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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.   “The Disciple of God” 

 The Disciple of God  merupakan seseorang yang dipanggil, mau ikut dan 

menjadi murid-murid Tuhan. Sebagai contoh dalam Alkitab yang dikatakan 

sebagai pengikut Tuhan adalah ke 12 Murid Yesus, seperti Simon Petrus, 

Yohanes, Yudas, dan murid - murid yang lain. Kisah “The Disciple of God” 

dilandaskan pada Matius 4 : 18 - 20, 8 : 23 - 27 dan 28 : 32,  mengenai perjalanan 

hidup Simon Petrus yang dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. 

  

B.   Komposisi Musik 

 Komposisi musik adalah  kegiatan menyusun segala komponen musik 

yang bersumber dari sebuah tema musik yang ingin dibangun
1
. Bunyi sebagai 

bahasa musik harus memiliki kemampuan membangkitkan pikiran dan perasaan 

baru bagi pendengarnya. Penyajian susunan musik ini bisa secara langsung 

maupun rekaman.
2
 Komposisi musik mengandung musik atonal dan tonal. Atonal 

merupakan gaya komposisi tanpa tanda mula dan tanda kunci. Tonal merupakan 

gaya komposisi menggunakan tanda kunci. Dalam komposisi musik terdapat 

komponen yang ingin dikembangkan. Komponen komposisi itu berupa bunyi dan 

melodi, harmoni, ritmik, bentuk, ekspresi
3
. 

 Komponen dalam komposisi musik, yaitu: 

1. Melodi dan bunyi adalah rangkaian dari sejumlah nada atau bunyi, yang 

ditanggapi berdasarkan perbedaan tinggi-rendah atau naik-turunnya. Dapat 

merupakan satu bentuk ungkapan penuh atau hanya berupa penggalan 

ungkapan.
4
  Warna suara yang dihasilkan tersebut bergantung pada sumber 

                                                           
1
“Komposisi Musik” Dalam ArtEdu Seputar Pendidikan Seni dan Budaya, 3 Agustus 

2015, http://pandoe.rumahseni2.net/komposisi-musik/.  
2
 Nicolae Sfetcu, The Music Sound (New York:Dorling Kindersley, 2014). 347.   

3
 M.Soeharto . kamus musik (Jakarta: P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,1992). 

4
 M.Soeharto.80. 
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bunyi atau resonator (ruang gema) dan cara memainkan sumber bunyi 

tersebut, sehingga menghasilkan gaung pada ruangan instrumen.  

2. Harmoni adalah bunyi nyanyian atau permainan musik yang menggunakan 

dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya dan dimainkan secara 

bersamaan. Secara teknis meliputi susunan, peranan dan hubungan dari 

sebuah paduan bunyi dengan sesamanya, atau dengan bentuk 

keseluruhannya.
5
 Harmoni dibagi menjadi dua bentuk, harmoni yang 

disusun secara vertikal dan harmoni yang disusun secara horizontal. 

a) Harmoni yang disusun secara vertikal 

I. Akor triad : tiga notasi yang disusun menjadi sebuah akor, yaitu 

tonika, interval tiga dan interval lima dari tonika. 

II. Akor tujuh : empat buah notasi yang disusun menjadi sebuah 

akor, yaitu tonika, interval tiga, interval lima dan interval tujuh 

dari tonika. 

III. Akor augmented : akor triad yang terdiri dari tiga notasi, yaitu 

tonika, interval tiga mayor dan interval lima dinaikkan setengah 

laras atau interval enam minor dari tonika. 

IV. Akor kuartal : akor-akor yang disusun berjarak interval empat atau 

augmented empat. 

V.  Available tensions : penambahan notasi pada akor tujuh, yaitu : 

interval minor, mayor atau augmented sembilan, augmented 11, 

dan minor atau mayor 13 dari tonika. 

 

b.) Harmoni disusun secara horisontal atau progresi. 

I. Progresi diatonis adalah penyusunan harmoni menggunakan 

notasi yang berasal dari anggota tangga nada berdasarkan tanda 

kuncinya dan berjumlah tujuh nada. 

 

 

 

                                                           
5
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II. Kadens 

 (i) Kadens autentik disebut kadens sempurna memiliki 

karakteristik yang tegas, yang berakhir dengan susunan akor 

dominan dan tonika (V-I). 

 (ii) Kadens setengah adalah kadens yang bergerak dari akor apa 

saja dan berakhir pada akor V. 

 (iii) Deceptive cadence ialah pergerakan akor apa saja yang 

menuju akor VI atau dari akor V ke harmoni apa saja yang tidak 

terduga atau selain akor I dan V. Berkesan seperti menipu karena 

harapan pendengar, akor berikutnya sebagai solusi yang tegas, 

namun dalam kenyataannya menuju akor-akor lain yang diluar 

dugaan. 

 (iv) Kadens plagal atau kadens gereja ialah kadens sempurna yang 

berakhir dengan susunan akor subdominant dan tonika (akor IV 

menuju akor I). 

3. Ritmik adalah irama yang memiliki durasi tertentu yang besarnya sama, 

konstan dan teratur
6
. 

I.  Triol berbentuk garis lengkung dengan angka tiga di atasnya yang 

mengubah not tersebut menjadi dua pertiga dari nilai ketika not 

tersebut, jika nilai not sama, maka terdiri dari tiga not. 

II. Polyrhythm merupakan gabungan dari ritme atau irama yang 

berimpit. Ciri khas dari musik polifoni abad pertengahan, terutama 

musik sekuler Perancis pada akhir abad ke 14 dan teknik komposisi 

dari abad ke 20 yang digunakan oleh komponis.
7
  

4. Struktur Musik adalah susunan struktur yang mengikuti gambaran atau 

simbol cerita dan bersifat naratif. Dua jenis struktur yaitu form in music 

yaitu pendengar dapat langsung menangkap bentuk musikalnya, dan form 

of music bentuk fisik dalam partitur musik. 

                                                           
6
 M.Soeharto.109. 

7
 Stanley Sadie,ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition 

(London: Macmillan Publishers Limited 2001,2002), 84.   
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5. Bentuk (Form) adalah bentuk komposisi musik yang hanya dikaitkan 

dengan jalur utama melodi ataupun bunyinya
8
. 

6. Ekspresi adalah pengungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

nuansa dari tempo, dinamika, tempo, dan elemen musik lainnya. 

I) Tempo adalah petunjuk kecepatan dalam bermusik. Contohnya, 

allegro (cepat, sekitar 120 bpm), allegretto (agak cepat, sekitar 100 

bom), moderato (sedang), andante (seperti orang berjalan), adagio 

(lambat), lento (lebih lambat dari adagio, sekitar 50-60 bpm), dan 

lain sebagainya. BPM (Beats Per Minute) merupakan satuan dari 

kecepatan ketukan atau jumlah ketukan yang dihasilkan dalam satu 

menit. 

II) Dinamika adalah petunjuk untuk menyatakan lembut kerasnya 

suara yang ingin dihasilkan. Contohnya, pp/pianisisimo (sangat 

lembut), p/piano (lembut), mp/mezzopiano (agak lembut), 

mf/mezzoforte (agak keras), f/forte (keras), ff/fortissimo (sangat 

keras).  

III) Perubahan tempo : petunjuk yang digunakan untuk memberikan 

arahan apabila terjadi perubahan tempo, seperti crescendo,artinya 

petunjuk bagian komposisi yang meningkat intensitas bunyinya
9
. 

Decrescendo artinya menurunkan intensitas bunyi. 

IV) Ekspresi musik adalah petunjuk yang diberikan komponis kepada 

pemain untuk mengetahui ekspresi yang diinginkan. Contohnya 

legato (dimainkan menyambung), staccato (putus-putus), aksen 

(lebih tajam), dan sforzando (bertekanan) 

7. Interpretasi adalah usaha pemain untuk menangkap maksud dan makna 

komposisi dari komponisnya
10

. 

                                                           
8
 M.Soeharto.39.  

9
 Rutherford Johnson, Michael kennedy, and Joyce Bourne, ed., “Crescendo”, The Oxford 

Dictionary of Music (6ed), http://www.oxfordreference .com/search?q=crescendo, (diakses pada 

tanggal 27 Juli 2015). 
10

 M.Soeharto.55. 
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8. Tonalitas adalah karakter nada dan harmoni pada musik. Ada dua tonalitas 

yaitu : tonalitas mayor dan  minor
11

. 

 

a. Tonalitas Mayor 

 Tonalitas mayor pada umumnya dipakai untuk menyampaikan 

kebahagiaan, semangat, kecerahan, kekuasaan dan suasana damai. Lagu 

yang disampaikan memberikan sebuah ide yang bahagia, atau pesan yang 

positif. Tonalitas mayor juga memberikan suasana yang baik. Dilihat dari 

jarak interval nada yang kokoh dan teguh. 

 

b. Tonalitas Minor  

 Berkebalikan dengan tonalitas mayor, tonalitas minor sering 

dipakai untuk menyampaikan suasana yang menyedihkan, gelap, dan 

emosi yang negatif. Nada yang dipakai dalam minor memberikan kesan 

yang melemahkan semangat dan tidak ada karakter keceriaan di dalamnya. 

 

9. Teknik Permainan 

a. Arpeggio adalah teknik permainan dalam musik dengan cara 

memainkan suatu rangkaian nada atau akor yang terurai secara 

berurutan. 

b. Slur adalah garis lengkung dalam notasi musik yang membawakan 

sejumlah notasi nada (bisa dua atau lebih) yang memiliki arti nada 

tersebut dimainkan secara bersamaan dalam satu petikan.
12

 

c. Tremolo adalah teknik permainan dalam musik dalam bentuk 

perulangan secara cepat. 

                                                           
11

 Liz Diamond-Manlusac, “Tonality Character”,  Tonality in Music, 

http://study.com/acaedemy/lesson/major-and-minor-keys-tonality-in-music.html, (diakses tanggal 

27 Juli 2015).  
12

 Rutherford Johnson, Michael kennedy, and Joyce Bourne, ed., “Crescendo”, The 

Oxford Dictionary of Music (6ed), http://www.oxfordreference .com/search?q=slur, (diakses pada 

tanggal  9 Agustus 2015). 
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d. Trill adalah dua nada yang berdekatan dan dimainkan secara 

bergantian dan bertempo cepat, dilambangkan dengan huruf (tr). 

 

C.   Penyusunan Komposisi Musik  

  Komposisi dibuat dan disusun oleh seorang komponis. Tema musikal yang 

dimiliki seorang komponis biasanya langsung dituangkan melalui bahasa bunyi. 

Tema musikal  dibagi menjadi tiga kategori : 

a. Motif  adalah bentuk terkecil dari sebuah ide melodi yang memiliki pola irama, 

biasanya terdiri satu atau dua notasi. 

b. Frase Melodi biasanya terdiri dari empat birama atau lebih. Sepasang motif 

biasanya membentuk sebuah frase. Gabungan frase tersebut membentuk 

sebuah periode. 

c. Periode adalah  ide melodi yang lengkap, biasanya terdiri dari empat, delapan, 

16 birama atau lebih.
13

  

 

D.   Teknik Komposisi Musik 

  Teknik komposisi musik adalah metode yang digunakan untuk membuat 

musik. Teknik yang dipakai untuk menyusun komposisi ”The Disciple of God”, 

yaitu :  

a. Kontrapung 

 Teori musik yang mengajarkan seni susunan melodi yang banyak 

(polifoni) disusun bersahut-sahutan dan bergerak sendiri-sendiri dan 

berlawanan menggunakan melodi pokok (cantus firmus) sebagai patokan. 

Homofoni adalah susunan akor berdasarkan tiga, empat suara atau lebih. 

Organum adalah nada yang disusun berjarak oktaf atau lebih.
14

 Discant adalah 

susunan nada berjarak kuart rendah atau kuart tinggi. Bass continuo atau 

ostinato adalah pola pada suara bass yang bergerak.
15

 

                                                           
13

 Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition 

(London:Macmillan Publishers Limited 2001,2002).403 
14

 “Organum”, An Encyclopedia Britannica Company, 

http://www.britannica.com/art/organum.(diakses tangal 9 Agustus 2015). 
15

 Sunaryo Joyopuspito, Dasar-dasar Kontrapung Musik (Jakarta:Bina Musik Remaja,2004).  
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  b. Tone Painting    

Penggunaan variasi timbre dan suara dalam menciptakan efek musik 

terutama dalam penyusunan komposisi musik program.
16

 Teknik ini 

mencerminkan suatu hal yang terjadi yang dimasukkan ke dalam karya 

komposisi musik, misalnya menirukan suara hujan turun berdasarkan 

pengamatan seorang komposer baik secara visual maupun lisan. Tone painting 

biasanya dikenal dengan istilah word painting, merupakan teknik komposisi 

musik yang mengimitasi alam dari kata-kata dan mengungkapkan hubungan 

yang berarti kata dan musik.
17

 

  c. Modulasi 

 Seni dalam bernyanyi atau membuat musik berupa peralihan nada dasar di 

dalam suatu komposisi, baik yang sifatnya sementara maupun tetap, misalnya 

semula dalam D = do, lalu di tengah lagu beralih ke Bm = do
18

. Ada dua jenis 

modulasi,  modulasi langsung dan modulasi tidak langsung.
19

 

d. Sekuensi  

Pengulangan melodi secara diatonik dengan ritme yang sama dan bergerak naik 

atau turun. 

e. Repetisi  

  Teknik komposisi dengan mengulang melodi sebelumnya. 

g. Imitasi  

Teknik komposisi yang ide melodinya dimainkan kembali secara utuh atau 

sebagian. 

h. Kanon adalah teknik komposisi yang dimainkan secara bersahut-sahutan. 

i. Pedal Point disebut juga organ point, satu atau dua suara ditahan lama dan 

melodinya berjalan, biasanya ditahan pada suara low (bass). 

                                                           
16

 “Tone Painting”, An Encyclopedia Britannica Company, http://www.merriam-

webster.com/dictionary/tone %20painting, (diakses  tanggal 27 Juli 2015) 
17

 Stanley Sadie,ed. 563-564. 
18

 M.Soeharto.84 
19

 “Modulation”, An Encyclopedia Britannica Company, 

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=modulation&searchmode=n

one, (diakses tangal 27 Juli 2015). 
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m. Hybrid adalah susunan akor, yang menggunakan notasi selain anggota akor dan 

dijadikan sebagai posisi bass.  

n. Inversion adalah anggota notasi susunan akor selain tonika yang dijadikan 

sebagai posisi bass. Contoh C/D, Eb7/G dan lain sebagainya. 

 

E.   Tangga Nada 

  Tangga nada adalah susunan dari nada-nada pokok suatu sistem nada secara 

berurutan, mulai dari salah nada dasar sampai dengan nada oktafnya, memiliki 

jarak interval, yaitu setengah, satu, satu setengah dan dua. Jarak tersebut yang 

menentukan variasi nada dan jenis tangga nada. Berdasarkan jarak intervalnya 

terdiri dari : tangga nada mayor, tangga nada minor, tangga nada kromatis (jarak 

setengah laras), whole tone (jarak satu laras), dan diatonik (jarak satu dan 

setengah laras). 

 

F.   Musik Program 

 Musik program adalah  musik yang bunyinya melukiskan hal-hal yang nyata 

melalui bentuk ataupun gambaran penciptanya. Musiknya terdengar melukiskan 

atau menggambarkan sesuatu.
20

 Pengertian lainnya, musik yang terikat pada 

urutan cerita, pada detail dalam peristiwa atau situasi. Instrumen dalam musik 

program sangat penting untuk menirukan bunyi tertentu, dari bunyi yang realistis 

sampai bunyi simbolis yang mewakili orang atau situasi tertentu dan yang diolah 

sampai kepada bentuk tidak estetis.
21

 Dapat dikatakan juga sebuah istilah untuk 

musik instrumental yang digunakan untuk mempresentasikan cerita, dongeng, 

lingkungan, personal, filosofi, dan sebagainya. Istilah program itu sendiri merujuk 

pada hal-hal non musik yang dimasukkan dan menjadi bagian dari suatu karya 

instrumental.
22

 Berikut ini daftar nama komponis serta judul karya musik 

programnya : 

                                                           
20

 M.Soeharto.108.  
21

 Rudolf Kloiber, Handbuch der symphonischan Dichtung. Wiesbaden 1980.1.  
22

 Karl Edmund Prier , Sejarah Musik.Jilid 2(Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi,cetakan 

1,1993).189. 



15 

 

1. Ludwig Van Beethoven, Sonata in e flat major Op.81 : komposisi yang 

menggambarkan tentang alam. 

2. Hector Berlioz, Symphonie phantastique: komposisi yang ditulis berdasarkan 

biografi Hector Berlioz.
23

 Hector Berlioz (1803-1869) adalah perintis musik 

program. Ia belajar ilmu kedokteran karena ayahnya seorang dokter. Namun di 

tahun 1824, ia menghentikan studinya dan beralih kepada musik. Berlioz 

belajar pada Jean Francois Lesueur, dirigen di istana Kaisar Napoleon. Selera 

Lesueur memang sama dengan Berlioz. Dalam karya Symphonie phantastique 

ini, Berlioz melukiskan kegagalan cintanya kepada seorang aktris Inggris 

bernama Herriet Smithson. 

3. Felix Mendelssohn, “Midsummer Night’s Dream”: kisah fiksi tentang raja 

Oberon dan ratu Titania.
24

 

4. Frans Liszt, “Faust Symphony”: merupakan drama mistik dengan ketiga 

tokohnya, yaitu Faust, Gretchen, dan Mephistopheles.
25

 Musisi yang juga 

memperkenalkan istilah musik program, menjelaskan bahwa tujuan peletakan 

program adalah sebagai usaha komponis untuk menjaga pendengar dari 

kesalahan penafsiran interpretasi, dan untuk mengarahkan perhatian pada ide 

utama program, baik keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu. Program 

yang dimaksud umumnya diletakkan sebagai pembuka, berupa penataan bahan 

untuk menjelaskan ide dari musik instrumental yang akan dimainkan. 

5. Richard Strauss, Macbeth (1890) op.23: merupakan syair dari Shakespeare, 

berupa musik program dalam bentuk sonata.
26

 

 Musik program berada dalam lingkup kategori struktur musik terbuka. 

Dikategorikan demikian karena memang tidak ada struktur yang mengikat dalam 

penulisan komposisi jenis ini karena bagian-bagian komposisi berdasarkan suatu 

program yang diangkat. Berbeda dengan kategori struktur tertutup, atau pada 

bentuk musik absolut, yang dalam penyusunannya terpaku pada struktur yang 

                                                           
23

 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, with Vivian Kerman, Listen. (New York : 

Bedford/St.Martin’s,2000).259.  
24

 Joseph Kerman.258. 
25

 Barbara Russano Hanning, Concise History of Western Music. (New York: W.W.Norton 

and Company, Inc,1998) .385. 
26

 Karl Edmund Prier.193. 
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baku, bukan terbangun dari latar belakang ide cerita-cerita tertentu. Hal ini 

diungkapkan juga oleh Hector Berlioz bahwa adanya ketidakcocokan untuk 

mengungkapkan programa dengan bentuk sonata Klasik.
27

  Lebih menjurus lagi, 

musik program berada dalam kelompok free form dengan judul komposisi yang 

variasinya menyesuaikan ide program yang diangkat. Musik program memiliki 

bentuk dan struktur cerita yang dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Narrative,yaitu bentuk musik program yang diangkat berdasarkan rangkaian 

cerita secara berurutan. 

2. Descriptive, yaitu bentuk musik program untuk menggambarkan keadaan suatu 

bentuk ruang, dan waktu (representasional) 

3. Appelative, yaitu bentuk musik program yang terdiri dari karakter yang tersirat 

4. Ideational, yaitu bentuk musik program yang mengekspresikan suatu filosofi 

dan psikologi. 

 Dalam usaha mempresentasikan suatu ide program ke dalam sebuah 

komposisi instrumental, penggunaan leitmotif menjadi umum dipakai dalam 

sebuah musik program.
28

 Leitmotif  berasal dari bahasa Jerman yakni Leitmotive 

yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai leading motif. Menurut H. Von 

Wolzogen pada tahun 1887 pada diskusi karya-karya dari Wagner, Leitmotif 

merupakan motif dasar, yang selalu dipegang dalam penggarapan watak atau ide 

dari sebuah komposisi.
29

 Sebuah  ide musikal yang mempresentasikan seseorang, 

suasana, atau suatu ide dalam sebuah karya dramatik.
30

 Pemahaman yang sama 

oleh Arnold Whitall bahwa leitmotif adalah sebuah tema, atau  ide musikal serupa, 

yang secara jelas menggambarkan identitas tertentu dan tetap dikenali apabila 

dimodifikasi pada pengulangan berikutnya
31

. Tujuannya adalah untuk 

mempresentasikan atau sebagai simbol dari seseorang, obyek, tempat, ide suatu 

pemahaman, kekuatan supernatural, atau berbagai macam komponen yang 

                                                           
27

 Karl Edmund Prier.191. 
28

  Leon Stein, Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Form (New Jersey : 

Summy – Birchard Music,1979).171 
29

  M.Soeharto.71. 
30

 Dunbar Julie C, Women Music, Culture : An Introduction (New York: Routledge, 

2011).237. 
31

 Barry Millington, The New Groove Guide to Wagner and His Operas (New York: Oxford 

University Press, 2006), h.153. 
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terdapat dalam sebuah karya drama. Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan 

leitmotif dalam karya instrumental menjadi elemen yang dapat memberi petunjuk 

bagi pendengar terhadap munculnya berbagai karakter atau identitas yang 

dipresentasikan dalam ide musikal, sesuai dengan alur program. 

 Teknik pembuatan leitmotif yang digunakan oleh Wagner dalam berbagai 

karakter komposisi musik programnya secara kuat mengasosiasikan timbre dan 

karakter, objek, konsep atau emosi, untuk mengakomodasi pengembangan narasi 

dan karakter dari program
32

. Salah satu teknik penggunaan leitmotif yakni dengan 

menempatkan suatu motif ide musikal tertentu pada suatu satu atau beberapa 

instrumen untuk menggambarkan tokoh ataupun suasana tertentu, dalam 

perkembangannya leitmotif tidak hanya sekedar sebagai elemen dari struktur 

musikal, tetapi juga digunakan sebagai suara-suara efek tertentu untuk menambahi 

suasana dramatis dalam sebuah karya. Dalam sebuah komposisi musik program 

dibutuhkan juga artikulasi, sehingga cara pengadaan bunyi dalam memainkan 

instrumen bisa mewakili suasana tersebut. 

 

G.   Pengertian Tentang Sonata 

 Dalam komposisi musik program The Disciple of God, karya ini 

terinspirasi dari sonata. Penulis membuat karya untuk ansambel gitar. 

 Sonata berasal dari bahasa Italia sonare, yang berarti “berbunyi”. Jenis 

karya musik instrumental, yang semula muncul untuk membedakan dengan 

cantata  yang sifatnya vokal. Sebelum tahun 1750 sonata merupakan komposisi 

untuk alat musik tunggal. Setelah tahun 1750 berarti komposisi yang terdiri dari 

beberapa bagian. Pada masa klasik, (Hayden dan Mozart) sebuah sonata 

umumnya terdiri dari tiga bagian atau setelah masa Beethoven menjadi empat 

bagian
33

. Dalam sejarahnya semua karya musik instrumental disebut sonata, 

namun pada masa Haydn dan Mozard, sonata mengalami pembakuan bentuk 

terutama yang munculnya istilah sonata form (bentuk sonata)
34

. Bentuk sonata 

                                                           
32

 Barry Millington, The New Groove Guide to Wagner and His Operas (New York: Oxford 

University Press, 2006).36. 
33

 M.Soeharto, kamus musik (Jakarta: P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,1992)h.125. 
34

 Pono Banoe.386.  
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biasanya digunakan pada movement pertama dari overture klasik, simfoni, kuartet, 

dan karya sonata itu sendiri
35

.  

 Sonata Klasik dipahami sebagai karya musik untuk instrumental yang 

terdiri dari beberapa movement, lazimnya tiga. Ketiga movement tersebut adalah: 

 1. Fast Movement, tempo cepat (sonata form). 

 2. Slow Movement, tempo lambat/ sangat lambat (rondo form). 

 3. Fast Movement, tempo cepat/ sangat cepat (sonata form). 

 

 Sonata form adalah bentuk karya musik yang terdiri dari tiga bagian. 

Ketiga bagiannya adalah: exposition (eksposisi), development (pengembangan), 

dan recapitulation (rekapitulasi). 

1. Eksposisi : bagian pertama dari sebuah sonata form. Bagian eksposisi terdiri 

dari tema utama, sub tema, dan penutup. Tema utama disajikan dalam tonika
36

.  

Sementara sub tema biasanya menggunakan tonalitas dominan atau relatif 

minor dari tonika. Tema dan sub tema dihubungkan oleh jembatan atau lazim 

disebut transisi. Bagian eksposisi diakhiri dengan tema penutup dan bagian 

codetta. 

2. Pengembangan : bagian komposisi yang merupakan tempat pengembangan 

tema pokok melalui berbagai kemungkinan. Durasi dalam pengembangan 

dapat panjang atau pendek, sebab pengolahan tema dapat secara keseluruhan 

ataupun sebagian saja
37

.  

3. Rekapitulasi: bagian ketiga atau terakhir dari sebuah komposisi sonata. Tema 

pokok bagian pertama kembali ditampilkan
38

. 
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H.   Ansambel Gitar 

Ansambel berasal dari bahasa Latin “insimul”, yang artinya pada saat 

yang bersamaan. Dalam bahasa Perancis yaitu “Ensemble” yang berarti bersama-

sama.
39

 Sedangkan gitar adalah suatu instrumen yang dipetik pada senar, suara 

yang dihasilkan berasal dari senar itu sendiri yang kemudian dihantarkan melalui 

rongga pada badan gitar sehingga menghasilkan bunyi. Ansambel Gitar 

merupakan bentuk permainan gitar yang dimainkan secara bersama-sama oleh 

empat orang pemain pada umumnya. Kemudian diangkat dalam bahasa Perancis 

yaitu ensemble, yang berarti bersama pada saat yang sama.
40

  

Menurut jenis alat musik yang digunakan, ansambel gitar merupakan 

ansambel sejenis (homogen) yang berarti ansambel yang menggunakan alat musik 

sejenis dalam suatu pertunjukan musik. Menurut sumber bunyinya, ansambel gitar 

dapat dikelompokkan ke dalam ansambel kordofon, yaitu ansambel yang 

menyajikan kelompok instrumen yang sumber bunyinya berasal dari dawai ketika 

dipetik atau digesek. 

 

I.    Rencana Komposisi 

 Dalam komposisi ini, penulis ingin menceritakan tentang kisah perjalanan 

kehidupan Simon Petrus. Pada awalnya, Simon Petrus merupakan seorang penjala 

ikan. Sehari-hari Simon Petrus hidup dari hasil tangkapan ikannya. Namun pada 

suatu hari, Yesus datang untuk mengajak Petrus meninggalkan pekerjaannya 

sebagai nelayan untuk mengikut Yesus. Tidaklah mudah bagi Simon Petrus untuk 

menjadi murid Tuhan yang setia. Tuhan mendidik dan memberi pengajaran 

tentang Firman Tuhan, melatih iman dan kepercayaan para murid kepada Tuhan, 

dan hidup melayani sesama. Masalahpun datang silih berganti, namun Tuhan 

tidak pernah meninggalkan mereka. Hingga akhirnya Petrus yang telah mengikut 

Tuhan, menjadi seorang penjala manusia yang hidup untuk melayani Tuhan dan 

                                                           
39
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40

 Douglas Harper, “Ensemble”, online Etymology Dictionary 

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=ensemble&searchmode=non

e, (diakses tanggal 27 Juli 2015). 
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sesama manusia. Kisah ini memiliki kesamaan dengan kisah ayah penulis, 

sehingga dapat direlevansikan ke dalam cerita ayah penulis juga. Beranjak dari 

kecil hingga dewasa, mengalami fase anak pada umumnya, kemudian menemukan 

panggilan hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ayah penulis 

memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan/masyarakat di sekitar rumah 

yang kurang baik. Penulis mendesain karakter tiap tokoh dan berbagai suasana 

yang muncul dalam tiap tahap cerita dengan gitar. Komposisi ini akan 

mengkisahkan perjalanan hidup baik saat susah maupun senang. Bentuk pertama 

akan memperkenalkan tokoh cerita sekaligus menceritakan tentang kehidupan 

masa kecil dari ayah penulis. Bentuk kedua merupakan masa-masa ayah penulis 

mencari kehendak Tuhan di dalam dirinya, dengan keluar dari lingkungan rumah 

yang kelam, berkuliah, dididik untuk menjadi pribadi yang baik dan disiplin dan 

merasakan bagaimana sulitnya mencari uang untuk mencukupi biaya hidup 

sendiri. Bentuk ketiga menceritakan tentang pencerahan ketika ayah penulis 

menemukan kehendak Tuhan untuk menjadi muridNya dan menyerahkan hidup 

sepenuhnya untuk melayani Tuhan.  

 Instrumen gitar mewakili suara sopran, alto, tenor dan bass, dipadukan 

menjadi ansambel gitar.  

 


