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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

 Simon Petrus memiliki nama Ibrani „Simeon‟ tetapi dalam “Terjemahan 

Baru Indonesia” (TBI) semua menjadi „Simon‟. Mungkin, seperti banyak pada 

orang Yahudi dipakainya juga nama „Simon‟, hal yang biasa dalam  perjanjian 

baru sebagai nama Yunani yang bunyinya sama. Nama bapaknya ialah Yunus 

(Matius 16:17); Petrus berkeluarga  (Markus 1 : 30), dan dalam perjalanan 

misinya, ia disertai istrinya (1Korintus  9 : 5). Menurut injil Yohanes, Petrus 

berasal dari Betsaida, suatu kota di daerah Golan (atau Gaulanitis), yang 

penduduknya kebanyakan orang Yunani  (Yohanes  1 : 44). Namun ada juga 

rumah Petrus di Kapernaum, Galilea (Markus  1 : 21). Kedua kota itu terletak di 

tepi pantai danau Galilea, tempat Petrus mencari nafkah sebagai nelayan. Di 

kedua kota itu terbuka banyak sekali hubungan dengan bangsa-bangsa non 

Yahudi. Bahasa sehari-hari Petrus adalah bahasa Aram dengan logat khas yang 

teguh pengharapan umatnya (Kisah Para Rasul  10 : 14), kendati tidak belajar 

hukum Taurat. Petrus dipengaruhi gerakan Yohanes Pembaptis (Kisah Para Rasul  

1 : 22), adiknya bernama Andreas, merupakan murid Yohanes Pembaptis 

(Yohanes  1 : 39).  

Dalam pelayanan, Petrus adalah murid Yesus yang pertama dipanggil, ia 

selalu disebut yang pertama dalam urutan murid-murid, ia juga seorang dari ketiga 

murid yang merupakan kelompok akrab dengan guru mereka (Markus  5 : 37, 9: 

2, 14 : 33). Aktivitas pelayanannya yang didorong gelora hatinya, sering 

dilukiskan dalam Alkitab dan dia bertindak sebagai juru bicara dari ke 12 murid 

itu. Dalam saat penentuan dekat Kaisarea Fillipi dialah juru bicara dari kelompok 

12 murid. Sebab pertanyaan itu ditujukan kepada mereka semua (Markus  8 : 27 - 

29), dan semua mereka tergenggam satu dalam pandangan mata Yesus, yang 

menyertai penggenapanNya yang menyusul kemudian. Permulaan Yesus di atas 

gunung sangat erat hubungannya dengan pengakuan rasul-rasul yang 
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mendahuluinya. Pribadinya yang memiliki suara yang lantang mengungkapkan 

kesetiaannya, dan arena penyangkalan Petrus yang paling kentara (Markus 14 : 

66) maka kelemahannya paling menonjol.
1
  

Kehidupan Simon Petrus sebelum dipanggil Tuhan, masuk ke dalam 

proses penerimaan panggilan, hingga setelah dipanggil Tuhan banyak mengalami 

dinamika yang bermacam-macam. Ada suasana kehilangan, penderitaan, 

kebahagiaan, ketakutan dan panggilan itu sendiri. Dinamika dalam kehidupan 

Simon Petrus maknanya identik, walaupun tidak selalu sama dengan dinamika 

dalam sebuah komposisi musik.  

 Musik merupakan bagian dalam kehidupan manusia, baik kehidupan 

jasmani maupun rohani. Fungsi musik merupakan sarana untuk mengekspresikan 

perasaan. Ada beberapa jenis musik seperti musik tradisional atau daerah, musik 

upacara adat, musik pemakaman, musik rakyat hingga musik untuk penyembahan 

atau pemujaan terhadap Sang Khalik. Contoh musik untuk penyembahan yaitu 

seperti Ludus Danielis-Katedral Beauvais, sebuah sandiwara musik tentang cerita 

Daniel dari Perjanjian Lama, yang terdiri dari hampir 50 melodi dari setiap segi 

tradisi Cantus Planus Gregoria. Karya ini diciptakan sekitar tahun 1140.
2
 

 Dalam kehidupan orang Kristen, musik digunakan untuk mengungkapkan 

perasaan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga wujud keimanan 

manusia kepada Tuhan yang hidup.
3
 Karya musik penyembahan merupakan salah 

satu wujud ekspresi musik yang ditujukan kepada Tuhan Allah, sebagai ungkapan 

rasa syukur, berterima kasih, dan pemujaan kepada Tuhan Allah. Dewasa ini 

banyak sekali karya musik yang dibuat untuk melakukan penyembahan. Seperti 

pada lagu pop rohani berjudul “Sentuh Hatiku” dari penyanyi Maria Shandi. Lagu 

ini menginspirasi penulis, karena isi dari lagu tersebut diambil dari pengalaman 

pribadi temannya yang mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya 

sendiri, dan pada akhirnya berhasil untuk mengampuni ayah dari temannya 
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 Dr.Rhoderick J.McNeill, Sejarah Musik, Musik Awal Sejak Masa Yunani Kuno Sampai 

Akhir Masa Barok Tahun 0-1760.PT BPK Gunung Mulia, Jilid 1,  19. 
3
 A.S Hadiwijayata, ed., Tafsir Alkitab Perjanjian Lama  (Yogyakarta; Yayasan Kanisius, 

2002), 343.   



3 

 

tersebut. Lagu ini merupakan suatu bentuk ucapan syukur atas pertolongan dan 

kasih karunia Tuhan. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menyusun komposisi musik 

“The Disciple of God” yang menggambarkan wujud ekspresi kepada Tuhan. Arti 

dari “The Disciple of God” sendiri adalah pelayan atau murid Tuhan. Dalam 

komposisi ini, penulis ingin bercerita tentang Simon Petrus, seorang penjala ikan 

yang dipanggil Tuhan untuk ikut melayani dan diubahkan Tuhan menjadi seorang 

penjala manusia. Penulis tertarik menyusun karya tentang Simon Petrus karena 

terinspirasi dari perjalanan hidup ayah penulis, dimana memiliki kesamaan dalam 

perjalanan hidupnya. Ide ini digambarkan dalam sebuah karya komposisi 

berbentuk musik program yaitu ansambel gitar, karena dapat mewakilkan suara 

sopran, alto, tenor dan bass.  

 Alasan penulis menggunakan musik program karena musik program dapat 

mewakili  gambaran tentang tema non musikal, seperti peristiwa pemandangan, 

atau karya sastra dan sebagai musik yang memuat makna lain selain aspek 

musical.
4
 Melalui musik program, penulis dapat mengekspresikan nuansa dan 

suasana dalam  karya yang disusun berdasarkan Kitab Matius, yaitu Perjalanan 

hidup Simon Petrus. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis yang belajar di bidang musik, 

tertarik menyusun sebuah komposisi berjudul “The Disciple of God”, merupakan 

komposisi musik program yang bersifat naratif bercerita tentang Simon Petrus. 

Pesan yang ingin disampaikan melalui karya ini adalah proses menjadi murid 

Tuhan yang setia. Proses tersebut dikaryakan dalam bentuk musik program 

dengan tiga movement. 

Instrumen yang akan digunakan pada komposisi ”The Disciple of God”, 

adalah gitar. Gitar dapat mewakili suasana yang ingin diungkapkan penulis. 

Dalam hal ini  penulis juga mencoba mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari 

selama menempuh kuliah. 

 

                                                           
4
 John Burrows, Charles Wiffen, The Complete Classical Music Guide (New York: Dorling 

Kindersley, 2012), 347.  



4 

 

B.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses penyusunan “The Disciple of God” komposisi musik 

program dalam format ansambel gitar? 

2. Bagaimana analisis struktural dari komposisi “The Disciple of God” sebagai 

komposisi musik program dalam format ansambel gitar? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan cara menyusun komposisi “The Disciple of God” sebagai 

komposisi musik program dalam format ansambel gitar secara deskriptif-

naratif. 

2. Mendeskripsikan analisis struktural dari komposisi “The Disciple of God” 

sebagai komposisi musik program dalam format ansambel gitar. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis sebagai ajang latihan dalam mengimplementasikan atau 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku 

kuliah terutama dalam menyusun musik program untuk ansambel gitar, 

sekaligus menggambarkan sebagian dari kehidupan Simon Petrus yang 

memiliki kesamaan perjalanan hidup dengan Ayah penulis. Yaitu seorang yang 

pada umumnya bekerja mencari nafkah, kemudian bertemu dan diajak Tuhan 

untuk menjadi pelayanNya, dan pada akhirnya meninggalkan pekerjaan mula-

mula untuk hidup melayani Tuhan sepenuh waktu. 

2. Manfaat bagi Fakultas Seni Pertunjukan dapat menambah koleksi 

perbendaharaan komposisi deskriptif-naratif yang mengangkat tema tentang 

kisah nyata dari sebuah keluarga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

acuan bagi peneliti-peneliti, menjadi bahan referensi bagi pendidikan 

akademis, dan pengetahuan mengenai komposisi musik program untuk 

ansambel gitar. 
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3. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat menginspirasi kepada generasi 

muda yang mengalami kemerosotan akan sebuah perjuangan hidup dalam 

kedisiplinan dan kekudusan di hadapan Allah. 

 

E.   Batasan Masalah 

 Untuk menghindari perluasan pembahasan maka penulisan dibatasi pada 

hal penyusunan satu buah program musik yang menceritakan kisah “The Disciple 

of God”. Difokuskan pada perjalanan kehidupan Simon Petrus berdasarkan kitab 

Matius 4 : 18 - 20, 8 : 23 - 27 dan 28 : 32. Program musik ini disusun dalam 

format ansambel gitar dengan empat instrumen gitar. 

 

F.   Metode Penelitian 

 Penulisan ini merujuk pada metode analisis deskriptif dengan analisis 

musikologis. Dalam penelitian, sistematika yang diterapkan meliputi tiga tahap 

yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Dalam pengumpulan 

data, penulis mencari referensi musik program yang sudah ada sebelumnya, 

penulis juga mengumpulkan referensi data mengenai pelayan Allah berdasarkan 

Matius 4 : 18 - 20, 8 : 23 - 27 dan 28 : 32. Penulis juga mengumpulkan data 

melalui wawancara dari orang tua penulis.  

 Penulis mendesain karakter tiap tokoh dan berbagai suasana yang muncul 

dalam tiap tahap cerita dengan  instrumen gitar yang dipakai dalam ansambel. 

Pada tahap pengolahan data, penulis menyusun narasi dan komposisi yang dibagi 

menjadi beberapa pembagian adegan cerita. Setiap kejadian atau suasana diwakili 

dengan leitmotif, yang medeskripsikan karakter dari masing-masing kejadian atau 

suasana tersebut. Setiap bagian memiliki nada dasar serta tempo yang disesuaikan 

dengan tema dari bagian adegan tersebut. Penulis menggunakan program 

Sibelius,
5
 sebagai langkah awal menuliskan komposisinya. 

 Tahap akhir yaitu analisis data, penulis bekerja sama dengan empat 

mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan UKSW untuk memainkan komposisi. Pada 

                                                           
5
 Sibelius adalah perangkat lunak komputer untuk membuat, menulis, memainkan dan 

mencetak karya musik dalam bentuk notasi balok. 
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proses ini, penulis melakukan evaluasi dengan meminta saran dan pendapat dari 

mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan UKSW yang memainkan komposisi 

tersebut. Setelah melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal, maka akan 

dilakukan koreksi secara komprehensif sehingga menghasilkan karya final. 

 Setelah ketiga langkah tersebut selesai dilakukan, maka akan dilakukan 

penulisan terhadap seluruh proses penelitian hingga menghasilkan sebuah karya 

komposisi ”The Disciple of God”, musik program secara naratif berdasarkan 

Matius 4 : 18 - 20, 8 : 23 - 27 dan 28 : 32. 


