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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Alkitab adalah panduan hidup bagi orang Kristen. Alkitab disebut juga 

sebagai kitab suci orang Kristen. Alkitab terdiri dari 66 kitab, yaitu 39 kitab 

Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru diawali dengan 

kitab Injil Matius dan diakhiri dengan kitab Wahyu. 

 “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman”, 

Matius 28:19-20, Alkitab versi Terjemahan Baru. 

     Ayat Alkitab di atas merupakan amanat agung yang diberikan Tuhan 

kepada seluruh umat manusia. Tuhan juga menganugerahkan talenta kepada 

setiap ciptaanNya. Salah satunya ialah talenta di bidang musik.
1
   

     Musik memiliki makna dalam kehidupan rohani manusia, yaitu sebagai 

sarana untuk mengekspresikan perasaan. Dalam kekristenan, musik digunakan 

sebagai pengungkapan iman dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus 

yang hidup.
2
 Dengan demikian, musik berperan penting bagi kehidupan rohani 

setiap manusia. 

     Sebagai seorang Kristen dan seorang mahasiswa di bidang musik, penulis 

memiliki rasa tanggungjawab untuk mewartakan Injil melalui musik. 

Pewartaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan karya komposisi musik 

program berdasarkan kitab Wahyu. Bentuk penginjilan ini merupakan 

pengungkapan  iman dan penyembahan penulis kepada Tuhan Yesus Kristus. 

     Kitab Wahyu merupakan kitab yang jarang dikhotbahkan dan dibicarakan 

oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Kitab Wahyu tidak hanya sulit 

dimengerti dan membingungkan tetapi kitab ini juga memuat berbagai teka-
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teki sehingga menimbulkan berbagai tafsiran.
3
 Meskipun kitab ini sulit dan 

membingungkan, tetapi bagi penulis kitab ini penting. Kitab ini dapat menjadi 

berkat berupa pengetahuan yang berharga mengenai kasih Tuhan kepada 

manusia dalam wujud peringatan akan adanya akhir zaman. 

     Konsep musik berdasarkan kitab Wahyu, sebelumnya sudah pernah 

disusun oleh Hilding Rosenberg (1892-1985), dengan judul Symphony No.4 

The Revelation of St. John (1940). Karya ini memaparkan kitab Wahyu secara 

umum, dari sudut pandang St. Yohanes. Sementara ide musikal dalam 

penyusunan karya ini dibuat berdasarkan kitab Wahyu, secara khusus, yaitu 

tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan. Ide tersebut digambarkan 

dalam sebuah karya komposisi berbentuk musik program.   

      Alasan penulis menggunakan musik program, karena musik program 

disusun untuk menggambarkan tema nonmusikal, seperti peristiwa, 

pemandangan, atau karya sastra dan sebagai musik yang memuat makna lain 

selain aspek musikal.
4
 Melalui musik program, penulis dapat berkarya dengan 

menggambarkan nuansa dan suasana dalam karya yang disusun berdasarkan 

kitab Wahyu, yaitu tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan.
 

 
      

Berdasarkan paparan di atas, penulis sebagai pratisi yang berkecimpung di 

dunia musik, tertarik menyusun sebuah karya yang berjudul “Tujuh Meterai, 

Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, komposisi musik program yang 

bersifat naratif berdasarkan kitab Wahyu 6-16 untuk ansambel musik. Angka 

tujuh melambangkan keuniversalitasan, karena dianggap sebagai angka 

sempurna.
5
 Pesan yang ingin disampaikan melalui karya tersebut, adalah 

peringatan Tuhan kepada setiap manusia. Peringatan tersebut dikaryakan 

dalam bentuk musik program dengan tiga movement.  

      Pemilihan instrumen yang akan digunakan pada komposisi “Tujuh 

Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, yaitu fluit, trumpet, perkusi 
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(snare drum, floor drum, bass drum, cymbal), piano, biola, biola alto, dan 

cello. Tujuan menggunakan instrumen-instrumen tersebut adalah untuk 

mencapai nuansa dan suasana yang diinginkan melalui pengolahan karakter 

suara masing-masing instrumen.  

      Komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, juga 

diinspirasi oleh karya komposer Gustav Holst (1874-1934), The Planets Suite 

Op. 32, menggunakan tujuh gerakan berbentuk Suite orkestra, masing-masing 

gerakan suite diberi nama planet dari tata surya dan sesuai dengan karakter 

astrologi, kecuali Bumi. Inspirasi karya lainnya adalah milik Joseph Haydn 

(1732-1809), The Seven Last Words Our Saviour On the Cross. Karya ini 

dibuat dalam tiga versi, yaitu String Quartet (1787), Choral berbentuk 

Oratorio (1796), dan piano berdasarkan Alkitab.
 

Selanjutnya karya 

Mussorgsky, Pictures at an Exhibition, yang digambarkan berdasarkan 

lukisan.  

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh 

Sangkakala, dan Tujuh Cawan”,  musik program untuk ansambel musik? 

2. Bagaimana  analisis struktural dari komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh 

Sangkakala, dan Tujuh Cawan”,  musik program untuk ansambel musik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan proses penyusunan komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh 

Sangkakala, dan Tujuh Cawan”,  musik program untuk ansambel musik. 

2. Menjelaskan analisis struktural dari komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh 

Sangkakala, dan Tujuh Cawan”,  musik program untuk ansambel musik. 
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D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Bagi seluruh umat manusia, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

peringatan akan adanya akhir zaman.  

2. Bagi mahasiswa bidang komposisi musik, hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi bagian pembelajaran untuk proses penciptaan karya musik, 

sebagai bahan referensi bagi pendidikan akademis, dan sebagai 

pengetahuan mengenai komposisi musik program untuk ansambel musik.  

3. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian pengetahuan yang telah diperoleh 

selama studi dan penginjilan melalui karya musik. 

 

E. Batasan Masalah 

      Karya tulis ini hanya dibatasi pada karya komposisi musik program untuk 

ansambel musik berdasarkan kitab Wahyu 6-16. Karya tersebut hanya 

difokuskan pada tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan. 

 

F. Batasan Istilah  

      Karya ini berjudul “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, 

berbentuk musik program dengan tiga movement. Setiap movement memiliki 

tujuh nuansa dan suasana, yang berarti kesempurnaan. Ketujuh nuansa dan 

suasana tersebut diambil dari ajaran kitab Wahyu mengenai tujuh meterai 

(Wahyu 6:1-17;8:1-5), tujuh sangkakala (Wahyu 8:6-21;11:15-19), dan tujuh 

cawan (Wahyu 16:1-21).  

      Musik program adalah musik yang menggunakan unsur ekstramusikal. 

Contohnya,  karya Beethoven berjudul Pastoral Symphony, mengimititasi 

suara-suara natural seperti, burung bernyanyi dan suara guntur. Contoh lain, 

cerita lengkap  karya Hector Berlioz, berjudul Symphonie Fantastique secara 
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mendalam karya ini mengisahkan seseorang yang memiliki cerita cinta yang 

tidak bahagia dengan seorang wanita.
6
  

      Ekstramusikal menyangkut berbagai hal, seperti: kepercayaan, upacara, 

seni, pertunjukan, sejarah, tari, masyarakat pendukung, dan sebagainya.
7
 

Ekstramusikal muncul sebagai tanda musikal dengan referensi obyek 

ekstramusikal, kualitas, atau psikologi berdasarkan tiga kategori: ikonik, 

indeksikal, dan simbolik.  

1. Istilah ikonik (Yunani: ”gambar”) menyerupai obyek, seperti pola suara 

musikal yang menirukan suara suatu obyek. Misalnya, karya dari Ludwig 

von Beethoven, movement kedua Symphony keenam yang menirukan suara 

hewan, nightringale, cuckoo. 

2. Indeksikal menunjukkan sesuatu yang tidak melekat dengan tanda. Salah 

satu contoh, asap menandai adanya api. Dalam musik, indeksial merujuk 

kepada psikologi, seperti emosi, suasana hati, dan niat. Penggunaan kedua 

ikonik dan indeksikal dapat direferensikan menjadi “tone painting”.
8
 Tone 

Painting secara harafiah berarti pelukisan nada dalam musik. Pelukisan 

tersebut menggunakan harmonik, melodi, ritmis, kata-kata dari teks atau 

elemen cerita dalam bentuk musik program. 

3. Simbolik bersifat konvensional. Budaya dan pengetahuan khusus 

diperlukan untuk membedakan dan memahami kesulitan ketika 

mengidentifikasi emosi musik yang ingin diekspresikan. Misalnya, lagu 

kebangsaan atau bunyi sangkakala umumnya dilambangkann sebagai 

kekuasaan seorang raja. Leitmotif milik Wagner merupakan contoh lain 

dari simbolik ekstramusikal.
9
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      Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan, musik program 

merupakan musik instrumental yang membawa makna ekstramusikal, unsur di 

luar elemen-elemen intramusikal, seperti nada, temporal, timbre, dan 

dinamika. Ekstramusikal dimaknai berdasarkan konteks, nilai personal-

komunal, budaya, ideologi, politik, dan lainnya yang menyangkut berbagai 

hal, seperti: kepercayaan, upacara, seni, pertunjukan, sejarah, tari, masyarakat 

pendukung, dan sebagainya. Programnya berasal dari ide sastra, legenda, 

deskripsi lukisan, atau cerita drama. Musik program kontras dengan musik 

absolut yang inspirasi ide musikalnya diperoleh ketika seorang komposer 

berkarya, menggunakan elemen-elemen musikal dan tidak mengutamakan 

ekstramusikal. 

 

G. Metode Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan tugas akhir 

adalah metode naratif dan teknik komposisional. Metode naratif dan teknik 

komposisional merupakan laporan penelitian yang bersifat naratif, menceritakan 

urutan peristiwa secara kronologis dalam wujud karya musik yang mengandung 

berbagai teknik komposisi musik. Metode tersebut terdiri dari beberapa 

tahapan, yakni pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan 

penulisan laporan.  

      Proses pengumpulan data dimulai dengan menentukan topik yang akan 

diangkat, berkonsultasi dengan dosen di bidang musik dan ahli teologi, 

Penulis mendengarkan contoh-contoh musik program dan mengumpulkan 

data-data yang berhubungan dengan pemahaman literatur. Eksplorasi data 

dilakukan dengan cara membaca buku tentang bentuk musik program, 

mendengarkan contoh-contoh musik program, merenungkan Alkitab, tafsiran-

tafsiran Alkitab kitab Wahyu 6-16, dan melakukan wawancara dengan 

beberapa ahli teologi hingga memperoleh pewahyuan dalam iman Kristiani. 

Ide atau gagasan yang diperoleh kemudian akan dituangkan dalam 

bentuk karya musik.
  



7 

       
Proses pengolahan data dilakukan dengan menentukan tema utama dari 

komposisi musik program tersebut, menentukan melodi, mengidentifikasikan 

jenis tonalitas yang digunakan, progresi akor, dan struktur harmoninya. Saat  

proses penyusunan karya tersebut,  motif yang diperoleh  ditulis ke dalam 

bentuk  program Sibelius.
10

 Proses ini dimulai dari movement pertama 

dilanjutkan movement kedua dan ketiga.  

       Proses analisis data dilakukan setelah penyusunan komposisi selesai. Pada 

proses analisis ini, dimungkinkan revisi pada beberapa bagian yang kurang 

sesuai dengan alur cerita. Orkestrasi disusun untuk membentuk nuansa dan 

suasana yang diinginkan. Pada proses ini, diperlukan pengetahuan  mengenai 

karakterisitik masing-masing instrumen untuk ditempatkan ke bagian 

yang sesuai. Analisa bagian per bagian dan konsultasi kepada dosen di 

bidang musik dilakukan setelah penyusunan orkestrasi. Revisi dilakukan 

kembali untuk menghasilkan komposisi yang diinginkan dan terbaik. 

      Studi partisipatif dilakukan dengan memberikan partitur notasi balok 

kepada para pemain sesuai bidang instrumen masing-masing. Penulis 

menceritakan bagaimana cerita dibalik karya komposisi “Tujuh Meterai, 

Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, kepada setiap pemain sehingga para 

pemain memiliki gambaran tentang karya musik tersebut. Penulis melakukan 

revisi karya yang diperlukan sesuai saran beberapa pemain dan konduktor, 

setelah karya musik tersebut melewati proses latihan.   

      Tahap akhir dari penelitian ini dilakukan proses penulisan laporan lengkap 

dengan seluruh proses penelitian hingga menghasilkan sebuah karya 

komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan”, musik 

program secara naratif berdasarkan kitab Wahyu 6-16. 
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