernih, mengalir tanpa henti, disitulah 

kasih Yesus hadir dalam kesederhanaan 

orang Dayak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

6.  Ela Basingi Dengan Pahari (Jangan bermusuhan dengan sesama) 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini juga ditulis oleh Gerhard Gere. Melodi lagu-lagu 

ciptaannya sebagian besar menggunakan musik tradisional Dayak. Ela 

Basingi dengan Pahari merupakan lagu ciptaan beliau yang bertemakan 

kasih. Lagu ini menggunakan progresi melodi pentatonis Dayak dan 

memiliki kesan sakral dan kesungguhan saat dinyanyikan. Melodinya 

hanya terdiri dari lima nada (pentatonik). 
9
 

 

 

2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Gaya bahasa Menggunakan bahasa dan dialek Dayak 

Ngaju, Kalimantan Tengah. 

 

3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair lagu Ela Basingi dengan pahari 

artinya jangan membenci saudara-

saudara kita karena di dalam Yesus kita 

sudah diselamatkan.  

Terjemahan Syair Huang Yesus itah uras hampahari 

(Dalam Yesus kita semua bersaudara) 

Huang Yesus itah jari inyalamat 

(Dalam Yesus kita sudah diselamatkan) 

Awi te keleh itah uras 

(Karena itu lebih baik kita semua) 

Manumun tingak ajar Yesus 

(mengikuti perkataan dan pengajaran 

Yesus) 

Ela basingi dengan pahari 

(jangan marah dengan sesama) 

Keleh itah belum huang sintan Yesus 

(Lebih baik kita hidup di dalam kasih 

                                                           
9
 Wawancara dengan Gerhard Gere pada tanggal 23 oktober 2014 
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Yesus) 

Pokok Ajaran Lagu ini mengajarkan kita untuk 

mengasihi sesama karena di dalam Yesus 

kita semua bersaudara. Sebagai pengikut 

Kristus sudah seharusnya kita  mengikuti 

teladan Yesus untuk tidak bermusuhan 

dengan sesama dan hidup di dalam kasih 

Tuhan. 

Makna Teologi Didalam lagu ini terkandung makna 

kasih yang kuat, dimana kita harus 

mengasihi sesama kita. Meskipun setiap 

orang pernah pasti pernah merasa 

kecewa, benci, marah ke pada orang lain 

namun kita diminta untuk tetap 

mengasihi mereka seperti firman yang 

mengatakan “Tetapi Aku berkata 

kepadamu: Janganlah kamu melawan 

orang yang berbuat jahat kepadamu, 

melainkan siapapun yang menampar pipi 

kananmu, berilah juga kepadanya pipi 

kirimu.” 

 

4) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo 100 

Nada Dasar Do=Eb 
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Pola Melodi Memakai pentatonis Dayak Ngaju 6, 1, 2, 

3, 5. Gaya melodi seperti lagu 

Karungut.
10

 

Bentuk Intro – A – B – Ending 

Progresi Akord Tertulis pada partitur 

Struktur Tehnik 1) Homofoni dan Polifoni.  

2) Lagu ini murni menggunakan 

pentatonis 6, 1, 2, 3, 5. Walau 

kedengarannya minor itu dikarenakan 

menyesuaikan tangga nadanya. 

Filosofinya adalah kesetiaan pada nada 

yang ada, tidak mau mengembangkan 

dengan tambahan nada 4 dan 7. Hal ini 

menandakan bahwa orang Dayak 

memegang teguh prinsip, setia pada 

keaslian tangga nada. 

3) nada 2 (Re) yang hampir selalu dipakai 

sebagai neigbouring tone dalam lagu ini 

menambah kesan kesakralan dari bunyi 

yang dihasilkan. 

4) Cantus Firmus ditandai dengan warna 

 

5) Frasa dalam lagu ditandai dengan 

tanda kurung besar berwarna  

6) Figur yang sering muncul dalam lagu 

ini adalah   

Pembawaan Lagu Lagu ini dibawakan dengan gaya 

bernyanyi atau cengkok khas Kalimantan. 

Lagu ini terkesan sakral karena 

                                                           
10

 Lagu yang dibawakan dengan cengkok khas Dayak 
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menggunakan nada dan pola ritme ciri 

khas etnis Dayak. 
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g. O, Pahari Je Iasi (Hai Saudara yang Terkasih) 
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1) Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diambil dari buku Nyanyian Ungkup terbitan Gereja 

Kalimantan Evangelis yang dibantu oleh Ungkup Biberist- Gerlafingen, 

Switzerland tahun 1977. Nyanyian ungkup merupakan nyanyian 

terjemahan dari lagu-lagu himne jerman. Karena pada waktu itu 

masyarakat Dayak meminta lagu yang dekat dengan budaya mereka 

sehingga lagu-lagu ini diterjemahkan kedalam bahasa Dayak.  

 

2) Analisa Struktur Syair 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait 1: aabccbb 

Bait 2: aabccbb 

Bait 3: aabccbb 

Bait 4: aabccbb 

Bait yang memiliki rima yang sama 

ditandai dengan warna  

Terjemahan Syair Bait 1: 

O Pahari je iasi 

(Hai saudara yang terkasih) 

Awi Tuhan, Tempon asi 
(Sebab Tuhan maha kasih) 

Ingat pangkat keton toh!  
(ingat jabatan kalian) 

Kilau Tuhan itah Ije 

(seperti Tuhan kita Esa) 

Buah kea itah hinje 

(lebih baik kita rukun) 

Bulat awi sintan Roh  

(bersatu oleh cinta Roh) 

 

Bait 2: 

Koan Tuhan, tempon itah  

(Kata Tuhan, pencipta kita) 

Patut itah toh hasinta  

(harus kita ini mengasihi) 

Hapan sinta toto te  
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(dengan kasih yang benar) 

Tapi amon sinta jaton  

(tetapi jika kasih tiada) 

Nyata itah dia dinon  

(pasti kita tidak dapat) 

Bagin slamat ayue te  

( pemberian keselamatan dari Dia) 

 

Bait 3: 

Eweh melai huang Tuhan?  

(siapa didalam Tuhan?) 

Baya oloh ije tahan 

 (hanya orang yang sanggup) 

Melai huang sinta te  

(tinggal dalam kasih itu) 

Tuhan itah puna sinta, 

 (Tuhan kita benar Kasih) 

Maka oloh je hasinta  

(maka orang yang mengasihi) 

Tetep dalam Tuhan wei  

(tetap di dalam Tuhan) 

 

 

Bait 4: 

Suang atei ikei, Tuhan,  

(masuki hati kami, Tuhan) 

Hapan sintam kahean 

(pakai kasihMu yang Besar) 

Hayak Roh Je tengam te  

(bersama Roh yang Engkau berikan) 

Yoh, paabas ikei toto,  

(Ya, berkatilah kami) 

Mangat ikei huang hetoh  

(supaya kami dalam sini) 

Melai huang sintam wei  

(tinggal dalam kasihMu saja) 

Gaya bahasa Menggunakan bahasa dan dialek Dayak 

Ngaju, Kalimantan Tengah. 

Pola Metrikal Syair 

(Persajakan) 

8.8.7.8.8.7.7 
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3) Analisa Struktur Isi 

Struktur Isi Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair merupakan terjemahan dari lagu 

jerman L.N.No. 94 

Pokok Ajaran Lagu ini secara keseluruhan mengajarkan 

tentang kasih. Seperti  Tuhan adalah Esa 

hendaklah kita sesama manusia juga satu. 

Tuhan adalah Kasih, jadi siapapun yang 

tinggal didalam Tuhan juga harus 

mengasihi sesamanya. 

 

 

4. Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 3/4 

Tempo tempo Andante (90-110) 

Nada Dasar Do=C# 

Pola Melodi Memakai melodi diatonis; klasik barat.  

Progresi Akord I – IV – V 

V – I – II 

V –V – I – IV 

I64 – V – V – I – IV – I64 – V 

IV – V- I – IV  

V - I 

Struktur Tehnik dan Makna 

Teologi 

1) Frasa dalam lagu ditandai dengan 

tanda kurung besar berwarna 

2) Pada partitur ditandai dengan warna  

           yaitu terjadi neighbouring note 

pada kata-kata “Pahari je iasi (Saudara 

yang terkasih)”  dan “tempon asi (maha 

kasih) yang menyatakan bahwa kita 

mengasihi sesama karena Allah telah 
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dahulu mengasihi kita.  

3)Warna                 yang selanjutnya pada 

kata-kata “Ije (Satu)” dan “hinje 

(rukun)” menyatakan bahwa manusia 

harus hidup bersama-sama, rukun dan 

bersatu sama seperti Tuhan kita  yang 

adalah kasih.  

Pembawaan Lagu Lagu ini terdiri dari empat bait.  Bait satu 

dan dua diiringi beberapa alat musik 

seperti piano, kendang, gong, marakas. 

Bait ketiga terdapat penambahan alat 

musik marakas dan suling untuk 

meningkatkan suasana supaya tidak 

monoton. Pada bait ke empat terjadi 

modulasi dan penambahan alat musik 

kembali seperti bonang sehingga 

dinamika dan suasana tampak diangkat. 
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2. Lagu-lagu kecil didalam Liturgi 

a. Amin 

 

 __                 __               __   __ 

  395  | 6    .     .  395  | 6    .     1>96  596 | 6   .     . {    2x 

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

            vi                     ii          V               vi 

 
 
 

1) Latar Belakang Lagu 

 

  Melodi ini ditulis oleh peneliti dengan menggunakan nada 

pentatonis Dayak Kal-teng. Pentatonis Dayak terdiri dari lima nada yaitu 6, 

1, 2, 3, 5. 

 

 

2) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

masuk pada ketukan gantung (pada 

ketukan ke empat) 

Tempo 88-100 

Nada Dasar La=Bb 

Pola Melodi Memakai pentatonis Dayak 

Progresi Akord vi -  ii - V- vi 

Struktur Tehnik 1) Kata AMIN yang diulang sebanyak 

tiga kali selalu diakhir oleh nada La yang 

melambangkan Trinitas yaitu Bapa, Putra 

dan Roh Kudus. 

2) Kata Amin yang kedua mengalami 

repetisi dari nada yang pertama, 3) 
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kemudian nada Amin yang ketiga 

merupakan penegasan menuju akhir lagu. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan tegas dan 

semangat. Lagu ini didominasi oleh 

bunyi gendang untuk menciptakan 

suasana khidmat.  

 

 

 

b. Tuhan Kasihanilah Kami 

 

        __                           __                      __                    __     __ 
        0  6<  I  1      2   I  3     3   3  I  3     2 I   3  .    3 I   5       3  I 2 91   6<   6<   I  6<    5< I   6   .   II 

           Tu-han ka- si-  ha-ni-lah ka-mi  Tu- han  ka- si -    ha-ni-lah ka-mi. 

                              i                                                                                   V    i 

 

 

 

1) Latar Belakang Lagu 

 

  Melodi ini diambil oleh peneliti dari cantus firmus sebuah lagu 

yang berjudul “Tuhan Kasihanilah Kami” ciptaan Hs. Loko PML di 

palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lagu ini dibuat berdasarkan melodi lagu 

dasar Tandak Kandayu-Dayak Ngaju. 

 

2) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 2/4 

masuk pada ketukan gantung (pada 

ketukan ke dua) 

Tempo 70-77 

Nada Dasar La=Eb 

Pola Melodi Memakai pentatonis Dayak 
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Progresi Akord i-V-i 

Struktur Tehnik 1) Pada kata Tuhan yang pertama 

dimulai dengan nada yang cukup rendah 

yang menyatakan permohonan. 

2) kemudian pada pengulangan kata 

Tuhan yang kedua menggunakan nada 

yang lebih tinggi yang menyatakan 

penegasan dari permohonan agar Tuhan 

mengasihani umat-Nya. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan 

kesungguhan dan Khidmat. Di awali oleh 

pukulan gong kemudian diikuti semua 

alat musik untuk mengiringi nyanyian 

jemaat. Lagu ini dibawakan sebanyak 

tiga kali. Bait satu dan dua diiringi 

gamelan, salung, gitar dan sape. Bait 

terakhir mendapat penambahan alat 

musik barchimes, marakas dan tamborin. 

 

 

c. Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu 
 

                                I                IV               I        I                    
=======                       =========              =======    ========         ===____         

5    5   593 |  5  .9| 5   6     6      695  | 3  . |  5   5  593   3   3     392     |  1     1        1          

Ha-le-lu-   ya,__     Ha-le-lu-       ya!   Pu-ji-lah Tu-han-Mu    s’la-ma-nya, 

 V                     I                                         I                             IV                      I 
=======                           ===========     ===___                       ==========     ====_ 
3     3      392 | 1 . 9 | 1  5       5         593  |  5   5      5 9 5 |95    6       6      695  |  3     3   393 | 
Ha-le-lu-      ya! __   Nya-nyi   dan    so-raklah,___    A-gung-kan    na-ma-Nya, 
 I                                                                          V                      I 
=======        =========           ===____           ======== 

5    5   593      3     3       392     |  1     1        1        | 3     3     392  |  1  . 9| 1 0 }        

Pu-ji- lah     Tu-han-Mu        s’la-ma-nya,  Ha-le-  lu-     ya!___ 
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1) Latar Belakang Lagu 

 

  Melodi ini diambil oleh peneliti dari buku nyanyian Gita Bakti 

terbitan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Lagu ini dipilih karena 

memiliki nada-nada yang mirip dengan pentatonis Dayak. Lagu ini 

diciptakan oleh Godlief Soumokil pada tahun 1984. Beliau aktif sebagai 

anggota Tim Inti Nyanyian Gereja (TING) dan ikut menyusun buku 

nyanyian jemaat, seperti: kidung jemaat, kidung ceria, kidung muda-mudi, 

pelengkap kidung jemaat, dan nyanyikanlah kidung baru. 

 

2) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 2/4 

masuk pada ketukan gantung (pada 

ketukan ke dua) 

Tempo 70-72 

Nada Dasar Do=Eb 

Pola Melodi Memakai melodi yang mirip dengan 

pentatonis Dayak.  

Progresi Akord  I – IV -  I         

V- I – I – IV- I 

I – V – I 

Struktur Tehnik 1) Lagu ini menggunakan repetisi 

melodi, yang mana melodi kedua  yang 

di tandai dengan warna            secara 

garis besar memiliki pola melodi yang 

sama namun ditambah dengan beberapa 

pengembangan nada yang menyesuaikan 

syair. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan sukacita 

dan meriah. 
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d. Pujilah Khalik Semesta 

 

                                     I    V    I                                      IV  I     V 

                 ___        ___                                              ____    ___ 

       1      1    7<      6<      5<     1     2       3   0   3      3      3    2    1    4     3     2    0 

      Pu-ji-lah Kha-lik se-mes-ta    Sum-ber se-ga-la  kur-ni-a; 

                                       IV   V   I                                           IV     V    I 
                 ___       ___                                                                 ___ 
       1      2      3      2     1      6     7<     1   0   5         3      1    2     4      3         2      1   0 
      sor-ga dan bu-mi, pu-ji t’rus   Sang Ba-pa, Pu’tra, Roh Ku-dus! 
 
 
 
        IV64         I 

       1  .     .      |    1   .     .       || 
      A  -   -    -   min.  

 

 

 

1) Latar Belakang Lagu 

 

  Melodi ini diambil oleh peneliti dari Kidung jemaat 303a terbitan 

Yayasan Musik Gereja (Yamuger). Lagu ini dipakai pada saat bagian 

doksologi. Lagu ini diciptakan oleh Louis Bourgeois pada tahun 1551 dan 

diterjemahkan oleh Yamuger pada tahun 1978.  

 

2) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat Tanpa tanda sukat 

Tempo 70-75 

Nada Dasar Do=Eb 

Pola Melodi Memakai melodi diatonis;klasik barat 

Progresi Akord I - V - I   IV- I - V 

IV – V - I   IV – V – I 

IV64 - I 

Struktur Tehnik Lagu ini tidak memiliki garis birama dan 
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sukat, sehingga menyanyikannya 

menyesuaikan alur melodi serta 

memperhatikan tanda istirahat 0 pada 

lagu. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan sukacita 

dan ucapan syukur. 

 

 

 

 

e. Haleluya, Amin 

 
      I                       V              I    V         I              V                          I 

               __                      ___                        __   ___                  __   ___               ___   ___    ___ 
       1    .   2   3   5  |   6   .   5   1>   5  |  6    .  5   392  3  | 2    .   3   291   2 |  5<  .    6<   192   395 | 
      Ha-le- lu-ya, Ha- le- lu-ya, Ha-le-lu-   ya, Ha- le-  lu-   ya,  Ha- le- lu -    ya,  
     V            I        I            V       IV             V                    I 
            __                  __             __    __    __     __ 
      6   593  5  . |    3  193  2  .  |   192  395  3 92   192  | 1 . . . } 
      A  -      min,  A  -      min,   A -   -   -   -   -   -   -   -  min. 
 
 
 
 

1) Latar Belakang Penulis 

 

  Melodi ini ditulis oleh peneliti dengan menggunakan nada 

pentatonis Dayak Kal-tim. Pentatonis Dayak terdiri dari lima nada yaitu 1, 

2, 3, 5, 6 . 

 

 

2) Analisa Musikal 

Analisa Musikal Keterangan 

Sukat sukat 4/4 

Tempo 90-100 
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Nada Dasar Do=Eb 

Pola Melodi Memakai pentatonis Dayak 

Progresi Akord I – V – I - V - I – V – I 

V - I – I – V - IV – V- I 

Struktur Tehnik Lagu ini di awali dengan nada do dan 

diakhiri dengan nada do juga yang 

merupakan ciri umum dari pentatonis 

Dayak Kal-tim. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan tegas dan 

sukacita. 

 

 


