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BAB  II 

KAJIAN TEOLOGIS DAN REPERTOAR 

 

A. “Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Karya ini diciptakan oleh Robert dan Lea Sutanto
1
. Robert Sutanto adalah 

seorang pendeta, penyanyi dan pencipta lagu-lagu gospel. Ia bersama istrinya 

banyak menciptakan lagu-lagu sekolah minggu dan penyembahan yang juga 

menginspirasi banyak orang untuk selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan 

dan mengucap syukur. Karya lainnya yang juga terkenal adalah “Bersama 

Keluargaku”, yang selalu menjadi lagu utama dalam family gathering di 

gereja-gereja pentakostal dan karismatik. Ia juga pendiri pelayanan sosial 

Sahabat Sejati – New Wine yang menjangkau daerah Baduy melalui 

pengobatan. 

Karya “Bapa Kudatang Pada-Mu” ini cukup sering digunakan dalam 

ibadah sekolah minggu di GPdI Siloam sehingga menjadi salah satu karya 

yang begitu akrab ditelinga anak-anak. Diharapkan dengan memulai ibadah 

melalui sebuah karya yang sudah tidak asing, dapat mengundang fokus anak-

anak untuk memasuki sesi ibadah dengan lebih penuh perhatian. 

Karya ini dinyanyikan oleh grup vokal 2 suara, sopran dan alto, dengan 

diiringi rekorder, pianika, gitar akustik, gitar bass, dan drum. Penggunaan 2 

suara homofoni pada awal ibadah bertujuan untuk membawa suasana 

khidmad di awal ibadah.  

Tabel 2.1. Analisis Repertoar Karya “Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Judul “Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Tonalitas C Mayor 

Sukat 4/4 

Tempo 90 

Bentuk Intro – A – B – Interlude – A’ – B’ – B” 

Progesi I – iv – I – vi – iii – ii – V7 

                                                           
1
 http://houseofrevival.blogspot.co.id/2007/08/robert-lea-sutanto.html 
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Chord I – iv – iii – IV – I – ii – V – I – I7  

IV – ii – iii – vi – iii – V – I – I7 

IV – V – iii – IV – ii – V - I 

Introduks

i 

Birama 1 / 1 – birama 8 / 4 

Dimulai dengan grup vokal tanpa iringan menyanyikan sebuah 

frase yang diulang dua kali. Sebagai tanda menyiapkan diri 

untuk datang beribadah kepada Tuhan.  

 

Gambar 2.A.1. Melodi Awal Sopran dan Alto Lagu “Bapa 

Kudatang Pada-Mu” 

Introduksi karya ini dibuat counterpoint antara suara sopran dan 

alto. Suara sopran bergerak ke atas, sedangkan suara alto 

bergerak ke bawah. Dilanjutkan dengan iringan musik sebanyak 

4 birama. 

 

Gambar 2.A.2. Melodi Awal Instrumen Lagu “Bapa Kudatang 

Pada-Mu” 

 

Gitar dan bass memainkan ritema yang sama. Rekorder dan 

pianika pada awal frase membentuk melodi yang berlawanan, 

pada 2 birama selanjutnya membentuk harmoni chord. Drum 

memainkan ritme dan fill in yang konstan dari awal lagu 
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dimainkan hingga akhir.   

Bagian A Birama 9 / 1 – birama 16 / 3 

 

Gambar 2.A.3. Melodi Grup Vokal Bagian A Lagu “Bapa 

Kudatang Pada-Mu” 

Pada bagian ini, suara alto menyanyikan melodi utama, 

sedangkan sopran menyanyikan vokal “hu” dari birama 9-12.  

 

Gambar 2.A.4. Melodi Rekorder dan Pianika Bagian A Lagu 

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Pianika memainkan harmoni dari melodi utama, dengan ritme 

yang sama. Rekorder memainkan augmentasi dari melodi yang 

dimainkan oleh pianika. Gitar strumming mengikuti progesi 

chord. Bass memainkan pola petikan yang sederhana sesuai 

progesi chord. 

 

Gambar 2.A.5.  Melodi Bait 1 Grup Vokal  

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Pada birama 13 – 16, sopran menyanyikan augmentasi dari 

melodi utama. Pada frase “naikkan ucapan syukur”, melodi 

sederhana yang tersusun melangkah turun membuat frase ini 

terkesan menghantarkan ucapan syukur kepada Tuhan.  
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Pada “atas kasih anugerah-Mu, yang indah setiap hari”, melodi 

yang tercipta menunjukkan kepolosan anak-anak dalam 

mengucap syukur kepada Tuhan. Kata kasih anugerah 

menggunakan susunan nada yang bergerak keatas, tanda 

anugerah yang datang dari atas(surga, Tuhan). 

Bagian B Birama 17 / 1 – 24  / 4 

 

Gambar 2.A.6. Melodi Grup vokal Bagian B  

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Pada birama 17-20, alto masih menyanyikan melodi utama, 

sedangkan sopran menyanyikan melodi yang menyahut alto. 

 

Gambar 2.A.7. Melodi Grup vokal Bagian B 

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Birama 21-24 sopran menyanyikan vokal “hu” dengan meng-

counter melodi utama, dan terjadi augmentasi juga di bagian ini. 

Kata “syukur” dari frase “tak hentinya mengucap syukur” yang 

bermelodi melangkah ke atas menunjukkan sesuatu pemberian 

yang diangkat kepada Tuhan (yang berada di surga). Kalimat 

“atas kebaikan-Mu” pun juga menggunakan melodi yang 

melangkah turun dan berakhir melangkah naik, menunjuk pada 

Tuhan yang selalu ada diatas. 

Interlude Birama 25 / 1 – 32 / 4 

Interlude karya ini diambil dari pengulangan bagian B oleh 

rekorder dan pianika. Dari birama 25-32.  

Bagian Birama 33 / 1 – 40 / 3 
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A’ 

 

Gambar 2.A.8. Melodi Grup vokal Bagian A’ 

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Bagian A’ merupakan pengulangan dari A, namun pada sesi ini, 

melodi utama berpindah menjadi suara sopran, sedangkan alto 

menyanyikan vokal “Hu”. Instrumen lainnya memainkan 

bentuk yang sama seperti di bagian awal.  

Bagian 

B’ 

Birama 47  / 1 – 48 / 3  

 

Gambar 2.A.9. Melodi Grup vokal Bagian B’ 

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

 

Sopran menyanyikan melodi utama, alto menyanyikan melodi 

augmentasi yang menyahut sopran.  

 

Gambar 2.A.10. Melodi Grup vokal Bagian B’ 

“Bapa Kudatang Pada-Mu” 

Birama 45-48 kembali alto menyanyikan “hu” sedangkan 

sopran menyanyikan melodi utama.  
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Bagian 

B” 

Birama 49 / 1 – 56 / 4  

Merupakan pengulangan yang persis sama dengan bentuk B. 

Bagian ini ditutup dengan strumming oleh gitar pada chord I. 

Lirik “Bapa kudatang pada-Mu naikkan ucapan syukur 

Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari 

Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari 

Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu” 

Instrume

n 

Rekorder, pianika, gitar elektrik, bass elektrik, dan drum 

 

B. “Janganlah Takut” 

Karya ini diciptakan oleh Bonar Gultom pada tahun 2000. Bonar Gultom 

atau yang dikenal dengan nama Gorga
2
 ini adalah seorang tokoh batak yang 

lahir di Siborongborong Tapanuli Utara pada tanggal 30 Juni 1934. Ia adalah 

seorang Direktur Komersial di sebuah PT Perkebunan di Bandung. Ia belajar 

musik secara otodidak dan menyukai bernyanyi. Selama masa sekolah, ia 

pernah menjuarai beberapa perlombaan menyanyi seriosa, dan aktif sebagai 

pemimpin dan pelatih Suara Gerejawi dan Nasional sejak 1958 hingga 

sekarang. Beberapa lagu ciptaannya sering dijadikan lagu wajib dalam 

Perparawi Nasional di Makasar dan Medan, seperti “Doa Bagi Negara”, 

“Yesusku Juru Selamatku”, dan lain sebagainya. Ia juga menerjemahkan dan 

mengaransemen ulang lagu-lagu asing ke dalam bahasa Batak dan Indonesia. 

Karya ini lebih tepat disebut sebagai himne pendek dengan metrik 10-10-

9-11. Karya ini didasarkan dari bacaan Alkitab
3
, yang menceritakan untuk 

kita tidak perlu takut, sebab Tuhan berjalan di depan kita dan berperang untuk 

kita. Jika dikaitkan dengan ibadah, karya ini dihubungkan dengan saat Daniel 

harus memilih keputusan untuk tidak takut, sebab ia tahu Allah yang 

berperang baginya. 

                                                           
2
 https://tokohbatak.wordpress.com/2009/07/23/bonar-gultom-gorga/  

3
 Ulangan 1 :30-33 dan Yosua 23 : 9-10 (Lembaga Alkitab Indonesia). 
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Karya dinyanyikan oleh suara sopran dan alto secara homofoni. Karya ini 

hanya memiliki 2 buah bait pendek dengan masing-masing berisi 4 baris 

pendek.  

Tabel 2.2. Analisis Repertoar Karya ““Janganlah Takut”” 

Judul “Janganlah Takut” 

Tonalitas G Mayor 

Sukat 4/4 

Tempo Moderato 

Bentuk  Intro – A – Interlude – A’ – Coda  

Progesi Chord I – V – ii – V 

I – IV – V - I 

Introduksi Birama 1 / 1 – 9 / 2 

Karya ini dimulai dengan iringan dari keyboard, gitar 

elektrik, bass elektrik dan drum yang bermain secara 

bersamaan.  

Progesi chord dalam intro ini adalah 

I – ii – V  - I  

IV – iii – vi – ii – V – I 

 

Gambar 2.B.1. Melodi Keyboard Bagian Interlude 

“Janganlah Takut” 

Melodi dalam intro ini dimainkan oleh keyboard dan gitar 

memainkan sesuai progesi chord yang ada.  

Bagian A Birama 9 / 3 – 17 / 2 
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Gambar 2.B.2. Melodi Grup Vokal Bagian A 

“Janganlah Takut” 

Kata “takut” dan “gemetar” menunjuk pada perasaan negatif 

dan digambarkan dengan pergerakan melodi yang bergerak 

turun.  

 

Gambar 2.B.3. Melodi Grup Vokal Bagian A 

“Janganlah Takut” 

Frase “Tuhan Allahmu jalan didepan” menunjuk pada 

kondisi sebuah pengharapan hal ini terlihat dari pergerakan 

melodi yang berakhir dengan not setengah dan bergerak 

melangkah naik. 

Interlude Birama 17 / 3 – 28 / 2 

Interlude pada karya ini merupakan pengulangan dari 

introduksi di bagian awal lagu.  

Bagian A’ Birama 28 / 3 – 36 / 2  

Melodi pada bagian ini mengulang persis sama dengan 

bagian A.  

 

Gambar 2.B.4. Melodi Grup Vokal Bagian A’ 

“Janganlah Takut” 

Word-painting yang terjadi adalah pada frase “agar selamat 

serta sejahtera”, kata sejahtera menunjuk pada suasana hati 

bahagia dan hal itu tergambar dengan pergerakan melodi 
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yang bergerak ke atas. 

Coda Birama 36 / 3 – 39 / 4 

 

Gambar 2.B.5. Melodi Keyboard Bagian Coda 

“Janganlah Takut” 

Melodi pada bagian coda ini menjadi penutup dari karya ini 

dan bergerak menuju kadensa harmoni chord I. Bagian ini 

ditutup oleh bass, drum, dan strumming gitar pada chord I. 

Lirik “Janganlah takut, jangan gemetar 

Tuhan Allahmu jalan didepan 

Ia sendiri yang berperang 

Untuk mendukung dan melindungimu 

 

Sepanjang  jalan yang engkau tempuh 

Setiap waktu dalam hidupmu 

Kau dilindungi dijaga-Nya 

Agar selamat serta sejahtera” 

Instrumen Keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, dan drum 

 

 

C. “Doa Benar Yesus Dengar” 

Karya ini diciptakan oleh M. Karatem
4
 pada tahun 1982 dan dilakukan 

perubahan oleh Yayasan Musik Gereja pada tahun 1985. Michiel  Karatem 

atau biasa dikenal sebagai M. Karatem adalah seorang mantan tahanan politik. 

Ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Jawatan Kebudayaan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan yang menghentikan karirnya karena dituduh 

                                                           
4
 http://www.satuharapan.com/read-detail/read/michiel-karatem-tapol-tragedi-1965-

pencipta-lagu-pkj 
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sebagai anggota dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia banyak menciptakan 

syair dan lagu dalam Kidung Pelengkap Jemaat (PKJ). Hampir sebagian besar 

karya ciptaannya merupakan kisah kehidupan nyata darinya.   

Dimainkan pada tangga nada G Mayor dengan sukat 3 ketuk. Karya ini 

memiliki dua bait, berisi empat baris pendek. Karya ini dimaksudkan untuk 

meneladani sikap Daniel yang gemar berdoa sekalipun memiliki banyak 

penentang. Karya ini berisikan syair yang sederhana, singkat, jelas, padat, 

lugas, dan mudah dipahami. 

Tabel 2.3. Analisis Repertoar Karya “Doa Benar Yesus Dengar” 

Judul “Doa Benar Yesus Dengar” 

Tonalitas G Mayor 

Sukat 3/4 

Tempo 80 

Bentuk Intro – A – Interlude – A’ – Coda  

Progesi 

Chord 

I – vi – V – I 

I – V 

I – IV – I – V - I 

Introduksi Birama 1 / 1 – 8 / 4 

 

 

Gambar 2.C.1. Melodi Rekorder Bagian Introduksi 

“Doa Benar Yesus Dengar” 

Diawali dengan rekorder yang memainkan sepenggal dari melodi 

lagu yang diaugmentasi. Gitar memainkan arpeggio. Dan 

Keyboard memainkan harmoni dari melodi yang juga dengan 

teknik arpeggio. 

Bagian A Birama 9 / 1 – 24/2 

Bait dalam karya ini berisi 2 kalimat tanya dan 2 kalimat jawab, 
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sequence dan consequence. 

 

Gambar 2.C.2. Melodi Sopran Bagian A 

“Doa Benar Yesus Dengar” 

Rekoder memainkan sahutan dari setiap frase atau bagian kosong 

yang menghubungkan frase satu dengan frase lainnya.  

Interlude Birama 24 / 3 – 32 / 3 

Interlude dalam karya ini merupakan penggalan dari frase kedua 

dari bait lagu. 

Bagian A’ Birama 33 / 1 – 48 / 2 

Merupakan pengulangan dari bagian A. Jika dilihat dari lirik lagu 

ini, kemungkinan lagu ini juga ditulis pada saat pencipta lagu ini 

sedang berada didalam penjara. Kalimat “Anak kecil tak 

terpencil” menunjuk pada background kisah nyata pencipta lagu 

ini, yang merasa tak berdaya (bagai seorang anak kecil), dan 

terpencil (didalam penjara).  

Coda Birama 48 / 3 – 56 / 3 

Bagian ini berisikan penggalan dari melodi utama frase ke-2.  

Dan diakhiri dengan ekspresi ritardando oleh rekorder, gitar dan 

keyboard. Gitar dan keyboard menutup karya ini dengan 

arpeggio chord I.   

Lirik “Doa benar Yesus dengar disambut-Nya segera,  

Bila sedih Ia beri hati yang bahagia, 

 

Anak kecil tak terpencil, Yesus teman baginya,  

Betapapun dimanapun Ia selalu serta”.  
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Instrumen Recorder, gitar elektrik, dan keyboard 

Alasan menggunakan hanya 3 instrumen musik adalah karena 

karya ini ditujukan untuk membangun sebuah suasana sendu, 

seorang diri, sehingga hanya dinyanyikan oleh solo vokal Daniel. 

Sebagai sebuah penegasan akan karakter dan pola hidup Daniel 

yang rajin berdoa kepada Allahnya. Penulis menggunakan 

instrumen rekorder dengan maksud karena instrumen ini 

memiliki suara yang khas, sehingga cocok untuk disandingkan 

dengan instrumen gitar dan keyboard dan menciptakan suasana 

sepi dan kesendirian berdoa dalam drama Daniel ini. 

 

D. “Daniel di Kandang Singa” 

Karya ini memiliki sebuah keunikan yakni frase bunyi “pom pom pom” 

yang terdapat pada setiap akhir kalimat.  Frase ini membuatnya terdengar lucu 

dan menyenangkan bagi jemaat anak.  Karya ini diambil dari album 100 

Nyanyian SM (Sekolah Minggu). Karya ini dinyanyikan oleh grup vokal 

secara unison dengan pengulangan frase “pom pom pom pom” pada setiap 

jeda pengulangan bait lagu. “Pom pom pom pom” dinyanyikan oleh suara 

sopran, meso sopran, dan alto. 

Tabel 2.4. Analisis Repertoar Karya “Daniel di Kandang Singa” 

Judul “Daniel di Kandang Singa” 

Tonalitas G 

Sukat 4/4 

Tempo Allegretto 

Bentuk Intro – A – Interlude – A’ – Coda  

Progesi Chord I – V – I – V – IV 

I – I – V – I  
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Introduksi Birama 1 / 1  - 9 / 4 

Bagian ini diawali dengan semua instrumen memainkan 

frase akhir dari bait lagu, kemudian dilanjutkan dengan 

sopran, meso sopran, dan alto menyanyikan frase “pom pom 

pom pom” secara bersahutan. 

 

Gambar 2.D.1. Melodi Rekorder, Pianika, Gitar, Bass, dan 

Drum Bagian Introduksi “Daniel di Kandang Singa” 

Frase bunyi bersahutan antara Sopran, meso sopran, dan alto 

“pom pom pom pom” mulai dinyanyikan pada birama 5/1–

9/4 

 

Gambar 2.D.2. Melodi Grup Vokal Bagian Introduksi 

“Daniel di Kandang Singa” 

Bagian A Birama 10 / 1 – 17 / 3  
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Karya ini berisikan 1 kalimat tanya dan 1 kalimat jawab 

yang dinyanyikan oleh grup vokal secara unison.  

 

 

Gambar 2.D.3. Melodi Grup Vokal Bagian A “Daniel di 

Kandang Singa” 

Interlude Birama 17 / 4 – 22 / 4 

Merupakan pengulangan frase “pom pom pom pom” oleh 

sopran, mesosopran, dan alto. 

Bagian A’ Birama 23 / 1 – 30 / 3 

Pengulangan yang persis sama dengan bagian A. 

Coda Birama 30 / 4 – 36 / 4 

Merupakan pengulangan dari sesi introduksi dan interlude. 

Lirik “Daniel di kandang singa, pom pom pom pom 

Yunus di perut ikan,  

karena kasih-Nya kepada Allahnya,  

maka dibebaskan”  

Instrumen Rekorder, pianika, gitar elektrik, bass elektrik, dan drum.  

Karya ini dibuat sedemikian rupa ditujukan untuk anak-anak, sehingga 

penulis menggunakan teknik unison pada grup vokal, dan tidak memecah 

suaranya, karena bagi anak-anak untuk menyanyikan bagian pecah suara di 

lagu dengan frase “pom pom pom” itu sudah sulit bagi mereka. Maka, penulis 

tidak memecah suara lagi pada bagian melodi utamanya. 

 

E. “Singa Lapar Mengaum-Ngaum” 

Karya ini diciptakan oleh Wahono Hadi. Berisi dua bait pendek, masing-

masing bait terdiri dari enam baris kalimat lagu. Karya ini diciptakan 
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berdasarkan bacaan Alkitab
5
 oleh Wahono Hadi pada tahun 2006. 

Dinyanyikan oleh grup vokal secara unison. Karya ini memiliki unsur 

keunikan yaitu tidak menggunakan nada B sama sekali. Menggunakan hanya 

nada yang berkisar antara F4 – D5. Karya ini dibuka dan ditutup dengan grup 

vokal yang menyanyikan frase awal bait I dan frase pertama dari baris 

terakhir bait I secara unison. 

Tabel 2.5. Analisis Repertoar Karya “Singa Lapar Mengaum-Ngaum” 

Judul “Singa Lapar Mengaum-Ngaum” 

Tonalitas F Mayor 

Sukat 4 / 4 

Tempo Moderato 

Bentuk Intro – A – Interlude – A’  - Coda 

Progesi 

Chord 

I – IV – I – IV  – V – I 

IV – I – ii – V – I – IV – I  

ii – V - I 

Introduksi Birama 1 / 1 – 11 / 3 

 Gambar 2.E.1. Melodi Instrumen Bagian Introduksi “““Singa 

Lapar Mengaum-Ngaum””” 

                                                           
5
 Daniel 6 (Lembaga Alkitab Indonesia). 
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Grup vokal menyanyikan baris pertama dalam bait I disertai 

dengan permainan dari keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, 

dan drum. Keyboard memainkan melodi pada tangan kanan 

yang sama dengan melodi pada grup vokal. Terjadi augmentasi 

motif pada sopran dan keyboard dari melodi aslinya. Gitar 

memainkan teknik arpeggio sebagai pembuka karya ini. Bass 

dan drum baru mulai bermain bersama pada birama 5 / 1. Pada 

birama 6 / 1 – 11 / 3 keyboard memainkan ritme sinkopasi pada 

tangan kiri, sedangkan interval 2 dari melodi utama pada tangan 

kanan. Pada 5 / 2 – 11 / 4 gitar diam. Ditujukan agar ritme 

sinkopasi pada keyboard terdengar dengan jelas. Drum memulai 

permainan dengan 2 birama fill in pada birama 5 / 1 – 6 / 4. 

Bagian A Birama 11 / 4 – 23 / 4 

Bagian ini berisikan 3 kalimat lagu, berupa sequence dan 

consequence.  

 Gambar 2.E.2. Melodi Keyboard Bagian A “Singa Lapar 

Mengaum-Ngaum” 

Pada birama 12 / 1 – 23 / 4 keyboard bermain dengan tangan 

kiri masih memainkan ritme sinkopasi sedangkan tangan kanan 

arpeggio ¼ nada pada ketukan ke-empat. Ini ditujukan untuk 

menambah variasi bunyi pada karya ini. 

Gitar memainkan strumming yang bergaya rancak dengan 

sinkop.  

Interlude Birama 24 / 1 – 32 / 3 
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Gambar 2.E.3. Melodi Instrumen Bagian Interlude “Singa Lapar 

Mengaum-Ngaum” 

Melodi pada bagian ini dipegang oleh keyboard dengan 

memainkan tangga nada pelog 24 / 1 – 32 / 3. Progesi chord 

yang dimainkan pada sesi ini adalah I – I – V – V – I – IV – V –

I – V. Sedangkan pada gitar, bass, dan drum tetap memainkan 

ritme yang sama seperti sebelumnya. 

Bagian A’ Birama 32 / 4 – 44 / 3 

Bagian ini merupakan pengulangan dari bagian A. semua 

instrumen bermain dengan gaya permainan seperti pada bagian 

A, hanya saja grup vokal yang menyanyikan lirik yang berbeda 

dengan sebelumnya. Bagian ini diakhiri dengan tanda vermata 

pada grup vokal (birama 44 / 2 dan 44 / 3), dimana suara sopran 

dipecah menjadi dua suara. Sebagai tanda berakhirnya bagian 

ini semua instrumen musik berhenti bermain. 

Coda Birama 45 / 1 – 49 / 2 

 
Gambar 2.E.4. Melodi Grup Vokal Bagian Coda “Singa Lapar 

Mengaum-Ngaum” 

Bagian ini hanya dimainkan oleh grup vokal yang menyanyikan 

frase pertama dari baris terakhir bait pertama. “Mengherankan 

mengapa singa tak menerkam” menyimbolkan sebuah kalimat 
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tanya terjadi untuk keseluruhan karya.  

Lirik “Singa lapar mengaum-ngaum sungguh seram,  

siap makan segalanya yang ada.  

Ada orang dilempar agar dimangsanya  

karena dia dihukum oleh Raja.  

Mengherankan mengapa singa tak menerkam  

walau ada makanan di depannya.”  

 

Bait kedua lagu ini berisi :  

“Siapa dia sehingga singa tak menerkam?  

Siapa dia sehingga singa diam?  

Orang itu Daniel yang beriman teguh,  

ia hanya percaya pada Tuhan.  

Tiap orang yang beriman kepada  Tuhan 

pasti Tuhan selalu melidungi” 

Instrumen Rekorder, pianika, keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, dan 

drum. Pianika dan rekorder tidak memainkan karya ini, hal ini 

berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Susunan instrumen 

diatas tertulis di full score namun tidak semua alat musik ikut 

bermain.  

 

F. “Jagalah Daku Tuhan” 

Karya ini ciptaan Arnoldus Isaak Apituley adalah sebuah karya grup 

vokal lengkap SSAA yang akan dinyanyikan secara Litanical Psalmody. 

Karya ini dinyanyikan pada tangga nada D Mayor dengan sukat 4 ketuk oleh 

grup vokal yang akan dibagi menjadi empat suara SSAA. Sesaat setelah karya 

ini dinyanyikan pertolongan datang untuk Daniel dalam cerita drama tersebut. 

Karya ini dinyanyikan hanya sebagai iringan setting drama yang sedang 
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berlangsung, sedangkan Daniel tetap memerankan perannya sesuai alur cerita. 

Karya ini bertempo andante dan didasarkan pada ayat Alkitab
6
.  

Tabel 2.6. Analisis Repertoar Karya “Jagalah Daku Tuhan” 

Judul “Jagalah Daku Tuhan” 

Tonalitas C Mayor modulasi D Mayor 

Sukat 2 /4, 3/ 4, 4 / 4 

Tempo 90, 100 

Bentuk A dan B 

A dibagi menjadi A dan A’ 

B dibagi menjadi (a) dan (b) 

Bagian B(a) : a – a’ – b  

Bagian B(b) : a’’ – a’’’ – b’  

Secara keseluruhan : A - A’ – B(a) (a – a’– b) – sesi 

modulasi – B(b)(a’’ – a’’’  – b’) – coda  

Karya ini dibagi menjadi 2 bagian besar A dan B. Bagian A 

merupakan opening section dari karya ini bertempo 90. 

Sedangkan bagian B merupakan second section dari karya 

ini bertempo 100. Bagian B dibagi lagi menjadi dua bagian 

yang dipisahkan dengan sesi modulasi satu birama. 

Masing-masing bagian dalam form B ini terdiri dari a, a’ 

dan b. Bagian yang sama diulang pada sesi setelah 

modulasi. Karya ini ditutup dengan pengulangan baris 

terakhir dari bait terakhir, “tubuhku kan diam tentram”. 

Progesi Chord A  : I – V – vi – I7 – IV – V 

A’  : perulangan dari A 

B (a(a)) : I – V – IV – iv – I – IV – I – vi – ii – V 

B (a(a’))   I – V – IV – iv – I – IV – iii – vi – ii – V 

B (a(b)) : V – V – vi – vi –vi – IV – V  

  iii – vi – ii – V – I 

                                                           
6
 Mazmur 2:7-10, 16:1, 145:8-11 (Lembaga Alkitab Indonesia). 
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Modulasi sec : overtone dari chord I tangga nada C Mayor  

  ke chord V dari tangga nada D Mayor 

B (b(a’’)) :perulangan dari B (a(a)) 

B (b(a’’’)) :perulangan dari B (a(a’)) 

B (b(b’)) :perulangan dari B (a(b)) 

Coda : ii – V – I – ii – V – I – I – I   

Bagian A Birama 1 / 1 – 4 / 3 

 Gambar 2.F.1.Bagian Introduksi “Jagalah Daku Tuhan” 

Bagian ini dimainkan pada tempo 90, hingga berlanjut 

pada bagian A’. Gitar pada bagian ini memainkan teknik 

arpeggio. Keyboard memainkan ritme block chord sesuai 

progesi chord.  

Bagian A’ Birama 5 / 1 – 8 / 4 

Bagian ini adalah perulangan dari bagian A, dengan syair , 

progesi chord, ritme yang sama pada grup vokal dan gitar.  

 

Gambar 2.F.2. Melodi Keyboard Bagian A’  

“Jagalah Daku Tuhan” 

Keyboard pada bagian ini sedikit mengalami diminusi pada 

setiap birama.  

Bagian B (a(a)) Birama 9 / 4 – 17 / 3 
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Gambar 2.F.3. Gitar Bagian B (a(a)) 

“Jagalah Daku Tuhan” 

Mulai dari bagian ini gitar memainkan ritme yang rancak 

mengikuti progesi chord yang ada hingga akhir lagu.  

 

Gambar 2.F.4. Keyboard Bagian B (a(a)) 

“Jagalah Daku Tuhan” 

Mulai bagian ini keyboard memainkan notasi bernilai 

penuh dan setengah pada tangan kiri, sedangkan pada 

tangan kanan keyboard memainkan not seperempatan 

dengan block chord.  

 

Gambar 2.F.5. Melodi Grup Vokal Bagian B (a(a)) 

“Jagalah Daku Tuhan” 

Mulai birama 10 / 1 – 17 / 2 pianika memainkan suara 

kedua dari melodi utama dengan kontrapung 2 lawan 1.  

Bagian B (a(a’)) Birama 17 / 4 – 25 / 3 

Bagian ini perulangan dari bagian a. 

 

Gambar 2.F.6. Gitar Bagian B (a(a’)) 

“Jagalah Daku Tuhan” 



30 

 

Pianika pada birama 17 / 4 – 34 / 3 memainkan harmoni 

suara dari melodi utama dengan ritme yang sama persis 

dengan grup vokal.  

Bagian B (a(b)) Birama 26 / 1 – 34 / 4 

 

Gambar 2.F.7. Grup Vokal, Pianika, Gitar, dan Keyboard 

Bagian B (a(b)) “Jagalah Daku Tuhan” 

Grup vokal pada bagian ini menyanyikan ritme yang 

berbeda dengan di bagian B(a). Bagian ini terkesan 

memiliki ritme yang lebih bersemangat dari yang 

sebelumnya, dengan progesi chord V-vi. Pola ritme yang 

berbeda pada bagian ini menunjuk kepada pengharapan 

bahwa Tuhan yang membawa sukacita dalam kehidupan 

orang percaya. 

Sesi modulasi Birama 35 / 1 – 35 / 3 

 

Gambar 2.F.8. Grup Vokal, Pianika, Gitar, dan 
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Keyboard Bagian Modulasi “Jagalah Daku Tuhan” 

Bagian  

B(b(a’’)) 

Birama 35 / 4 – 43 / 3 

B (b(a’’)) :perulangan dari B (a(a)) 

Mulai bagian ini keyboard memainkan ritme yang berbeda 

dengan bagian sebelumnya. Terdapat penekanan efek suara 

bass pada tangan kiri dari keyboard. Sedangkan pianika 

memainkan teknik permainan yang sama dengan bagian 

sebelumnya (B(a, b)) dari birama 35 / 4 – 51 / 2. Bagian ini 

diakhiri dengan tanda vermata, menjadi tanda sebelum 

memasuki sesi selanjutnya.  

Bagian  

B (b(a’’’)) 

Birama 43 / 4 – 51 / 2 

Merupakan perulangan dari B (a(a’)) 

Bagian B (b(b’)) Birama 52 / 1 – 60 / 3 

Merupakan perulangan dari B (a(b)). 

 

Gambar 2.F.9. Grup Vokal dan Pianika Bagian B (b(b’)) 

“Jagalah Daku Tuhan” 

Pianika pada bagian ini (52 / 1 – 56 / 2) memainkan ritme 

yang menyahut melodi utama. 

 

Gambar 2.F.10. Grup Vokal dan Pianika Bagian B 

(b(b)) “Jagalah Daku Tuhan” 

Pianika pada bagian ini (57 / 1 – 58 / 2) memainkan pecah 

suara dari melodi utama dengan nilai not 3/8 dan 1/8. 
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Gambar 2.F.11. Grup Vokal dan Pianika Bagian B (b(b)) 

“Jagalah Daku Tuhan” 

Bagian ini ditutup dengan pianika memainkan kontrapung 

1 lawan 4 menuju pada nada resolusi D5. 

Coda Birama 60 / 4 – 67 / 4 

Perulangan dari frase terakhir bagian B (b(b’)). 

 

 

Gambar 2.F.12. Grup Vokal dan Pianika Bagian Coda 

“Jagalah Daku Tuhan” 

Pianika pada birama 61 / 2 – 65 / 4 memainkan ritme 

harmoni yang sama dengan grup vokal. Keseluruhan karya 

ini ditutup dengan grup vokal menyanyikan “amin amin”. 

 

Gambar 2.F.13. Keyboard Bagian Coda  

“Jagalah Daku Tuhan” 

Instrumen gitar dan keyboard menutup karya ini dengan 

arpeggio pada chord I. 

Lirik (A)“Tuhan, pandanglah daku bertelut, 

(A’)Tuhan, pandanglah daku bertelut, 
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(B (a))Jagalah daku Tuhan, pada-Mu kubertelut, 

Sebab selain Engkau tiada yang baik,  

Engkau naunganku 

 

(B(a’))Kusujud menyembah-Mu, berilah nasihat-Mu 

Oh sampai malam pekat,  

Kau mengajarku, bersukacita hatiku 

 

(B(b))Kepada Tuhan senantiasa kutengadah, 

Karna selalu Kau berdiri disampingku, 

Bersukalah hatiku dan bergirang jiwaku,  

tubuhku kan diam tentram 

 

(B())Pengasih dan Penyayang, besar kasih setia-Mu 

Kepada semua orang yang Kau ciptakan,  

penuhlah rahmat-Mu 

 

Semua yang Kau jadikan bersyukur kepada-Mu,  

Semua yang Kau kasihi memuliakan-Mu  

ya karna kehebatan-Mu 

 

Kepada Tuhan senantiasa kutengadah, 

Karna selalu Kau berdiri disampingku, 

Bersukalah hatiku dan bergirang jiwaku,  

tubuhku kan diam tentram 

amin amin amin” 

Instrumen Pianika, keyboard, dan gitar. 

Syair dalam karya ini seperti lantunan sebuah doa dan  pernyataan iman 

seseorang mengenai berkat, rahmat, dan segala kebaikan Tuhan dalam 

hidupnya. 
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G. “Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Karya ini bernuansa Polka
7
 dengan tanda birama 4/4, tangga nada E Mayor, 

dan tempo 120. Karya ini hanya memiliki satu buah bait, dan akan 

dinyanyikan silih berganti dengan antara jemaat dan grup vokal. 

Tabel 2.7. Analisis Repertoar Karya “Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Judul “Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Tonalitas G Mayor 

Sukat 4 / 4 

Tempo Allegretto 

Bentuk Intro – A – Interlude – A’ (polifonik 1) – A’’ (polifonik 2) – 

Coda  

Progesi 

Chord 

I –I – V – I  – IV – I – V – V – V  

Introduksi Birama 1 / 1 – 10 / 2 

 

Karya ini diawali dengan fill in dari drum 1 birama.  

 

Gambar 2.G.1. Bagian Introduksi “Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Pianika memulai permainannya pada birama ke 1 / 3 up dengan 

                                                           
7
 Sandy Feldstein, Alfred’s Pocket Dictionary of Music Terms Composers Theory (United 

States of America: Alfred Publishing Co., Inc., 1994), 68. Polka adalah suatu jenis tarian 

dengan kecepatan 2/4 atau 4/4 meter.  
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memainkan melodi utama. Rekorder memulai sesi ini dengan 

memainkan not ¾ dan masuk secara bersamaan dengan 

keyboard, gitar, dan bass. Drum memainkan ritme 1 dari birama 

3 / 1 – 22 / 4. (penjelasan ritme ada di bagian bawah tabel). 

Bagian A Birama 10 / 3 – 19 / 2  

 

Gambar 2.G.2. Bagian A “Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Bagian ini dinyanyikan oleh grup vokal secara unison. Hal ini 

ditujukan untuk memperkenalkan isi lagu kepada jemaat. 

Keyboard, gitar, dan bass memainkan ritme yang sama dari awal. 

Rekorder dan pianika memainkan melodi yang menyahut satu 

sama lain, namun tetap pada tangga nada yang sama. 

Interlude Birama 19 / 3 – 22 / 2 

Rekorder dan pianika pada bagian ini memainkan tangga nada 

pentatonis.  
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Gambar 2.G.3. Bagian Interlude “Sekarang Saya Sudah Bebas” 

 

Pada 19 / 4 – 20 / 4 rekorder dan pianika memainkan pergerakan 

melodi yang sama satu sama lain.  

 

Gambar 2.G.4. Rekorder dan Pianika Bagian Interlude  

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Sedangkan pada birama 21 / 1 – 22 / 3 rekorder dan pianika 

memainkan pergerakan melodi pentatonis yang saling 

berlawanan atau counterpoint satu sama lain.  

Bentuk A’ 

(polifonik 

1) 

Birama 22 / 3 – 31 / 2 

 

Gambar 2.G.5. Melodi Grup Vokal  Bagian A’  

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Grup vokal memainkan melodi polifonik pertama dalam karya 

ini. Alto 1 menyahut pola yang sama yang dinyanyikan oleh 

suara sopran dari birama 23 / 1 – 26 / 4. Alto 2 menyanyikan 

variasi yang berbeda dengan sopran dan alto 1.  

 

Gambar 2.G.6. Grup Vokal Bagian A’  
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“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

 

Pada birama 25 / 4 up – 31 / 2 alto 2 menyanyikan harmoni 

melodi yang sama dengan sopran.  

 

Gambar 2.G.7. Grup Vokal Bagian A’ 

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Sedangkan alto 1 menyanyikan penegasan pesan dari syair ini 

pada birama 27-29. Frase “haleluya” pada bagian ini dipecah 

menjadi 3 suara sesuai harmonisasi pada masing-masing suara. 

Drum memainkan ritme kedua dari birama 23 / 1 – 31 / 4. Bagian 

ini langsung dilanjutkan dengan bagian polifonik kedua dari 

karya ini tanpa ada interlude. 

Bagian 

A’’ 

(polifonik 

2) 

Birama 31 / 3 – 40 / 2 down 

 

Gambar 2.G.8. Grup Vokal Bagian A’’  

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Bagian ini dimulai dengan alto 1 dan 2 yang masuk duluan 

dengan menyanyikan melodi utama dari karya ini. 
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Gambar 2.G.9. Grup Vokal Bagian A’’  

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Sopran menyanyikan penegasan arti dari syair ini secara 

berulang-ulang. 

 

Gambar 2.G.10. Grup Vokal Bagian A’’  

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Drum memainkan ritme ketiga dari birama 32 / 1 – 35 / 4. Dari 

birama 36 / 1 – 41 / 4 drum memainkan ritme keempat. 

Coda Birama 40 / 2 up – 42 / 4 

 

Gambar 2.G.11. Grup Vokal Bagian Coda  

“Sekarang Saya Sudah Bebas” 

Drum menutup bagian ini dengan memainkan fill in yang sama 

pada bagian pembuka intro.  

Lirik “Sekarang Saya Sudah Bebas 

Sekarang Saya Sudah Bebas 

Saya bebas oleh darah 

Darah-Nya Domba Allah 

Sekarang saya bebas, bebas,  

Haleluya” 

Instrumen Rekorder, pianika, keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, dan 

drum. Rekorder dan pianika tidak ikut memainkan karya ini 

karena keterbatasan waktu latihan dan sumber daya. 
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Karya ini menggunakan 4 gaya ritme drum yang berbeda sebagai 

pengubah suasana masing-masing sesi. 

1. Ritme satu 

 

2. Ritme dua 

 

3. Ritme tiga 

 

4. Ritme empat 

 

Karya ini diawali dan diakhiri dengan drum memainkan ritme : 
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H. “Tiap Waktu” 

Sebuah karya yang sangat sederhana dan singkat yang diciptakan oleh 

Debora Samudera
8
 pada tahun 1970 dan dilakukan perubahan oleh Yayasan 

Musik Gereja pada tahun 1985, yang berisi bahwa Tuhan selalu mendengar 

doa kita. Debora Samudera dalah pemimpin koor gereja. Ia juga aktif sebagai 

guru Sekola Minggu sampai akhir hayatnya pada 1970-an. Ia menciptakan 

beberapa nyanyian anak. Salah satu karya terkenalnya adalah “Burung Pipit 

Yang Kecil(KJ385)”.  

Karya ini diharapkan menggambarkan inti teladan yang dapat diambil 

dari cerita drama Daniel, yakni untuk selalu berani dan rajin berdoa seperti 

Daniel, karena hanya dengan berdoa kita mendapat kekuatan untuk 

menghadapi segala sesuatu.  

Tabel 2.8. Analisis Repertoar Karya “Tiap Waktu” 

Judul “Tiap Waktu” 

Tonalitas F Mayor 

Sukat 4 / 4 

Tempo Andante 

Bentuk Intro – A – interlude – A’ - Coda 

Progesi 

Chord 

I – IV – IV – I – I  - IV – I  

Introduksi Birama 1 / 1 – 8 / 4 

 

Gambar 2.H.1. Bagian Introduksi “Tiap Waktu” 

                                                           
8
 Renungan keluarga Wasiat icc-ykb.org/wasiat/2013-11-26  
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Bagian ini dibuka dengan permainan dari rekorder, pianika, 

dan gitar. Seperti yang tertulis di bab I, bahwa terjadi 

pergantian alat musik, antara yang tertulis di full score dengan 

pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang 

terbatas. Rekorder memainkan bagian flute, sedang pianika 

memainkan bagian violin. Rekorder dan pianika pada bagian 

ini menunjukkan pergerakan counterpoint. Melodi pada 

pianika meng-counter melodi utama yang dimainkan oleh 

rekorder dua lawan satu. 

Gitar pada bagian ini memainkan ritme yang sama dengan 

melodi utama, yakni arpeggio dengan not 1/4 dan ½. 

Bagian A Birama 11 / 1 – 16 / 4 

 

Gambar 2.H.2. Bagian A“Tiap Waktu” 

Pada bagian ini rekorder dan pianika masing-masing 

memainkan counterpoint 2 lawan 1 dengan melodi utama pada 

sopran.  

Interlude Birama 17 / 1 – 18 / 4 

 

Gambar 2.H.3. Bagian Interlude “Tiap Waktu” 



42 

 

Pada bagian ini, rekorder kembali memainkan frase terakhir 

dari bait melodi utama dengan di-counter oleh pianika. 

Bagian A’ Birama 19 / 1 – 26 / 4 

 

Gambar 2.H.4. Bagian A’ “Tiap Waktu” 

Bagian ini merupakan perulangan dari bagian A. Namun, 

rekorder dan pianika memainkan ritme counterpoint yang 

berbeda dengan bagian sebelumnya. Gitar memainkan 

arpeggio dengan not bernilai 1/8 pada bagian ini. 

Coda Birama 27 / 1 – 31 / 4 

 

Gambar 2.H.5. Bagian Coda “Tiap Waktu” 

Rekorder dan pianika menutup karya ini dengan memainkan 

frase terakhir dari bait lagu secara bergantian. Pianika lebih 

dahulu dari rekorder. Rekorder menyahut pengulangan tersebut 

dengan memainkannya secara ritardando bersama dengan 

gitar. Hal ini ditujukan untuk memperoleh suasana hening.   

Lirik  “Tiap waktu tiap jam, 

Yesus dengar doaku, 
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Siang malam tak jemu, 

Yesus dengar doaku” 

Instrumen Rekorder, pianika, dan gitar. Penggunaan tiga instrumen ini 

ditujukan supaya membawa suasana doa dalam drama Daniel. 

Karya ini akan dinyanyikan oleh pemeran Daniel secara solo. 

 

I. “Selamat di Tangan Yesus” 

Syair dalam karya ini diciptakan Fanny J. Crosby, seorang pencipta lagu 

Sekolah Minggu yang cukup terkenal hingga hari ini. Karya ini memiliki 

judul asli dalam bahasa Inggris yaitu “Safe in the Arms of Jesus”, diciptakan 

pada tahun 1870 dan diterjemahkan oleh Yayasan Musik Gereja pada tahun 

1978. Musik dalam karya ini diciptakan oleh seorang komposer bernama 

William Howard Doane pada tahun 1870. Memiliki tiga bait utama dan 

merupakan sebuah lagu yang cukup akrab bagi jemaat Kristiani.   

Bait pertama akan dinyanyikan oleh grup vokal, bait kedua akan 

dinyanyikan oleh solis dan jemaat, dan pada bait ketiga akan dinyanyikan 

bersamaan antara grup vokal, solis dan jemaat. Bait kedua merupakan 

pengulangan dari bait pertama. Dilanjutkan dengan menyanyikan bait ketiga 

dari karya ini. 

Tabel 2.9. Analisis Repertoar Karya “Selamat di Tangan Yesus” 

Judul “Selamat di Tangan Yesus” 

Tonalitas G Mayor 

Sukat 4 / 4 

Tempo Moderato 

Bentuk Berisi tiga bait, bait kedua tidak dinyanyikan. 

Masing-masing bait terdiri dari : 

A – B – A’ 

Bentuk aransemen :  

Intro – A – Interlude 1 – A’ – Interlude 2 – C – Coda  

Progesi 

Chord 

Setiap bait memiliki progesi sebagai berikut : 

A : I – I – ii – V  
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 I – I – V – I 

B : V –V – iii – V  

 V – I – vi – II – V  

A’ : I – I – ii – V  

 I – I – V – I  

Introduks

i 

Birama 1 / 1 – 9 / 4 

 

Gambar 2.I.1. Bagian Introduksi “Selamat di Tangan Yesus” 

Keyboard memainkan melodi A dari bait lagu, sedangkan gitar 

memainkan ritme gantung dari awal sampai akhir lagu. 

Bagian A Birama 10 / 1 – 33 / 3 

Terdapat word painting dalam lagu ini.  

 

Gambar 2.I.2. Frase Melodi Grup Vokal pertama Bagian A 

“Selamat di Tangan Yesus” 

Kata “Yesus” menggunakan pergerakan melodi ke atas, hal ini 

menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan 

bertahta di tempat yang Maha Tinggi yakni di sorga. 

 

Gambar 2.I.3. Frase Melodi Grup Vokal pertama Bagian A 

“Selamat di Tangan Yesus” 

Suku kata “Nya” yang menunjuk pada keberadaan Tuhan pada 
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frase diatas dibuat dengan menggunakan pergerakan melodi 

yang melangkah naik. Kata “aman pelukan” menggunakan 

pergerakan naik lalu melompat turun membentuk sebuah 

lambungan nada yang mengisyaratkan bahwa tinggal didalam 

pelukan Tuhan selalu membuat kita merasa aman. Kata “teduh” 

digambarkan dengan melodi yang melompat turun. 

Dimaksudkan karena suasana teduh itu sendiri merupakan 

gambaran suasana tenang dimana manusia tidak banyak 

mengeluarkan energi dalam kehidupan. Pergerakan melodi yang 

melompat turun menandai bahwa manusia selalu memerlukan 

kondisi rehat sejenak dari kebisingan aktivitasnya. 

 

Gambar 2.I.4. Frase Bagian A “Selamat di Tangan Yesus” 

Motif melodi dan ritme ini juga mengisyaratkan kondisi bahagia 

seperti yang tertulis dalam syair lagu ini. 

 

Gambar 2.I.5. Frase Bagian A “Selamat di Tangan Yesus” 

Kata “lagu merdu” yang menggunakan pengulangan nada a 

dalam empat ketuk dan diwarnai dengan nada b 

(seperenambelas) menunjuk pada kekonstanan sifat malaikat itu 

sendiri yang selalu memuji dengan nyanyian yang merdu di 

sorga. Motif ini juga diwarnai dengan penggunaan pergerakan 

melodi yang bergerak naik pada kata “malaikat” (yang berada di 

sorga (atas)). 

 

Gambar 2.I.6. Ritme Keyboard Bagian A “Selamat di Tangan 
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Yesus” 

Keyboard dalam karya ini banyak memainkan teknik 

acciaccatura. Hal ini ditujukan untuk memperoleh kesan 

feminim melalui penyajian karya ini. 

Gitar dan keyboard memainkan ritme suasana lagu yang sama 

dari awal hingga akhir. 

Interlude 

1 

Birama 33 / 4 – 37 / 4 

 

Gambar 2.I.7. Frase Melodi Grup Vokal pertama Bagian 

Interlude  I “Selamat di Tangan Yesus” 

Bagian ini diisi oleh keyboard yang memainkan frase “aku 

bahagia” dari bagian akhir baris terakhir. 

Bagian 

A’ 

Birama 38 / 1 – 61 / 3 

Merupakan bagian pengulangan dari bagian A. 

Interlude 

2 

Birama 61 / 4 – 63 / 4 

Merupakan bagian pengulangan sebagian dari bagian interlude 

1. 

Bagian C Birama 64 / 1 – 87 / 3 

 

Gambar 2.I.8. Frase Melodi Grup Vokal Bagian Bagian C 

“Selamat di Tangan Yesus” 

Kata “percaya” (68 / 4 – 69 / 4) menunjuk pada sebuah sifat 

baik dan positif yang ditujukan kepada Tuhan, sehingga melodi 

yang dibentuk berjalan ke atas. 

Coda Birama 87 / 4 – 91 / 4 
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Gambar 2.I.9. Bagian Coda “Selamat di Tangan Yesus” 

Keyboard bagian ini memainkan melodi penutup yang diambil 

dari frase terakhir bait lagu “dalam teduh kasih-Nya aku 

bahagia”. 

Lirik “Selamat di Tangan Yesus,aman pelukan-Nya 

dalam teduh kasih-Nya aku bahagia 

Lagu merdu malaikat olehku terdengar 

dari negeri mulia damai sejahtera 

Selamat di Tangan Yesus aman pelukan-Nya 

Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia 

 

Yesus Perlindunganku tlah mati bagiku 

Pada-Nya kupercaya Yesus kekal teguh 

Biar bertabah hati kumenantikan-Nya 

Sampai harinya tiba dan fajar merekah 

Selamat di Tangan Yesus aman pelukan-Nya 

Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia” 

Instrumen Gitar elektrik dan keyboard. 

 

J. “Beranilah Sperti Daniel” 

Karya akan dinyanyikan dengan tangga nada G Mayor, tanda birama 4/4 

bernuansa Beat, dan dengan tempo antara 110-120. 

Tabel 2.10. Analisis Repertoar Karya “Beranilah Seperti Daniel” 

Judul “Beranilah Seperti Daniel” 
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Tonalitas G Mayor 

Sukat 4 / 4 

Tempo Moderato 

Bentuk Intro – A – Interlude – A’ - Coda 

Progesi Chord I – I – V – V – I – vi – IV – V  - I   

Introduksi Birama 1 / 1 – 15 / 4 

 

Gambar 2.J.1. Bagian Introduksi “Beranilah Seperti 

Daniel” 

Bagian ini dibuka dengan permainan keyboard pada 

nada G4 dengan ritme setengah dan 

seperenambelasan sepanjang dua birama. 

 

Gambar 2.J.2. Bagian Introduksi “Beranilah Seperti 

Daniel” 

Sesi ini dilanjutkan dengan permainan satu lagu utuh 

oleh rekorder, pianika, keyboard, gitar, bass, dan 

drum. Rekorder dan keyboard memainkan melodi 

utama dari lagu ini. Pianika memainkan augmentasi 

sebagian dari frase lagu.  
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Gambar 2.J.3. Bagian Introduksi “Beranilah Seperti 

Daniel” 

Pada birama 11 / 1 – 12 / 4 keyboard kembali 

memainkan motif pertama dari karya ini yang ada di 

awal interlude guna mempersiapkan grup vokal 

memasuki bagian selanjutnya. Rekorder dan pianika 

memainkan melodi dengan nilai not yang sama dan 

saling meng-counter satu sama lain.  

  

Gambar 2.J.4. Melodi Grup Vokal Bagian Introduksi 

“Beranilah Seperti Daniel” 

(12 /1 – 15 / 4)Grup vokal memasuki bagian 

introduksi ini dengan membagi suara menjadi sopran, 

mesosopran, alto 1 dan 2. Grup vokal menyanyikan 

vokal “Oo…” dengan nilai not seperdelapan yang 

bergerak turun membentuk harmoni dimulai dari 

nada D5. 

 

Gambar 2.J.5. Melodi Rekorder, Pianika dan 
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Keyboard Bagian Introduksi “Beranilah Seperti 

Daniel” 

Pada birama 14 /1 – 15 /4 rekorder memainkan 

melodi yang bergerak ke bawah, sedangkan pianika 

dan keyboard memainkan melodi yang bergerak ke 

bawah, melawan pergerakan melodi dari rekorder. 

Sesi ini mempersiapkan grup vokal untuk masuk ke 

bait pertama karya ini. 

Bagian A Birama 16  1 – 23 / 3 

 

Gambar 2.J.6. Grup Vokal Bagian A “Beranilah 

Seperti Daniel” 

Bagian ini dinyanyikan oleh grup vokal secara 

unison, hal ini ditujukan untuk mempermudah anak-

anak menyanyikan karya ini, selain itu untuk 

memperkenalkan syair dari lagu ini kepada jemaat.  

 

Gambar 2.J.7. Rekorder, pianika, dan keyboard 

Bagian A “Beranilah Seperti Daniel” 

Rekorder dan pianika masih memainkan ritme dan 

suasana yang sama, keyboard memainkan melodi 

utama dari lagu ini pada pergerakan tangan kanan. 

Gitar, bass, dan drum mengikuti pergerakannya 

dengan memainkan ritme yang selaras dengan 
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keyboard. 

Interlude Birama 23 / 4 – 25 / 4 

 

Gambar 2.J.8. Rekorder, Pianika, dan Keyboard 

Bagian Interlude  “Beranilah Seperti Daniel” 

Rekorder dan keyboard memainkan frase terakhir 

pada bagian ini, sedangkan pianika memainkan 

augmentasi motif  dari melodi yang dimainkan oleh 

rekorder dan keyboard.  Gitar memainkan ritme yang 

konstan dari awal hingga akhir lagu.  

Bagian A’ Birama 26 / 1 – 33 / 3 
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Gambar 2.J.9. Grup Vokal Bagian A’  “Beranilah 

Seperti Daniel” 

Pada bagian ini grup vokal menyanyikan harmoni 

pecah suara sopran dan alto. Suara alto memainkan 

augmentasi tidak sempurna dari frase sopran. 

 

Gambar 2.J.10. Rekorder, Pianika, dan Keyboard 

Bagian A’  “Beranilah Seperti Daniel” 

Rekorder memainkan harmoni dari augmentasi motif 

suara alto. Sedangkan pianika dan keyboard 

memainkan motif yang sama persis seperti yang 

dinyanyikan alto dari birama 26 / 1 – 29 / 4.  

 

Gambar 2.J.11. Rekorder, Pianika, dan Keyboard 

Bagian A’  “Beranilah Seperti Daniel” 

Pada birama 30 / 1 – 30 / 4 rekorder, pianika, dan 

keyboard memainkan tigas suara yang berbeda dari 
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melodi utama.  

 

Gambar 2.J.12. Rekorder, Pianika, dan Keyboard 

Bagian A’  “Beranilah Seperti Daniel” 

Sesi ini ditutup dengan melodi counterpoint yang 

dimainkan oleh rekorder, pianika, dan keyboard.  

Coda Birama 33 / 4 – 37 / 4 

Closing section dari karya ini ditutup dengan 

permainan coda oleh semua instrumen kecuali grup 

vokal.  

 

Gambar 2.J.13. Rekorder, Pianika, Keyboard, Gitar, 

Bass, dan Drum Bagian A’  “Beranilah Seperti 

Daniel” 

Bagian ini diawali dengan permainan pianika yang 

memainkan frase terakhir bait lagu kemudian disusul 

secara canon oleh melodi tangan kanan dari keyboard 

lalu disusul lagi oleh rekorder. Rekorder, pianika, dan 

keyboard berhenti pada ketukan dan birama yang 

berbeda satu sama lain.  
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Lirik “Beranilah sperti Daniel 

Yang pegang kuat kebenaran 

Meski di dalam goa 

Tetap percaya Tuhan” 

Instrumen Rekorder, pianika, keyboard, gitar elektrik, bass 

elektrik, dan drum. Namun mengingat keterbatasan 

sumber daya yang ada, sehingga rekorder dan pianika 

tidak bermain pada karya ini.  

 

 


