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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

A. Kisah Kehidupan Simon Petrus  

 Komposisi kehidupan tentang Simon Petrus, murid Tuhan, merupakan 

komposisi musik program yang bersifat naratif mengenai kisah yang diangkat 

berdasarkan Kitab Matius 4 : 18 - 20
1
, Matius 8 : 23 - 32

2
 untuk ansambel gitar. 

Komposisi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu : (1) Kehidupan nelayan, (2) 

Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus. (3) Penjala manusia. Komposisi ini 

menggunakan kombinasi leitmotif dan tone painting yang berfungsi untuk 

menggambarkan symbol yang dituliskan dalam Alkitab.  

  

Berikut merupakan kisah lengkap dari cerita Simon Petrus. 

 

Bagian I 

“Kehidupan Penjala Ikan.” 

 

Pekerjaan menjadi seorang penjala ikan dilakukan pada malam hari, ketika 

matahari sudah terbenam. Para penjala ikan lainnya dan juga Simon Petrus 

berangkat mencari ikan, membawa perahu dan jala untuk menangkap ikan. Perahu 

dibawa ketengah laut, lalu perahu dan gulungan ombak seringkali berbenturan. 

Jala ditebarkan ke air dan para nelayan pun menunggu jala itu terisi dengan ikan. 

Sesekali datanglah hujan, Peristiwa hujan yang menjadi teman akrab bagi para 

nelayan kerap kali datang, baik hujan ringan maupun hujan deras. Simon Petrus 

dan para nelayan lain pun tetap menikmati hujan tersebut. Meski sepanjang 

malam mencari ikan di tengah laut, kadang hasil yang didapat tidak seberapa. 

Akhirnya Simon Petrus dan para penjala ikan lainnya pulang kembali ke tepi.   

 

 

                                                           
1
  Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab (Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 

2009), Perjanjian Baru.4. 
2
  Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab (Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 

2009), Perjanjian Baru. 9. 
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Bagian II 

“Tuhan Yesus Memanggil Simon Petrus.” 

 

Bagian kedua, menceritakan tentang perjalanan Simon Petrus dengan 

Tuhan dan murid-murid yang lain. Adanya kehidupan yang indah yang Tuhan 

janjikan, sehingga Simon Petrus dan murid-murid yang lain merasa bahwa jika 

mengikut Tuhan, semua akan terasa indah dan penuh harapan. Berdasarkan 

Matius 5 : 3 - 12 yaitu : (3) Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah 

karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga, (4) Berbahagialah orang yang 

berdukacita, karena mereka akan dihibur, (5) Berbahagialah orang yang lemah 

lembut, karena mereka akan memiliki bumi, (6) Berbahagialah orang yang lapar 

dan haus akan kebenaran, (7) Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena 

mereka yang akan beroleh kemurahan, (8) Berbahagialah orang yang suci hatinya, 

karena mereka akan melihat Allah, (9) Berbahagialah orang yang membawa 

damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, (10) Berbahagialah orang 

yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya Kerajaan 

Sorga, (10) Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan 

kepadamu difitnahkan segala yang jahat, (12) Bersukacitalah dan bergembiralah, 

karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang 

sebelum kamu.  

Mereka menemui angin ribut, seketika masalah itupun datang, Simon 

Petrus dan murid-murid lainnya sangat panik dan takut, karena iman mereka 

kepada Tuhan lemah. Seperti pada Matius 8 : 23 - 26 yaitu : (23) Lalu Yesus naik 

ke dalam perahu dan murid-muridNya pun mengikutiNya. (24) Sekonyong-

konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus 

gelombang, tetapi Yesus tidur. (25) Maka datanglah murid-muridNya 

membangunkan Dia, katanya “Tuhan, tolonglah, kita binasa”. (26) Ia berkata 

kepada mereka: “Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?” Lalu 

bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh 

sekali. 
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 Simon Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain merasa heran kepada 

kuasa Tuhan, sebab angin dan danaupun taat kepada Tuhan. Keteduhan ini 

mendatangkan damai bagi murid-murid Tuhan di perahu tersebut.  

Masalah itu bisa datang kembali pada wujud yang berbeda, disinilah 

Tuhan Yesus mengajarkan dan mendidik para murid untuk memiliki iman dan 

berpegang kuat kepada Tuhan seperti pada Matius 8 : 28 yaitu: (28) Setibanya di 

seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang 

kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak 

seorangpun yang berani melalui jalan itu. Ketika masalah itu datang,berwujud 

Roh Jahat yang akan menyerang para murid, maka Tuhan yang menolong Simon 

Petrus dan murid-murid yang lain seperti pada Matius 8 : 32 yaitu: Yesus berkata 

kepada mereka: “Pergilah!”. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi 

itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan 

mati di dalam air.  

 

Bagian III 

“Penjala Manusia” 

 

Pada bagian ketiga, kehidupan Simon Petrus berubah dari seorang penjala 

ikan menjadi seorang penjala manusia. Ia meninggalkan kehidupan yang lama dan 

mengikut Tuhan Yesus seperti didasarkan pada 2 Petrus 5 : 2 - 3 yaitu: (2) 

Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, 

tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau 

mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. (3) Janganlah kamu berbuat 

seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi 

hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 

Menjadi seorang pelayan Tuhan bukan berarti menjalani hidup tanpa 

masalah, masalah itu akan tetap datang, namun ketika sudah menjadi manusia 

baru, dan hidup melayani Tuhan, tanpa takut dan gentar akan menghadapi 

masalah itu. Didasarkan pada 2 Petrus 5 : 7 - 9, yaitu: (7) Serahkanlah segala 

kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu. (8) Sadarlah dan 

berjaga-jagalah! Lawanmu si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
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mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. (9) Lawanlah dia 

dengan iman dan teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh 

dunia menanggung penderitaan yang sama. 

Ketika memiliki iman yang teguh, berjalan bersama Tuhan, dan 

menyerahkan sepenuh waktu untuk melayani Tuhan, maka harapan dan berkat 

akan selalu ada. Seperti pada 2 Petrus 5 : 10 : Dan Allah sumber segala kasih 

karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang 

kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu 

sesudah kamu menderita seketika lamanya. 

 

B. Analisis Bagian Pertama.  

 Bagian pertama dari komposisi “The Disciple of God” menceritakan 

bagaimana Simon Petrus menjalani kehidupan sebagai seorang nelayan. Pada 

bagian pertama ini menggunakan tonalitas D mayor
3
. Penulis juga menggunakan 

teknik drop D dalam komposisi ini dan gitar empat yang berperan sebagai suara 

bass 

.

 

Gambar 3.1 

Motif Introduksi 

 

Motif di atas menggambarkan introduksi, bernuansa marching sebagai 

tanda bahwa karakter Tuhan yang adil, disiplin, namun juga lemah lembut dan 

penyayang. Ritme yang digunakan menyesuaikan karakter marching. Karakter 

marching ditonjolkan pada nada ¼ dan menggunakan teknik marcato.
4
 Dalam 

introduksi penulis memberi intensitas suara keras dengan memberi symbol forte 

(f).
5
 Simbol crescendo (cresc) juga dimasukkan untuk mendukung semakin keras 

nada yang dimainkan. Dalam introduksi sesekali menggunakan nada trio (triul) 

                                                           
3
 Tonalitas adalah penetapan, penempatan, dan penepatan nada-nada yang digunakan 

dalam musik, khususnya dalam hubungan antar sesama nada.  
4
 Marcato adalah teknik pada gitar atau instrumen lain yang bertujuan memberi tanda 

kepada pemain untuk lebih tegas, singkat, dan berkesan menyentak (bertekanan khusus). 
5
 Forte adalah nada yang dimainkan dengan intensitas nada yang keras.  
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untuk memberi kesan marching. Dalam introduksi, penulis menggunakan akor 

fundamental untuk memberi kesan tegas dan kokoh. Kemudian motif mengalami 

pengulangan namun dimainkan di nada oktafnya. Dalam introduksi juga terdapat 

bridge sebanyak satu birama untuk menandakan masuk ke dalam cerita kehidupan 

Simon Petrus yang bekerja sebagai seorang nelayan. 

 

Gambar 3.2 

Motif Matahari Terbenam. 

 

 Masuk ke dalam cerita pada bagian pertama, pekerjaan nelayan pada 

umumnya dimulai ketika hari sudah petang. Mereka berangkat menangkap ikan 

ketika matahari sudah terbenam. Pada umumnya nelayan mengikuti arah mata 

angin dan siklus geologi atau alam. Motif di atas merupakan gambaran dari 

matahari terbenam. 

 

 

Gambar 3.3 

Pola Iringan untuk Menggambarkan Kejadian Matahari Terbenam 

  

Motif di atas merupakan penggambaran dari pola iringan matahari 

terbenam. Dimainkan oleh gitar tiga. Pergerakan akor dengan teknik arpeggio 

turun merupakan penggambaran dari matahari yang sedang terbenam secara 

perlahan.
6
 Menggunakan intensitas suara yang lembut (mezzopiano), 

menggambarkan kesunyian, dan dimainkan dengan tempo 40 - 50 (lento).
7
 Terjadi 

pengulangan pada motif ini namun dimainkan dengan intensitas suara yang sedikit 

lebih keras dan bermain di nada oktafnya. 

                                                           
6
 Arpeggio adalah langkah berurutan. Teknik permainan suatu rangkaian nada atau akor 

terurai secara berurutan.   
7
 Lento adalah tempo atau gerak musik yang lambat.  
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 Setelah matahari terbenam dan hari sudah mulai petang, maka 

berangkatlah para nelayan, membawa perahu dan peralatan menangkap ikannya 

seperti jala. 

 

  

 

Gambar 3.4 

Motif Jala yang Ditebarkan 

 

 Gambar 3.4 merupakan motif jala yang ditebarkan. Penulis menggunakan 

broken chord untuk mencoba memberi kesan ukuran jala yang ditebarkan besar, 

dan dibunyikan dari nada bass ke sopran.
8
 Pizzicato (dicubit atau dipetik) adalah 

teknik membunyikan instrumen dengan menahan nada yang dibunyikan 

(dempted).
9
 Teknik ini menggambarkan bertemunya jala dengan air ketika jala itu 

ditebarkan luas ke air. 

  

Gambar 3.5 

Pola Melodi yang Menggambarkan Gelombang Air  

Gambar 3.5 pola melodi yang menggambarkan gelombang air, motif ini 

menggunakan teknik  tone painting yang membentuk gelombang air naik dan 

turun. Adanya teknik crescendo (cresc) mengakibatkan gelombang seperti 

bertambah tinggi dan besar. 

 

                                                           
8
 Broken Chord  adalah nada-nada yang dibunyikan berurutan secara melodis, tidak 

serempak.  
9
 M.Soeharto, kamus musik (Jakarta: P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,1992).99. 
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Gambar 3.6 

Frase Berangkat Bekerja Menjala Ikan 

 

 Gambar 3.6 merupakan frase yang menggambarkan kegiatan berangkat 

bekerja untuk menjala ikan. Frase ini menggunakan intensitas nada messoforte 

(mf), menunjukkan rasa semangat dan keoptimisan dalam bekerja menjala ikan. 

Dimainkan dengan akor mayor, menggambarkan semangat ketika hendak menjala 

ikan. 

 

Gambar 3.7 

Pola Iringan yang Menggambarkan Gerimis. 

 

 Gambar 3.7, penulis mencoba menggambarkan datangnya rintik-rintik 

hujan satu demi satu. Dimainkan secara lembut dan menggunakan not penuh 

untuk menggambarkan hujan yang beraturan dan yang lain menggambarkan 

gerimis yang jatuhnya tidak beraturan.  

 

 

 

Gambar 3.8 

Motif Hujan. 
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 Gambar 3.8 menggambarkan motif datangnya hujan. Dibuka dengan 

awalan nada utuh, yang memberi kesan air yang turun sesekali. Kemudian 

bertambah lebat hingga menjadi deras, dan kembali reda. Walaupun suasan hujan 

yang digambarkan lebat, namun tidak menyurutkan niat untuk tetap bekerja 

dengan hati yang senang. Kejadian hujan turun ini sudah akrab dengan para 

nelayan yang sedang bekerja. 

 

 

Gambar 3.9 

Frase Pulang Bekerja 

 

 Gambar 3.9 merupakan motif ketika Simon Petrus dan para nelayan 

pulang kembali ke daratan. Menggunakan pola iringan dalam tempo largo
10

, dan 

arpeggio, pada bagian ini memberikan kesan lelah pada saat pulang. Sesekali 

mereka hanya mendapatkan sedikit ikan, hasil tangkapan pada malam itu. Ini 

merupakan bagian dari kehidupan para nelayan, yang tidak selalu mendapatkan 

hasil yang melimpah ketika mereka akan pergi menjala ikan. Berikut keterangan 

gambar : 

 

GAMBAR 

 

BIRAMA  

 

KETERANGAN 

3.1 7 - 10  Motif Introduksi 

3.2 29 - 30  Motif Matahari Terbenam 

3.3 29 – 30 Pola Iringan Matahari Terbenam 

3.4 45 Motif Jala yang Ditebarkan 

3.5 45 – 46 Pola Melodi yang Menggambarkan 

Gelombang Air 

                                                           
10

 Largo adalah tempo atau gerak musik yang lambat, namun bersifat agung. 
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3.6 47 – 50 Frase Berangkat Menjala Ikan 

3.7 69 – 72 Pola Iringan Gerimis 

3.8 79 – 80 Motif Hujan 

3.9 116 – 119 Frase Pulang Kerja 

 

C. Analisis Bagian Kedua. 

Bagian kedua dari komposisi “The Disciple of God” menceritakan 

bagaimana Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus untuk mengikut Dia. Menjalani 

kehidupan sebagai seorang murid Tuhan yang siap dididik dan dibentuk agar 

memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Seringkali, manusia membayangkan 

kalau ikut Tuhan akan merasakan hal yang indah dan sukacita terus, padahal 

Tuhan Yesus juga mengajak untuk memikul salib. Pada bagian kedua ini 

menggunakan tonalitas D mayor. 

 

Gambar 3.10 

Frase yang Menggambarkan Perasaan Penuh Sukacita. 

 

 Gambar 3.10, penulis mencoba menggambarkan suasana sukacita. 

Menggunakan tonalitas mayor dan pola iringannya menggunakan teknik arpeggio 

dengan tempo moderato dan tanda sukat ¾ menimbulkan perasaan sukacita. Pada 

bagian ini, terjadi pengulangan dan perubahan ritme yang akan mendukung 

suasana sukacita ini. Adanya kehidupan yang indah yang Tuhan janjikan, 

sehingga Simon Petrus dan murid-murid yang lain merasa bahwa jika mengikut 

Tuhan, semua akan terasa indah dan penuh harapan.
11

 

 

 

                                                           
11

 Berdasarkan Alkitab pada Matius 5 : 3 - 12.  
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Gambar 3.11 

Pengembangan Frase Sukacita 

 

 Gambar 3.11 merupakan pengembangan dari penggambaran suasana 

sukacita. Pengembangan ini menggunakan sekuen turun. Penulis mencoba untuk 

menggambarkan sukacita yang semakin bertambah ketika dekat dengan Tuhan 

dan ikut dengan Dia. 

 

Gamabr 3.12 

Motif Sekuen Turun 

 Notasi 3.12 menceritakan tentang pengembangan frase sukacita, 

menggunakan teknik trill dan sekuen turun menimbulkan kesan keindahan 

suasana mengikut Tuhan. Bagian ini dimainkan pada birama 29 hingga 35. 

 

 

Gambar 3.13 

Motif Masalah Pertama Datang 

 

Gambar 3.13 merupakan penggambaran masalah datang. Penulis mencoba 

menggambarkan masalah yang datang tiba-tiba, sehingga para murid ketakutan. 
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Penulis sengaja tidak memberi jembatan (bridge) sebagai penyambung antara 

suasana sukacita dengan masalah yang datang, agar memberi kesan bahwa pada 

umumnya masalah itu bisa datang dengan tiba-tiba, cepat, dan tanpa diduga 

sebelumnya. Dalam bagian ini, penulis ingin menggambarkan bahwa di dalam 

masalah, para murid mengalami kebimbangan dan tidak tahu kemana mereka 

menemukan solusi tersebut. Penulis menggambarkan masalah ini adalah angin 

ribut yang datang secara tiba-tiba, ketika Simon Petrus dan para murid lainnya 

sedang berada diatas perahu dan didapati Tuhan Yesus sedang tidur.
12

 Nada yang 

dimainkan berada pada range bawah, sehingga berkesan seram dan keruh. Terjadi 

pengulangan motif yang dimainkan di nada oktafnya. Menggunakan melodi lain 

yang diambil dari melodi tonal, dengan memainkan di thirdnya, yang mendukung 

melodi utama. Di akhir bagian ini, penulis memberikan bridge satu birama untuk 

masuk ke bagian berikutnya yang bertonalitas di B minor. 

 

 

Gambar 3.14 

Frase yang Menggambarkan Kebimbangan. 

 

 Frase di atas, penulis ingin menggambarkan suasana kebimbangan para 

murid, karena iman mereka kurang, dan mereka tidak percaya Tuhan lebih 

berkuasa daripada segala permasalahan yang datang kepada mereka
13

. Suasana ini 

digambarkan dengan menggunakan tonalitas B minor. Terjadi pengulangan untuk 

motif kebimbangan ini, namun dimainkan di nada oktaf dan bass, suasana ini 

menggambarkan kondisi iman yang ragu-ragu sehingga kadang iman itu bisa kuat 

dan kadang juga lemah. 

 

Gambar 3.15 

Pola Iringan yang Menggambarkan Kebimbangan. 

                                                           
12

 Berdasarkan Alkitab pada Matius 8 : 23 - 24. 
13

 Berdasarkan Alkitab pada Matius 8 : 26 
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  Gambar 3.15 merupakan pola iringan yang menggambarkan kebimbangan. 

Kebimbangan itu sendiri digambarkan dengan melodi arpeggio yang berulang 

naik dan turun, sehingga memberi kesan tidak ada jalan keluar. 

 

 

Gambar 3.16 

Frase yang Menggambarkan Percakapan Dengan Yesus. 

 

 Gambar 3.16 merupakan frase yang menggambarkan percakapan dengan 

Yesus. Pada gitar satu dan gitar dua, penulis ingin menggambarkan bahwa ada 

percakapan kecil, ketika  Yesus menegur me reka dan bertanya “dimanakah 

imanmu?”. Ketegasan Yesus dapat dilihat dari teknik yang dimainkan oleh gitar 

tiga, penulis menggambarkan dengan akor B minor utuh yang dimainkan dengan 

diberi aksen (di atasnya). Suara bass atau gitar empat memberi tumpuan yang 

kokoh akan teguran itu, sehingga Simon Petrus dan para murid lainnya menjadi 

mengerti dan tercelikkan. 

 

Gambar 3.17 

Frase yang Menggambarkan Kemenangan akan Angin Ribut. 

 

Gambar 3.17 menggambarkan frase kemenangan akan angin ribut. Frase ini 

dimainkan dengan tonalitas C mayor, menggambarkan Tuhan yang bersih dan 

putih. Kemudian mengalami perubahan tonalitas menjadi D mayor (modulasi). 

Dalam bagian ini Tuhan memenangkan angin ribut yang menimpa seisi perahu. 
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Dimainkan dengan tempo moderato (riang). Bagian ini juga diberi legato untuk 

membuat nilai nada menjadi lebih panjang. 

 

 

Gambar 3.18 

Motif Masalah Datang Tonalitas A Mayor. 

 

 Gambar 3.18 merupakan motif yang menggambarkan masalah datang 

kembali. Setelah angin ribut diredakan, mereka seisi perahu kemudian menepi. Di 

tepi danau itu, Simon Petrus dan para murid bertemu dengan orang yang 

kerasukan setan. Orang ini menghalang perjalanan mereka, sehingga mereka tidak 

bisa melewati daerah tersebut.
14

 Penggambaran masalah ini dimainkan di tonalitas 

yang berbeda dari masalah sebelumnya, yaitu di A mayor atau nada dominannya. 

Suasana yang dibangun berkesan lebih seram dan menakutkan, karena pada saat 

itu mereka bertemu dengan orang yang kerasukan setan, dan para murid sangat 

ketakutan. Gitar empat memainkan nada bawah (bass), dan berkelanjutan dengan 

memakai not 1/4, sehingga memberi kesan lebih keruh. 

 

Gambar 3.19 

Motif Yesus Mengusir Roh Jahat. 

 

 Gambar 3.19 merupakan penggambaran dari Tuhan Yesus yang mengusir 

roh jahat. Penulis ingin menggambarkan saat genting ketika Tuhan menyuruh roh 

                                                           
14

Berdasarkan Alkitab pada Matius 8 : 28.  
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jahat itu masuk ke dalam babi dan Tuhan menyuruh babi itu masuk ke dalam 

jurang
15

. Dimainkan dengan dinamika suara yang cukup keras dan menggunakan 

teknik staccato yang memberi kesan tegas. Setelah menang melawan iblis, maka 

sukacita dan kelegaan itu kembali datang. Adanya pengulangan pada bagian 

sukacita kembali, namun penulis memberi variasi di bagian akhir hingga masuk 

ke coda.
16

 Berikut keterangan gambar : 

Gambar Birama Keterangan 

3.10 4 – 9 Frase Menggambarkan Perasaan Penuh 

Sukacita  

3.11 21 – 25  Pengembangan Frase Sukacita 

3.12 29 – 32   Motif Sekuen Turun 

3.13 47 – 48  Motif Masalah Pertama Datang 

3.14 67 – 70  Frase yang Menggambarkan  

Kebimbangan 

3.15 64 – 65   Pola Iringan yang Menggambarkan 

Kebimbangan 

3.16 87 – 89  Pola yang Menggambarkan Percakapan 

dengan Yesus. 

3.17 92 – 94  Frase yang Menggambarkan 

Kemenangan akan Angin Ribut. 

3.18 118 - 121 Motif Masalah Datang Tonalitas A 

Mayor 

3.19 136 - 137 Motif Yesus Mengusir Roh Jahat 

                                                           
15

 Berdasarkan Alkitab pada Matius 8 : 32. 
16

 Coda adalah bagian akhir sebagai penutup sebuah komposisi. 
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D. Analisis Bagian Ketiga. 

Bagian ketiga merupakan bagian akhir dari komposisi “The Desciple of 

God”. Bagian ini menceritakan tentang Simon Petrus yang telah berubah. Dahulu 

bekerja sebagai penjala ikan, namun karena bertemu dengan Tuhan Yesus, maka 

Simon Petrus diubahkan dan kini menjadi seorang penjala manusia. Simon Petrus 

membuka lembaran baru dalam hidupnya, menjadi seorang yang melayani Tuhan 

dengan sungguh-sungguh. Ia menyerahkan segala yang ada dalam dirinya untuk 

melayani Tuhan. Dalam bagian ini, penulis menggambarkan suasana dengan 

tonalitas D mayor. Tema ini terinspirasi dari Rondo (bagian ketiga Sonata), yang 

memiliki bentuk A-B-A-C-A’.  

 

Gambar 3.20 

Motif bagian A 

 

 Gambar 3.20 merupakan penggambaran dari motif bagian A. Penulis ingin 

menggambarkan suasana yang baru, sesudah mengenal Yesus dan hidup melayani 

dengan Tuhan.
17

 Awal bagian ketiga dimainkan pada tempo moderato dengan 

dinamika suara yang lembut (piano). Kemudian mengalami pengembangan dan 

menjadi lebih cepat dengan tempo allegro dan intensitas suara messoforte (cukup) 

hingga forte (keras). Penulis juga memasukkan tanda crescendo dan decrescendo 

untuk mendukung suasana dan semangat yang menggebu-gebu. 

 

                                                           
17

 Berdasarkan Alkitab pada  2 Petrus 5 : 2 – 3. 
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Gambar 3.21 

Motif dan Pola Iringan Bagian B 

 

 Gambar 3.21 merupakan motif dan pola iringan untuk bagian B. Penulis 

ingin menggambarkan suasana yang riuh dan kacau. Pada bagian B, penulis 

bercerita tentang masalah yang datang kembali. Motif untuk bagian B 

menggambarkan masalah yang datang kembali, namun pola iringan yang cepat 

dan lincah merupakan gambaran penanganan masalah yang diselesaikan dengan 

tanpa takut dan gentar, sebab Tuhan selalu menyertai. Dengan cara  berpegang 

pada iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dimainkan dengan intensitas suara 

forte (keras), menunjukkan kelantangan dan ketidaktakutan akan masalah 

tersebut. Setelah masalah itu datang, maka sukacita yang digambarkan di bagian 

A akan tetap ada. Penulis mengulang kembali bagian A. 

 

Gambar 3.22 

Motif Bagian C 

 

Gambar 3.22 merupakan motif dari penggambaran suasana bagian C. 

Penulis ingin menggambarkan suasana diberkati dan penuh harapan.
18

 Walaupun 

mengikut Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuh waktu untuk Tuhan, Tuhan 

                                                           
18

 Berdasarkan Alkitab pada 2 Petrus 5 : 7 - 9. 
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tetap memberkati berlipat kali ganda. Suasana ini digambarkan pada tonalitas D 

mayor dengan memakai tanda sukat 6/8.  

 

Gambar 3.23 

Pola Iringan Bagian C 

Gambar 3.23 merupakan pola iringan pada bagian C. Penulis ingin 

menggambarkan kesan lembut dan mengayun, sehingga menggunakan teknik 

arpeggio yang sebenarnya adalah pecahan dari akor yang 

dimainkan.

 

Gambar 3.24 

Frase Bagian A’ 

 

Gambar 3.24 merupakan frase dari bagian A’. Frase ini merupakan 

modifikasi dari motif pada bagian A. Perbedaan ini terlihat pada penggunaan triul. 

Penulis ingin memberi kesan riang dan sukacita, menggunakan dinamika 

messoforte. 
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Gambar 3.25 

Coda 

Berikut keterangan gambar : 

Gambar Birama Keterangan 

3.20 1 – 2  Motif A 

3.21 22 – 23  Motif dan Pola Iringan B 

3.22 40 – 43  Motif C 

3.23 38 – 39  Pola Iringan C 

3.24 80 – 85  Motif A’ 

3.25 89 – 99  Coda 

 

 


