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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengantar Kitab Wahyu 

     Kitab Wahyu merupakan salah satu kitab apokalips Yahudi. Kata 

Apokalips berasal dari bahasa Yunani apokalupsis, yang terdiri dari dua kata 

apo yang berarti keluar dari, dan kalupsis yang artinya selubung. Jadi 

apokalupsis bermakna penyingkapan atau pewahyuan. Kitab Wahyu adalah 

kitab tersulit dalam Alkitab, namun berisi tentang iman dari orang Kristen 

ketika mengahadapi kesulitan yang penuh derita.
1
 

     Kitab Wahyu merupakan kitab resmi yang masuk dalam kanon Perjanjian 

Baru, karena mengandung pengajaran dan berisi pewahyuan Tuhan Yesus 

sendiri. Jenis kesusastraannya sama dengan kitab Daniel dari Perjanjian Lama, 

yang menceritakan pengharapan akhir zaman dan diungkap dengan bahasa 

simbol, yang disebut apokaliptik. Kitab Wahyu merupakan surat pastoral yang 

bertujuan untuk menggembalakan orang Kristen. Kitab Wahyu bersifat 

doktrinal, yaitu doktrin tentang keselamatan (soteriologi), tentang Allah 

(teologi), tentang Kristus dan ajaranNya (kristologi), terutama gereja 

(eklesiologi) dan akhir zaman (eskatologi).  

 

B. Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh Cawan 

     Apakah pengertian dari tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan? 

Tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan adalah simbol-simbol dari 

penghakiman Tuhan atas dunia.
2
 Tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh 

cawan, merupakan bentuk peringatan Tuhan yang disampaikan kepada seluruh 

umat manusia melalui pewahyuan Rasul Yohanes. Angka “tujuh” adalah 

angka sempurna dan Rasul Yohanes menggunakan angka ini sebanyak 54 kali 

dalam kitab Wahyu.
3
 

                                                           
       1  William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 30-32.  

      
2
 Stephen H. Travis, Getting to Know the New Testament, (Canada: Clements Publishing, 

2004), 81. 

      
3
  Barclay, 43.  
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     Tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan merupakan simbol-

simbol yang terkait dengan budaya setempat, pada zaman kaisar Domisian 

(81-96 SM). Kaisar ini menganiaya jemaat dan membatasi ruang lingkup Injil. 

Angka 666 pada saat itu merupakan angka yang digunakan untuk 

menggambarkan kejahatan kaisar Domisian. Rasul Yohanes membentuk 

komunitas sebagai pengharapan bagi jemaat, bahwa setelah kehidupan ini 

akan ada kehidupan yang lain. Rasul Yohanes meyakinkan bahwa Tuhan 

berperang bersama jemaat, dan mengajak jemaat untuk bersabar dan bertekun 

dalam iman. Pesan ini dikemas dengan menggunakan literatur apokaliptik, 

kitab nubuatan, seperti kitab Daniel, Yehezkiel, Yeremia, Matius 24, Markus 

13, dan Wahyu. Literatur apokaliptik adalah jenis sastra yang meramalkan 

secara supranatural dan terinspirasi dari peristiwa bencana yang akan terjadi 

pada akhir dunia. Sastra tersebut merupakan produk dari tradisi Yahudi-

Kristen sekitar 200 SM sampai sekitar 165 SM.
4
 

      Secara kronologi, ada empat aliran interpretasi kitab Wahyu yang 

mengemukakan pandangan tentang tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh 

cawan, antara lain :  

1. Pandangan Preteris. 

     Kata preterist berasal dari kata bahasa Latin praeter, yang berarti 

past atau lampau. Pandangan ini merupakan paham yang percaya bahwa 

kitab Wahyu hanyalah satu gambaran keadaan kekaisaran Roma abad 

pertama atau hanya berlaku di zaman ketika kitab Wahyu ditulis.
5
       

     Sebagian preterist percaya bahwa kitab Wahyu memandang ke masa 

depan merupakan bencana Yahudi pada tahun 70 M. Tetapi para preterist 

yang lain percaya bahwa setengah yang pertama dari kitab Wahyu 

menggambarkan kejatuhan Yerusalem, sedangkan sisanya meramalkan 

kejatuhan kekaisaran Romawi, dan pasal-pasal yang terakhir 

                                                           
       

4
 Robert E. Leoner, “Apocalyptic Literature”, Encyclopedia Britania,  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/29733/apocalyptic-literature, (diakses 07 April 

2015).  

       
5
 Berens Dien, “Kitab Wahyu: Pendahuluan, Argumen, dan Garis Besar”, Where the World 

Comes to Study the Bible,  https://bible.org/article/kitab-wahyu-pendahuluan-argumen-dan-

garisbesar, (diakses 8 Januari 2015). 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/29733/apocalyptic-literature
https://bible.org/article/kitab-wahyu-pendahuluan-argumen-dan-garisbesar
https://bible.org/article/kitab-wahyu-pendahuluan-argumen-dan-garisbesar
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menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
6
 Menurut 

pandangan ini, tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan diyakini 

sebagai pembawa kehancuran Yerusalem pada tahun 70 M.
7
 

2. Pandangan Historis. 

     Pandangan ini beranggapan bahwa penglihatan-penglihatan dalam kitab 

Wahyu menunjuk kepada sejarah dalam Perjanjian Baru, mulai zaman 

rasul-rasul sampai akhir zaman. Penglihatan tersebut dianggap digenapi 

oleh suatu peristiwa atau orang tertentu. Misalnya, binatang yang keluar 

dari dalam bumi (Wah 13:11) dianggap sebagai kepausan gereja Roma 

Katolik.
8
 Menurut pandangan ini, tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan 

tujuh cawan merupakan peristiwa simbolik yang terus berperan di seluruh 

gereja  hingga sekarang.
9
  

3. Pandangan Futuris. 

     Berbeda dengan metode historis dan preteris, pandangan futuris tidak 

dapat diuji dari sejarah, karena apa yang mereka nubuatkan melalui Kitab 

Wahyu semuanya belum terjadi, misalnya tentang rapture (pengangkatan) 

orang suci. Menurut pandangan ini, tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan 

tujuh cawan merupakan kunci dari peristiwa-peristiwa dari zaman 

kesengsaraan yang akan terjadi hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua 

kalinya.
10

  

4. Pandangan Idealis atau Alegoris. 

     Pandangan ini juga disebut dengan istilah “symbolical method”. 

Pandangan ini mencakup semua pendekatan yang tidak mencari 

penggenapan-penggenapan individu tertentu dari nubuat-nubuat Kitab 

Wahyu dalam arti alamiah. Pandangan ini percaya bahwa yang 

digambarkan secara simbolis dalam penglihatan-penglihatan itu hanyalah 

                                                           
       

6
 Steve Gregg, Revelation, Four Views: A Parallel Commentary (Skotlandia: Thomas Nelson 

Publishers, 2013), 39.   

       
7
 Richard Wagner, Larry R. Helyer, The Book of Revelation For Dummies (Canada: Willey 

Publishing, Inc., 2008), 306. 

       
8
 Pdt. Budi Asali M.Div, “Kitab Wahyu”, Eksposisi Wahyu kepada Yohanes, 

http://www.golgothaministry.org/wahyu/pendahuluan_wahyu.htm, (diakses 23 April 2015)  

       
9
 Wagner, 306  

       
10

 Ibid. 

http://www.golgothaministry.org/wahyu/pendahuluan_wahyu.htm
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prinsip-prinsip dan pelajaran-pelajaran rohani yang dapat diekpresikan 

secara berulang-ulang dalam sejarah.
11

 Dengan kata lain, pandangan ini 

memahami seluruh isi kitab Wahyu hanya lambang dan konflik antara 

kebaikan dan kejahatan ada di setiap zaman. Menurut pandangan ini, tujuh 

meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan merupakan kata khiasan dari 

bencana alam dan kejahatan sosial yang terus ada di seluruh sejarah 

manusia.
12

 

     Pandangan ini berpendapat, empat meterai pertama mengenai 

kehancuran dunia materi dan tiga meterai kedua mengenai kehancuran 

dunia rohani. Pandangan ini juga menguraikan empat sangkakala pertama 

sebagai penghukuman yang  menimpa empat bagian alam, daratan, laut, 

air tawar, dan mahkluk-mahkluk surgawi dan dua sangkakala kedua secara 

khusus mengenai seluruh penduduk dunia dan sangkakala ke tujuh 

mengenai pemerintahan Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. 

 

Tabel 2.1 Tabel empat aliran interpretasi kitab Wahyu.
13

 

 Preteris Historis Futuris 
Idealis atau 

Alegoris 

Meterai I 

Kegagahan 

Romawi. 

Gerakan anti-

Kristen dan ajaran-

ajaran  palsu.  

(Mat 24:5) 

Antikris. Antikris. 

Meterai II 

Mengambil damai 

sejahtera dari atas 

bumi, kekacauan 

yang mengejutkan 

Roma. 

Perpecahan dan 

peperangan.  

(Mat 24:6-7) 

Peperangan. Peperangan. 

Meterai III 

Kematian dan 

kelaparan akibat 

perang Yahudi. 

Kelaparan.  

(Mat 24:7) 

Kemiskinan. Kemiskinan dan 

kelaparan. 

Meterai IV 

Kematian dan 

kelaparan akibat 

perang Yahudi. 

Kehancuran 

seperempat dari 

bumi. (Luk 21:11) 

 

Kematian dan 

neraka. 

Kematian, 

kelaparan, dan 

penyakit. 

Meterai V 
Memberikan sekilas 

pandangan ke surga, 

Doa-doa para 

martir.  

Martir. 

 

Penganiayaan 

orang-orang 

                                                           
       

11
 Steve Gregg, 43.   

       
12

 Wagner, 306. 

       
13

 Preterist Commentary, “Shedding New Light on the Book of Revelation  and the end of the 

Age”, Revelation,  http://revelationrevolution.org/revelation-6-a-preterist-commentary, (diakses 23 

April 2015). 

http://revelationrevolution.org/revelation-6-a-preterist-commentary
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terdengar jerit tangis 

para martir yang 

menuntut balas atas 

darah mereka. 

(Mat 24:9-10) Kristen yang 

setia. 

 

Meterai VI 

Pasukan Romawi 

sebagai penghancur. 

Gempa bumi yang 

hebat.  

(Mat 24:29) 

Gempa       Gempa bumi, 

pendahuluan 

bagi hari 

penghakiman.       

Meterai VII 

Memulai rangkaian 

baru dalam 

penghakiman 

melalui 

perlambangan tujuh 

sangkakala. 

 Tujuh trumpet. Hening di surga. 

Sangkakala I 

Malapetaka hujan es 

dan api, 

menghancurkan 

tanaman dan pohon 

dari tanah. 

Mencakup periode 

dari AD 395-AD 

1453, dimulai 

dengan serangan 

terhadap 

kekaisaran Romawi 

Barat oleh Goth 

dan jatuhnya 

kekaisaran Timur 

ke Turki. 

Masuknya invansi 

Goth di bawah 

pimpinan Alaric 

yang menjatuhkan 

Roma. 

Hujan  es dan api. Hujan  es dan api 

bercampur darah. 

Sangkakala II 

Wabah darah, Musa 

memukul sungai Nil 

dan berubah 

menjadi darah 

membunuh semua 

ikan sungai. 

 

Invasi di bawah 

pimpinan Genseric, 

yang menaklukkan 

Afrika Utara. 

Gunung besar. Gunung api 

besar 

dilemparkan ke 

laut. Sepertiga 

bagian makhluk 

laut dan laut 

menjadi darah. 

Sangkakala III 

Dalam Perang orang 

Yahudi, terdapat 

komet yang 

melintasi langit 

selama satu tahun.  

Serangan dari Hun 

di bawah pimpinan 

Attila, 

menghancurkan 

Eropa tengah. 

Apsintus. Jatuhnya bintang 

besar nyalanya 

seperti obor, 

sepertiga bagian 

sungai dan 

sumber air 

menjadi apsintus. 

Sangkakala IV 

Wabah kegelapan. 

Dalam kitab 

Keluaran berarti 

mendahului 

kematian seorang 

raja masa depan, 

Runtuhnya 

kekaisaran di 

bawah pimpinan 

Odoacer. 

Kegelapan. Sepertiga 

matahari, bulan, 

dan bintang 

menjadi gelap. 

Sangkakala V 
Tentara Romawi 

dan Titus adalah 

Gerombolan 

muslim yang 

Kesakitan pertama 

oleh belalang 

Kesakitan 

pertama oleh 
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refleksi manusia 

Apolion.
14

 Titus dan 

pasukannya mulai 

melakukan 

pengepungan lima 

bulan di Yerusalem 

pada tahun 70M.  

dibuang ke barat, 

antara abad 

keenam dan 

kedelapan.  

iblis. belalang-

belalang. 

Sangkakala VI 

Tentara surgawi, 

refleksi manusia 

dalam pasukan yang 

diambil dari Efrat 

untuk membantu 

legiun Romawi 

dalam pengepungan 

Yerusalem pada 

tahun 70 M.  

Penghakiman 

empat malaikat 

yang terikat pada 

sungai Efrat. 

Kesakitan kedua. Kesakitan kedua. 

Sangkakala VII 

Kebangkitan orang 

mati, sebagai simbol 

Kristus dan 

kerajaanNya. 

Pertumbuhan dan 

penyebaran 

kekuatan Turki. 

Kesakitan ketiga. Kesakitan ketiga. 

Cawan I 

Ketika 

pengepungan, 

orang-orang 

Yerusalem tidak 

langsung 

menguburkan orang-

orang yang mati saat 

itu. Karena makanan 

dan air menjadi 

langka dan mayat-

mayat menjadi 

sampah jalanan, 

sehingga menderita 

wabah bisul. 

 Penyakit ganas. Bisul. 

Cawan II 

Laut berubah merah 

akibat darah 

manusia, 

menggambarkan 

pembantaian orang 

Yahudi di perairan 

Galilea. 

 Laut menjadi 

darah. 

Laut menjadi 

darah. 

Cawan III 

Orang-orang Yahudi 

melarikan diri dari 

orang Romawi ke 

sungai Yordan. 

Kemudian, 

pembantaian besar 

terjadi dan sungai 

tersebut menjadi 

darah. 

 Sungai dan mata 

air menjadi darah. 

Sungai dan mata 

air menjadi 

darah. 

Cawan IV 
Orang-orang Yahudi 

yang dibunuh oleh 

 Panas terik 

matahari. 

Panas yang 

sangat 

                                                           
       14

 Apolion berasal dari bahasa Yunani atau Abadon dari bahasa Ibrani yang berarti malaikat 

jurang maut. 
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musim panas selama 

perang dengan 

Roma. 

menyengat. 

Cawan V 

Kekacauan setelah 

kematian Nero, 

Roma runtuh dalam 

perang sipil. 

Kerajaan Roma, 

menjadi gelap 

gulita. 

 Kegelapan seluruh 

kerajaan. 

Kegelapan 

seluruh kerajaan. 

Cawan VI 

Ketika Persia 

menyerang kota dan 

jatuhnya Babel 

akibat langsung dari 

pengeringan sungai 

Efrat sehingga 

memungkinkan 

lewatnya raja-raja 

dari timur, Persia, 

pada tahun 539 SM. 

 Harmagedon. Pengeringan air 

sungai Efrat 

Cawan VII 

Badai besar dan 

gempa bumi yang 

melanda Yerusalem 

secara bersamaan 

sebelum kedatangan 

tentara Romawi. 

 Gempa bumi 

dunia yang hebat. 

Kegoncangan 

dunia yang 

hebat. 

  

     Berdasarkan paparan di atas dan hasil pewahyuan yang telah diperoleh, 

kemudian diuraikan dalam bentuk narasi dan penggambaran makna 

sehubungan dengan tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan. 

Pandangan yang digunakan adalah pandangan ideologis atau alegoris, 

yang memahami seluruh isi kitab Wahyu hanya lambang dan konflik 

antara kebaikan dan kejahatan, ada di setiap zaman. Pandangan tersebut 

dijabarkan secara kronologis, sebagai berikut:  

a. Tujuh Meterai (Wahyu 6:1-17;8:1-5) 

Keempat meterai pertama menceritakan kehancuran dunia materi, 

sedangkan ketiga materai berikutnya mengenai kehancuran dunia 

rohani. 

1) Meterai Pertama (Wahyu 6:1-2): kuda putih melambangkan 

antichrist. Sehubungan dengan kitab Wahyu, Antichrist adalah 

musuh Kristus dan nabi palsu terakhir. Antichrist muncul dengan 
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kepemimpinannya yang kuat sebagai penipu dan penentang 

Tuhan.
15

 

2) Meterai Kedua (Wahyu 6:3-4): kuda merah melambangkan 

peperangan. 

3) Meterai Ketiga (Wahyu 6:5-6): kuda hitam melambangkan 

kemiskinan dan kelaparan. 

4) Meterai Keempat (Wahyu 6:7-8): kuda hijau kuning 

melambangkan kematian, seperempat jumlah umat manusia 

meninggal karena perang, kelaparan, sampar atau binatang buas. 

5) Meterai Kelima (Wahyu 6:9-11): martir, penganiyaan orang-orang 

Kristen yang memegang teguh kesetiaan terhadap iman hingga 

akhir hidupnya (para martir). 

6) Meterai Keenam (Wahyu 6:12-17): gempa bumi, awal 

penghakiman Tuhan berupa gempa bumi yang dashyat, matahari 

akan menjadi hitam, bulan akan menjadi merah, dan bintang-

bintang berjatuhan. 

7) Meterai Ketujuh (Wahyu 8:1-2): hening di surga, maka sunyi 

senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. 

b. Tujuh Sangkakala (Wahyu 8:6-21;11:15-19) 

Empat sangkakala pertama menceritakan penghukuman Tuhan yang 

menimpa alam. Sedangkan tiga sangkakala selanjutnya berkaitan 

dengan seluruh penghuni dunia.  

1) Sangkakala Pertama (Wahyu 8:7): hujan es dan api bercampur 

darah. Sepertiga bagian dari pohon dan seluruh tumbuhan hijau  

terbakar. 

2) Sangkakala Kedua (Wahyu 8:8-9): gunung api besar dilemparkan 

ke laut. Sepertiga bagian makhluk laut dan laut menjadi darah. 

3) Sangkakala Ketiga (Wahyu 8:10-11): apsintus. Jatuhnya bintang 

besar nyalanya seperti obor, sepertiga bagian sungai dan sumber air 

menjadi apsintus. Apsintus, αψίνθιον (apsinthion) atau άψινθος 

                                                           
       15

 Wagner, 309.  
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(apsinthos) dalam bahasa Yunani, adalah bintang, atau malaikat 

kegelapan yang membawa rasa pahit, diberi tugas khusus untuk 

meracuni laut dan seluruh sumber air di dunia selama perang 

Harmagedon.
16

  

4) Sangkakala Keempat (Wahyu 8:12): sepertiga matahari, bulan, dan 

bintang menjadi gelap. Sepertiga bagian siang hari tidak terang. 

5) Sangkakala Kelima (Wahyu 9:1-12): kesakitan pertama oleh 

belalang-belalang. Bintang jatuh dari langit ke atas bumi, 

Abadon/Apolion (malaikat jurang maut) memimpin belalang-

belalang untuk menyiksa manusia tanpa materai Allah di dahinya 

selama lima bulan, seperti sengatan kalajengking. Pada masa itu 

manusia mencari maut, tetapi maut lari dari mereka. 

6) Sangkakala Keenam (Wahyu 9:13-21): kesakitan kedua, Sepertiga 

dari sisa umat manusia dibunuh oleh 20.000 laksa pasukan 

berkuda. 

7) Sangkakala Ketujuh (Wahyu 11:15-19): kesakitan ketiga. Allah 

mengambil kembali kuasa atas bumi dari iblis (Wahyu 10:7). 

c. Tujuh Cawan (Wahyu 16:1-21) 

Tuhan menumpahkan tujuh cawan murka ke atas bumi. Ketujuh 

cawan, mewakili bentuk penghakiman Tuhan terhadap dosa manusia. 

Cawan-cawan murka tersebut dituangkan susul-menyusul dengan 

cepat hingga dunia lenyap seketika. Cawan-cawan murka ini 

memusnahkan segala yang hidup saat kedatangan pertama hingga 

kedatangan Kristus yang kedua.  

1) Cawan Pertama (Wahyu 16:2): bisul. Timbul bisul pada 

penyembah binatang yang memakai tanda binatang dan 

menyembah patungnya. 

2) Cawan Kedua (Wahyu 16:3): laut menjadi seperti darah. Air akan 

menjadi seperti darah dan segala makhluk laut akan mati. 

3) Cawan Ketiga (Wahyu 16:4-7): sungai dan mata air menjadi darah. 

                                                           
       16

  Sean Boyle, Demongate High Second Edition ( New York: Tremoworks, 2014), 317. 
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4) Cawan Keempat(Wahyu 16:8-9): panas yang sangat menyengat. 

Manusia dihanguskan oleh api dari matahari. 

5) Cawan Kelima (Wahyu 16:10-11): kegelapan. Kegelapan pada 

kerajaan antikris. 

6) Cawan Keenam (Wahyu 16:12-14): sungai Efrat menjadi kering. 

Persiapan jalan bagi raja-raja dari timur. 

7) Cawan Ketujuh (Wahyu 16:17-21): gempa bumi terbesar. 

 

C. Komposisi Musik 

1. Pengertian Komposisi Musik 

     Komposisi musik merupakan susunan musik yang disusun 

menggunakani notasi musik dan biasanya disajikan secara langsung atau 

direkam.
17

 Komposisi musik terdiri dari musik atonal dan tonal. Atonal 

merupakan gaya komposisi tanpa tanda mula atau tanda kunci, sebaliknya 

tonal menggunakan tanda kunci. Komposisi musik adalah susunan 

komponen musik yang bersumber dari sebuah tema musik yang ingin 

dikembangkan. Komponen komposisi musik tersebut, yaitu:  

a. Bunyi dan melodi, berdasarkan timbre dan struktur melodi. 

Timbre adalah jenis suara yang dihasilkan. Timbre bergantung pada 

jenis sumber bunyi, resonator (ruang gema) dan cara memainkan 

sumber bunyinya. Timbre merupakan warna suara yang dihasilkan 

dalam kombinasi pola harmonisa, bahan, dan ukuran instrumen. 

b. Harmoni adalah perpaduan bunyi dua nada atau lebih dan dibunyikan 

secara bersamaan. Harmoni juga dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari hubungan antara akord satu dengan yang lainnya. Dua 

aspek mengenai harmoni : 

1) Harmoni yang disusun secara vertikal.  

a) Akord triad adalah susunan akord yang terdiri dari tiga notasi, 

yaitu: tonika, interval tiga dan interval lima dari tonika. 

                                                           
       17

 Nicolae Sfetcu, The Music Sound (New York: Dorling Kindersley, 2014), 347. 
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b) Akord tujuh adalah susunan akord yang terdiri dari empat 

notasi, yaitu: tonika, interval tiga, interval lima, dan interval 

tujuh dari tonika. 

c) Akord diminished adalah akor triad yang terdiri dari tiga notasi, 

yaitu tonika, interval tiga minor dan interval lima minor dari 

tonika. Akord diminished tujuh adalah akord yang terdiri empat 

notasi, yaitu tonika, interval tiga minor, interval lima minor, 

dan interval tujuh minor dari tonika. 

d) Akord augmented adalah akor triad yang terdiri dari tiga notasi, 

yaitu tonika, interval tiga mayor dan interval lima dinaikkan 

setengah laras atau interval enam minor dari tonika. 

e) Akord kuartal adalah susunan akord yang berjarak interval 

empat atau augmented empat. Contoh: D-G-C (Csus2), E-A-D 

(C6/9), F#-B-E (CM7#11), A-D-G (C6sus2), B-E-A (CM7 13). 

f) Available tensions adalah penambahan notasi pada akord tujuh, 

yaitu: interval minor, mayor atau augmented sembilan, 

augmented 11, dan minor atau mayor 13 dari tonika. 

2) Harmoni disusun secara horizontal atau progresi. 

a) Progresi secara diatonis adalah harmoni yang disusun secara 

diatonis menggunakan notasi yang berasal dari anggota tangga 

nada berdasarkan  tanda kuncinya. 

b) Kadens.  

(1) Kadens otentik memiliki karakteristik yang tegas yang tidak 

hanya berfungsi untuk mengakhiri satu kalimat, bagian atau 

seksi, tapi juga mengakhiri keseluruhan komposisi; 

menggunakan pergerakan akor: V-I. 

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

saja menuju akor V, ibarat koma dalam suatu kalimat panjang. 

(3) 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. Dengan demikian, jenis 
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kadens ini memiliki kecenderungan menipu karena harapan 

pendengar, akor berikutnya sebagai solusi yang tegas, namun 

dalam kenyataannya menuju akor-akor lain yang diluar dugaan. 

(4) Plagal cadence atau kadens gereja ialah kadens yang 

bergerak dari akor IV menuju akor I.  

c. Ritme. 

    Pola irama ketukan yang memiliki durasi tertentu yang besarnya 

sama, konstan dan teratur. Ketukan dasar dengan panjang durasi yang 

tetap dinamakan pulsa. Sedangkan ketukan yang  memiliki durasi 

dengan panjang yang tidak sama tetapi konsisten dan berulang-ulang 

dengan pola tertentu, disebut irama.  

1) Triol berbentuk garis lengkung dengan angka tiga diatasnya yang 

mengubah not tersebut menjadi dua pertiga dari nilai ketiga not 

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

2) Sextool adalah berbentuk garis lengkung dengan angka enam 

diatasnya atau disebut triol ganda, jika nilai not sama, maka terdiri 

dari enam not..  

3) Septool berbentuk garis lengkung dengan angka tujuh diatasnya, 

jika nilai not sama, maka terdiri dari tujuh not 

4) 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 komposer, seperti Starvinsky, 

Bartok, dan Hindemith.
18

 

5) Salah satu teknik dalam pola ritme adalah roll atau diddles. Roll 

adalah istilah untuk pukulan ganda (double stroke), yaitu teknik 

bermain dua not dengan satu tangan sambil memanfaatkan 

pantulan (bounce). Teknik bermain dengan dua tangan berturut 

turut, dinamakan open roll. 
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d. Struktur musik. 

     Ketika musik program disusun menurut gambaran atau simbol 

cerita, maka struktur musik  akan mengikuti struktur cerita yang 

bersifat naratif.
19

 Struktur musik terdiri dari dua jenis, yaitu form in 

music yang berarti kesatuan bentuk musikal yang ditangkap oleh 

pendengar, dan form of music yang berarti bentuk musik secara fisik 

dalam sebuah partitur. 

e. Ekspresi adalah pengungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

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

dalam satu kalimat musik yang diwujudkan oleh seniman musik 

kepada pendengarnya. 

1) Tempo adalah kecepatan dan perubahan kecepatan suatu komposisi 

musik. Contohnya, allegro (cepat, sekitar 120 bpm), allegretto 

(agak cepat, sekitar 100 bpm), moderato (sedang), andante (seperti 

orang berjalan), adagio (lambat), lento (lebih lambat dari adagio, 

sekitar 50-60 bpm), dan lain sebagainya. BPM adalah singkatan 

dari Beats Per Minute. BPM merupakan satuan dari kecepatan 

ketukan atau jumlah ketukan yang dihasilkan dalam satu menit. 

2) Dinamika adalah tanda untuk menyatakan keras lembutnya 

perubahan suara yang dihasilkan. Contohnya, pp/pianisisimo 

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

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

keras). 

3) Tanda perubahan tempo digunakan sebagai petunjuk komposer 

untuk menunjukan bagian yang mengalami  perubahan tempo. 

Beberapa istilah perubahan tempo, seperti crescendo, artinya 
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petunjuk bagian komposisi yang secara bertahap meningkatkan 

kenyaringan.
20

   

4) Gaya dalam ekspresi musik adalah bentuk penyampaian melodi 

yang disampaikan ketika penyajian musik berlangsung. Contohnya, 

legato (dimainkan secara tersambung), staccato (terputus-putus), 

aksen (lebih tajam), dan sforzando (bertekanan). 

f. Teknik Permainan. 

1) Slur adalah garis lengkung dalam notasi musik yang membawahi 

sejumlah notasi nada sebagai petunjuk bahwa nada-nada tersebut 

disajikan secara bersambungan dalam satu nafas atau gerakan. 

2) Glissando adalah teknik permainan dalam musik dengan cara 

menggelincirkan jajaran nada berurutan, baik kromatik maupun 

diatonik. 

3) Arpeggio adalah. teknik permainan dalam musik dengan cara 

memainkan suatu rangkaian nada atau akord yang terurai secara 

berurutan.  

4) Trill adalah dua nada yang berdekatan dan dimainkan secara 

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

5) Tremolo adalah teknik permainan dalam musik dalam bentuk 

perulangan nada secara cepat. 

6) Pizzicato adalah teknik permainan instrumen strings yang 

dilakukan dengan cara dipetik. 

 

2. Penyusunan Komposisi Musik 

     Orang yang menyusun karya komposisi musik disebut komposer. Tema 

musikal yang diperoleh seorang komposer biasanya langsung 

diterjemahkan melalui bahasa bunyi. Tema musikal dalam komposisi 

musik dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu: 
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a. Motif, adalah bentuk terkecil dari sebuah ide melodi yang memiliki 

pola irama, bisa terdiri satu atau dua notasi.  

b. Frase Melodi, biasanya terdiri dari empat birama atau lebih dan 

diselingi oleh jeda, nafas, atau tanda istirahat. Sepasang motif biasanya 

membentuk sebuah frase. Pada umumnya, gabungan frase tersebut 

membentuk sebuah periode. 

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

delapan, 16 birama atau lebih.
21

 

 

     Ketika menyusun komposisi musik dengan multi instrumen, seorang 

komposer perlu mengenali terlebih dahulu semua kekurangan dan 

kelebihan dari instrumen yang akan digunakan dalam komposisi musik 

tersebut, sehingga melalui pengalaman dan pengetahuan yang ditekuni, 

karakter komposisi karyanya akan terbentuk.
22

  

 

3. Teknik Komposisi Musik 

     Teknik komposisi musik adalah metode yang digunakan untuk 

menciptakan musik. Teknik komposisi yang digunakan dalam penyusunan 

komposisi tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan, musik 

program untuk ansambel musik, yaitu: 

a. Tone Painting atau Word Painting 

     Tone Painting adalah penggunaan variasi timbre dan simbolisme 

suara dalam menciptakan efek musik, terutama dalam penyusunan 

komposisi musik program.
23

 Teknik penyusunan musik tersebut, 

mencerminkan arti harfiah dari sebuah karya komposisi musik, 

misalnya menirukan suara petir atau suara burung berdasarkan 

pengamatan dan pengalaman seorang komposer baik secara visual 
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 Scott Jarret and Holly Day, Music Compisition for Dummies (Indiana: Wiley Publishing, 

Inc, 2008), 69. 

       22
 Sfetcu, 347 

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

webster.com/dictionary/tone%20painting, (diakses 27 April 2015).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/tone%20painting
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maupun lisan. Proses penyusunan komposisi musik  tersebut 

menggunakan harmonik, melodi, ritme, kata-kata dari teks atau elemen 

cerita. Teknik ini mencapai puncak kejayaannya pada zaman  

Beethoven dalam karya Sixth Symphony.
24

 Tone painting biasanya 

dikenal dengan istilah word painting merupakan teknik komposisi 

musik yang mengimitasi alam dari kata-kata dan mengungkapkan  

hubungan yang berarti antara kata dan musik.
25

 Salah satu ciri 

umumnya yaitu penggunaan register suara rendah untuk 

menggambarkan situasi yang suram dan register suara yang tinggi 

untuk menyampaikan situasi yang optimis. 

b. Kontrapung merupakan teori musik mengenai susunan melodi yang 

polifoni disusun bersahut-sahutan dan bergerak berlawanan 

menggunakan melodi pokok (cantus firmus) sebagai patokan. 

Kontrapung bebas disusun berdasarkan perasaan komposer namun 

aturan-aturannya tetap berlaku. Polifoni adalah melodi yang banyak 

dan dapat berdiri sendiri. Homofoni adalah susunan akord berdasarkan 

tiga atau empat suara. Organum adalah susunan nada berjarak oktaf. 

Discant adalah susunan nada berjarak kuart rendah atau kuart tinggi. 

Basso continuo atau ostinato adalah pola pada suara bass yang 

bergerak. 

c. Modulasi. 

     Modulasi adalah perubahan pusat tonal atau tanda kunci yang 

dirasakan oleh pendengar.
26

 Teknik penyusunan komposisi musik ini 

dilakukan dengan mengubah pusat tonal dari satu tanda kunci ke tanda 

kunci lainnya. Modulasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan 

anggota akord yang sama antara tanda kunci awal dengan  tanda kunci 

yang dituju. 
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        25
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     Modulasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu modulasi langsung dan 

tidak langsung. Modulasi langsung adalah modulasi tanpa persiapan. 

Modulasi tidak langsung adalah modulasi dengan persiapan.
27

  

d. Sekuensi adalah pengulangan melodi secara diatonis dengan ritme 

yang sama dan bergerak naik atau turun. 

e. Repetisi adalah teknik komposisi dengan cara mengulangi melodi 

sebelumnya. 

f. Retrograsi adalah teknik komposisi, seperti cermin, gerak mundur, 

tema lagu yang frase jawabannya merupakan susunan mundur dari 

bentuk frase tanya sebelumnya. 

g. Imitasi adalah teknik komposisi yang menggunakan ide melodi untuk 

disajikan kembali secara utuh atau sebagian dalam suara yang berbeda. 

h. Kanon, adalah teknik komposisi musik yang dimainkan secara 

bersahut-sahutan. 

1) Kanon unison, teknik yang apabila kalimat setelahnya merupakan 

imitasi kalimat pertama. 

2) Kanon berjarak interval empat, teknik yang apabila kalimat 

setelahnya diawali interval empat dari tangga nada yang digunakan 

pada kalimat pertama. 

i. Bitonality adalah teknik komposisi yang memakai dua tonalitas. 

Polytonality adalah teknik komposisi yang memakai tiga atau lebih 

tonalitas.
28

 

j. Cluster Chord, adalah susunan akord yang disusun secara berhimpit 

dalam satu hitungan, biasanya terdiri dari empat not. 

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

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

l. Compound Chord adalah susunan akord bersimbol yang berisi lebih 

dari satu elemen. Juga dikenal sebagai slash akord. 

                                                           
       

27
 “Modulation”, An Encyclopedia Britannica Company, http://www.merriam-

webster.com/dictionary/modulation, (diakses 27 April 2015).  

       28 Sadie, 84. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/modulation
http://www.merriam-webster.com/dictionary/modulation


25 
 

1) Hybrid adalah susunan akord, yang menggunakan notasi selain 

anggota akord dan dijadikan sebagai posisi bass. Contohnya, 

Fmaj7/G (Fmaj7/9), C/Ab (Abmaj7#5), dan sebagainya. 

2) Inversion adalah anggota notasi susunan akord selain tonika yang 

dijadikan sebagai posisi bass. Contoh: F/A, Gmaj7/D, Eb7/G, dan 

sebagainya. 

3) Polychord adalah susunan akord yang terdiri dari dua jenis akord. 

Contohnya, akord atas B-D-F# dan Akord bawah C-Ab-Eb 

(CmM7/9#11).
29

 

 

D. Modus dan Tangga Nada 

     Bagian terpenting dari musik tonal adalah tangga nada dan notasi yang 

digunakan, termasuk modus. Musik Timur Tengah meerupakan musik yang 

berdasarkan tangga nada yang spesifik, seperti: dorian, phrygian, myxolydian 

dll. Tangga nada ini, sering digunakan dalam konteks improvisasi, seperti 

musik Hindustan di India, gamelan dari Jawa  dan bali, dan beberapa jenis 

musik di Afrika.
30

 

1. Modus. 

     Modus merupakan perubahan susunan notasi atau nada yang berasal 

dari tangga nada mayor, minor, diminished, dan augmented. Modus 

memiliki karakter suara terang dan gelap. Modus lydian, ionian, dan 

mixolydian berkarakter suara terang. Modus dorian, aeolian, phrygian, dan 

locrian berkarakter suara gelap.
31

 

a. C mixolydian, artinya nada C sebagai nada kelima dari tangga nada F 

mayor (1 mol). Susunan notasinya sepanjang satu oktaf, yaitu: C-D-E-

F-G-A-Bb-C. 
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b. C aeolian, artinya nada C sebagai nada keenam dari tangga nada Eb 

mayor (3 mol). Susunan notasinya sepanjang satu oktaf, yaitu: C-D-

Eb-F-G-Ab-Bb-C. 

c. C lydian diminished, artinya nada C sebagai nada keempat dari tangga 

nada G mayor (1 kres) dan nada ketiga dari C diturunkan setengah 

laras. Susunan notasinya sepanjang satu oktaf, yaitu: C, D, Eb, F#, G, 

A, B, C. 

d. C lydian augmented, artinya nada C sebagai nada keempat dari tangga 

nada G mayor (1 kres) dan nada kelima dari C dinaikkan setengah 

laras. Susunan notasinya sepanjang satu oktaf, yaitu: C, D, E, F#, G#, 

A, B, C. 

e. C half diminished #2, berasal dari tangga nada half diminished C-Db-

Eb-E-Gb-G-A-Bb-C, nada kedua, keempat dinaikkan setengah laras, 

dan nada keenam diturunkan setengah laras. Susunan notasinya 

sepanjang satu oktaf, yaitu: C, D, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C.
 
 

f. C diminished whole tone, berasal dari tangga nada half diminished. 

Nada keenam diturunkan setengah laras. Susunan notasinya sepanjang 

satu oktaf, yaitu: C, Db, Eb, E, Gb, Ab, Bb, C. 

2. Tangga Nada. 

     Tangga nada adalah susunan nada-nada yang memiliki jarak interval, 

yaitu: setengah, satu, satu setengah dan dua. Jarak tersebut yang 

menentukan variasi nada dan jenis tangga nada. Berdasarkan jarak 

intervalnya tangga nada umumnya terdiri dari: tangga nada kromatis (jarak 

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

setengah laras). Berikut ini adalah beberapa jenis tangga nada lainnya. 

 

Tabel 2.2 Tabel beberapa jenis tangga nada dan susunan notasinya.
32

 

Tangga Nada Interval 

Hungarian Minor C, D, Eb, F#, G, Ab, B, C 

Hungarian Gypsy C, D, Eb, F#, G, Ab, B, C 
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Kromatis C, Db, D, Eb, E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B, C 

Auxaliary Diminished C, D, Eb, F, F#, G#, A, B, C 

Jewish Ahava Rabba C, Db, E, F, G, Ab, Bb, C 

Jewish Magen Abot C, Db, D#, E, F#, G#, A#, B, C 

Jewish Adonai Malakh C, Db, D, Eb, F, G, A, Bb, C 

 

a. Melakarta Ragas 

     Musik klasik di Indian selatan menemukan 72 tangga nada dasar 

yang disebut melakarta ragas, tahun 1660 oleh Venkatamakhi pada 

masa pemerintahan raja Vijayaraghava Nayaka (sekitar 1633-1673). 

Setiap jenis tangga nada melakarta disusun oleh dua tetrachord.
33

 

Tetrachord adalah tangga nada yang terdiri dari empat not, dibatasi 

oleh jarak interval, satu dan satu setengah. Tetrachord bawah, yaitu: 

C,D,E,F memiliki 12 variasi. Sedangkan, tetrachord atas, yaitu: 

G,A,B,C memiliki enam variasi.
34

 Kombinasi masing-masing variasi 

antara tetrachord bawah  dan tetrachord atas, menghasilkan satu jenis 

72 jenis tangga nada mela, seperti: 

1) Mela Kosalam: C, D#, E, F#, G, A, B, C. 

2) Mela Divyamani: C, Db, Eb, F#, G, A#, B, C. 

3) Mela Simhendramadhyama: C, D, Eb, F#, G, Ab, B, C. Susunan 

jenis tangga nada ini, sama dengan jenis tangga nada hungarian 

minor dan hungarian gypsy.  

 

E. Musik Program  

     Musik program adalah musik yang berdasarkan narasi tertentu dan 

bertujuan  untuk membangkitkan ide-ide ekstramusikal atau imajinasi para 

pendengar melalui penggambaran adegan, tema, peristiwa, atau teks sastra. 

Sebaliknya, musik absolut adalah musik yang berdiri sendiri, tidak 

berdasarkan narasi ekstramusikal. Musik program bersifat ekspresif yang 

                                                           
       

33
 “Melakarta Scales”, Rochester University   

http://lulu.esm.rochester.edu/rdm/pdflib/mela.pdf, (diakses 24 April 2015). 

       
34

 “Tetrachord”, Encyclopedia Britania, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588949/tetrachord, (diakses 24 April 2015). 

http://lulu.esm.rochester.edu/rdm/pdflib/mela.pdf
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588949/tetrachord


28 
 

memberikan kesan kepada pendengar mengenai isi cerita dan menimbulkan 

berbagai argumen.
35

 

     Musik program bermula pada akhir Era Rennaissance (1450-1600), ketika 

musik opera mulai berkembang hingga pada Era Baroque (1600-1750) yang 

ditandai dengan pembangunan gedung opera. Ketika itu, musik instrumental 

berkembang fungsi dari musik sebagai pengiring menjadi musik yang berdiri 

sendiri. Salah satu komposernya adalah Antonio Lucio Vivaldi dalam karya 

Four Season, komposisi yang menggambarkan suasana empat musim, yaitu 

Spring, Summer, Autumn, dan Winter. Musik program mencapai puncak 

kejayaannya pada Era Romantik. Hector Berlioz adalah salah satu komposer 

yang menciptakan musik berdasarkan rasa dan pengalaman dari peristiwa 

yang dialaminya. 

 

    Menurut Joseph Machlis dalam bukunya The Enjoyment of Music, terdapat 

empat jenis musik program, yaitu : 

1. The concert overture, suatu karya musik dengan satu pergerakan untuk 

orkestra berdasarkan ide kesusastraan. Prosedur komposisi ini tetap 

mengacu pada aturan dalam musik absolut. Contohnya :Hebrides 

(Fingal’s Cave) karya Mendelssohn’s, Tragic Overture karya Brahm’s, 

serta Overture 1812 karya Tchaikovsky.  

2. Incidental musik, musik yang umumnya terdiri dari overture dan beberapa 

bagian gerakan untuk dimainkan di antara adegan opera, serta scene dalam 

pertunjukan drama yang dianggap penting. Pada umumnya ditulis dalam 

bentuk suita. Contohnya : A Midsummer Nights Dream karya 

Mendelssohn’s, L’Arlesienne (The Woman of Arles) karya George Bizet’s, 

serta Peer Gynt, musik untuk drama puisi Henrik Ibsen’s karya Grieg’s. 

3. The program symphony, representasi dari form klasik, yaitu symphony 

dengan content musik romantik. Artinya, musik symphony mulai kembali 

ke wilayah musik absolute tanpa muatan unsur ekstra musikal. 
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Selanjutnya, gaya symphonic poem muncul sebagai pengganti program 

symphony pada akhir periode romantik dengan tokoh-tokoh. Contohnya : 

Liszt, Cesar Franck, Tchaikovsky, Mahler, dan Sibelius.  

4. The symphonic poem, karya musik program untuk orkestra dengan satu 

gerakan yang berisi bagian kontras mengimplikasikan rangkaian nada dan 

ide dari puisi. Gaya ini diciptakan oleh Frans Liszt pada tahun 1848. Nada-

nada yang disusun kemudian dikenal dengan istilah tone poe. Bentuknya 

memiliki aturan bentuk yang fleksibel, berbeda pada periode klasik yang 

cenderung ketat.
36

 

   

F. Ansambel Musik 

     Berdasarkan etimologi kata ansambel berasal dari bahasa Latin insimul, 

yang artinya pada saat yang bersamaan. Kemudian diadopsi menjadi ensemble 

dari bahasa Perancis, yang berarti bersama-sama pada saat yang sama.
37

 Jadi, 

musik ansambel adalah bermain musik secara bersama-sama dengan 

menggunakan beberapa alat musik tertentu.  

     Berdasarkan dari jumlah pemain, ansambel musik dibedakan menjadi 

ansambel kecil dan ansambel besar. 

1. Ansambel kecil, antara lain duet (terdiri dari dua pemain), trio (tiga 

pemain), kuartet (empat pemain), kuintet (lima pemain), sektet (enam 

pemain), septet (tujuh pemain), dan oktet (delapan pemain).  

2. Ansambel besar beranggotakan lebih dari delapan. Ansambel besar 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ansambel sedang dan ansambel besar. 

Ansambel sedang jumlah pemainnya antara delapan sampai dengan 30 

orang. Sedangkan, ansambel besar atau orkes didukung oleh lebih dari 30 

pemain. Suatu orkes yang jumlahnya lebih dari 120 pemain disebut orkes 

simfoni. 
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Berdasarkan jenis alat musik yang digunakan, ansambel dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Ansambel sejenis (homogen). Ansambel yang menggunakan alat musik 

sejenis dalam suatu pertunjukan musik. Contohnya, ansambel vokal, 

ansambel gesek, ansambel tiup kayu dan logam, ansambel perkusi, dan 

ansambel gitar. 

2. Ansambel campuran (heterogen). Ansambel yang menggunakan beberapa 

jenis alat musik yang berbeda jenis dalam suatu pertunjukan musik. 

Contohnya, perpaduan ansambel gesek dan tiup kayu.  

 

     Ditinjau dari sumber bunyi pada alat musik yang digunakan, ansambel 

diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: 

1. Akrofon. Ansambel yang menyajikan kelompok instrumen yang sumber 

bunyinya berasal dari getaran udara yang ditiupkan. Contohnya, ansambel 

trumpet, seruling, dan fluit. 

2. Membranofon. Ansambel yang menyajikan kelompok instrumen yang 

sumber bunyinya berasal dari membran. Contohnya, ansambel rebana, 

drum, dan gendang. 

3. Chordofon. Ansambel yang menyajikan kelompok instrumen yang sumber 

bunyinya berasal dari dawai ketika dipetik atau digesek. Contohnya, 

ansambel gitar, biola, dan kecapi.. 

4. Idiofon. Ansambel yang menyajikan kelompok instrumen yang sumber 

bunyinya berasal dari alat itu sendiri ketika dipukul atau digetarkan. 

Contohnya, ansambel angklung. 

5. Elektrofon. Ansambel yang menyajikan kelompok instrumen yang 

berbunyi jika ada pengaruh tegangan listrik. Contohnya, ansambel gitar 

listrik, organ, dan keyboard.
38

 

 

 

                                                           
       38

 Randel, 416. 



31 
 

G. Rencana Komposisi 

     Penciptaan komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh 

Cawan”, mengangkat cerita berdasarkan kitab Wahyu 6-16 untuk ansambel 

musik. Penggunaan unsur-unsur ekstramusikal yang digambarkan dalam 

bentuk nuansa dan suasana. Pengguanaan elemen musik dan unsur 

ekstramusikal dilakukan secara arbitrer. Arbitrer (arbitrary: Inggris) secara 

harfiah berarti semena-mena. Pengertian arbitrer yang berhubungan dengan 

musik program, adalah kesepakatan bersama mengenai penggunaan elemen 

musik dan unsur ekstramusikal  yang bersifat subyektif. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata nuansa memiliki arti variasi atau perbedaan yang 

sangat halus, atau kecil sekali (tentang warna, suara, kualitas, dan 

seterusnya).
39

 Kata suasana artinya, hawa, udara, keadaan sekitar sesuatu atau 

dalam lingkungan sesuatu, atau keadaan suatu peristiwa.
40

  

     Pada tahap awal, proses penyusunan karya dimainkan pada instrumen 

piano agar memudahkan penulis dalam melakukan analisis harmoni secara 

vertikal dan horizontal. Kemudian alur melodi dan iringannya disusun 

menggunakan instrumen fluit, trumpet, perkusi (snare drum, floor drum, bass 

drum, cymbal), piano, biola, biola alto, dan cello. Alasan penggunaan 

instrumen-instrumen tersebut untuk karya “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, 

dan Tujuh Cawan”, karena disesuaikan dengan pertimbangan musikal atau 

fungsi suara yang dihasilkan. 

1. Instrumen fluit digunakan sebagai penggambaran simbol bulan dan dapat 

digunakan sebagai melodi. Instrumen fluit juga dapat menghasilkan suara 

yang melankolis.  

2. Instrumen trumpet digunakan sebagai penggambaran dari simbol 

sangkakala dan dapat digunakan sebagai melodi.  

3. Instrumen perkusi digunakan sebagai panduan tempo agar tetap stabil. 

Instrumen perkusi dapat memaksimalkan penggambaran nuansa dan 
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suasana karya komposisi “Tujuh Meterai, Tujuh Sangkakala, dan Tujuh 

Cawan” tersebut. 

4. Instrumen piano, memiliki register nada yang lebar, beerfungsi sebagai 

iringan, melodi, dan mampu menghasilkan suara pada register bawah yang 

tidak dimiliki oleh instrumen cello. 

5. Instrumen strings (biola, biola alto, dan cello) lebih fleksibel, dapat 

digunakan sebagai iringan sekaligus melodi.  

 

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

menjadi tiga movement, yaitu: 

1. Movement pertama: Tujuh Materai (Wahyu 6:1-17;8:1-5)  

a. Materai pertama, memiliki nuansa polos dan tenang kemudian 

anctichrist muncul. Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 20 

birama, tonalitas A minor, tempo sedang atau lambat, disonan, dan 

leitmotif 
41

 kuda putih. 

b. Materai kedua, memiliki nuansa perang. Pengaplikasian ke bentuk 

musik: terdiri dari 16 birama, tonalitas A minor modulasi menuju E 

minor, tempo cepat, dan leitmotif  kuda merah. 

c. Materai ketiga, memiliki nuansa kemiskinan dan kelaparan. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, tonalitas C 

minor, penggunaan triol, tempo lambat-cepat, dan leitmotif kuda 

hitam. 

d. Materai keempat, memiliki nuansa kesedihan yang mendalam karena 

kematian. Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, F 

minor, bertempo lambat, dan leitmotif  kuda hijau kuning. 

e. Materai kelima, memiliki nuansa keberanian dan kepahlawanan. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 8 birama, tonalitas Eb 

minor, tempo sedang atau lambat, dan leitmotif martir. 
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f. Materai keenam, memiliki nuansa riuh pikuk (kebisingan). 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 8 birama, akord 

diminished
42

, tangga nada hungarian minor, tempo cepat, dan sahut-

sahutan. 

g. Materai ketujuh, memiliki nuansa hening dan tenang. Pengaplikasian 

ke bentuk musik: terdiri dari 8 birama dan tanda istirahat. 

2. Movement kedua: Tujuh Sangkakala (Wahyu 8:6-21;11:15-19)  

a. Sangkakala pertama, memiliki nuansa ramai. Pengaplikasian ke bentuk 

musik: terdiri dari 16 birama, tonalitas Bb minor, dan tempo lambat-

cepat. 

b. Sangkakala kedua, memiliki nuansa lebih berat dan tajam.  

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, akord Bbm, 

dan bertempo cepat.  

c. Sangkakala ketiga, nuansa jatuhnya apsintus. Pengaplikasian ke bentuk 

musik: terdiri dari 16 birama, leitmotif apsintus menggunakan modus 

lydian diminished untuk pergerakan melodi turun dan lydian 

augmented untuk pergerakan melodi naik, dan bertempo cepat. 

d. Sangkakala keempat, nuansa gelap. Pengaplikasian ke bentuk musik: 

terdiri dari 16 birama, leitmotif matahari (modus mixolydian), bulan 

(tangga nada C minor natural) , bintang (modus diminished whole 

tone), dan bertempo lambat. 

e. Sangkakala kelima, memiliki nuansa kesakitan. Pengaplikasian ke 

bentuk musik: terdiri dari 8 birama, menggunakan tangga nada 

kromatis, dan bertempo lambat. 

f. Sangkakala keenam, memiliki nuansa kekeringan manusia. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, menggunalkan 

tangga nada kromatis, bertempo lambat menuju cepat. 

g. Sangkakala ketujuh, memiliki nuansa bergerak semakin menaik. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 8 birama, menggunakan 
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perpaduan dua jenis tangga nada secara horizontal (auxiliary 

diminished dan half diminished #2), dan bertempo cepat. 

3. Movement ketiga: Tujuh Cawan (Wahyu 16:1-21) 

a. Cawan pertama, memiliki nuansa kesakitan. Pengaplikasian ke bentuk 

musik: terdiri dari 16 birama, menggunakan tangga nada mela kosalam 

dan bertempo lambat. 

b. Cawan kedua, memiliki nuansa ramai menderu. Pengaplikasian ke 

bentuk musik: terdiri dari 16 birama, menggunakan perpaduan dua 

jenis tangga nada secara vertikal (mela divyamani dan 

simhendramadhyama), dan bertempo cepat.  

c. Cawan ketiga, memiliki nuansa ramai dan mengalir. Pengaplikasian ke 

bentuk musik: terdiri dari 16 birama, menggunakan perpaduan dua 

jenis tangga nada secara vertikal (mela divyamani dan 

simhendramadhyama), dan bertempo cepat. 

d. Cawan keempat, memiliki nuansa panas yang menyengat. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, menggunakan 

leitmotif matahari (modus mixolydian) sebagai tema, bermodulasi 

menuju Eb mixolydian dan G mixolydian, serta bertempo cepat. 

e. Cawan kelima, memiliki nuansa gelap. Pengaplikasian ke bentuk 

musik: terdiri dari 8 birama, menggunalkan tangga nada Jewish ahab 

rabba, bertempo lambat menuju cepat. 

f. Cawan keenam, memiliki nuansa persiapan jalan raja-raja dari Timur. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, menggunalkan 

tangga nada Jewish magan abot, dan bertempo cepat. 

g. Cawan ketujuh, memiliki nuansa riuh pikuk (kebisingan) yang lebih 

dari meterai keenam suasana menurun dan seperti belum selesai. 

Pengaplikasian ke bentuk musik: terdiri dari 16 birama, menggunakan 

tangga nada Jewish Adonai malakh, hungarian minor dengan dua 

modus yang berbeda, dan bertempo cepat. 


