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pun. (Chairul Tanjung) 

(3)  Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 

akan ditambahkan kepadamu. (Matius 6:33) 
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SARI 

 

Saputra, Oktafian Harys. 2016. Analisis Bentuk dan Makna Syair Lagu 

Gereja Kristen dalam Buku Nyanyian Pujian di Gereja Baptis Indonesia 

Wanamukti Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 

Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd. Dosen Pembimbing II Dr. 

Sunarto, S.Sn., M.Hum. 

Kata kunci : Analisis, Bentuk Lagu, Makna Syair Lagu 

  

 Buku Nyanyian Pujian adalah buku yang digunakan oleh Gereja Baptis 

Indonesia Wanamukti Semarang sebagai pedoman dalam kegiatan peribadahan, 

Buku Nyanyian Pujian berisi 363 lagu yang dibuat dalam berbagai tahun dari 

tahun 1500an sampai 1900an dan masih digunakan sampai saat ini di GBI 

Wanamukti. Penulis melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan (1) 

Bagaimana analisis bentuk lagu dalam buku Nyanyian Pujian yang sering 

digunakan di GBI Wanamukti (2) Apa makna yang terkandung dalam syair lagu 

pada buku Nyanyian Pujian yang sering digunakan di GBI Wanamukti. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan 

telaah dokumen. Teknik yang digunakan penulis untuk memeriksa keabsahan data 

adalah dengan kriteria derajat kepercayaan menggunakan teknik triangulasi. 

Analisis data meliputi 3 tahap sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) 

display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 lagu dalam buku Nyanyian 

Pujian yang sering digunakan dalam proses ibadah kebaktian umum I dan II di 

GBI Wanamukti Semarang, yaitu (1) NP 129, Jangan Aku Dilalui (2) NP 359, 

Berkati Persembahanku (3) NP 360, Bapa Antarlah Kami. Lagu “Jangan Aku 

Dilalui” NP 129 merupakan lagu bentuk 2 bagian dengan pola A (a a‟) dan B (b 

a‟) dan dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Lagu “Berkati Persembahanku” 

NP 359 adalah lagu yang memiliki bentuk 1 bagian dengan pola A (a a‟) dan 

dinyanyikan dengan kesungguhan hati. “Bapa Antarlah Kami” NP 360 merupakan 

lagu bentuk 1 bagian dengan pola A (a a‟) dan dinyanyikan dengan sukacita. 

Makna dari lagu Jangan Aku Dilalui adalah tentang permohonan kepada Tuhan 

untuk mendengarkan seruan permohonan dari jemaat, serta pengakuan akan 

Tuhan sebagai satu-satunya harapan yang memberikan kelegaan bagi jemaat. 

Makna lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 adalah tentang permohonan 

kepada Tuhan untuk memberkati persembahan yang diberikan jemaat, serta berisi 

pengakuan bahwa Tuhan adalah faktor utama penentu keberhasilan usaha jemaat. 

Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 memiliki makna tentang permohonan 

kepada Tuhan untuk menyertai jemaat yang sudah selesai beribadah dan akan 

pulang ke rumah masing-masing. Lagu ini juga memiliki makna untuk memohon 

berkat Tuhan, sehingga jemaat pulang dengan membawa berkat dariNya. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah 

kepada jemaat GBI Wanamukti Semarang untuk dapat memahami makna dari 

lagu yang dinyanyikan, agar jemaat dapat menyanyi dengan penuh penghayatan. 

Serta untuk para pemain musik selain memahami makna lagu, juga untuk dapat 

berlatih dengan baik sehingga mampu membawa jemaat untuk menikmati musik 

dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Musik dalam dunia saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Di tempat manapun yang ramai penduduk pasti akan 

ditemukan adanya musik, seperti di dalam mall, caffe, kantor, rumah sakit, di 

dalam tempat-tempat perbelanjaan, bahkan di pinggir jalan juga seringkali musik 

disajikan.Musik menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk ditemukan, karena 

kemanapun seorang manusia berjalan, ia pasti akan menghampiri musik. 

 Djohan (2003:7-8) dalam buku psikologi musik menuliskan bahwa:   

Musik adalah perilaku sosial yang kompleks dan universal. Setiap masyarakat 

memiliki apa yang disebut dengan musik (Blacking, 1995, p. 224) dan setiap 

anggotanya adalah musikal. Seandainya benar, dalam budaya barat terdapat 

perbedaan tajam antara siapa yang “memproduksi” musik dan siapa yang secara 

mayoritas “mengkonsumsi”nya. Tetapi kenyataannya hampir semua golongan 

mayoritas dapat “mengkonsumsi” musik, mendengar, menarikan, dan 

mengembangkannya. Sehingga ada kesan bahkan mayoritas diam pun adalah 

masyarakat yang musikal dalam kapasitas memahami musik. 

 Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Victorius Ganap dalam 

pidato pengukuhan jabatannya sebagai guru besar pada Fakultas Seni Pertunjukan  

Institut Seni Indonesia, yang mengatakan bahwa; “Ilmu pengetahuan musik pada 

hakekatnya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu berupa kemampuan bernyanyi, 
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bermain musik, dan mencipta lagu yang diekspresikan melalui berbagai kegiatan 

musikal secara individu maupun kelompok.” 

Dari kedua pernyataan tersebut, memberikan indikasi bahwa begitu 

dalamnya musik telah berhasil masuk ke dalam kehidupan manusia, sehingga 

manusia tidak dapat lepas dari musik. Manusia adalah bagian dari musik dan 

manusia menjadi musik. Setiap manusia telah mengambil andil dalam musik dan 

menjadi musik itu sendiri. Manusia dari golongan apapun, baik anak-anak 

maupun dewasa, pria atau wanita, seorang buruh atau pejabat, nelayan atau petani, 

semuanya menjadi bagian yang penting dan menyatu di dalam musik. 

Pentingnya musik dalam kehidupan tidak serta-merta hanya memberikan 

hiburan semata, meskipun kebanyakan orang beranggapan musik sebagai media 

hiburan, namun kenyataannya tidak demikian. Musik memiliki peranan penting 

yang memberikan manfaatbagi kehidupan manusia. Masih di dalam buku yang 

sama, Djohan mengutip perkataan dari Charles Darwin yang mengatakan “Bila 

aku memiliki kesempatan hidup sekali lagi,  aku akan membuat jadual untuk ... 

mendengarkan musik paling tidak sekali setiap minggu; agar bagian dari otakku 

yang mengalami Atrophia dapat selalu diaktifkan.”Charles Darwin, yang 

merupakan seorang ilmuan biologi jenius dan sangat terkenal di kalangan umat 

manusia memberikan pernyataan mengenai fungsi musik bagi dirinya. Darwin 

menyadari bahwa musik dapat memberikan manfaat yang penting untuk 

pengaktifan otaknya, dan dia percaya bahwa daya intelektualnya akan lebih 

diuntungkan dengan keterlibatannya yang lebih banyak di dalam musik. 
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 Musik sudah berperan dalam diri manusia sejak manusia berada di dalam 

kandungan. Seorang ibu akan memutarkan musik bagi janinnya dan ada juga yang 

menyanyikan lagu – lagu lembut agar janinnya merasa tenang dan nyaman di 

dalam rahim. Pengenalan manusia akan musik akan berlanjut ketika memasuki 

masa balita. Nyanyian-nyanyian dalam mainan anak-anak, serta praktek menyanyi 

dialami anak sendiri ketika masuk bangku teman kanak-kanak.  

Sumbangsih musik dapat dirasakan dalam dunia pendidikan, terutama bagi 

anak-anak. Seorang anak dapat menghafal lebih mudah dengan menggunakan 

musik, dan siswa dapat menyalurkan emosinya melalui musik. Kepribadian 

seseorang dapat diasah dan dibentuk melalui musik. Sandie Gunara, dalam 

artikelnya yang mengutip tulisan dari makalah Droscher (2007) menuliskan 

bahwa, pengajaran musik, berpikir kreatif, memecahkah masalah, berani 

mengambil resiko, berkerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik, 

merupakan alat yang tepat untuk kebutuhan hidup di masa depan.(diunduh dari: 

https://dikmusik.wordpress.com/2009/02/19/manfaat-pendidikan-musik-bagi-

anak/ pada tanggal 11 Februari 2016). Pendidikan musik lebih mengedepankan 

proses daripada hasil, karena orientasinya adalah untuk melatih kepribadian 

seseorang dalam menjalankan suatu hal. Seseorang dapat dilatih untuk bisa 

bekerjasama melalui proses pembelajaran ansambel musik, sehingga mampu 

untuk berbaur dengan banyak orang dengan tidak mengedepankan egoisme 

masing-masing, yang dampaknya nanti akan timbul sikap saling menghargai antar 

setiap orang. Kedisiplinan juga dapat dibentuk lewat musik, ketika setiap anak 

belajar untuk bernyanyi atau bermain musik dengan membaca notasi, dan harus 

https://dikmusik.wordpress.com/2009/02/19/manfaat-pendidikan-musik-bagi-anak/
https://dikmusik.wordpress.com/2009/02/19/manfaat-pendidikan-musik-bagi-anak/
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mematuhi nilai – nilai notasi serta tanda diam yang dibaca. Manfaat demi manfaat 

musik dalam dunia pendidikan akan selalu mengikuti seiring dengan proses yang 

berjalan, sehingga harapannya nanti adalah  mendidik manusia agar tidak hanya 

pandai secara intelektual semata, namun juga terasah rasa dan karsanya. 

Peran serta manfaat musik tidak hanya dirasakan dalam dunia pendidikan, 

maupun di dalam dunia sekuler, namun musik juga di bidang lain seperti bidang 

keagamaan yang mengakui bahwa musik merupakan bagian yang sangat penting 

dari suatu agama. Seperti agama Kristen, yang terkenal sebagai agama yang 

gemar menyanyi. Kehidupan menyanyi orang-orang kristen dapat dilihat secara 

jelas melalui raja Daud, yang menulis banyak sekali puji-pujian dalam kitab 

mazmur alkitab orang kristen. Kitab mazmur pasal 4 ayat 1 tertulis : Untuk 

pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur Daud (Lembaga Alkitab 

Indonesia 2005:580). Melalui ayat ini jelas dikatakan bahwa musik sudah 

digunakaan sejak saat itu hingga sampai saat ini, dan telah mengalami 

perkembangan seiring dengan kemajuan jaman.  

Mengenai arti penting musik dalam kehidupan gereja, H. L. Cermat, tokoh 

musik gereja baptis, dalam buku riwayat lagu pilihan dari nyanyian pujian jilid 1 

(1983:4), menandasakan bahwa: “Sejak dahulu kala kepercayaan kristen dikenal 

sebagai „agama yang menyanyi.‟ Sepanjang abad dan di seluruh dunia, bila umat 

kristen berkumpul di mana saja (di katedral megah atau di gereja kecil, di rumah 

orang atau di alam luar, di kemah tentara ataupun di sel penjara) di situlah 

terdengar nyanyian pujian”. Pernyataan yang disampaikan oleh Cermat ini 

mengindikasikan betapa pentingnya nyanyian dalam kehidupan kristen, karena 
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pada kenyataannya tidak ada gereja tanpa nyanyian, baik gereja di pedesaan atau 

di kota, gereja besar atau kecil, bahkan dalam kumpulan-kumpulan kecil orang 

kristen pun pasti ada nyanyian baik dengan ataupun tanpa bantuan alat musik, 

sehingga dikatakan bahwa menyanyi merupakan identitas bagi agama kristen. 

Dengan dikenalnya agama kristen sebagai agama menyanyi, maka hal itu 

akan memberikan dampak yakni penggunaan lagu-lagu yang beragam dalam 

proses peribadahan. Karena begitu beragamnya lagu yang ada, sehingga setiap 

gereja melalui naungannya masing-masing membuat sebuah buku yang isinya 

adalah kumpulan pujian atau lagu yang digunakan oleh gereja mereka ketika 

beribadah. Demikian pula yang dilakukan oleh salah satu denominasi gereja, yaitu 

gereja baptis, melalui sebuah lembaga yang bernama Lembaga Literatur Baptis 

(LLB), juga menerbitkan buku nyanyian pujian untuk dapat digunakan oleh 

seluruh gereja Baptis yang tergabung dalam Gabungan Gereja Baptis Indonesia 

(GGBI). 

Buku nyanyian pujian merupakan buku yang berisi kumpulan 363 lagu 

yang dibuat di berbagai tahun, mulai dari tahun 1500an sampai dengan tahun 

1900an, dan buku nyanyian pujian sampai saat ini masih terus digunakan sebagai 

pedoman gereja baptis dalam melakukan kegiatan ibadah, khususnya di Gereja 

Baptis Indonesia (GBI) Wanamukti Semarang.  

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Gereja Baptis Indonesia 

(GBI) Wanamukti Semarang, karena di samping sebagai gereja penulis, serta 

merupakan salah satu gereja yang sampai saat ini masih mempertahankan 

menggunakan lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian, GBI Wanamukti Semarang 
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merupakan salah satu gereja yang memiliki perhatian dengan musik, terbukti 

dengan tersedianya fasilitas alat musik dan sound system yang baik. Penulis perlu 

untuk mengetahui tentang bagaimana struktur lagu pada buku nyanyian pujian 

yang sering digunakan di GBI Wanamukti, serta makna dari lagu-lagu tersebut, 

sehingga dengan demikian, penulis dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

sumber informasi bagi GBI Wanamukti secara khusus dan secara umum bagi 

seluruh gereja-gereja baptis yang menggunakan buku nyanyian pujian sebagai 

pedoman dalam beribadah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari fakta yang ada inilah peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti 

masalah ini, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana analisis bentuk lagu dalam buku Nyanyian Pujian yang sering 

digunakan di GBI Wanamukti? 

1.2.2 Apa makna yang terkandung dalam syair lagu pada buku Nyanyian Pujian 

yang sering digunakan di GBI Wanamukti? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari masalah yang dirumuskan adalah : 

1.3.1 Menemukan analisis bentuk lagu dalam buku Nyanyian Pujian yang sering 

digunakan di GBI Wanamukti 

1.3.2 Menemukan makna dari syair lagu dalam buku nyanyian pujianyang 

sering digunakan di GBI Wanamukti. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap ada manfaat yang 

dapat diambil. Adapun manfaat itu adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoretis : 

1.4.1.1 Dapat memberikan referensi kepada mahasiswa musik tentang struktur 

bentuk lagu lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian, yang sering digunakan 

di GBI Wanamukti Semarang. 

1.4.1.2 Menambah referensi mengenai makna syair lagu pada buku nyanyian 

pujian khususnya bagi orang-orang di Gereja Baptis Indonesia Wanamukti 

atau pembaca secara umum. 

1.4.1.3 Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan buku nyanyian pujian baptis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti secara pribadi untuk memahami dan sebagai informasi terkait 

bentuk dan syair lagu dalam penulisan lagu-lagu nyanyian pujian. 

1.4.2.2 Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi bacaan untuk dapat 

mengetahui bagaimana bentuk musik serta makna syair lagu dalam buku 

nyanyian pujian baptis yang sering digunakan di GBI Wanamukti. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi.  
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Bagian awal skripsi, berisi : Judul Skripsi, Halaman Pengesahan, Halaman Motto 

dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan Abstrak. 

Bab I Pendahuluan, berisi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II Landasan Teori, berisi : Uraian tentang konsep-konsep teori analisis lagu 

dan analisis struktur lagu 

Bab III Metode Penelitian, berisi : Pendekatan Penelitian, Sasaran Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian, berisi : Data-data yang diperoleh sebagai hasil dari 

penelitian, dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. 

Bab V Penutup, berisi : Kesimpulan dan Saran. 

Bagian Akhir, berisi : Daftar Pustaka untuk Landasan Teori, Memecahkan 

Permasalahan, dan Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Analisis Musik 

 Analisis adalah suatu cara membagi bagi obyek penelitian kedalam 

komponen-komponen yang membentuk satu bagian utuh (Keraf, 1981:60 dalam 

Muttaqin, 2013:8). Analisis (sebagai antonim dari sintesis) merujuk pada 

mekanisme pengkajian atas bagian-bagian serta keterkaitan antarbagian itu.  

(Alwasilah 2003:67). 

Tambajong (dalam Muttaqin, 2013:8), berpendapat bahwa analisis adalah 

suatu disiplin ilmiah antara ilmu jiwa, ilmu hitung dan filsafat, untuk menguraikan 

musik melalui rangkaian jalinan nada, irama dan harmoni dengan membahas 

unsure gejala sadar dan tak sadar pada kesatuan komposisi. Sementara menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, analisis adalah penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya  (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). 

Musik merupakan suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau 

komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui 

unsur – unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu, dan 

ekspresi sebagai suatu kesatuan (Jamalus 1988:1), atau secara singkat, Joseph 

menjelaskan bahwa musik merupakan ungkapan hati manusia berupa bunyi yang 

bisa didengarkan (Joseph 2012:6). 
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Musik adalah sesuatu yang terbentuk oleh beberapa unsur, yang menjadikan 

musik sebagai suatu keutuhan. Setiap unsur musik selalu berkesinambungan satu 

dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat terpisahkan satu sama lain. 

 Irama merupakan salah satu unsur dalam musik, dan memegang peranan 

yang penting di dalam musik. Melalui pola irama maka akan terbentuk jiwa dari 

musik yang nantinya dapat menentukan jenis kepribadian dari musik itu sendiri. 

Jamalus (1988:7-8) menjelaskan bahwa Irama ialah urutan rangkaian gerak yang 

menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. Irama dalam musik terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang - 

pendek-nya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa dalam ayunan 

birama. Irama dapat dirasakan, kadang-kadang dirasakan dan didengar, atau 

dirasakan dan dilihat, ataupun dirasakan dan didengar dan dilihat. 

Unsur musik yang kedua adalah melodi. Melodi merupakan susunan dari 

nada-nada dengan nilai notasi yang berbeda atau sama, dan menggunakan 

frekuensi yang sama maupun berbeda. Mengenai pengertian Melodi, Jamalus 

(1988:16) menuliskan bahwa Melodi ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan 

getaran teratur) yang terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan 

suatu gagasan. 

Harmoni adalah unsur musik yang berguna sebagai pengiring dari melodi 

lagu. Jamalus (1988:30) menjelaskan mengenai pengertian Harmoni yang 

merupakan bunyi gabungan dua nada atau lebih, yang berbeda tingginya dan kita 

dengar serentak. Dasar dari pengertian nada yang disampaikan oleh Jamalus ini 

adalah trinada. Trinada disebut juga dengan akord. 
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Analisis di dalam musik adalah suatu upaya untuk mengurai suatu karya 

dengan membaginya ke dalam bagian-bagian sampai yang terkecil, sehingga 

dapat diketahui bagaimana unsur-unsur yang menyusun karya tersebut hingga 

menjadi karya yang utuh. Analisis suatu karya musik yang mengandung lirik/syair 

dilakukan dengan melihat makna dari lirik/syair tersebut, sehingga dapat diketahui 

alasan seorang penulis lagu memberikan lirik pada suatu karya lagu. 

2.2Bentuk/Struktur Lagu 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, arti kata Struktur adalah 

cara sesuatu disusun atau dibangun.Penyusunan sebuah struktur perlu 

berlandaskan pada dasar atau asas yang dijadikan acuan. Jamalus(1988:35) 

menjelaskan tentang dasar pembentukan lagu yang mencakup pengulangan suatu 

bagian (repetisi), pengulangan dengan macam-macam perubahan (variasi, 

sekuens), atau penambahan bagian baru yang berlainan atau berlawanan (kontras), 

dengan selalu memperhatikan keseimbangan antara pengulangan dan 

perubahannya. Sebuah lagu diciptakan sesuai kreatifitas dari pembuat lagu, 

dengan menyusun unsur-unsur musik sehingga terciptanya suatu karya yang 

mengandung makna. 

Lagu tersusun dari komposisi nada, tanpa adanya lirik, maupun disertai 

dengan lirik. Apabila diulas lebih rinci, struktur penyusun lagu dapat digolongkan 

dari lingkup kecil ke dalam lingkup yang lebih luas sampai menghasilkan 

keutuhan dari lagu. Untuk mempermudah dalam memahami, Muttaqin 

(2013:26)menganalogikan strukturlagu melalui struktur bahasa yang sudah kita 

kenal. 
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  huruf   -    not 

  kata  -    motif 

  frase  -    frase 

  kalimat -    kalimat musik 

  bait  -    alinea 

  lagu  -    karya (misal : puisi) 

Pengertian not dalam kaitan dengan musik lebih tepat diartikan sebagai 

bentuk tertulis atau tulisan (Joseph 2012:6). Ada dua cara penulisan not angka, 

yaitu dengan menggunakan not angka, atau menggunakan not balok. Penulisan 

dengan menggunakan not angka adalah dengan menggunakan lambang angka, 

sementara penulisan not balok adalah dengan menggunakan lambang bulatan-

bulatan bertangkai maupun tidak, yang disusun ke dalam garis paranada. 

 Motif ialah suatu bentuk pola irama, atau pola melodi , atau gabungan pola 

irama dan melodi, yang kecil atau pendek, tetapi mempunyai arti (Jamalus 

1988:35). Motif selanjutnya akan berkembang menjadi frase. 

Frase ialah bagian dari kalimat lagu, seperti bagian kalimat atau anak 

kalimat dalam kalimat bahasa. Dalam musik vokal frase ini dinyanyikan dalam 

satu pernafasan. (Jamalus 1988:35). Frase dibedakan menjadi frase anteseden dan 

frase konsekuen. Frase anteseden merupakan frase pertama dalam kalimat 

lagu,dan memiliki ciri, yaitu berakhir pada kadens tak sempurna, sehingga terasa 

belum selesai dan perlu penyelesaian. Frase anteseden sering disebut kalimat 

tanya, yang selanjutnya akan diberi penyelesaian oleh frase konsekuen. Frase 

konsekuen merupakan frase kedua dalam kalimat lagu, dan memiliki ciri diakhiri 
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oleh kadens sempurna. Frase konsekuen merupakan frase penutup kalimat, yang 

memberikan jawaban, kesimpulan, atau jawaban untuk memberikan penyelesaian 

terhadap frase pertama. 

Sepasang frase yang terdiri atas frase anteseden dan frase konsekuen akan 

membentuk kalimat lagu. Kalimat / Periode (Satz) menurut Prier (2004:2) adalah 

sejumlah ruang birama (biasanya 8 atau 16 birama) yang merupakan satu 

kesatuan. Kesatuan dalam suatu kalimat lagu dapat tampak apabila dalam akhir 

kalimat menimbulkan kesan “selesai” dengan ditandai melodi terakhir pada lagu 

merupakan bagian dari akord Tonika, sertaumumnya ditandai dengan nada 

terakhir yang jatuh pada hitungan berat. Hal ini merupakan ciri frase konsekuen 

yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap frase anteseden. Dua 

kalimat lagu atau lebih membentuk satu bagian lagu (Jamalus 1988:36). Untuk 

mempermudah dalam memahami kalimat lagu, biasanya dilakukan pengkodean 

dengan huruf besar (A, B, C dsb) untuk satu kalimat lagu, dan tanda aksen („) 

akan digunakan untuk kalimat lagu yang mengalami pengulangan dengan disertai 

perubahan atau adanya variasi. 

 

2.2.1 Bentuk Lagu Satu Bagian 

 Bentuk lagu satu bagian  merupakan lagu yang hanya memiliki satu 

kalimat saja. Meskipun demikian, namun bentuk ini merupakan bentuk yang 

sudah utuh, sesuai dengan pernyataan Erwin (dalam Harmony, 2011:21) yang 

menyatakan bahwa bentuk lagu satu bagian merupakan satu kesatuan yang dapat 

berdikari, artinya mempunyai arti dalam dirinya sendiri karena bentuknya “utuh” 
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yaitu terdiri atas frase Anteseden dan Konsekuen. Apabila dilakukan pengkodean, 

terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam bentuk lagu satu bagian, yaitu : 

2.2.1.1 Bentuk A (a a‟) 

 Artinya, pada bentuk ini terdiri atas frase pertanyaan (Anteseden), yang 

kemudian mengalami pengulangan dengan sedikit perubahan pada frase jawaban 

(Konsekuen). 

2.2.1.2 Bentuk A (a x) 

 Artinya, pada bentuk ini baik frase pertanyaan (Anteseden) memiliki 

bentuk yang berbeda dengan frase jawaban (Konsekuen) 

2.2.2 Bentuk Lagu Dua Bagian 

Herwin (dalam Harmony, 2011:22) menyatakan bahwa bentuk lagu dua 

bagian adalah lagu yang terdiri atas dua kalimat utuh yang berlainan. Kalimat 

tersebut terdiri atas kalimat A dan kalimat B.  

Hal ini sama dengan pernyataan Prier (2004:7) yang menjelaskan lagu dua 

bagian sebagai lagu dengan dua kalimat/periode yang berlainan. Meskipun hanya  

terdiri dari 2 kalimat A dan B, namun ternyata bentuk lagu dua bagian dapat 

memiliki banyak variasi. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam 

bentuk lagu dua bagian . Kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut: 

2.2.2.1 Bentuk A B 

 Dalam bentuk ini, kalimat A tanpa mengalami pengulangan akan 

dilanjutkan pada bagian B, dan lagu berakhir. Dalam bentuk ini, ada kemungkinan 

penyusunan frase-frasenya, yaitu sebagai berikut: 

 



15 
 

 
 

2.2.2.1.1 Bentuk A (a a‟) dan B (b b‟) 

 Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) dari kalimat A 

diulang dengan variasi sehingga menjadi frase jawaban (Konsekuen) kalimat A. 

Demikian pula frase pertanyaan dari kalimat B juga diulang dengan variasi 

sehingga menjadi frase jawaban kalimat B. 

2.2.2.1.2 Bentuk A (a x) dan B (b y) 

 Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) maupun frase 

jawaban (Konsekuen) dari masing-masing kalimat A dan kalimat B berbeda satu 

dengan yang lainnya. 

2.2.2.1.3 Bentuk A (a x) dan B (b b‟) 

 Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) dari kalimat A 

berbeda dengan frase jawaban (Konsekuen), sementara pada kalimat B frase 

pertanyaan (Anteseden) mengalami pengulangan dengan adanya variasi pada frase 

jawaban (Konsekuen). 

2.2.2.1.4 Bentuk A (a x) dan B (b a‟) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) dari kalimat A berbeda dengan 

frase jawaban (Konsekuen), sementara frase jawaban pada kalimat B mengambil 

dari frase pertanyaan kalimat A yang kemudian diberi variasi. 

2.2.2.1.5 Bentuk A (a x) dan B (b x) 

 Dalam bentuk ini, frase jawaban dari kalimat A digunakan juga 

dalam frase jawaban pada kalimat B, dan diberi variasi. 
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2.2.2.1.6 Bentuk A (a a‟) dan B (b a‟) 

 Dalam bentuk ini, frase jawaban dari kalimat A merupakan 

variasi dari frase pertanyaan nya, dan frase jawaban dari kalimat B juga 

menggunakan frase jawaban dari kalimat A. 

2.2.2.1.7 Bentuk A (a x) dan B (a y) 

 Dalam bentuk ini, frase pertanyaan dari kalimat A dan B memiliki 

kesamaan, namun untuk frase jawaban antara kalimat A dan kalimat B saling 

berbeda satu sama lain. 

2.2.2.1.8 Bentuk A (a a‟) dan B (b y) 

 Dalam bentuk ini, frase pertanyaan kalimat A diulang dengan variasi, 

sementara frase jawaban dari kalimat B berbeda dengan frase pertanyaannya. 

2.2.2.2 Bentuk A A B 

 Pada bentuk ini, kalimat A diulang kembali tanpa adanya perubahan  

/variasi, namun biasanya dengan lirik/syair yang berbeda, dan kemudian masuk ke 

dalam kalimat B. 

2.2.2.3 Bentuk A A‟ B 

 Dalam bentuk ini, kalimat A mengalami pengulangan dengan sedikit 

variasi, yang selanjutnya masuk pada bagian B. 

2.2.2.4 Bentuk A B B‟ 

 Dalam bentuk ini, kalimat A tidak mengalami pengulangan dan langsung 

masuk ke bagian B yang selanjutnya mengalami pengulangan pada bagian B 

dengan sedikit variasi 
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2.2.2.5 Bentuk A B B 

 Dalam bentuk ini, kalimat A tidak mengalami pengulangan dan langsung 

masuk ke bagian B yang selanjutnya mengalami pengulangan pada bagian B 

tanpa variasi. 

2.2.2.6 Bentuk A A B B‟ 

 Dalam bentuk ini, kalimat A diulang tanpa atau menggunakan variasi, 

dan selanjutnya masuk ke kalimat B yang juga mengalami pengulangan dengan 

variasi. 

 

2.2.3 Bentuk Lagu Tiga Bagian 

Selain bentuk lagu satu bagian dan dua bagian, terdapat pula lagu vokal 

dan lagu instrumental berbentuk lagu tiga bagian. Artinya: dalam satu lagu 

termuat tiga kalimat periode yang berkontras yang satu dengan yang lain. (Prier, 

2004:12) 

Lagu yang memiliki bentuk tiga bagian dengan sendirinya akan menjadi 

lebih panjang(dengan jumlahbirama 24 atau 32), daripada lagu yang memiliki 

bentuk dua bagian (dengan jumlah birama 16 atau 24), dan di dalam bentuk lagu 

tiga bagian, terdapat beberapa  kemungkinan urutan kalimat yang bisa terjadi, 

yaitu: 

2.2.3.1 Bentuk A B A 

Pada bentuk ini, kalimat A mengalami pengulangan setelah kalimat B, 

tanpa adanya variasi. Dalam bentuk ini, ada dua kemungkinan penyusunan frase-

frasenya, yaitu: 
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2.2.3.1.1 Bentuk A (a a‟) B (b b‟) A (a a‟) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan pada kalimat A diulang dengan 

adanya variasi, begitu pula dengan kalimat B dan kalimat pengulangan A. 

2.2.3.1.2 Bentuk A (a x) B (b y) A (a x) 

Dalam bentuk ini, frase jawaban kalimat A maupun B berbeda, dan 

frase jawaban kalimat A sama dengan pada waktu pengulangan kalimat A. 

Apabila syair/lirik kalimat pertama dan ketiga sama, maka pada akhir kalimat 

kedua seringkali ada catatan „da capo al Fine‟, yang artinya adalah lagu diulang 

lagi dari awal sampai pada tempat „fine‟ yang terdapat diakhir kalimat A. 

2.2.3.2 Bentuk A B A‟ 

Pada bentuk ini, kalimat A diulang dengan menggunakan variasi setelah 

kalimat B. 

2.2.3.3 Bentuk A B C  

Pada bentuk ini, setelah kalimat A, maka dilanjutkan ke kalimat B dan 

kalimat C tanpa adanya pengulangan. Dalam bentuk ini, ada beberapa 

kemungkinan penyusunan frase-frasenya, yaitu: 

2.2.3.3.1 Bentuk A (a x) B (b y) C (c z) 

Dalam bentuk ini, frase jawaban baik dari kalimat A, B maupun C 

sama sekali berbeda satu dengan yang lainnya. 

2.2.3.3.2 Bentuk A (a a‟) B (b b‟) C (c c‟) 

Dalam bentuk ini, pada masing-masing kalimat, frase jawaban 

merupakan pengulangan dari frase pertanyaan dengan adanya variasi. 
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2.2.3.3.3 Bentuk A (a a‟) B (b y) C (c c‟) 

Dalam bentuk ini, pada kalimat A dan C frase pertanyaannya diulang 

dengan variasi, sehingga menjadi frase jawaban, sementara pada kalimat B frase 

pertanyaan dan frase jawaban berbeda. 

2.2.3.3.4 Bentuk A (a x) B (b b‟) C (c z) 

Dalam bentuk ini, yang mengalami pengulangan hanya kalimat B, 

sementara kalimat A dan kalimat B berbeda antara frase pertanyaan dan frase 

jawabannya. 

2.2.3.4 Bentuk A A‟ B C C 

Dalam bentuk ini, kalimat pertama dan kalimat ketiga diulang 

tanpa/menggunakan variasi. 

2.2.3.5 Bentuk A A‟ B A‟ 

Dalam bentuk ini, kalimat A diulang menggunakan variasi  dan diikuti 

pengulangan selanjutnya setelah kalimat B. 

  

2.3 Ekspresi 

Ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu 

memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya) 

(diunduh dari www.kbbi.web.id/ekspresi pada tanggal 18 Februari 2016).Cara 

seseorang dalam mengungkapkan Ekspresi dapat melalui raut wajah, maupun 

melalui tingkah laku. Ekspresi dalam suatu karya musik atau lagu ditunjukkan 

dalam beberapa unsur – unsur yang membuat karya musik tersebut dapat 

mengekspresikan dirinya. Jamalus (1988:38) memberikan pengertian tentang 

http://www.kbbi.web.id/
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Ekspresi dalam musik ialah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua 

nuansa dari tempo, dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik, dalam 

pengelompokan frase yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi, 

disampaikan kepada pendengarnya. 

 

2.4 Syair/Lirik Lagu 

Seni musik vokal adalah salah satu cabang seni yang disampaikan dengan 

irama, memiliki daya komunikasi yang tinggi dan sering kali digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan atau misi yang mengandung masalah sosial dalam 

kehidupan sehari-hari (Kesumah, 1995:2 dalam Harmony, 2011). 

Lirik lagu dapat menggambarkan bagaimana ekspresi seorang penulis lirik 

lagu saat membuat karya. Dengan berbagai alasan, dibuatnya lah lirik lagu yang di 

dalamnya terdapat pesan yang penulis (lirik lagu) sampaikan, atau hanya sekedar 

menggambarkan perasaan/ekspresi hati penulis ketika membuatnya. Kamus besar 

bahasa Indonesia (dalam Putranti, 2009) menjelaskan arti dari lirik adalah susunan 

kata dari sebuah nyanyian yang berisi curahan perasaan pribadi, penuangan 

ekspresi lewat lagu. Dengan diperkuat oleh notasi musik yang disusun menjadi 

melodi, yang kemudian disesuaikan dengan lirik lagunya, maka penikmat akan 

dapat semakin terbawa ke dalam alam batin dari pembuat karya. 

 

2.5 Gereja Kristen 

Gereja ada oleh sebab Yesus memanggil orang menjadi pengiringNya. 

Mereka dipanggil dalam persekutuan dengan Dia, yaitu Gereja. Jadi wujud Gereja 
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ialah pertama-tama: persekutuan dengan Kristus. Jikalau dalam suatu Gereja 

Kristen persekutuan itu tidak ada, maka Gereja itu tidak berhak disebut Gereja!  

(Enklaar 2001). Inti terpenting dari sebuah gereja adalah persekutuan yang 

dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk 

beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk dapat melakukan kegiatan 

peribadatan yang difokuskan pada suatu tempat, dimana pada tempat tersebut 

hanya dikhususkan untuk beribadah dan kegiatan lain yang kaitannya adalah 

keperluan kerohanian, maka tempat itu disebut dengan gedung gereja. Gedung 

gereja tidak bisa disebut gereja, apabila di dalamnya tidak terdapat persekutuan 

dengan Kristus, tetapi persekutuan dengan Kristus dapat disebut gereja meskipun 

tidak dilakukan di dalam gedung gereja. Gedung gereja hanya menjadi sarana 

yang memfasilitasi setiap orang untuk memiliki tempat khusus untuk beribadah, 

dan membangun persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan menjadi arti 

gereja itu sendiri. Kata gereja tidak pernah dipakai untuk menunjuk kepada suatu 

gedung atau denominasi (Indra 1999:175). 

Menurut Indra, ada 2 arti gereja, yaitu: 

1. Gereja universal, adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan 

Yesus Kristus di segala zaman dan tempat ( Matius 16:18; 1 Korintus 15:19; 

Efesus 1:22; Kolose 1:18) 

2. Gereja setempat, adalah persekutuan orang-orang percaya yang mengakui 

Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang sudah dibaptiskan dan 

menggabungkan diri ke dalam suatu organisasi rohani untuk melayani Tuhan 

dan sesama manusia. (Indra 1999:175) 
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Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa Indra mendefinisikan gereja secara 

umum dan khusus. Secara umum, orang-orang yang bersekutu kepada Kristus 

sudah dapat dikatakan gereja dalam arti universal, dan gereja setempat adalah 

gereja yang lebih aktif, ditandai dengan menggabungkan dirinya gereja ke dalam 

suatu organisasi rohani. 

Kekristenan sendiri merupakan suatu agama yang dikenal pada saat ini 

lepas dari agama katolik. Dikatakan lepas karena kristen lebih dikenal sebagai 

kristen protestan, sementara katolik yang bersumber dari kristen disebut katolik 

secara mandiri.  

Awal mula munculnya agama kristen protestan yang pada akhirnya 

melahirkan gereja kristen adalah dari seorang tokoh yang bernama Martin Luther.  

Martin adalah seorang rahib dan seorang doktor theologia yang lahir pada 

tanggal 10 Nopember 1483. Martin pernah masuk sekolah tinggi di Erfurt dan 

memperlajari ilmu filsafat selama beberapa tahun, karena ayahnya (Hans Luther) 

ingin agar anaknya menjadi seorang ahli hukum. Namun, perubahan besar tiba-

tiba terjadi pada Martin dalam waktu yang singkat. Ketika berjalan dari rumah 

orang tuanya di Mansfeld pulang ke Erfurt, pada tanggal 2 Juni 1505, Martin 

ditimpa oleh hujan lebat yang disertai guruh dan halilintar.Ia hampir disambar 

kilat, dan dengan perasaan takut dan gentar, ia berseru “Santa Anna yang baik, 

tolonglah aku! Aku mau menjadi rahib!” Janji itu ditepatinya juga, sesudah ia 

sampai ke Erfurt dengan selamat. Dua minggu kemudian ia minta masuk biara 

yang aturannya paling keras, yaitu biara ordo Eremit Augustin (Enklaar 

2001:121). Itu adalah awal mula Martin mulai mendalami theologia, sampai pada 
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akhirnya, tahun 1512 ia diangkat menjadi gurubesar pada sekolah tinggi untuk 

memberi pelajaran tentang ilmu-tafsir dalam beberapa surat Alkitab. 

 Pada masa itu, terjadi penjualan surat penghapusan siksa (indulgensia) 

yang menjadi penyebab mulainya Reformasi. Disinilah Martin kelak mengerti 

perbedaan yang begitu mendalam antara dirinya dengan gereja resmi. Peristiwa 

mulainya reformasi dapat diceritakan sebagai berikut : 

Uskup Agung Albrecht dari Mainz mengambil dua daerah uskup yang lain, 

dimana pada waktu itu tidak memiliki uskup dan mengalami kekosongan, 

sehingga ia menerima pendapatan uang tiga kali ganda. Melihat hal tersebut, Paus 

Leo X sudah tentu tidak mengijinkan, kecuali  jikalau Albrecht membayar 

sejumlah uang besar kepada paus. Banyaknya uang yang diminta paus kurang dari 

10.000 uang keping emas. Albrecht melakukan usaha dengan meminjam uang dari 

bank Fugger di Augsburg, tetapi kemudian susah baginya untuk melunasi, 

sehingga paus menyarankan untuk memperdagangkan surat penghapusan siksa 

secara besar – besaran di Jerman. Separuh dari hasilnya boleh dipakai oleh 

Albrecht untuk membayar hutangnya, dan separuhnya lagi hendaknya dikirim ke 

Roma untuk pembangunan gedung gereja Santa Petrus, yang sangat besar dan 

indah. Demikianlah dilakukan menurut permupakatan paus Leo X dan Albrecht 

(Enklaar 2001:127) sehingga terjadilah praktik penjualan surat indugelsia di 

kalangan masyarakat.  

Martin tak setuju dengan hal itu dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Pada 

tanggal 31 Oktober 1517, Martin memakukan sehelai kertas yang berisi 95 dalil 

tentang penghapusan siksa dan ditulis dalam bahasa latin. Dalam dalilnya 
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tersebut, Martin menyangkal kuasa ilahi penghapusan siksa itu seraya 

menyadarkan jemaat kristen tentang arti  yang sesungguhnya dari penitensia atau 

tebusan dosa dan siksa. Apa yang ditulis oleh Martin ternyata mendapat perhatian 

dari seluruh rakyat Jerman, hingga percetakan-percetakan menyebarkan dalil-dalil  

Martin ke mana pun dalam waktu beberapa minggu saja. Tindakan yang 

dilakukan Martin menuai kontra, karena semenjak itu, dalam waktu yang singkat 

penjualan surat indulgensia kehilangan untung yang besar, sehingga menimbulkan 

kebencian dari Albrecht maupun pihak yang merasa dirugikan. Martin dituduh di 

hadapan paus sebagai seorang penyesat. Tetapi di sisi lain, Martin justru 

mendapat banyak pengikut yang berpengaruh di kota Jerman. Rakyat Jerman 

sudah jemu menanggung pemerasan oleh pihak Italia, dan oleh karena keberanian 

Martin menentang kuasa Italia, sehingga ia dihormati oleh segenap golongan dan 

lapisan masyarakat dan dianggap sebagai pahlawan bangsa. 

Martin kemudian mendapatkan seorang kawan seperjuangan, 

yangkemudian menjadi sahabat karibnya, yaitu Philipus Melanchton. Ia adalah 

seorang ahli bahasa, filsafat, dan theologia yang sangat pandai (Enklaar 

2001:130). Tak lama kemudian, ia membantu Martin dengan segenap tenaganya, 

dan mereka selalu tolong-menolong dengan pengetahuan dan pengalamannya 

masing-masing. Melanchton melakukan hal tersebut karena ia sangat setuju 

dengan pemikiran Martin. Earle E. Cairns (1910) dalam bukunya A History of 

The Christian Church menuliskan bahwa: 
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Melanchton rejected the authority of the Roman church, the Fathers, the canon 

law, and the Scholastics. He put the Bible above these as the final authority for 

Christians. 

(Melanchton menolak otoritas gereja Roma, Bapa, hokum kanon, Pengajaran. Dia 

meletakkan Alkitab di atas hal ini sebagai otoritas Kristen yang final). 

Tulisan ini memberikan gambaran kesepahaman Melanchton dengan Martin, yang 

meletakkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi kaum Kristen, serta menolak otoritas 

gereja. Sejak saat itu, ajaran MartinLuther pun semakin berkembang sampai saat 

ini, dan dikenal sebagai agama kristen protestan di kalangan masyarakat umum, 

yang apabila ditarik kembali pada peristiwa sejarah memiliki makna tentang 

protes yang disampaikan Luther terhadap kebijakan gereja pada masa itu. 

2.6 Musik dalam Gereja Kristen 

Musik memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi manusia. Mau tidak 

mau, kita akan dipengaruhi oleh syair dan musik yang diulang-ulang, filsafat 

hidup yang kita lihat dalam penggubah musik, dan kuat-kuasa dari musik sendiri. 

Kita menjadi sama dengan apa yang kita cernakan (Johansson dalam Milam, 

1996). 

Agama kristen merupakan agama yang menganggap nyanyian sebagai hal 

yang sangat penting, karena telah menjadi sarana utama dalam mereka melakukan 

peribadatan.Gereja perlu waspada dalam pemilihan nyanyian sebagai literatur 

peribadatan, mengingat bahwa hakekat gereja adalah membawa setiap orang 

untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, sehingga setiap nyanyian yang digunakan 
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hendaknya dapat menghantar setiap orang yang datang ke gereja untuk bisa 

menyembah Tuhan.  

Musik gereja memiliki perbedaan dengan musik sekuler pada umumnya, 

perbedaan tersebut terlihat dari syair serta lagu yang diciptakan untuk keperluan 

agama pada umumnya, atau ibadah pada khususnya. Standarisasi musik gereja 

dinilai perlu ditetapkan, sebagai acuan untuk pemilihan lagu-lagu peribadatan. 

Enam standar Alkitabiah yang dapat dipakai untuk menilai musik gerejawi (James 

Castlen dalam Milam, 1996), yaitu musik gerejawi yang baik harus (1) 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan kebenaran rohani, (2) merupakan 

“korban pujian” yang patut bagi penyembah – penyembah, (3) mengungkapkan 

dan mendukung teologia kristen yang paling baik, (4) mengungkapkan dan 

mendukung ibadah, persekutuan, pendidikan dan pekabaran injil, (5) mempunyai 

daya tarik yang seimbang bagi fisik, intelek, dan emosi manusia, (6) sungguh – 

sungguh kreatif, dihargai oleh umum, dan dipahami oleh sebagian besar dari 

sidang. 

Keenam standar ini nantinya akan berfungsi untuk membawa setiap lagu yang 

dipilih untuk memenuhi empat fungsi musik gerejawi menurut Milam (1996:28), 

yaitu (1) musik untuk pekabaran injil, (2) musik untuk ibadah, (3) musik untuk 

pendidikan, dan (4) musik untuk persekutuan. Semua musik itu akan menjadi 

sarana untuk memperkaya kehidupan anggota-anggota gereja, untuk kemuliaan 

nama Tuhan Yesus Kristus. 

Penetapan standarisasi dan pemenuhan keempat fungsi musik gerejawi 

akandapat menggolongkan lagu-lagu yang layak untuk dijadikan pujian 
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penyembahan kepada Tuhan. Kumpulan buku Pujian merupakan hasil dari 

pemilahan lagu rohani yang beragam, yang berbeda antara satu jenis gereja 

dengan gereja lain. Kebijakan setiap lembaga organisasi untuk memilih lagu 

sesuai dengan kebutuhan gereja masing-masing. Tak lepas dari dasar Alkitab, 

pemilihan lagu dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan tetap menjadi hal 

utama yang tidak bisa diabaikan. 

 

2.7 Kerangka Konsep 
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Kegiatan ibadah dalam agama kristen sering diartikan ke dalam kata kebaktian 

dan persekutuan. Dua hal ini secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu 

untuk beribadah, memuji nama Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Hal yang 

menjadi pembeda dari kedua istilah ini adalah dalam hal tata urutan ibadah dan 

arah komunikasinya. Dalam kebaktian, susunan ibadah cenderung baku dan sulit 

untuk diubah, serta arah komunikasinya yang searah, terutama saat firman Tuhan 

disampaikan. Saat kebaktian, jemaat hanya dapat mendengarkan firman Tuhan 

yang disampaikan oleh pendeta. Berbeda dengan yang terjadi dalam persekutuan, 

dalam persekutuan tata urutan ibadahnya lebih fleksibel sehingga dapat berubah-

ubah tata urutannya. Selain itu, dalam persekutuan juga memungkinkan terjadi 

komunikasi dua arah antara jemaat dengan orang yang menyampaikan firman, 

sehingga dapat terjadi forum diskusi. 

Setiap hari minggu, segenap umat kristen bersama-sama berkumpul dalam 

suatu gedung gereja masing-masing, untuk mengadakan kebaktian minggu. Selain 

kebaktian, gereja kristen umumnya juga menggelar acara persekutuan yang 

dilaksanakan pada hari minggu atau di luar hari minggu.  

Dalam kebaktian, pastilah akan selalu ada lagu-lagu gereja yang 

dinyanyikan jemaat, sebagai ucapan syukur, permohonan, maupun penghantar 

untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Pemilihan lagu dalam ibadah dilakukan 

secara fleksibel, dan disesuaikan dengan tema yang ditentukan. Untuk pemilihan 

lagu, yang terpenting adalah kesesuaian dengan tema ataupun dapat membawa 

setiap jemaat untuk beribadah dengan kesungguhan hati. Banyaknya lagu-lagu 
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rohani yang ada sampai saat ini, merupakan akibat dari pentingnya agama kristen 

menganggap arti sebuah pujian. Untuk memudahkan proses pemilihan lagu dalam 

ibadah bagi kaum gereja kristen baptis, maka dibuatlah buku nyanyian pujian 

yang berisi 363 lagu pujian dari berbagai tahun, mulai dari tahun 1500-an sampai 

1900-an. 

 Proses pembuatan sebuah lagu, tak akan luput dari unsur-unsur yang 

menyusun dan membentuk lagu. Demikian pula dalam lagu-lagu nyanyian 

pujian,memiliki bentuk yang menggambarkan bagaimana daya kreativitas 

pembuat lagu. Sementara itu, syair lagu berisi pesan yang ingin disampaikan oleh 

penulis kepada setiap orang yang mendengarnya. Syair lagu juga berfungsi untuk 

membawa setiap orang yang menyanyikan lagu dapat hanyut dalam 

situasi/kondisi dari yang dimaksudkan penulis lagu. Oleh karena itu, perlunya 

pemahaman akan makna dari syair lagu merupakan hal yang penting, agar dalam 

menyanyikan lagu-lagu memiliki interpretasi yang tepat, sehingga dampaknya 

juga dalam proses peribadatan, setiap jemaat akan hanyut dalam pujian dan 

menyanyi dengan kesungguhan hati, oleh karena pemahaman yang mendorong 

interpretasi seseorang terhadap lagu-lagu tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya sebuah pendekatan atau metode 

yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan  yang diteliti, dan dalam 

penelitian ini, penulis memfokuskan pada bentuk struktur lagu dan syair lagu, 

sehingga penulis akan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. 

Metode penelitian harus bersifat obyektif, artinya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Harmony, 2011). Winarno Surakhmad 

(dalam Soejono & Abdurrahman, 2005:22) mengatakan bahwa pelaksanaan 

metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. 

Oleh sebab itu, metode analisis penulis gunakan, agar dapat melakukan 

pemeriksaan secara teliti baik mengenai unsur-unsur musik, maupun tentang 

penulisan syair lagu yang kemudian menyusun terbentuknya lagu-lagu dalam 

buku nyanyian pujian. 

Bogdan & Taylor (dalam Sumaryanto, 2014:14) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
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Moh. Nazir (dalam Soejono & Abdurrahman, 2005:21) menerangkan 

bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu 

fenomena. Sikap masyarakat dalam menanggapi keadaan disekitar  mendorong 

mereka untuk melakukan hal tertentu sebagai dampak dari keadaan tersebut. 

Perilaku mereka dapat diamati melalui apa yang mereka kerjakan atau dari tulisan 

mereka, dan penulisan lagu merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan 

masyarakat sebagai manusia untuk merespon kondisi yang terjadi disekitarnya. 

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini, 

diharapkan akan dapat di peroleh informasi mengenai gambaran tentang bentuk 

lagu pada buku nyanyian pujian yang sering digunakan di GBI Wanamukti, serta 

mengenai makna dari syair lagu tersebut. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran utama dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Analisis bentuk lagu dalam buku nyanyian pujian baptis yang sering 

digunakan di GBI Wanamukti. 

3.2.2 Makna syair lagu dalam buku nyanyian pujian baptis yang sering 

digunakan di GBI Wanamukti. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan sebagai 

upaya untuk mengumpulkan data atau bahan yang relevan guna keperluan 

penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya adalah imperatif, 

artinya penulis akan melakukan tafsiran berdasarkan data-data yang telah 

terkumpul. Penelitian tidak berdasarkan pada pemikiran penulis semata, namun 

juga akan dilakukan kegiatan observasi, wawancara, dan telaah dokumen, supaya 

data dapat ditafsirkan dengan benar dan obyektif. 

3.3.1 Teknik Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, 

tujuan, dan perasaan (Ghony & Almanshur 2014:165). Dalam melakukan 

pengamatan, peneliti bersifat pasif. Artinya, peneliti hanya melakukan 

pengamatan serta tidak terlibat dalam kegiatan subjek penelitian, maupun 

berinteraksi dengan mereka secara langsung. 

Metode observasi menggunakan observasi partisipasi, yaitu dengan 

keterlibatan penulis dalam kegiatan kebaktian umum I dan II selama 8 minggu (2 

bulan) di Gereja Baptis Indonesia (GBI) Wanamukti Semarang, untuk melihat 

penggunaan jemaat terhadap lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian, dan alat 

musik yang digunakan untuk mengiringi lagu. Selain itu, penulis juga mengikuti 

kegiatan ibadah di luar kebaktian hari minggu untuk mendapatkan data-data 

tambahan. 
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3.3.2 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewers) yang mengajukan 

pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2007:186). Maksud wawancara menurut Lincoln & 

Guba (dalam Sumaryanto, 2014) adalah untuk mengkonstruksi tentang orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian. Juga 

memverivikafi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai 

bentuk musik serta makna syair lagu pada buku nyanyian pujian yang sering 

digunakan di GBI Wanamukti. Supaya lebih efektif, sebelum melakukan kegiatan 

wawancara, terlebih dahulu penulis akan merancang dan menyusun pertanyaan. 

Wawancara ini ditujukan kepada gembala sidang Gereja Baptis Indonesia (GBI) 

Wanamukti Semarang,yang sekaligus menjadi anggota pengawas Yayasan Baptis 

Indonesia (YBI) yang membawahi Lembaga Literatur Baptis (LLB) sebagai 

pencetak dan penerbit buku nyanyian pujian, untuk mengetahui tentang 

penggunaan buku nyanyian pujian dalam gereja baptis, dan makna dari lagu-lagu 

dalam buku nyanyian pujian. Wawancara juga akan ditujukan kepada tim seksi 

acara dan singer GBI Wanamukti Semarang, untuk mengetahui lagu-lagu dari 

buku nyanyian pujian yang digunakan dalam kegiatan peribadatan. 
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3.3.3 Telaah Dokumen 

Esterberg (dalam Sarosa, 2012) memberikan pengertian bahwa dokumen 

adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. 

Secara umum dokumen merupakan catatan dan dapat berupa catatan dalam kertas 

(hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Bentuk-bentuk dokumen dapat berupa 

buku, catatan harian, artikel media massa, notulen, undang-undang, foto, blog, 

halaman web atau yang lainnya. 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, dalam 

Ghony & Almanshur 2014). Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan 

tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang 

dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dokumen 

berguna bagi peneliti yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa 

tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarai langsung para pelaku. Kondisi 

tersebut mungkin terjadi jika peneliti melakukan studi pada peristiwa di masa lalu 

dimana para pelakunya mungkin sudah meninggal dunia (Sarosa 2012:61). 

Dokumen dibuat oleh penulis untuk dapat dibaca oleh pembaca. Selain menjadi 

pembaca secara pasif, dapat dilakukan interpretasi terhadap isi dokumen. 

Interpretasi terhadap dokumen dimaksudkan untuk memahami kondisi 

kontekstual dari dokumen yang bersangkutan. 

Dokumen historis atau catatan sejarah merupakan salah satu dari berbagai 

jenis dokumen menurut Myers (dalam Sarosa, 2012:62). Sementara itu, dari 

beberapa tipe dokumen historis menurut Gottschalk, salah satunya adalah fiksi, 

puisi, lagu, cerita rakyat, dan lainnya. Meskipun mungkin tidak berisi fakta, 
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dokumen jenis ini memberikan gambaran bagi pembacanya situasi dan nuansa 

serta konteks waktu saat tulisan dibuat (dalam Sarosa, 2012:62). Kaitannya 

dengan penelitian ini, penulis akan menjadikan teks lagu dalam buku nyanyian 

pujian sebagai sumber dokumen utamadalam penelitian, didukung dengan 

dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian, baik secara tekstual maupun 

kontekstual. 

3.3.4Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) (Moleong 2007:324). 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan penulis untuk memeriksa 

keabsahan data adalah dengan kriteria derajat kepercayaan menggunakan teknik 

triangulasi.Pengertian triangulasi menurutMoleong (2007:330) adalah 

teknikpemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi berarti verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber 

menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data, dan sering juga oleh 

beberapa peneliti(Sumaryanto 2014:53). Secara sederhana dapatdipahami bahwa 

triangulasi merupakan cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

pandangan atau konstruksi kenyataan yang ditemukan selama proses 

pengumpulan data. Dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya 
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dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau 

teori(Moleong 2007:332). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lebih dari satu macam metode 

untuk menghimpun data. Metode itu diantaranya adalah dengan: Observasi, 

Wawancara, dan Telaah Dokumen. Metode Observasi dilakukan oleh penulis 

dengan mengikuti ibadah di GBI Wanamukti Semarang untuk melihat 

penggunaan lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian. Metode wawancara adalah 

dengan mewawancarai pihak yang terkait dan memiliki bagian dalam penggunaan 

buku nyanyian pujian baptis. Telaah dokumen merupakan cara untuk 

mendapatkan data-data dari buku nyanyian pujian secara tertulis, baik melalui 

buku, maupun media tertulis lainnya. Dengan membandingkan satu sumber 

dengan sumber lainnya, penulis dapat mengkonstruksi data yang terkumpul dan 

menghilangkan bias, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terpercaya, oleh 

karena proses pengumpulan data tidak hanya bersumber tunggal. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 

2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada 

orang lain. Analisis data merupakan proses untuk mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 
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Dalam analisis data ini, harus dibedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti 

yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari 

hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Ghony &Almanshur 2014:285). 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah tertulis dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya. Data tersebut sangat banyak, oleh sebab itu peneliti harus membaca, 

menelaah dan mempelajari (Sumaryanto 2014:43). 

Miles dan Huberman (dalam Ghony &Almanshur 2014:306) menyatakan 

bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam 

sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan 

makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. 

Analisis data meliputi tahap sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) 

display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. 

3.3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian (Ghony &Almanshur 2014:307). 

Reduksi dalam penelitian kualitatif berlangsung secara terus-menerus selama 

proses penelitian. Analisis data yang dikerjakan oleh peneliti selama proses 

reduksi data adalah melakukan pemilahan terhadap data-data yang terkumpul, 

sehingga dapat dilakukan penggolongan dan pengorganisasian terhadap data-data 
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tersebut, serta membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk kemudian 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

3.3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data berisi sekumpulan informasi tersusun/sistematis yang dapat 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang 

sedang terjadi serta apa yang harus dilakukan terkait dengan pemahaman yang 

didapat peneliti dari penyajian tersebut. Data yang disajikan adalah data yang 

telah dipilih pada tahap reduksi dengan mempertimbangkan efisiensi dan 

efektifitasnya. 

  

3.3.5.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir, yang memberikan 

keterangan dari data-data yang telah direduksi serta disajikan. Keterangan tersebut 

dapat berupa penjelasan mengenai alur sebab-akibat, ada/tidaknya hubungan, atau 

berisi deskripsi mengenai temuan baru dalam penelitian. Kegiatan analisis ini 

amat penting, sebab dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta 

preposisi (Sumaryanto 2014:45). 
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 Gambar Model Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

 (dalam Sumaryanto, 2014:46) 

  

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-kesimpulan : 
Penarikan//verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Gereja Baptis Indonesia (GBI) Wanamukti adalah salah satu gereja 

dibawah naungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI) yang terletak di kota 

Semarang, tepatnya Jalan Perum Bumi Wanamukti Blok E 1 No. 24-28, 

Semarang. GBI Wanamukti memiliki pemimpin (gembala) jemaat yaitu Pdt. 

Catur Nugroho, yang sekaligus menjadi anggota pengawas Yayasan Baptis 

Indonesia (YBI) dan menjadi pengawas dari Lembaga Literatur Baptis (LLB) 

sebagai pencetak dan penerbit buku nyanyian pujian. Sampai saat ini, jumlah 

jemaat yang bergereja di GBI Wanamukti Semarang tercatat sejumlah 109 orang. 

Gambar 4.1 gedung Gereja Baptis Indonesia Wanamukti tampak depan 

Foto : Oktafian 2016
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 Gereja Baptis Indonesia Wanamukti terletak di dalam kawasan perumahan 

Bumi Wanamukti yang jauh dari keramaian transportasi, sehingga kondisi 

tersebut membuat jemaat nyaman dalam melakukan kegiatan peribadahan baik di 

dalam gereja, maupun kegiatan lain yang memerlukan kondisi outdoor atau 

kegiatan di luar gedung gereja. 

Gambar 4.2 Peta GBI Wanamukti Semarang 

(Sumber : Google Maps) 

 

4.1.1 Sejarah Gereja Baptis Indonesia Wanamukti 

Sejarah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Wanamukti pada awalnya dimulai 

pada tahun 1980 yang pada waktu itu terjadi pemekaran kota Semarang, yang 

mencapai daerah: Perumahan Ketileng Indah, Perumahan Sinar Waluyo, 
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Perumahan Gemah Jaya – Perumahan Polda Jateng, Perumahan PSIS, Perumahan 

Tulus Harapan, Perumahan Salak Utama, Perumahan Rumpun Diponegoro dan 

Perumahan Bumi Wana Mukti Semarang. Pada waktu itu, ada 9 anggota jemaat 

dari Gereja Baptis Indonesia (GBI) Kedungmundu yang memiliki rumah di daerah 

sasaran pengembangan pemerintah. Sekitar tahun 1982, keluarga dari bapak 

Supardi pindah rumah dan menetap di perumahan Gemah Jaya. Bp. Supardi 

merupakan salah satu anggota dari Gereja Baptis Indonesia (GBI) Candi, dan satu 

tahun semenjak berpindah rumah, tepatnya tahun 1983, bapak Supardi pindah 

keanggotaan gereja dari GBI Candi ke GBI Kedungmundu. 

Pada hari jumat, 3 Mei 1985 sepuluh keluarga ini mulai mengadakan 

persekutuan setiap jumat malam, dibimbing Pdt. Yusak Dwijopranowo, dari GBI 

Kedungmundu. Persekutuan dimulai di rumah bapak Supardi di Perumahan 

Gemah Jaya dan sudah mulai ada persembahan yang digunakan untuk keperluan 

persekutuan dalam beribadah kepada Tuhan. Sejak saat itu, persekutuan rutin 

diadakan di daerah Gemah, sampai akhirnya tahun 1986 persekutuan ini 

mengalami perkembangan sampai ke daerah Wanamukti, dan pusatnya diubah ke 

rumah bapak Harwanto. Di tahun 1987, tepatnya hari minggu tanggal 14 Juni 

1987, untuk pertama kalinya diadakan kebaktian hari minggu serta sekolah 

minggu di rumah bapak Harwanto, dan dipungut persembahan dari setiap anggota 

yang hadir. Setelah itu, kelompok persekutuan ini mulai berkembang dengan 

jadwal kegiatan sepekan sebagai berikut: (1) hari minggu : sekolah minggu dan 

kebaktian minggu, (2) hari senin minggu ke 2 : persekutuan wanita baptis 
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Indonesia, (3) hari rabu : persekutuan doa, (4) hari jumat : persekutuan keluarga, 

(5) hari sabtu : persekutuan kaum muda baptis Indonesia. 

Perkembangan jadwal yang terjadi dalam kelompok ini memberikan 

dampak terhadap meningkatnya jumlah anggota yang ikut bergabung, sehingga 

kelompok ini mulai bergumul untuk mendapatkan gedung gereja. Ketekunan doa 

dari setiap anggota akhirnya terjawab dengan diberikannya sebidang tanah 

bersetipikat HGB seluas 360    (ukuran :12x30) pemberian dari PT. Araya Bumi 

Megah cabang Semarang, di Perumahan BumiWanamukti Semarang Blok EI no. 

24-28. Setelah mendapatkan sebidang tanah, akhirnya dibentuk lah panitia 

pembangunan gedung gereja, dan bapak Sutopo dipercaya untuk menjadi 

pelaksana pembangunan, dibantu oleh bapak Sarino, dan bapak Sudarno selaku 

pencari dana dibantu oleh bapak Sutoyo. Selasa, 17 April 1990 Terbit Surat Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) No. 645.8/133/1990, tertanggal 17 April 1990 dari 

Pemerintahan Daerah Tingkat II Semarang, dan pembangunan Gedung Gereja 

dimulai secara bertahap, dengan perletakan batu pertamatanggal 14 Juni 1990 oleh 

Pdt. Yusak dan mbah Bejo.Bertepatan dengan  hari ulang tahun gereja tanggal 14 

Juni 1991, semua kegiatan gereja dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat 

yang baru, walaupun gedung tersebut baru mencapai tahap pembangunan 50% 

(lima puluh persen), karena tempat lama sudah tidak cukup untuk menampung 

anggota yang terus mengalami perkembangan secara kuantitas.Setelah itu, gereja 

ini terus mengalami peningkatan baik dari sisi keanggotaan maupun sisi finansial, 

sehingga pada tanggal 14 Juni 1995 mulai dilakukan pengorganisasian gereja, dan 

tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) GBI Wanamukti 
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Semarang. Sejak tahun 1995 sampai saat ini, GBI Wanamukti mengalami 3 kali 

pergantian Pendeta/Gembala Sidang. Periode 1995-2000 digembalakan oleh Pdt. 

Joko Tulus, 2001-2003 digembalakan oleh Pdt. Yusak Dwijopranowo, dan 

periode 2004 sampai saat ini digembalakan oleh Pdt. Catur Nugroho. Saat ini, 

jumlah anggota GBI Wanamukti Semarang tercatat sebanyak 109 anggota jemaat 

yang di dalamnya terdapat 15 anggota panitia perancang gereja. 

(Sumber : Dokumen Sejarah Gereja Baptis Indonesia Wanamukti Semarang). 

 

4.1.2 Pengorganisasian 

4.1.2.1 Daftar Anggota Panitia Perancang GBI Wanamukti 

Panitia Perancang adalah organisasi kepanitiaan gereja, yang berisikan 

anggota gereja, dan dipilih oleh jemaat untuk membantu pendeta serta jemaat 

dalam merancang dan mengkoordinasikan program bagi gereja, pada jangka 

waktu tertentu.  

Anggota panitia perancang di GBI Wanamukti terdiri atas 15 Orang, 

dengan pembagian pengorganisasian sebagai berikut: (1) ketua : Bp. Joko 

Prihantoro, (2) sekertaris gereja : Bp. Agus Sunaryo, (3) sekertaris pelaksana : 

Sdr. Candra Eka Yudha (4) bendahara : Bp. Budi Hartono, (5) seksi keuangan : 

Bp. Adi Kristiyono, (6) seksi WBI : Ibu Apfia Lasini, (7) seksi PBI : Bp. Winoto 

Adi, (8) seksi PKMB : Sdr. Andrea Tiandika Putra, (9) seksi Profmud : Bp. 

Gunadi Cahyo, (10) seksi acara : Ibu Sri Suharjatin, (11) seksi musik : Sdr. 

Didimus Suryaning Projo, (12) seksi sosial : Ibu Pardjiyem, (13) seksi sekolah 
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minggu : Ibu Listyaningsih, (14) seksi keanggotaan : Ibu Susilowati, (15) seksi 

inventaris dan pembangunan : Bp. Ariel Suhari 

4.1.2.2 Denah GBI Wanamukti 

GBI Wanamukti memiliki satu gedung utama yang digunakan untuk 

ibadah (biasanya untuk acara kebaktian umum atau kegiatan persekutuan lain), 

serta beberapa ruangan lain yang memiliki fungsinya masing-masing untuk 

menunjang kegiatan peribadahan, yaitu ruangan untuk sekolah minggu, ruangan 

untuk kebaktian anak, ruangan untuk persiapan kebaktian, ruangan kantor 

sekertariat, ruangan kantor gembala sidang, kamar untuk mahasiswa Sekolah 

Tinggi Theologia Baptis (STBI), rumah penjaga (coaster) gereja, kamar mandi, 

halaman gereja dan gerbang utama. Denah gedung GBI Wanamukti digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 4.3 Denah GBI Wanamukti Semarang 
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4.1.3 Kegiatan Peribadatan 

4.1.3.1 Jadwal Kegiatan Sepekan 

Kegiatan Peribadatan di Gereja Baptis Indonesia Wanamukti tidak hanya 

ibadah pada hari minggu, namun juga ada kegiatan lain yang tersebar dari hari 

senin sampai dengan minggu. Kegiatan tersebut diantaranya :  

1. Persekutuan Wanita Baptis Indonesia (WBI),  

Kegiatan Persekutuan Wanita Baptis Indonesia (WBI) dilaksanakan setiap 

hari senin minggu ke-II dan ke-III pada pukul 17.00 WIB. Dalam kegiatan ini, 

seluruh wanita yang sudah berkeluarga berkumpul dan mengadakan ibadah 

dengan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kegiatan WBI ini tidak 

hanya dilakukan di gereja, namun sesekali juga melakukan kunjungan ke rumah 

anggota WBI yang sudah tua, yang sudah jarang pergi ke gereja, agar dapat 

merasakan indahnya suasana ibadah bersama-sama. 

2. Persekutuan Pria Baptis Indonesia (PBI),  

Kegiatan Persekutuan Pria Baptis Indonesia (PBI) adalah kegiatan yang 

diselenggarakan setiap hari senin minggu ke-IV dan dimulai pukul 19.00 WIB. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kaum Pria yang sudah berkeluarga, dengan acara 

ibadah yang di dalamnya adalah memuji Tuhan serta mendengarkan firman 

Tuhan. Kegiatan PBI ini tidak hanya dilakukan di gereja, namun seringkali di 

rumah jemaat yang menjadi anggota dari PBI. 

3. Persekutuan Kaum Muda Baptis Indonesia (PKMB) 

Persekutuan Kaum Muda Baptis Indonesia (PKMB) merupakan kegiatan 

yang diadakan setiap hari sabtu, pada pukul 18.00 WIB. Dalam kegiatan PKMB 
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seluruh remaja maupun pemuda gereja berkumpul, baik di gereja maupun di 

rumah anggota PKMB, dan beribadah kepada Tuhan. 

4. Persekutuan Profesional Muda (Profmud) 

Setiap keluarga muda di GBI Wanamukti Semarang tergabung dalam 

Profmud. Persekutuan Profmud diadakan setiap hari jumat, pukul 19.00 WIB di 

gereja, maupun di rumah anggota dari profmud. 

5. Kelompok Pembinaan Warga (KPW) 

Setiap hari selasa pukul 19.00 WIB, GBI Wanamukti mengadakan 

Kelompok Pembinaan Warga (KPW). Pelaksanaan KPW tidak diadakan di gereja, 

namun dibagi ke dalam 6 kelompok berdasarkan tempat atau lokasi diadakannya 

KPW. Pengelompokkan KPW terbagi atas kelompok wilayah Wanamukti, 

kelompok wilayah Dinar  & Pucang Gading, kelompok wilayah Klipang, 

kelompok wilayah Ketileng, kelompok wilayah Gemah, dan kelompok wilayah 

Tlogomulyo. KPW dilaksanakan di salah satu rumah jemaat dari anggota 

kelompok dan digilir sesuai urutan. 

6. Persekutuan Doa 

Persekutuan Doa di GBI Wanamukti Semarang diadakan setiap hari rabu, 

pukul 18.00 WIB. Di dalam persekutuan doa, setiap jemaat melakukan kegiatan 

ibadah, yaitu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian dilanjutkan 

ke dalam doa bersama, baik doa secara individu maupun secara kelompok. Setiap 

minggu ke-IV diadakan acara khusus yaitu ibadah doa puasa, sebagai ucapan 

syukur atas berkat Tuhan selama satu bulan dan memohon penyertaan Tuhan 
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untuk bulan selanjutnya. Dalam ibadah doa puasa, kegiatan doa dilakukan secara 

missal atau bersama-sama, dengan dipandu oleh pembawa acara. 

7. Doa Fajar 

Doa Fajar adalah kegiatan doa yang dilaksanakan di gereja setiap hari 

sabtu pagi, pukul 05.00 WIB. Setiap jemaat diundang hadir dan bersaat teduh 

bersama-sama di pagi hari, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 

8. Sekolah Minggu 

Sekolah minggu adalah kegiatan pendalaman Alkitab yang dibagi ke 

dalam kelas-kelas, yang didasarkan pada usia. Sekolah minggu dilaksanakan pada 

hari minggu pagi pukul 07.00 WIB, sebelum kebaktian umum I. 

 

4.1.3.2 Kebaktian Hari Minggu 

Kebaktian Hari Minggu di GBI Wanamukti Semarang terbagi ke dalam 

dua sesi, yaitu kebaktian umum I yang dilaksanakan pada pagi hari mulai pukul 

08.00 WIB, dan kebaktian umum II yang dilaksanakan pada sore hari pukul 18.00 

WIB.  

Susunan acara atau tata urutan ibadah dalam kebaktian hari minggu 

cenderung sudah baku, dan hanya dilakukan pergantian lagu atau ayat pendukung. 

Pemilihan lagu serta ayat-ayat pendukung untuk ibadah biasanya dilakukan oleh 

seksi acara, dan dilakukan dengan persiapan yang matang, serta dikonsultasikan 

terlebih dahulu dengan gembala sidang, sehingga dapat sesuai antara tema dengan 

pujian maupun ayat yang dipilih.  
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Tata urutan ibadah untuk kebaktian minggu adalah sebagai berikut: (1) sambutan 

dan pengumuman (2) pemutaran video inspiratif (3) pujian panggilan berbakti (4) 

doa pembukaan (5) pujian pemuliaan (6) pembacaan firman Tuhan (7) pujian 

syafaat (8) doa syafaat (9) pujian tema (10) pembacaan  ayat kencana dan motto 

gereja (11) pujian persembahan (12) saat persembahan (13) pujian pengantar 

khotbah (14) khotbah (15) pujian respon (16) doa penutup (17) nyanyian berkat. 

Selain melakukan pemilihan lagu dan ayat, seksi acara juga 

mempersiapkan petugas yang akan melayani pada hari minggu, mulai dari singer, 

pemimpin pujian/worship leader (WL), pemain musik, petugas persembahan, 

petugas doa syafaat, operator LCD, operator sound system, serta penerima tamu. 

Sebelum ibadah dimulai, setiap petugas dikumpulkan terlebih dahulu untuk 

memastikan kesiapan dan berdoa bersama. 

 

 

Gambar 4.4 Petugas berdoa bersama sebelum Kebaktian 

Foto : Oktafian (2016) 
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4.2 Analisis Bentuk Lagu Gereja Kristen dalam Buku Nyanyian Pujian 

Baptis 

4.2.1 Buku Nyanyian Pujian 

Agama Kristen adalah agama yang dikenal dengan nyanyian, seperti 

pernyataan H.L Cermat yang mengatakan bahwa: “Sejak dahulu kala kepercayaan 

kristen dikenal sebagai „agama yang menyanyi.‟ Sepanjang abad dan di seluruh 

dunia, bila umat kristen berkumpul di mana saja (di katedral megah atau di gereja  

kecil, di rumah orang atau di alam luar, di kemah tentara ataupun di sel penjara) di 

situlah terdengar nyanyian pujian”. 

Kekristenan sendiri merupakan suatu agama pecahan dari katolik, yang pada 

mulanya adalah berawal dari reformasi Martin Luther. 

Buku Nyanyian Pujian merupakan dampak dari agama Kristen yang gemar 

menyanyi. Buku terbitan Lembaga Literatur Baptis (LLB) ini berisi lagu-lagu 

pujian yang digunakan oleh seluruh gereja baptis di Indonesia, yang tergabung 

dalam naungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI). Buku nyanyian pujian 

ini telah digunakan oleh orang-orang baptis sejak tahun 1960an dan mengalami 

revisi sebanyak 3 kali dari cetakan pertama sampai saat ini. Dahulu bernama 

Nyanyian Pengharapan (tahun 1958), kemudian diperbaiki menjadi Pujian Hidup 

Baru (1977) dan kembali diperbaharui dengan nama Nyanyian Pujian. Lagu – 

lagu di dalam buku Nyanyian Pujian sebagian besar diciptakan dan ditulis oleh 

orang asing, sebagian lainnya diciptakan dan ditulis oleh orang Kristen Indonesia, 

dan 2 tokoh utama penterjemah buku Nyanyian Pengharapan, adalah Bapak E. L. 
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Pohan dari Jakarta, dan Drs. Joesoep Hardjowijono dari Semarang. (Sumber : 

Wawancara dengan gembala sidang GBI Wanamukti). 

 

4.2.2 Buku Nyanyian Pujian dalam Kebaktian 

Kebaktian adalah suatu kegiatan yang mengajak jemaat untuk beribadah 

kepada Tuhan. Dalam kebaktian, setiap jemaat diajak untuk memuji Tuhan, 

berdoa, mendengarkan sabda firman Tuhan, serta merenungkan setiap perbuatan-

perbuatannya. Nyanyian dalam suatu kebaktian adalah hal yang penting karena 

telah menjadi sarana utama dalam mereka melakukan peribadatan. Oleh sebab 

pentingnya nyanyian, gereja perlu waspada dalam pemilihan lagu sebagai literatur 

peribadatan, mengingat bahwa hakekat gereja adalah membawa setiap orang 

untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, sehingga setiap nyanyian yang digunakan 

hendaknya dapat menghantar setiap orang yang datang ke gereja untuk bisa 

menyembah Tuhan.  

Enam standar Alkitabiah yang dapat dipakai untuk menilai musik gerejawi 

(James Castlen dalam Milam, 1996), yaitu musik gerejawi yang baik harus (1) 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan kebenaran rohani, (2) merupakan 

“korban pujian” yang patut bagi penyembah – penyembah, (3) mengungkapkan 

dan mendukung teologia kristen yang paling baik, (4) mengungkapkan dan 

mendukung ibadah, persekutuan, pendidikan dan pekabaran injil, (5) mempunyai 

daya tarik yang seimbang bagi fisik, intelek, dan emosi manusia, (6) sungguh – 

sungguh kreatif, dihargai oleh umum, dan dipahami oleh sebagian besar dari 

sidang. Keenam standar ini nantinya akan berfungsi untuk membawa setiap lagu 
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yang dipilih untuk memenuhi empat fungsi musik gerejawi menurut Milam 

(1996:28), yaitu (1) musik untuk pekabaran injil, (2) musik untuk ibadah, (3) 

musik untuk pendidikan, dan (4) musik untuk persekutuan. Semua musik itu akan 

menjadi sarana untuk memperkaya kehidupan anggota-anggota gereja, untuk 

kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. 

Dari keenam standar di atas, serta sebagai salah satu fungsinya yaitu 

digunakan untuk kebaktian atau keperluan ibadah, buku nyanyian pujian cocok 

untuk digunakan dalam kebaktian, karena memenuhi standar tersebut. Lagu-lagu 

dalam buku nyanyian pujian mengkomunikasikan dan mengungkapkan 

kebenaran-kebenaran rohani dan mendukung teologia Kristen yang paling baik 

yaitu tentang pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat umat 

manusia, dan juga mendasari lagu dengan ayat-ayat yang terdapat dalam firman 

Tuhan. Lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian mendukung ibadah dan 

persekutuan, karena lagu-lagunya berisi pujian, permohonan, ucapan syukur 

kepada Tuhan, serta dengan komposisi lagu yang cenderung pendek dan susunan 

nada-nada yang relatif mudah, lagu-lagu ini dapat dipahami oleh sebagian besar 

dari sidang jemaat. 

Penggunaan lagu nyanyian pujian di GBI Wanamukti memiliki porsi 

yang fleksibel, artinya dapat memiliki porsi yang lebih banyak, lebih sedikit, atau 

seimbang dengan lagu-lagu dari luar buku nyanyian pujian (Sumber : 

Wawancara dengan sie acara GBI Wanamukti Semarang), dan setelah melakukan 

pengamatan selama 8 minggu (2 bulan) pada kebaktian umum I maupun II 

dengan total sebanyak 16 kali kebaktian, diperoleh data lagu-lagu dalam buku 
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nyanyian pujian yang paling sering digunakan di GBI Wanamukti adalah sebagai 

berikut : 

1. Jangan Aku Dilalui, NP 129 

Lagu “Jangan Aku Dilalui”, NP 129 merupakan salah satu lagu dari dalam 

buku nyanyian pujian yang sering menjadi pilihan pujian pada waktu 

menjelang doa syafaat, disamping lagu lain di luar buku nyanyian pujian. 

Lagu “Jangan Aku Dilalui”, NP 129 muncul sebanyak 4 kali dari total 16 

kali kebaktian. 

2. Berkati Persembahanku, NP 359 

Lagu “Berkati Persembahanku”, NP 359 menjadi salah satu lagu dari 

dalam buku nyanyian pujian yang sering menjadi pilihan pujian pada saat 

jemaat akan memberikan persembahan, disamping lagu lain di luar buku 

nyanyian pujian. Lagu Berkati Persembahanku, NP 359 muncul sebanyak 

5 kali dari total 16 kali kebaktian. 

3. Bapa Antarlah Kami, NP 360 

Lagu “Bapa Antarlah Kami”, NP 360 merupakan salah satu lagu dari 

dalam buku nyanyian pujian yang selalu menjadi pilihan pujian untuk 

menutup kegiatan kebaktian, disamping lagu lain di luar buku nyanyian 

pujian. Lagu Bapa Antarlah Kami, NP 360 muncul sebanyak 16 kali dari 

total 16 kali kebaktian. 

Setiap lagu yang ada di dalam buku nyanyian pujian rata-rata ditulis ke dalam 

bentuk 4 suara, namun, pelaksanaannya dalam ibadah di GBI Wanamukti 

Semarang hanya dinyanyikan ke dalam satu suara saja (Unisono), karena untuk 
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semakin mempermudah jemaat dalam menyanyikan. Oleh karena itu, penulis 

menganalisis suara 1 dalam buku Nyanyian Pujian, sehingga sesuai dengan 

penggunaannya di GBI Wanamukti Semarang. Lagu-lagu dalam buku nyanyian 

pujian masih dipertahankan di gereja ini karena lagu ini dianggap masih relevan 

untuk dinyanyikan pada masa sekarang ini (Sumber : Wawancara dengan gembala 

sidang GBI Wanamukti Semarang). 

 

4.2.3 Analisis Bentuk Lagu  

4.2.3.1 Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

4.2.3.1.1 Analisis Struktur Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

 

Gambar 4.5 analisis struktur bentuk lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 
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Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 merupakan lagu yang ditulis dalam nada dasar 

1# (1 kruis) atau do = G, dan apabila ditinjau secara garis besar, lagu ini tergolong 

ke dalam bentuk lagu 2 bagian. Terdapat 8 kemungkinan bentuk dalam lagu 

“Jangan Aku Dilalui” yang termasuk dalam kategori lagu 2 bagian dengan bentuk 

A B, yang dalam bentuk ini, kalimat A tanpa mengalami pengulangan akan 

dilanjutkan pada bagian B, dan lagu berakhir. Dalam bentuk ini, ada kemungkinan 

penyusunan frase-frasenya, yaitu sebagai berikut: 

 

4.2.3.1.1.1  Bentuk A (a a‟) dan B (b b‟) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) dari kalimat A 

diulang dengan variasi sehingga menjadi frase jawaban (Konsekuen) 

kalimat A. Demikian pula frase pertanyaan dari kalimat B juga 

diulang dengan variasi sehingga menjadi frase jawaban kalimat B. 

4.2.3.1.1.2  Bentuk A (a x) dan B (b y) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) maupun frase 

jawaban (Konsekuen) dari masing-masing kalimat A dan kalimat B 

berbeda satu dengan yang lainnya. 

4.2.3.1.1.3  Bentuk A (a x) dan B (b b‟) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) dari kalimat A 

berbeda dengan frase jawaban (Konsekuen), sementara pada kalimat 

B frase pertanyaan (Anteseden) mengalami pengulangan dengan 

adanya variasi pada frase jawaban (Konsekuen). 
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4.2.3.1.1.4  Bentuk A (a x) dan B (b a‟) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan (Anteseden) dari kalimat A 

berbeda dengan frase jawaban (Konsekuen), sementara frase jawaban 

pada kalimat B mengambil dari frase pertanyaan kalimat A yang 

kemudian diberi variasi. 

4.2.3.1.1.5  Bentuk A (a x) dan B (b x) 

Dalam bentuk ini, frase jawaban dari kalimat A digunakan juga dalam 

frase jawaban pada kalimat B, dan diberi variasi. 

4.2.3.1.1.6  Bentuk A (a a‟) dan B (b a‟) 

Dalam bentuk ini, frase jawaban dari kalimat A merupakan variasi 

dari frase pertanyaan nya, dan frase jawaban dari kalimat B juga 

menggunakan frase jawaban dari kalimat A. 

4.2.3.1.1.7  Bentuk A (a x) dan B (a y) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan dari kalimat A dan B memiliki 

kesamaan, namun untuk frase jawaban antara kalimat A dan kalimat 

B saling berbeda satu sama lain. 

4.2.3.1.1.8  Bentuk A (a a‟) dan B (b y) 

Dalam bentuk ini, frase pertanyaan kalimat A diulang dengan variasi, 

sementara frase jawaban dari kalimat B berbeda dengan frase 

pertanyaannya. 

Lagu “Jangan Aku Dilalui” memiliki 16 birama dan termasuk lagu 2 bagian 

dengan pola A (a a‟) dan B (b a‟). Frase jawaban (konsekuen) pada kalimat A 
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merupakan variasi dari frase pertanyaannya, sementara frase jawaban (konsekuen) 

kalimat B menggunakan frase jawaban dari kalimat A.  

 

4.2.3.1.2 Analisis Kalimat Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

     Kalimat / Periode (Satz) menurut Prier (2004:2) adalah sejumlah ruang 

birama (biasanya 8 atau 16 birama) yang merupakan satu kesatuan. Kesatuan 

dalam suatu kalimat lagu dapat tampak apabila dalam akhir kalimat menimbulkan 

kesan “selesai” dengan ditandai melodi terakhir pada lagu merupakan bagian dari 

akord Tonika, serta umumnya ditandai dengan nada terakhir yang jatuh pada 

hitungan berat. Hal ini merupakan ciri frase konsekuen yang bertujuan untuk 

memberikan penyelesaian terhadap frase anteseden. 

4.2.3.1.2.1 Kalimat A pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

 

Gambar 4.6 kalimat A pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

 

Frase anteseden (A) 

Frase konsekuen (A) 
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Pada kalimat A lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, terdapat sepasang frase 

anteseden dan konsekuen yang menjadi bagian penyusun lagu. Birama 1-4 

merupakan frase anteseden dari lagu ini, sementara frase konsekuen terdapat pada 

birama 5-8. 

 

4.2.3.1.2.2 Kalimat B pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

 

Gambar 4.7 kalimat B pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

  

Kalimat B pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 memiliki sepasang frase 

anteseden dan konsekuen, dengan pembagian birama 9-12 yang merupakan frase 

anteseden, dan birama 13-16 adalah frase konsekuen nya. 

 

4.2.3.1.3 Analisis Motif Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

     Nada merupakan unsur yang terkecil di dalam musik, namun satu nada 

yang berdiri sendiri belum dapat dikatakan musik. Untuk itu perlu digabungkan 

antara nada dengan pola ritmis. Prier (2004:3) memiliki pengertian tentang motif 

lagu, adalah merupakan unsur lagu yang terdiri dari sejumlah nada yang 

Frase anteseden (B) 

Frase konsekuen (B) 
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dipersatukan dengan suatu gagasan/ide. Motif ialah suatu bentuk pola irama, atau 

pola melodi , atau gabungan pola irama dan melodi, yang kecil atau pendek, tetapi 

mempunyai arti (Jamalus 1988:35). Sebuah motif setidaknya terdiri dari dua nada, 

dan paling banyak memenuhi dua ruang birama. Apabila hanya memenuhi satu 

birama saja, maka dapat disebut motif birama, sementara apabila motif hanya 

memenuhi satu hitungan saja, maka dapat disebut motif mini atau motif figurasi. 

 

4.2.3.1.3.1 Analisis motif “Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada lagu bagian 

frase anteseden (A) 

  

Gambar 4.8 analisis motif anteseden (A) 

 

Bagian frase anteseden (A) 

   Perjalanan nada pada motif 1 bagian anteseden (A) lagu “Jangan Aku 

Dilalui” NP 129 dimulai dari birama 1 pada lagu dengan interval seconde bawah 

besar (    ) dan berakhir pada birama 2 dengan interval kwart murni (    ).  

Pada motif 2 bagian anteseden (A) lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, perjalanan 

nada dimulai dari birama 3 dengan interval prime murni (    ) dan berakhir pada 

birama 4 dengan interval seconde besar (     ). Motif 1 dan 2 pada frase 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden (A) 
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anteseden ini sebenarnya merupakan motif utama pada lagu, yang pada frase 

selanjutnya mengalami variasi. 

 

4.2.3.1.3.2Analisis motif Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada lagu bagian frase 

konsekuen (A) 

 

 

 

Gambar 4.9 analisis motif konsekuen (A) 

 

Bagian frase konsekuen (A) 

 Pada motif 1 bagian konsekuen (A) lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

yang terletak pada birama 5, perjalanan nada dimulai dengan interval seconde 

bawah besar (    ) dan diakhiri dengan kwart murni (    ) di birama 6. Motif ini 

merupakan pengulangan dari motif 1 frase anteseden kalimat A yang digunakan 

kembali pada bagian ini. Motif 2 bagian konsekuen (A) perjalanan nada dimulai 

dari birama 7 dengan interval seconde bawah besar (    ) dan juga diakhiri 

dengan interval seconde bawah besar (    ) yang terletak pada birama 8. Motif 

kedua frase konsekuen A memiliki kemiripan dengan motif 2 frase anteseden A, 

namun ada perubahan dalam melodinya. 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen (A) 
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4.2.3.1.3.3Analisis motif “Jangan Aku Dilalui” NP 192 pada lagu bagian frase 

anteseden (B) 

 

 

Gambar 4.10 analisis motif anteseden (B) 

 

Bagian frase anteseden (B) 

 Pada motif 1 bagian anteseden (B) lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

yang terletak pada birama 9, perjalanan nada dimulai dengan interval terts bawah 

kecil (    ) dan diakhiri juga dengan terts bawah kecil (    ) pada birama 10. 

Pada motif 2 bagian anteseden (B) perjalanan nada dimulai dari birama 11 dengan 

interval kwart murni (    ) dan diakhiri dengan interval seconde besar (    ) di 

birama 12. 

4.2.3.1.3.4Analisis motif “Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada lagu bagian frase 

konsekuen (B) 

 

 

 

Gambar 4.11 analisis motif konsekuen (B) 

 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden (B) 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen (B) 
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Bagian frase konsekuen (B) 

Secara umum, frase konsekuen kalimat B adalah pengulangan dari frase 

konsekuen kalimat A. Pada motif 1 bagian konsekuen (B) lagu “Jangan Aku 

Dilalui” NP 129, perjalanan nada dimulai dari birama 13 dengan interval seconde 

bawah besar (    ) dan diakhiri dengan kwart murni (    ) pada birama 14. 

Motif 2 bagian konsekuen (B) yang terletak pada birama 15, perjalanan nada 

dimulai dengan interval seconde bawah besar (    ) dan juga diakhiri dengan 

interval seconde bawah besar (    ) di birama 16. 

 

4.2.3.1.4 Analisis Melodi Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

Melodi ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus 

1988:16). Pada waktu seseorang menyanyikan sebuah lagu, ia menyanyikan syair 

lagunya pula. Tinggi atau rendahnya syair lagu yang dinyanyikan harus sesuai 

dengan nada-nada dari lagu tersebut. Panjang pendeknya suku kata, serta kata dari 

syair lagu bergantung kepada nilai nada dan nilai istirahat dalam lagu. Singkatnya, 

syair lagu dinyanyikan sesuai dengan melodi. (Joseph 2012:64).  

Melodi merupakan susunan dari nada-nada dengan nilai notasi yang 

berbeda atau sama, dan menggunakan frekuensi yang sama maupun berbeda .  

Melodi memberikan nuansa lagu yang seolah-olah menjadi berbicara dan 

menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya.  
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4.2.3.1.4.1 analisis pola melodi lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada 

bagian anteseden kalimat A 

 

 

  Gambar 4.12 analisis melodi anteseden (A) 

 

Pada motif 1 bagian anteseden kalimat A lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, 

perjalanan nada dimulai dengan nada      yang merupakan interval seconde 

bawah besar, kemudian melalui nada             , dan berakhir pada nada   . 

Sementara pada motif 2, perjalanan nada dimulai dengan nada      yang 

merupakan interval prime murni, melalui nada     , dan berakhir pada nada    . 

4.2.3.1.4.2 analisis pola melodi lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada 

bagian konsekuen kalimat A 

 

 

Gambar 4.13 analisis melodi konsekuen (A) 

Motif 2 
Motif 1 

Frase anteseden (A) 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen (A) 
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Pada motif 1 bagian konsekuen kalimat A lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, 

perjalanan nada sama dengan motif 1 frase anteseden kalimat A, yang dimulai 

dengan nada      yang merupakan interval seconde bawah besar, dan kemudian 

melalui nada             , dan berakhir pada nada   . Sementara pada motif 2 

perjalanan nada dimulai dengan nada      yang merupakan interval seconde 

bawah besar, dan melalui nada     , dan berakhir pada nada    . 

 

4.2.3.1.4.3 analisis pola melodi lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada 

bagian anteseden kalimat B 

 

 

 

Gambar 4.14 analisis melodi anteseden (B) 

  

Perjalanan nada motif 1 bagian anteseden (B) lagu “Jangan Aku Dilalui” 

NP 129 dimulai dengan nada      yang merupakan interval terts bawah kecil, dan 

kemudian melalui nada      hingga berakhir pada nada   . Sementara itu, pada 

motif 2 bagian anteseden (B) perjalanan nada dimulai dengan interval kwart 

murni (    ), serta melalui nada      dan diakhiri dengan nada   . 

 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden (B) 
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4.2.3.1.4.4 analisis pola melodi lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 pada 

bagian konsekuen kalimat B 

 

 

 

Gambar 4.15 analisis melodi konsekuen (B) 

 

Pola melodi pada frase konsekuen kalimat B lagu “Jangan Aku Dilalui” 

NP 129 sebenarnya merupakan pengulangan dari pola melodi frase konsekuen 

kalimat A nya. Pada motif 1 bagian konsekuen (B)  perjalanan nada dimulai 

dengan nada      yang merupakan interval seconde bawah besar, dan kemudian 

melalui nada             , dan berakhir pada nada   . Sementara pada motif 2 

perjalanan nada dimulai dengan nada      yang merupakan interval seconde 

bawah besar, dan melalui nada     , dan berakhir pada nada    . 

4.2.3.1.5 Analisis Pola Irama Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

Dalam musik irama adalah unsur pokok musik yang terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan panjang pendek yang berbeda lama waktunya 

(Joseph 2012:58). Jamalus (1988:7-8) menjelaskan bahwa Irama ialah urutan 

rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. Irama dalam 

musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama 

waktu atau panjang - pendek-nya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa 

Frase konsekuen (B) 

Motif 2 
Motif 1 
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dalam ayunan birama. Irama dapat dirasakan, kadang-kadang dirasakan dan 

didengar, atau dirasakan dan dilihat, ataupun dirasakan dan didengar dan dilihat. 

 Irama yang digunakan pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 adalah 4/4. 

Pola irama pada motif utama sebenarnya menjadi pokok bagi pola irama 

selanjutnya. Berikut analisis pola irama lagu ““Jangan Aku Dilalui” NP 129 : 

Pola irama anteseden kalimat A 

 

Pola irama konsekuen kalimat A merupakan pengulangan/repetisi dari anteseden 

kalimat A. 

 

Pola irama anteseden kalimat B 

 

Pola irama konsekuen kalimat B memiliki pola yang sama dengan frase anteseden 

A dan juga frase konsekuen A 
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4.2.3.1.6 Analisis lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129  dikaji dalam pola 

harmoni 

Pengertian Harmoni menurut Jamalus (1988:30) adalah bunyi gabungan 

dua nada atau lebih, yang berbeda tingginya dan kita dengar serentak. Dasar dari 

pengertian nada yang disampaikan oleh Jamalus ini adalah trinada. Trinada 

disebut juga dengan akord.Akord merupakan susunan nada, yang terdiri dari 3 

nada atau lebih yang apabila dibunyikan serempak terdengar enak atau memberi 

kepuasan. Akord yang hanya terdiri dari 2 nada disebut akord tidak lengkap 

(Joseph 2013:37) 

4.2.3.1.6.1  Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129  dikaji dalam pola harmoni 

| I . IV . | I . . . | V . I V | I . . . | 

| I . IV . | I . . . | V . I V | I . . . | 

| I . . . | IV . . . | I . . . | V . . . | 

| I . IV . | I . . . | V . I V | I . . . || 

 

Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 merupakan lagu yang masih disusun dengan 

akord pokok I, IV dan V. Pengulangan pola harmoni merupakan akibat dari pola 

ritmis yang diulang, serta melodi yang cenderung memiliki kesamaan. 

4.2.3.1.6.2  Progresi akord lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129   

| G . C . | G . . . | D . G D | G . . . | 

| G . C . | G . . . | D . G D | G . . . | 

| G . . . | C . . . | G . . . | D . . . | 

| G . C . | G . . . | D . G D | G . . . || 
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4.2.3.1.7 Ekspresi lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

Ekspresi dalam suatu karya musik atau lagu ditunjukkan dalam beberapa 

unsur – unsur yang membuat karya musik tersebut dapat mengekspresikan 

dirinya.Jamalus (1988:38) memberikan pengertian tentang Ekspresi dalam musik 

ialah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa dari tempo, 

dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik, dalam pengelompokan 

frase yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi, disampaikan kepada 

pendengarnya.Ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu 

memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya). 

Cara seseorang dalam mengungkapkan Ekspresi dapat melalui raut wajah, 

maupun melalui tingkah laku. 

Ekspresi dalam bermusik adalah hal yang penting, karena dengan adanya 

ekspresi, maka pesan serta makna lagu dari penulis dapat tersampaikan dengan 

baik. Pentingnya interpretasi atau pemahaman lagu dari seseorang terhadap musik 

yang akan dibawakannya akan menimbulkan ekspresi yang sesuai dengan lagu. 

Demikian pula dalam hal lagu rohani, menaikkan pujian kepada Tuhan melalui 

lagu adalah suatu ungkapan dari jemaat sebagai rasa syukur, permohonan, atau 

penyembahan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap jemaat. 

Ekspresi dalam  menyanyikan lagu adalah sesuatu yang sangat penting, karena 

dengan adanya ekspresi dapat membawa jemaat untuk semakin hanyut dalam 

pujian, sehingga tujuan kerohanian dari sebuah lagu untuk membawa pikiran 

setiap jemaat memuji Tuhan dapat tercapai. Jemaat yang memahami makna dari 
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lirik lagu serta mengerti tujuan dari sebuah lagu untuk memuji Tuhan, akan 

memunculkan penghayatannya melalui ekspresi diri. 

 Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 merupakan lagu yang digunakan pada 

waktu menjelang doa syafaat. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh penghayatan, 

sebagai bentuk nyanyian setiap jemaat untuk memohon pertolongan dari Tuhan. 

 

4.2.3.2 Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

4.2.3.2.1 Analisis Struktur Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

 

Gambar 4.16 analisis struktur bentuk lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

 

Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 merupakan lagu yang ditulis dalam nada 

dasar 1b (1 moll) atau do = F, dan apabila ditinjau secara garis besar, lagu ini 

tergolong ke dalam bentuk lagu 1 bagian, yang hanya memiliki 1 kalimat dengan 

sepasang frase anteseden dan konsekuen. Terdapat 2 kemungkinan bentuk dalam 

lagu “Berkati Persembahanku” NP 359, yaitu: 
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4.2.3.2.1.1 Bentuk A (a a‟) 

 Artinya, pada bentuk ini terdiri atas frase pertanyaan (Anteseden), yang 

kemudian mengalami pengulangan dengan sedikit perubahan pada frase jawaban 

(Konsekuen). 

4.2.3.2.1.2 Bentuk A (a x) 

 Artinya, pada bentuk ini baik frase pertanyaan (Anteseden) memiliki 

bentuk yang berbeda dengan frase jawaban (Konsekuen).  

Lagu “Berkati Persembahanku” memiliki 8 birama yang diawali dengan birama 

gantung, dan termasuk lagu 1 bagian dengan bentuk A (a a‟). Frase anteseden 

kalimat A mengalami pengulangan dengan variasi, dan menjadi frase jawaban 

(konsekuen) dari kalimat A.  

 

4.2.3.2.2 Analisis Kalimat Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

     Kalimat / Periode (Satz) menurut Prier (2004:2) adalah sejumlah ruang 

birama (biasanya 8 atau 16 birama) yang merupakan satu kesatuan. Kesatuan 

dalam suatu kalimat lagu dapat tampak apabila dalam akhir kalimat menimbulkan 

kesan “selesai” dengan ditandai melodi terakhir pada lagu merupakan bagian dari 

akord Tonika, serta umumnya ditandai dengan nada terakhir yang jatuh pada 

hitungan berat. Hal ini merupakan ciri frase konsekuen yang bertujuan untuk 

memberikan penyelesaian terhadap frase anteseden. 

 Lagu “Berkati Persembahanku” tergolong ke dalam bentuk lagu 1 bagian, 

sehingga di dalamnya hanya terdapat 1 kalimat lagu saja. 
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Gambar 4.17 kalimat pada lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

 

Pada kalimat A lagu “Berkati Persembahanku” yang merupakan kalimat tunggal, 

terdapat sepasang frase anteseden dan konsekuen. Diawali dengan birama 

gantung, kemudian masuk ke dalam birama 1-4 merupakan frase anteseden. Mulai 

dari birama 4 hitungan ke 4 merupakan frase konsekuen sampai birama 8. 

 

4.2.3.2.3 Analisis Motif Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

 Nada merupakan unsur yang terkecil di dalam musik, namun satu nada 

yang berdiri sendiri belum dapat dikatakan musik. Untuk itu perlu digabungkan 

antara nada dengan pola ritmis. Prier (2004:3) memiliki pengertian tentang motif 

lagu, adalah merupakan unsur lagu yang terdiri dari sejumlah nada yang 

dipersatukan dengan suatu gagasan/ide. Motif ialah suatu bentuk pola irama, atau 

pola melodi , atau gabungan pola irama dan melodi, yang kecil atau pendek, tetapi 

mempunyai arti (Jamalus 1988:35). Sebuah motif setidaknya terdiri dari dua nada, 

dan paling banyak memenuhi dua ruang birama. Apabila hanya memenuhi satu 

Frase anteseden 

Frase konsekuen 
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birama saja, maka dapat disebut motif birama, sementara apabila motif hanya 

memenuhi satu hitungan saja, maka dapat disebut motif mini atau motif figurasi. 

 

4.2.3.2.3.1 Analisis motif “Berkati Persembahanku” NP 359 pada lagu bagian 

frase anteseden 

 

Gambar 4.18 analisis motif anteseden 

 

Bagian frase anteseden 

   Perjalanan nada pada motif 1 bagian anteseden (A) diawali dengan 

birama gantung, menggunakan interval sekst besar (    ) dan diakhiri dengan 

seconde besar (    ) pada birama 2. Pada motif 2 bagian anteseden perjalanan 

nada dimulai pada birama 2 ketukan terakhir dengan interval seconde besar (    ) 

dan diakhiri dengan interval seconde bawah besar (    ) pada birama 4. 

4.2.3.2.3.2Analisis motif Berkati Persembahanku” NP 359 pada lagu bagian 

frase konsekuen 

 

Gambar 4.19 analisis motif konsekuen 

 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen 
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Bagian frase konsekuen 

 Frase konsekuen secara umum merupakan pengulangan dari frase 

anteseden, yang mengalami perubahan/variasi. Pada motif 1 bagian konsekuen, 

perjalanan nada dimulai dari birama 4 ketukan terakhir dengan interval sekst besar 

(    ) dan diakhiri dengan seconde besar (    ) pada birama 6. Motif 2 bagian 

konsekuen perjalanan nada dimulai dari birama 6 ketukan terakhir dengan interval 

seconde besar (    ) dan diakhiri dengan interval seconde kecil (    ) pada 

birama 8. 

 

4.2.3.2.4 Analisis Melodi Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

Melodi ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus 

1988:16). Pada waktu seseorang menyanyikan sebuah lagu, ia menyanyikan syair 

lagunya pula. Tinggi atau rendahnya syair lagu yang dinyanyikan harus sesuai 

dengan nada-nada dari lagu tersebut. Panjang pendeknya suku kata, serta kata dari 

syair lagu bergantung kepada nilai nada dan nilai istirahat dalam lagu. Singkatnya, 

syair lagu dinyanyikan sesuai dengan melodi. (Joseph 2012:64). Melodi 

merupakan susunan dari nada-nada dengan nilai notasi yang berbeda atau sama, 

dan menggunakan frekuensi yang sama maupun berbeda. Melodi memberikan 

nuansa lagu yang seolah-olah menjadi berbicara dan menyampaikan sesuatu 

kepada pendengarnya. Melodi di dalam suatu lagu pada dasarnya berasal dari 

sebuah not dengan nilai tertentu, yang mengalami perjalanan dari awal hingga 
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akhir lagu, dipadukan dengan tanda diam yang juga memiliki nilai ketukan, dan 

menyusun terbentuknya motif, frase, kalimat, hingga kepada lagu secara utuh. 

 

4.2.3.2.4.1 analisis pola melodi lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 pada 

frase anteseden 

 

Gambar 4.20 analisis melodi anteseden 

 

Perjalanan nada pada motif 1 frase anteseden dimulai dengan nada      yang 

merupakan interval sekst besar, dan kemudian melalui nada                 , 

dan berakhir pada nada   . Sementara pada motif 2 perjalanan nada dimulai 

dengan nada      yang merupakan interval seconde besar, dan melalui nada 

            dan berakhir pada nada    . 

 

4.2.3.2.4.2 analisis pola melodi lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 pada 

frase konsekuen 

 

Gambar 4.21 analisis melodi konsekuen 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen 
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Motif 1 bagian konsekuen memiliki perjalanan nada yang sama dengan motif 1 

frase anteseden, yang diawali dengan nada      yang merupakan interval sekst 

besar, dan kemudian melalui nada                 , dan berakhir pada nada   . 

Sementara pada motif 2 perjalanan nada dimulai dengan nada      yang 

merupakan interval seconde besar, dan melalui nada             , dan berakhir 

pada nada    . 

 

4.2.3.2.5 Analisis Pola Irama Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

Dalam musik irama adalah unsur pokok musik yang terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan panjang pendek yang berbeda lama waktunya 

(Joseph 2012:58). Jamalus (1988:7-8) menjelaskan bahwa Irama ialah urutan 

rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. Irama dalam 

musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama 

waktu atau panjang - pendek-nya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa 

dalam ayunan birama. Irama dapat dirasakan, kadang-kadang dirasakan dan 

didengar, atau dirasakan dan dilihat, ataupun dirasakan dan didengar dan dilihat. 

Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 menggunakan irama adalah 4/4 

dengan birama gantung di awal lagu. Pola irama pada motif utama sebenarnya 

menjadi pokok bagi pola irama selanjutnya. Berikut analisis pola irama lagu 

“Berkati Persembahanku” NP 359: 

Pola irama anteseden. 
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Pola irama konsekuen kalimat A merupakan pengulangan/repetisi dari anteseden 

dengan adanya variasi. 

 

 

4.2.3.2.6 Analisis lagu “Berkati Persembahanku” NP 359  dikaji dalam pola 

harmoni 

Pengertian Harmoni menurut Jamalus (1988:30) adalah bunyi gabungan 

dua nada atau lebih, yang berbeda tingginya dan kita dengar serentak. Dasar dari 

pengertian nada yang disampaikan oleh Jamalus ini adalah trinada. Trinada 

disebut juga dengan akord.Akord merupakan susunan nada, yang terdiri dari 3 

nada atau lebih yang apabila dibunyikan serempak terdengar enak atau memberi 

kepuasan. Akord yang hanya terdiri dari 2 nada disebut akord tidak lengkap 

(Joseph 2013:37) 

4.2.3.2.6.1  Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 dikaji dalam pola 

harmoni 

V | I . . . | V . I . | IV . I  . | V . I V | 

    | I . . . | V . I . | IV . I . | I V I  || 

 

Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 tersusun atas 3 akord pokok, yaitu akord 

I, IV dan V. Pola harmoni mengalami pengulangan yang diakibatkan melodi lagu 

yang juga diulang, dan di awal lagu ada akord V yang berfungsi mengiringi 

melodi pada birama gantung. 
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4.2.3.2.6.2  Progresi akord lagu “Berkati Persembahanku” NP 359   

C | F . . . | C . F . | Bes . F . | C . F C | 

    | F . . . | C . F . | Bes . F . | F C F  || 

 

4.2.3.2.7 Ekspresi lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

Ekspresi dalam suatu karya musik atau lagu ditunjukkan dalam beberapa 

unsur – unsur yang membuat karya musik tersebut dapat mengekspresikan 

dirinya.Jamalus (1988:38) memberikan pengertian tentang Ekspresi dalam musik 

ialah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa dari tempo, 

dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik, dalam pengelompokan 

frase yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi, disampaikan kepada 

pendengarnya.Ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu 

memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya). 

Cara seseorang dalam mengungkapkan Ekspresi dapat melalui raut wajah, 

maupun melalui tingkah laku. 

Ekspresi dalam bermusik adalah hal yang penting, karena dengan adanya 

ekspresi, maka pesan serta makna lagu dari penulis dapat tersampaikan dengan 

baik. Pentingnya interpretasi atau pemahaman lagu dari seseorang terhadap musik 

yang akan dibawakannya akan menimbulkan ekspresi yang sesuai dengan lagu. 

Demikian pula dalam hal lagu rohani, menaikkan pujian kepada Tuhan melalui 

lagu adalah suatu ungkapan dari jemaat sebagai rasa syukur, permohonan, atau 

penyembahan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap jemaat. 

Ekspresi dalam  menyanyikan lagu adalah sesuatu yang sangat penting, karena 
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dengan adanya ekspresi dapat membawa jemaat untuk semakin hanyut dalam 

pujian, sehingga tujuan kerohanian dari sebuah lagu untuk membawa pikiran 

setiap jemaat memuji Tuhan dapat tercapai. Jemaat yang memahami makna dari 

lirik lagu serta mengerti tujuan dari sebuah lagu untuk memuji Tuhan, akan 

memunculkan penghayatannya melalui ekspresi diri. 

 Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 adalah lagu yang dinyanyikan 

sebelum jemaat memberikan persembahan. Lagu ini dinyanyikan dengan ekspresi 

kesungguhan hati, oleh karena tujuan dari lagu ini adalah memohon kepada Tuhan 

untuk memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat. 

 

4.2.3.3 Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

4.2.3.3.1 Analisis Struktur Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

 

Gambar 4.22 analisis struktur bentuk lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

 

Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 merupakan lagu yang ditulis ke dalam nada 

dasar 1b (1 moll) atau do = F, dan apabila ditinjau secara garis besar, lagu ini 

tergolong ke dalam bentuk lagu 1 bagian, artinya hanya memiliki 1 kalimat lagu 
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dengan sepasang frase anteseden dan konsekuen. Terdapat 2 kemungkinan bentuk 

dalam lagu “Bapa, Antarlah Kami”, yaitu: 

4.2.3.3.1.1 Bentuk A (a a‟) 

 Artinya, pada bentuk ini terdiri atas frase pertanyaan (Anteseden), yang 

kemudian mengalami pengulangan dengan sedikit perubahan pada frase jawaban 

(Konsekuen). 

4.2.3.3.1.2 Bentuk A (a x) 

 Artinya, pada bentuk ini baik frase pertanyaan (Anteseden) memiliki 

bentuk yang berbeda dengan frase jawaban (Konsekuen) 

Lagu “Bapa, Antarlah Kami” memiliki 8 birama dan termasuk lagu 1 bagian 

dengan bentuk A (a a‟). Frase jawaban (konsekuen) pada kalimat A merupakan 

variasi dari frase pertanyaan kalimat A.  

 

4.2.3.3.2 Analisis Kalimat Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

     Menurut Prier (2004:2), Kalimat / Periode (Satz)  adalah sejumlah ruang 

birama (biasanya 8 atau 16 birama) yang merupakan satu kesatuan. Kesatuan 

dalam suatu kalimat lagu dapat tampak apabila dalam akhir kalimat menimbulkan 

kesan “selesai” dengan ditandai melodi terakhir pada lagu merupakan bagian dari 

akord Tonika, serta umumnya ditandai dengan nada terakhir yang jatuh pada 

hitungan berat. Hal ini merupakan ciri frase konsekuen yang bertujuan untuk 

memberikan penyelesaian terhadap frase anteseden. 

 Lagu “Bapa, Antarlah Kami” tergolong ke dalam bentuk lagu 1 bagian, 

yang di dalamnya hanya terdapat 1 kalimat lagu saja. 
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Gambar 4.23 kalimat pada lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

 

Kalimat lagu “Bapa, Antarlah Kami” merupakan kalimat tunggal, yang memiliki  

sepasang frase anteseden dan konsekuen. Birama 1-4 merupakan frase anteseden, 

dan birama 5 sampai birama 9 merupakan frase konsekuen. 

 

4.2.3.3.3 Analisis Motif Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

 Nada merupakan unsur yang terkecil di dalam musik, namun satu nada 

yang berdiri sendiri belum dapat dikatakan musik. Untuk itu perlu digabungkan 

antara nada dengan pola ritmis. Prier (2004:3) memiliki pengertian tentang motif 

lagu, adalah merupakan unsur lagu yang terdiri dari sejumlah nada yang 

dipersatukan dengan suatu gagasan/ide. Motif ialah suatu bentuk pola irama, atau 

pola melodi , atau gabungan pola irama dan melodi, yang kecil atau pendek, tetapi 

mempunyai arti (Jamalus 1988:35). Sebuah motif setidaknya terdiri dari dua nada, 

dan paling banyak memenuhi dua ruang birama. Apabila hanya memenuhi satu 

Frase anteseden 

Frase konsekuen 
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birama saja, maka dapat disebut motif birama, sementara apabila motif hanya 

memenuhi satu hitungan saja, maka dapat disebut motif mini atau motif figurasi. 

 

4.2.3.2.3.1 Analisis motif “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 pada lagu bagian 

frase anteseden 

  

 

 

Gambar 4.24 analisis motif anteseden 

 

Bagian frase anteseden 

   Pada motif 1 bagian anteseden, perjalanan nada dimulai dari birama 1 

lagu dengan menggunakan interval seconde bawah besar (    ) dan berakhir di 

birama 2, dengan menggunakan interval seconde bawah besar (    ). Sementara 

pada motif 2 bagian anteseden perjalanan nada dimulai dari birama 3 dengan 

interval prime murni (    ) dan diakhiri dengan interval seconde kecil (    ) 

yang terletak pada birama 4. Motif 1 dan 2 pada frase anteseden ini sebenarnya 

merupakan motif utama pada lagu, yang pada frase selanjutnya mengalami 

variasi. 

 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden 
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4.2.3.3.3.2Analisis motif “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 pada lagu bagian 

frase konsekuen 

 

 

 

Gambar 4.25 analisis motif konsekuen 

 

Bagian frase konsekuen 

 Secara umum, frase konsekuen merupakan pengulangan dari frase 

anteseden, yang mengalami perubahan/variasi. Pada motif 1 bagian konsekuen, 

perjalanan nada dimulai dari birama 5 dengan interval seconde bawah besar 

(    ) dan juga diakhiri dengan seconde bawah besar (    ) pada birama 6. Motif 

2 bagian konsekuen perjalanan nada dimulai dengan interval terts kecil (    ) di 

birama 7 dan berakhir pada birama 8 dengan interval seconde kecil (    ). 

 

4.2.3.3.4 Analisis Melodi Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

Melodi ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus 

1988:16). Pada waktu seseorang menyanyikan sebuah lagu, ia menyanyikan syair 

lagunya pula. Tinggi atau rendahnya syair lagu yang dinyanyikan harus sesuai 

dengan nada-nada dari lagu tersebut. Panjang pendeknya suku kata, serta kata dari 

syair lagu bergantung kepada nilai nada dan nilai istirahat dalam lagu. Singkatnya, 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen 
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syair lagu dinyanyikan sesuai dengan melodi. (Joseph 2012:64). Melodi 

merupakan susunan dari nada-nada dengan nilai notasi yang berbeda atau sama, 

dan menggunakan frekuensi yang sama maupun berbeda. Melodi memberikan 

nuansa lagu yang seolah-olah menjadi berbicara dan menyampaikan sesuatu 

kepada pendengarnya. Melodi di dalam suatu lagu pada dasarnya berasal dari 

sebuah not dengan nilai tertentu, yang mengalami perjalanan dari awal hingga 

akhir lagu, dipadukan dengan tanda diam yang juga memiliki nilai ketukan, dan 

menyusun terbentuknya motif, frase, kalimat, hingga kepada lagu secara utuh. 

 

4.2.3.3.4.1 analisis pola melodi lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 pada 

frase anteseden 

 

 

 

Gambar 4.26 analisis melodi anteseden 

 

Pada motif 1 frase anteseden, perjalanan dimulai dengan nada      yang 

merupakan interval seconde bawah besar, melalui nada             , dan 

berakhir pada nada   . Sementara pada motif 2 perjalanan nada dimulai dengan 

nada      yang merupakan interval prime murni, dan melalui nada             

dan berakhir pada nada    . 

Motif 2 Motif 1 

Frase anteseden 
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4.2.3.3.4.2 analisis pola melodi lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 pada 

frase konsekuen 

 

Gambar 4.27 analisis melodi konsekuen 

 

Motif 1 bagian konsekuen memiliki perjalanan nada yang sama dengan motif 1 

frase anteseden. Dimulai dari nada      yang merupakan interval seconde bawah 

besar, melalui nada             , dan berakhir pada nada   . Sementara pada 

motif 2 perjalanan nada dimulai dengan nada      yang merupakan interval terts 

kecil, dan melalui nada               , dan berakhir pada nada    . 

 

4.2.3.3.5 Analisis Pola Irama Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

Dalam musik irama adalah unsur pokok musik yang terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan panjang pendek yang berbeda lama waktunya 

(Joseph 2012:58). Jamalus (1988:7-8) menjelaskan bahwa Irama ialah urutan 

rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. Irama dalam 

musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama 

waktu atau panjang - pendek-nya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa 

dalam ayunan birama. Irama dapat dirasakan, kadang-kadang dirasakan dan 

didengar, atau dirasakan dan dilihat, ataupun dirasakan dan didengar dan dilihat. 

Motif 2 Motif 1 

Frase konsekuen 
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Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 merupakan lagu yang 

menggunakan irama adalah 4/4. Pola irama pada motif utama sebenarnya menjadi 

pokok bagi pola irama selanjutnya. Berikut analisis pola irama lagu “Bapa, 

Antarlah Kami” NP 360: 

Pola irama anteseden. 

 

Pola irama konsekuen kalimat A merupakan pengulangan/repetisi dari anteseden 

dengan adanya variasi. 

 

 

4.2.3.3.6 Analisis lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360  dikaji dalam pola 

harmoni 

Pengertian Harmoni menurut Jamalus (1988:30) adalah bunyi gabungan dua nada 

atau lebih, yang berbeda tingginya dan kita dengar serentak. Dasar dari pengertian 

nada yang disampaikan oleh Jamalus ini adalah trinada. Trinada disebut juga 

dengan akord.Akord merupakan susunan nada, yang terdiri dari 3 nada atau lebih 

yang apabila dibunyikan serempak terdengar enak atau memberi kepuasan. Akord 

yang hanya terdiri dari 2 nada disebut akord tidak lengkap (Joseph 2013:37) 

4.2.3.3.6.1  Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360  dikaji dalam pola harmoni 

| I . IV . | I . V . | I . .  . | ii V I . | 

 | I . IV . | I . V . | I . . . | I V I . ||  
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Lagu “Bapa Antarlah Kami” NP 360 tersusun atas 3 akord pokok, yaitu akord I, 

IV dan V dan ditambah akord ii. Dalam lagu ini, terjadi pola harmoni yang 

diulang dan identik sama karena melodi lagu yang juga mengalami pengulangan. 

4.2.3.3.6.2  Progresi akord lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360   

| F . Bes . | F . C . | F . . . | Gm C F . | 

| F . Bes . | F . C . | F . . . | F C F  ||  

 

4.2.3.3.7 Ekspresi lagu “Bapa, Antarlah kami” NP 360 

Ekspresi dalam suatu karya musik atau lagu ditunjukkan dalam beberapa 

unsur – unsur yang membuat karya musik tersebut dapat mengekspresikan 

dirinya.Jamalus (1988:38) memberikan pengertian tentang Ekspresi dalam musik 

ialah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa dari tempo, 

dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik, dalam pengelompokan 

frase yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi, disampaikan kepada 

pendengarnya.Ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu 

memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya). 

Cara seseorang dalam mengungkapkan Ekspresi dapat melalui raut wajah, 

maupun melalui tingkah laku. 

Ekspresi dalam bermusik merupakan hal yang penting, karena dengan 

adanya ekspresi, maka pesan serta makna lagu dari penulis dapat tersampaikan 

dengan baik. Pentingnya interpretasi atau pemahaman lagu dari seseorang 

terhadap musik yang akan dibawakannya akan menimbulkan ekspresi yang sesuai 

dengan lagu. Demikian pula dalam hal lagu rohani, menaikkan pujian kepada 
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Tuhan melalui lagu adalah suatu ungkapan dari jemaat sebagai rasa syukur, 

permohonan, atau penyembahan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup 

setiap jemaat. Ekspresi dalam  menyanyikan lagu adalah sesuatu yang sangat 

penting, karena dengan adanya ekspresi dapat membawa jemaat untuk semakin 

hanyut dalam pujian, sehingga tujuan kerohanian dari sebuah lagu untuk 

membawa pikiran setiap jemaat memuji Tuhan dapat tercapai. Jemaat yang 

memahami makna dari lirik lagu serta mengerti tujuan dari sebuah lagu untuk 

memuji Tuhan, akan memunculkan penghayatannya melalui ekspresi diri. 

 Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 adalah lagu yang dinyanyikan 

setelah ibadah selesai. Lagu ini dinyanyikan dengan ekspresi sukacita dan 

gembira, oleh karena jemaat telah selesai mengikuti rangkaian ibadah, dan 

memohon pertolongan dari Tuhan untuk mengantar jemaat agar selamat sampai 

ke rumah masing-masing. 

 

4.3 Makna Syair Lagu 

 Lirik dalam suatu lagu dapat menggambarkan bagaimana ekspresi seorang 

penulis lirik lagu saat membuat karya. Dengan berbagai alasan, dibuatnya lah lirik 

lagu yang di dalamnya terdapat pesan yang penulis (lirik lagu) sampaikan, atau 

hanya sekedar menggambarkan perasaan/ekspresi hati penulis ketika 

membuatnya. Kamus besar bahasa Indonesia (dalam Putranti, 2009) menjelaskan 

arti dari lirik adalah susunan kata dari sebuah nyanyian yang berisi curahan 

perasaan pribadi, penuangan ekspresi lewat lagu. Dengan diperkuat oleh notasi 

musik yang disusun menjadi melodi, yang kemudian disesuaikan dengan lirik 
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lagunya, maka penikmat akan dapat semakin terbawa ke dalam alam batin dari 

pembuat karya. 

4.3.1 Makna syair lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 

Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 merupakan bagian dari buku Nyanyian 

Pujian, yang sering digunakan di GBI Wanamukti terutama menjelang doa 

syafaat. Lagu yang memiliki 4 bait syair yang disertai dengan koor ini ditulis oleh 

William H. Doane pada tahun 1868, serta syairnya ditulis oleh Fanny J. Crosby 

pada tahun yang sama, yaitu tahun 1868. Sebanyak 4 kali dari total 16 kali 

kebaktian, lagu ini muncul dan digunakan sebagai pujian dalam kebaktian umum I 

maupun kebaktian umum II. 

Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 merupakan lagu yang ditulis dengan 

dasar alkitab dari Lukas 18: 35-43 yang berisi tentang seorang buta yang 

disembuhkan Yesus di dekat Yerikho. Uniknya, Fanny J. Crosby yang menjadi 

penulis lagu ini ternyata juga seorang wanita tunanetra. Dalam wawancara sesaat 

sebelum ia mencapai umur 93 tahun, wanita itu mengatakan juga: “sebenarnya 

saya tidak bercacad. Apa artinya kehilangan salah satu dari pancaindra, jika hal itu 

menolong saya mendapatkan sekian banyak kesempatan? Segenap hidup saya 

mungkin takkan berguna, andaikan mata saya tidak buta.” Nyatalah bahwa wanita 

tua yang menulis “Lagu Berdasarkan Kitab Suci” itu adalah seorang tunanetra! 

(Cermat 1983:62). 

Syair pada lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 dituliskan sebagai berikut: 

Bait 1 : Jangan aku dilalui, Aku berseru;  

Orang lain Tuhan singgahi;  Jangan t‟rus lalu. 
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Koor   : Tuhan Yesus, Aku berseru; 

 Orang lain Tuhan singgahi; Jangan t‟rus lalu. 

Bait 2 : Di depan takhta rahmatMu Aku menyembah; 

Jadikan teguh imanku; Tuhan, tolonglah! (Koor) 

Bait 3 : Hanya satu harapanku: KaruniaMu; 

Hatiku yang hancur luluh Jadikan sembuh. (Koor) 

Bait 4 : Kau lebih dari s‟galanya, Sumber hidupku; 

Baik di surga, baik di bumi, Siapa bandingMu? (Koor) 

Dari keempat bait yang merupakan kalimat A pada lagu, memiliki 

pembagian pada frase anteseden dan konsekuen dari setiap bait sebagai berikut : 

Bait 1 : frase anteseden pada bait ini terletak pada syair ”jangan aku dilalui, aku 

berseru”, sementara frase konsekuennya terdapat pada syair ”Orang lain Tuhan 

singgahi, jangan t‟rus lalu.” 

Bait 2 : frase anteseden pada bait ini terletak pada syair ”di depan takhta 

rahmatMu, aku menyembah”, sementara frase konsekuennya terdapat pada syair 

”jadikan teguh imanku, Tuhan, tolonglah” 

Bait 3 : frase anteseden pada bait ini terletak pada syair ”hanya satu harapanku, 

karuniaMu”, sementara frase konsekuennya terdapat pada syair ”hatiku yang 

hancur luluh, jadikan sembuh” 

Bait 4 : frase anteseden pada bait ini terletak pada syair ”kau lebih dari s‟galanya, 

sumber hidupku”, sementara frase konsekuennya terdapat pada syair ”baik di 

surga, baik di bumi, siapa bandingMu” 



90 
 

 
 

Sementara untuk bagian koor yang merupakan kalimat B pada lagu, frase 

antesedennya adalah syair ” Tuhan Yesus, aku berseru”, dan frase konsekuennya 

”orang lain Tuhan singgahi, jangan t‟rus lalu”. 

Bait 1 pada lagu ”Jangan Aku Dilalui” NP 129 memiliki syair : ”Jangan 

aku dilalui, Aku berseru; Orang lain Tuhan singgahi; Jangan t‟rus lalu.” Makna 

dari lagu ini adalah tentang permohonan kepada Tuhan untuk mendengarkan 

seruan permohonan dari jemaat, dan secara teologis, syair ini mengajarkan bahwa 

Tuhan Yesus merupakan pribadi yang sangat dekat dengan umat manusia. Yesus 

sangat mengasihi manusia dan menyatakan mujizatNya bagi orang yang 

dikasihiNya, seperti kisah Lazarus dalam Injil Yohanes 11 : 1-44, ada ayat 5 

dituliskan ”Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus”, dan 

pada waktu itu yang terjadi pada Lazarus adalah ia mengalami sakit sampai 

akhirnya meninggal. Mendengar kabar kematian Lazarus dan kesedihan yang 

dialami saudara-saudara Lazarus, maka timbul belas kasihan dalam hati Yesus, 

dan pada ayat 35-36 ditulis ”Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi: 

”Lihatlah, betapa kasih-Nya kepadanya!”.  

Kisah Lazarus merupakan salah satu contoh dalam alkitab yang 

membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi umat manusia, dan akan 

menyatakan mujizatNya bagi setiap orang yang percaya kepadaNya, seperti Marta 

yang merupakan saudari dari Lazarus, memiliki iman dalam Tuhan Yesus, dan 

ditulis dalam Yohanes 11 : 27 ” Jawab Marta :”Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa 

Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.” Iman 

kepada Tuhan merupakan kunci untuk kita bisa menerima berkat, pertolongan dan 
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keselamatan dariNya. Setiap doa dan permohonan kita pasti akan dijawab, dengan 

iman dan pengharapan ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. 

 Pada bait 1 lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, menggunakan teknik sajak 

A B A B seperti yang terdapat di dalam puisi, yaitu syair pada frase anteseden 

“jangan aku dilalui, aku berseru” memiliki akhiran -i dan –u, dan syair pada frase 

konsekuen “orang lain Tuhan singgahi, jangan t‟rus lalu” yang juga memiliki 

akhiran –i dan –u. 

 Bait 2 lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 memiliki syair : “Di depan 

takhta rahmatMu Aku menyembah; Jadikan teguh imanku; Tuhan, tolonglah!” 

Makna teologis dari syair ini adalah Tuhan satu-satunya yang patut untuk 

disembah, seperti perintahNya yang tertulis dalam Kitab Keluaran 20: 3-5a yang 

tertulis demikian: ” Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. Jangan 

membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau 

yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.Jangan 

sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya”. Setiap jemaat kristen 

diajarkan untuk meyakini hal ini dan melaksanakan perintahNya, yaitu dengan 

hanya menyembah satu Tuhan, dan melakukannya melalui pujian, persembahan 

secara materi, atau melalui ucapan syukur di dalam doa. 

 Syair ”Jadikan teguh imanku; Tuhan, tolonglah” merupakan permohonan 

dan penyerahan diri kepada Tuhan, untuk Tuhan dapat menolong meneguhkan 

iman jemaat yang memiliki masalah dalam hidupnya, yang seringkali membuat 

imannya goyah dan meninggalkan Tuhan. Seperti dalam Matius 11 :28 yang 

tertulis “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 
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memberi kelegaan kepadamu.”, mengajarkan bahwa Tuhan adalah pengharapan 

bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan dari permasalahan hidupnya, dan 

Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan melalui jalan keluar yang terbaik bagi 

setiap permasalahan yang dialami  oleh jemaat. 

 Pada bait 2 lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, menggunakan teknik sajak 

A B A B seperti yang terdapat di dalam puisi, yaitu syair pada frase anteseden “Di 

depan takhta rahmatMu, aku menyembah” yang memiliki akhiran -u dan –a, dan 

syair pada frase konsekuen “Jadikan teguh imanku; Tuhan, tolonglah” yang juga 

memiliki akhiran –u dan –a. 

 Bait 3 lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 memiliki syair : “Hanya satu 

harapanku: KaruniaMu; Hatiku yang hancur luluh Jadikan sembuh”, memiliki 

makna bahwa hanya Tuhan satu-satunya pengharapan bagi umat manusia, karena 

dengan mengandalkan Tuhan maka jemaat akan menerima pertolongan serta 

berkat dari Tuhan. Hal ini diperkuat oleh Kitab Yeremia 17 : 7-8 yang menuliskan 

: “Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 

kepada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang 

merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami 

datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun 

kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.” 

 Pada bait 3 lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129, menggunakan teknik sajak 

A B A B seperti yang terdapat di dalam puisi, yaitu syair pada frase anteseden 

“Hanya satu harapanku, karuniaMu” yang memiliki akhiran -u dan –u, dan syair 
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pada frase konsekuen “Hatiku yang hancur luluh, jadikan sembuh” yang juga 

memiliki akhiran –u dan –u. 

 Bait 4 lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 memiliki syair : “Kau lebih dari 

s‟galanya, Sumber hidupku; Baik di surga, baik di bumi, Siapa bandingMu?” 

Syair ini memiliki makna teologis tentang pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan 

yang memiliki kedaulatan tertinggi di bumi dan juga di sorga, seperti di dalam 

Injil Matius 28 : 18 yang menuliskan ”Yesus mendekati mereka dan berkata: 

”Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.” Jemaat kristen 

mengakui Yesus adalah juruselamat umat manusia, dan karena kedaulatan 

tertinggi di sorga adalah Yesus, maka Dia menjadi satu-satunya jalan untuk bisa 

menuju ke sorga. Pernyataan ini diperkuat dalam Injil Yohanes 14 : 6 ”Kata Yesus 

kepadanya: ”Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang 

datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” 

 Syair koor pada lagu ”Jangan Aku Dilalui” NP 129 tertulis : Tuhan Yesus, 

Aku berseru; Orang lain Tuhan singgahi; Jangan t‟rus lalu. Syair ini menjadi 

kalimat B di dalam lagu, dan dinyanyikan setelah setiap bait. Syair ini memiliki 

makna penegasan bahwa setiap jemaat kristen diajarkan untuk menyerahkan, 

permohonan, harapan, serta masalah hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus, karena 

Dia adalah pemegang kedaulatan tertinggi di sorga dan di bumi, serta Dia juga 

berjanji untuk memberikan kelegaan dan berkat-berkatNya bagi setiap jemaat 

yang berseru kepadaNya. Hal inilah yang semakin meneguhkan iman jemaat 

untuk percaya kepada Tuhan. 
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4.3.2 Makna Syair Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 merupakan bagian dari buku 

Nyanyian Pujian, yang sering digunakan di GBI Wanamukti terutama menjelang 

jemaat memberikan persembahan. Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 hanya 

memiliki 1 bait syair, karena tergolong ke dalam bentuk lagu 1 bagian, yang 

artinya hanya memiliki satu kalimat lagu. Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 

mengambil dari lagu Canonbury karya Robert Schumann pada tahun 1839, 

sementara syair lagunya ditulis oleh Samuel Longfellow tahun 1886. Sebanyak 5 

kali dari total 16 kali kebaktian, lagu ini muncul dan digunakan sebagai pujian 

dalam kebaktian umum I maupun kebaktian umum II. 

Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 memiliki syair yang singkat, yaitu: 

Berkati persembahanku, Berkati karyaku juga: 

Usaha ada padaku, Namun Tuhan yang berkuasa. 

Frase anteseden dari lagu ini terdapat pada lirik “berkati persembahanku, Berkati 

karyaku juga”, dan frase konsekuennya adalah “usaha ada padaku, Namun Tuhan 

yang berkuasa.” 

Persembahan merupakan pemberian yang dilakukan oleh jemaat kepada 

Tuhan melalui gereja, untuk membiayai setiap pekerjaan Tuhan atau kegiatan 

kerohanian yang terdapat di gereja. Dasar dari pernyataan ini adalah Kitab 

Maleakhi 3 : 10 “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah 

perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, 

firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-

tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.” 
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Persembahan dilakukan dengan mengedarkan kantong persembahan oleh petugas 

kepada setiap jemaat yang hadir di kebaktian, dan lagu “Berkati Persembahanku” 

NP 359 merupakan salah satu lagu dalam buku Nyanyian Pujian yang digunakan 

sebagai perantara sebelum jemaat memberikan persembahan.  

“Dasar penulisan syair dari lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 pada 

bagian frase anteseden terdapat di dalam Kitab Mazmur 96 : 8 yang menuliskan : 

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, bawalah persembahan dan 

masuklah ke pelataranNya!”, sementara untuk frase konsekuen adalah dari kitab 

Mazmur 90 : 17 “Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan 

teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu”. 

Lagu ini memiliki makna permohonan kepada Tuhan untuk memberkati 

persembahan yang diberikan jemaat kepada Tuhan melalui gereja. Hal ini terdapat 

dalam syairnya yang tertulis “berkati persembahanku”. Selanjutnya, syair lagu ini 

dituliskan “berkati karyaku juga”, yang memiliki arti permohonan kepada Tuhan 

supaya memberkati pekerjaan dari jemaat, sehingga jemaat dapat dicukupkan 

dalam kebutuhan sehari-hari. 

Frase konsekuen pada lagu, yang syairnya tertulis “usaha ada padaku, 

namun Tuhan yang berkuasa.” Memiliki makna teologis tentang otoritas Tuhan 

terhadap setiap usaha umat manusia. Contohnya adalah kitab 2 Tawarikh 26 

menceritakan tentang raja Uzia yang merupakan raja yang takut akan Tuhan dan 

melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan membuat berhasil 

setiap usahanya. Hal ini tercantum dalam ayat 5 Kitab 2 Tawarikh pasal 26 yang 

menuliskan “Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya 
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takut akan Allah. Dan selama ia mencari TUHAN, Allah membuat segala 

usahanya berhasil.”. Dari ayat ini dapat diketahui dengan jelas bahwa yang 

membuat segala usaha raja Uzia berhasil adalah Tuhan, sehingga orang kristen 

perlu mengimani bahwa Tuhan adalah faktor utama penentu keberhasilan 

usahanya. 

 

4.3.3 Makna Syair Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 

Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 merupakan bagian dari buku 

Nyanyian Pujian, yang selalu digunakan di GBI Wanamukti pada waktu selesai 

kegiatan ibadah dan jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Lagu “Bapa, 

Antarlah Kami” NP 360 hanya memiliki 1 bait syair, karena tergolong ke dalam 

bentuk lagu 1 bagian, yang artinya hanya memiliki satu kalimat lagu. Lagu “Bapa, 

Antarlah Kami” NP 360 mengambil dari lagu Seymour karya Carl Maria von 

Weber pada tahun 1826, yang kemudian digubah oleh Henry W. Greatorex pada 

tahun 1851 dan gubahan dari Henry inilah yang digunakan dalam buku Nyanyian 

Pujian. Sementara itu, syair lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 ditulis oleh 

Debora Samudera tahun 1974. Sebanyak 16 kali dari total 16 kali kebaktian, lagu 

ini muncul dan digunakan sebagai pujian dalam kebaktian umum I maupun 

kebaktian umum II. 

Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 memiliki syair demikian: 

Bapa, antarlah kami Pulang ke rumah lagi. 

B‟rilah kami berkatMu Dan curahkan kasihMu. 
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Frase anteseden dari lagu ini terdapat pada lirik “Bapa, antarlah kami, pulang ke 

rumah lagi”, dan frase konsekuennya adalah “b‟rilah kami berkatMu, dan 

curahkan kasihMu.” 

Makna dari syair “Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi” adalah 

mengenai permohonan kepada Tuhan untuk menyertai jemaat yang selesai 

beribadah untuk pulang ke rumah masing-masing. Secara teologis, syair ini berisi 

pengakuan tentang Tuhan sebagai sumber pertolongan, yang senantiasa menyertai 

jemaatNya, seperti dituliskan dalam Kitab Kejadian 39 : 2 tentang penyertaan 

Tuhan terhadap Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri “Tetapi 

TUHAN menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil 

dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.” Ayat 

ini menunjukkan secara jelas tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan 

terhadap Yusuf yang berbuat benar di mata Tuhan, namun mengalami penindasan 

oleh saudaranya sendiri. Penyertaan Tuhan terhadap murid-murid yang 

mengikutiNya juga dapat dilihat ketika Ia terangkat ke sorga dan berjanji untuk 

menyertai murid-muridnya sampai kapan pun. Hal ini terdapat dalam dari Injil 

Matius 28 : 20b yang menuliskan “Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman". Keyakinan inilah  yang tumbuh dalam 

iman jemaat Kristen, yaitu Tuhan yang menyertai dan memelihara, serta 

memberikan pertolongan kepada jemaat, sehingga sebelum meninggalkan tempat 

ibadah, terlebih dahulu jemaat memohon penyertaan dan lindungan dari Tuhan. 

Syair “b‟rilah kami berkatMu dan curahkan kasihMu” merupakan 

permohonan agar jemaat dapat pulang dengan membawa berkat kasih, dan damai 
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sejahtera, serta berkat-berkat lainnya dari Tuhan, dan secara teologis ini berarti 

pengakuan akan Tuhan sebagai sumber berkat yang memberikan berkat-

berkatNya kepada jemaat, seperti yang dituliskan dalam kitab Bilangan 6 : 24-26 

“TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari 

engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN 

menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera”. Ayat 

ini berisi tentang permohonan berkat kepada Tuhan dan ini memperkuat bahwa 

hanya Tuhan saja sumber berkat bagi umat manusia. 

Gambar 4.28 Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 dinyanyikan sebelum 

jemaat pulang 

Foto : Oktafian (2016)  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

5.1.1 Analisis Bentuk Lagu 

Lagu Jangan Aku Dilalui adalah lagu yang memiliki 16 birama dan 

tergolong ke dalam bentuk 2 bagian dengan pola A (a a‟) dan B (b a‟). Pada 

kalimat A maupun kalimat B lagu ini terdapat sepasang frase anteseden dan frase 

konsekuen, dan ekspresi ketika menyanyikan lagu adalah dengan penghayatan 

Lagu Berkati Persembahanku memiliki 8 birama dan tergolong ke dalam 

lagu bentuk 1 bagian dengan pola A (a a‟). Oleh karena bentuknya yang tergolong 

ke dalam bentuk satu bagian, lagu ini hanya memiliki sepasang frase anteseden 

dan frase konsekuen. Ekspresi dalam menyanyikan lagu ini adalah dengan 

kesungguhan hati. 

Lagu Bapa, Antarlah Kami memiliki 8 birama dan tergolong dalam bentuk 

lagu 1 bagian dengan pola A (a a‟). Lagu ini hanya memiliki sepasang frase 

anteseden dan frase konsekuen, dan ekspresi ketika menyanyikan lagu adalah 

dengan rasa sukacita dan gembira. 

 

5.1.2 Makna Syair Lagu 

 Makna dari lagu Jangan Aku Dilalui adalah tentang permohonan kepada 

Tuhan untuk mendengarkan seruan permohonan dari jemaat, serta pengakuan 

akan Tuhan sebagai satu-satunya harapan yang memberikan kelegaan bagi jemaat. 
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Lagu Berkati Persembahanku adalah lagu yang memiliki makna tentang 

permohonan kepada Tuhan untuk memberkati persembahan yang diberikan 

jemaat, serta berisi pengakuan bahwa Tuhan adalah faktor utama penentu 

keberhasilan usaha jemaat. 

Lagu Bapa, Antarlah Kami memiliki makna tentang permohonan kepada 

Tuhan untuk menyertai jemaat yang sudah selesai beribadah dan akan pulang ke 

rumah masing-masing. Lagu ini juga memiliki makna untuk memohon berkat 

Tuhan, sehingga jemaat pulang dengan membawa berkat dariNya. 

5.2  Saran 

 Dengan dilakukannya penelitian di Gereja Baptis Indonesia Wanamukti 

Semarang tentang penggunaan lagu dalam Buku Nyanyian Pujian, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

(1) Bagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Wanamukti Semarang agar 

memahami makna dari lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah, 

sehingga tercipta interpretasi saat menyanyikan lagu, dan jemaat tidak 

hanya menyanyi namun dapat menghayati lagu tersebut. 

(2) Bagi Tim Musik untuk dapat berlatih dengan baik dan serius supaya 

menolong jemaat ketika membawakan lagu-lagu dalam buku Nyanyian 

Pujian maupun lagu lain, agar dapat terbawa ke dalam suasana musik yang 

membuat jemaat merasa nyaman dalam bernyanyi dan dapat memuji 

Tuhan dengan sungguh-sungguh.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

Pertanyaan berkaitan dengan bentuk lagu dalam buku Nyanyian Pujian. 

Untuk gembala sidang GBI Wanamukti : 

1. Menurut Bapak, apakah jenis aliran musik dalam buku Nyanyian 

Pujian kebanyakan sama atau berbeda? 

2. Menurut Bapak, apakah lagu-lagu dalam Nyanyian Pujian cenderung 

banyak yang panjang atau pendek? 

 

Untuk seksi acara GBI Wanamukti : 

1. Dalam pemilihan lagu di Nyanyian Pujian, apakah ibu memperhatikan 

tingkat kesulitan lagunya? 

2. Menurut ibu, manakah yang lebih mudah, apakah lagu-lagu dalam 

buku Nyanyian Pujian atau lagu-lagu yang dibuat di era modern seperti 

saat ini? 

 

Untuk tim singer GBI Wanamukti : 

1. Sesuaikah tema dengan lagu yang dipilih dalam ibadah? 

2. Bagaimana ekspresi ketika menyanyikan lagu? 

 

 

Pertanyaan berkaitan dengan syair lagu dalam buku Nyanyian Pujian. 

Untuk gembala sidang GBI Wanamukti : 

1. Apa itu buku nyanyian pujian? 

2. Apakah lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian ditulis oleh orang-

orang baptis? 

3. Siapa penulis lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian? 
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4. Siapa yang menerjemahkan lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian 

yang berbahasa asing? 

5. Sejak kapan orang baptis menggunakan buku nyanyian pujian? 

6. Apakah buku nyanyian pujian pernah mengalami revisi? 

7. Mengapa buku nyanyian pujian sampai sekarang masih terus 

digunakan di gereja ini? 

 

Untuk seksi acara GBI Wanamukti : 

1. Apakah lagu-lagu dalam nyanyian pujian banyak digunakan dalam 

ibadah? 

2. Apa alasan ibu untuk tetap menggunakan buku nyanyian pujian 

sebagai referensi pemilihan lagu? 

 

Untuk tim singer GBI Wanamukti : 

1. Apakah saudara memahami makna dari lirik lagu dalam nyanyian 

pujian sebelum menyanyikannya? 

2. Apakah lirik lagu dalam nyanyian pujian masih relevan dengan kondisi 

saat ini? 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Bagaimana kondisi umum lokasi penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

b. Kondisi Lokasi Penelitian 

c. Suasana Lokasi Penelitian 

 

2. Pada saat kegiatan peribadahan 

a. Persiapan ibadah 

b. Tata urutan ibadah 

c. Alat musik yang digunakan dalam ibadah 

d. Keadaan situasi/kondisi saat peribadahan berlangsung 
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Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Pertanyaan berkaitan dengan bentuk lagu dalam buku Nyanyian Pujian. 

Untuk gembala sidang GBI Wanamukti : 

1. Menurut Bapak, apakah jenis aliran musik dalam buku Nyanyian 

Pujian kebanyakan sama atau berbeda? 

kebanyakan sama. 

2. Menurut Bapak, apakah lagu-lagu dalam Nyanyian Pujian cenderung 

banyak yang panjang atau pendek? 

Cenderung pendek. 

 

Untuk seksi acara GBI Wanamukti : 

1. Dalam pemilihan lagu di Nyanyian Pujian, apakah ibu memperhatikan 

tingkat kesulitan lagunya? 

Memperhatikan, tetapi lebih memperhatikan kepada tema untuk 

ibadah daripada tingkat kesulitan lagunya, karena untuk mengatasi 

kesulitan lagu dapat dilakukan dengan mengajari para singer maupun 

MC, namun untuk tema lagu adalah hal yang penting. 

2. Menurut ibu, manakah yang lebih mudah, apakah lagu-lagu dalam 

buku Nyanyian Pujian atau lagu-lagu yang dibuat di era modern seperti 

saat ini? 

Tingkat kemudahan lebih kepada lagu dalam buku nyanyian pujian, 

karena lagu-lagunya dibuat pada waktu lalu, notasi dan iramanya 

lebih mudah, tetapi lebih menarik lagu di masa sekarang ini karena 

lebih sesuai dengan kondisi atau era-nya saat ini. 

 

Untuk tim singer GBI Wanamukti : 

1. Sesuaikah tema dengan lagu yang dipilih dalam ibadah? 

Sesuai, karena memang dalam mempersiapkan tema atau lagu-lagu 

dalam ibadah tidak dilakukan mendadak, tetapi dengan persiapan 
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yang matang, dan bahkan setelah pemilihan lagu masih 

dikoordinasikan dahulu dengan gembala sidang untuk mengecek 

kesesuaiannya antara tema dengan lagu. 

2. Bagaimana ekspresi ketika menyanyikan lagu? 

sangat menghayati, karena ketika kita  menyanyikan pujian, itu berarti 

berkaitan dengan menyembah Tuhan, sehingga secara natural 

ekspresi itu akan timbul. 

 

 

Pertanyaan berkaitan dengan syair lagu dalam buku Nyanyian Pujian. 

Untuk gembala sidang GBI Wanamukti : 

1. Apa itu buku nyanyian pujian? 

Sebuah buku yang dipakai umat baptis untuk ibadah setiap hari 

minggu. 

2. Apakah lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian ditulis oleh orang-

orang baptis? 

Tidak semua lagu dalam buku nyanyian pujian ditulis oleh orang-

orang baptis, namun kebanyakan justru ditulis oleh orang-orang di 

luar baptis. 

3. Siapa penulis lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian? 

Lagu – lagu di dalam buku Nyanyian Pujian sebagian besar 

diciptakan dan ditulis oleh orang asing, sebagian lainnya diciptakan 

dan ditulis oleh orang Kristen Indonesia. 

4. Siapa yang menerjemahkan lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian 

yang berbahasa asing? 

Ada 2 tokoh utama penterjemah buku Nyanyian Pengharapan yang 

merupakan generasi pertama dari buku Nyanyian Pujian, yaitu Bapak 

E. L. Pohan dari Jakarta, dan Drs. Joesoep Hardjowijono dari 

Semarang 

5. Sejak kapan orang baptis menggunakan buku nyanyian pujian? 
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Orang baptis menggunakan buku nyanyian pujian sejak cetakan buku 

pertama kali, yaitu sekitar tahun 1960an. 

6. Apakah buku nyanyian pujian pernah mengalami revisi? 

Pernah, setidaknya mengalami 3 kali revisi sampai saat ini. Dahulu 

bernama Nyanyian Pengharapan tahun 1958, kemudian diperbaiki 

menjadi Pujian Hidup Baru tahun 1977 dan kembali diperbaharui 

dengan nama Nyanyian Pujian. 

7. Mengapa buku nyanyian pujian sampai sekarang masih terus 

digunakan di gereja ini? 

Karena isi syairnya masih relevan dengan kondisi saat ini, sehingga 

gereja ini masih terus menggunakan lagu-lagu dalam buku nyanyian 

pujian, serta semangat keluarga besar untuk menggunakan buku yang 

dipakai leluhur/pendahulu. 

 

Untuk seksi acara GBI Wanamukti : 

1. Apakah lagu-lagu dalam nyanyian pujian banyak digunakan dalam 

ibadah? 

Karena ibadah disini diadakan 2 kali, pagi dan sore, maka lagu NP 

dapat digunakan dengan fleksibel, bisa50% 50%, atau 70% 

kontemporer dan 30% NP dan bahkan bisa juga nyanyian pujiannya 

yang lebih banyak, tergantung oleh tema yang digunakan dalam 

ibadah. 

2. Apa alasan ibu untuk tetap menggunakan buku nyanyian pujian 

sebagai referensi pemilihan lagu? 

Lagu NP dibuat dalam keadaan yang nyata, jadi seringkali, makna 

yang tertuang dalam lagu NP sangat dalam, dan juga syairnya 

dilandasi dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Jadi, menurut saya, 

Nyanyian Pujian harus dipertahankan, dan digunakan dalam lagu 

pujian. 
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Untuk tim singer GBI Wanamukti : 

1. Apakah saudara memahami makna dari lirik lagu dalam nyanyian 

pujian sebelum menyanyikannya? 

Memahami, karena lirik dalam buku nyanyian pujian beberapa sudah 

familiar sehingga kita paham dalam menyanyikannya. 

2. Apakah lirik lagu dalam nyanyian pujian masih relevan dengan kondisi 

saat ini? 

Sangat relevan. Lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian memang berisi 

lagu-lagu yang dibuat sejak jaman dahulu, sudah digunakan sejak 

dahulu, tetapi isi syairnya masih relevan dengan kondisi saat ini. 

  



110 
 

 
 

Lampiran 4 

Data Anggota Jemaat GBI Wanamukti Semarang 

NIA NAMA TGL LAHIR ALAMAT AREA KPW 

          

001 

Pdt. CATUR NUGROHO, 

S.SOS, M.TH 

13 April 1970 SINAR BUKIT ASRI NO. 94 WANAMUKTI 

002 

SRI SUHARJATIN, AMK 25 Nopember 

1971 

SINAR BUKIT ASRI NO. 94 WANAMUKTI 

003 DANIEL SARINO 02 Januari 1945 KETILENG ASRI V NO. 5 KETILENG 

004 SUMIYATI 10 Juli 1953 KETILENG ASRI V NO. 5 KETILENG 

005 SUPARDI NOTO PRAWIRO 06 Juni 1946 GEMAH SARI VI / 103 GEMAH 

006 SUPARMI 17 Maret 1952 GEMAH SARI VI / 103 GEMAH 

007 

SEPTUNUS AMAT SUTOPO 08 September 

1959 

JL. APEL BLUDRU NO. 9 

TLOGOSARI WETAN 

TLOGO MULYO 

008 

APFIA LASINI 08 Juni 1963 JL. APEL BLUDRU NO. 9 

TLOGOSARI WETAN 

TLOGO MULYO 

009 

JOKO PRIHANTORO, S.PD 01 Februari 

1957 

BUMI WANA MUKTI BLOK J1 / 

23 

WANAMUKTI 

010 

MULYANINGTYAS 11 Agustus 

1961 

BUMI WANA MUKTI BLOK J1 / 

23 

WANAMUKTI 

011 

AGUS SUNARYO 07 Agustus 

1965 

PERUM. PONDOK MAJAPAHIT I 

GG NO.1 MRANGGEN 

TLOGO MULYO 

012 

WORO SRI HARTATI 26 September 

1964 

PERUM. PONDOK MAJAPAHIT I 

GG NO.1 MRANGGEN 

TLOGO MULYO 

013 

SUKARSI LABAN 14 Februari 

1937 

KETILENG INDAH BLOK M NO. 

6 

KETILENG 

014 

HANNA ASMUIN 04 Desember 

1950 

JL. LIMAN MUKTI SELATAN I / 

322 

GEMAH 

015 

MARIA SITI LUKIATI 02 September 

1957 

BUMI WANA MUKTI BLOK B2 / 

22 

WANAMUKTI 
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016 

SUWARTI  31 Desember 

1938 

KETILENG INDAH BLOK M NO. 

18 

KETILENG 

017 

SAUDAH 15 Agustus 

1952 KLIPANG BLOK P 4 NO. 14 

KLIPANG 

018 

ASNA MURJATI J 25 Desember 

1930 

BUMI WANA MUKTI BLOK J2 / 

25 

WANAMUKTI 

019 

NEHEMIA DIMAS D 02 Mei 1993 BUMI WANA MUKTI BLOK E1 / 

22 

WANAMUKTI 

020 SELVY PATRESIA SARI 

13 September 

1987 

BUMI WANA MUKTI BLOK J1 / 

23 WANAMUKTI 

021 ANDANG FEBRIANTORO 

02 Februari 

1989 

BUMI WANA MUKTI BLOK J1 / 

23 WANAMUKTI 

022 DJOKO SETYONO 

28 Februari 

1960 

BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

28 WANAMUKTI 

023 PARDJIYEM 

24 Juni 1966 BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

28 WANAMUKTI 

024 ARGA KINASIH 

21 April 1988 BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

28 WANAMUKTI 

025 RORO AYU KINASIH 

01 Juli 1992 BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

28 WANAMUKTI 

026 RATIH KARUNIA KINASIH 

27 Juli 1993 BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

28 WANAMUKTI 

027 

KRISTIANA 

MARGANINGSIH 

16 Maret 1969 BUMI WANA MUKTI BLOK C3 / 

22 WANAMUKTI 

028 

CRISWANTO WISNU 

NUGROHO 

10 Desember 

1991 

BUMI WANA MUKTI BLOK C3 / 

22 WANAMUKTI 

029 IBU SAMSI 

31 Desember 

1962 

BUMI WANA MUKTI BLOK C2 / 

12 WANAMUKTI 

030 DEDI PRANATALI 

20 Desember 

1987 

BUMI WANA MUKTI BLOK C2 / 

12 WANAMUKTI 

031 ANDRIAS PRIYANGGO 

05 April 1992 BUMI WANA MUKTI BLOK C2 / 

12 WANAMUKTI 

032 NAOMI TONI PUJI ASTUTI 

16 Februari 

1956 

BUMI WANA MUKTI BLOK D2 / 

7 WANAMUKTI 
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033 ASTRINA SABATINI 

08 Juli 1995 BUMI WANA MUKTI BLOK D2 / 

21 WANAMUKTI 

034 

ANDREAS BUDI 

HARTONO 

02 Juli 1975 BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

22 WANAMUKTI 

035 

MARIA MEYLANA 

LISAWATI 

28 Mei 1979 BUMI WANA MUKTI BLOK G1 / 

22 WANAMUKTI 

036 INDAH SULISTYOWATI 

07 Nopember 

1962 JL. MUTIARA I  NO. 91 WANAMUKTI 

037 MITHA SEPTY NOVENDA 

16 Nopember 

1988 JL. MUTIARA I  NO. 91 WANAMUKTI 

038 SUPRADJITNO 10 Maret 1949 SAMBIROTO 3 RT 04 WANAMUKTI 

039 GUNARTI 14 Maret 1962 SAMBIROTO 3 RT 04 WANAMUKTI 

040 DESY ASTRIANI 

06 Desember 

1984 SAMBIROTO 3 RT 04 WANAMUKTI 

041 NUGROHO ADI S 16 Maret 1988 SAMBIROTO 3 RT 04 WANAMUKTI 

042 GUNADI CAHYO 

19 Desember 

1980 

PERUM. KORPRI JL. KUNIR 5 

RT. 05 RW. 08 WANAMUKTI 

043 VINA WIDOWATI 

06 Desember 

1984 

PERUM. KORPRI JL. KUNIR 5 

RT. 05 RW. 08 WANAMUKTI 

044 SUSILOWATI 

16 Juli 1958 TULUS HARAPAN BLOK B 9 NO. 

1 KETILENG 

045 

DIDIMUS 

SURYANINGPROJO 

02 April 1989 TULUS HARAPAN BLOK B 9 NO. 

1 KETILENG 

046 ADI KRISTYONO 

03 Februari 

1982 

JL. KETILENG ASRI VI / E-92 

RT.05 RW.11 KETILENG 

047 DEWI NOVITA SARI 

09 Nopember 

1983 

JL. KETILENG ASRI VI / E-92 

RT.05 RW.11 KETILENG 

048 YOHANES SUTIYONO 

12 Desember 

1967 

KETILENG INDAH BLOK M NO. 

284 KETILENG 

049 BEKTI IRAWATI 

04 Februari 

1976 

KETILENG INDAH BLOK M NO. 

284 KETILENG 

050 JAROT PRIYATNO 24 Januari 1978 KETILENG BLOK I NO. 4 KETILENG 

051 LISA KURNIAWATI 

06 September 

1976 KETILENG BLOK I NO. 4 KETILENG 
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052 STEFANUS AGUSTINUS W 

12 Agustus 

1969 

KETILENG INDAH BLOK K NO. 

184 KETILENG 

053 SITI PONIAH 

05 September 

1976 

KETILENG INDAH BLOK K NO. 

184 KETILENG 

054 FREDERIK D. W 

17 Februari 

1963 

KETILENG INDAH BLOK N NO. 

146 KETILENG 

055 ASRI REJEKI D. W 

22 April 1967 KETILENG INDAH BLOK N NO. 

146 KETILENG 

056 

AMANDA MARIANA 

WATTIMURY 

02 Agustus 

1995 

KETILENG INDAH BLOK N NO. 

146 KETILENG 

057 GURUH SETYAWAN 

02 April 1972 PERUM. KETILENG INDAH 

BLOK 0 / 61 RT. 12 RW. 13 KETILENG 

058 MARTINA SRIWAHYUNI 

07 Oktober 

1972 

PERUM. KETILENG INDAH 

BLOK 0 / 61 RT. 12 RW. 13 KETILENG 

059 BENNY ADRIJANTO 

13 Oktober 

1956 

TULUS HARAPAN BLOK A 3 NO. 

2 KETILENG 

060 

TUNJUNG PURI 

CHRISTANTY 

09 September 

1993 

TULUS HARAPAN BLOK A 3 NO. 

2 KETILENG 

061 ARIL SUHARI 

03 Juni 1964 JL. KUKILO MUKTI SELATAN 

NO. 144 PEDURUGAN KIDUL GEMAH 

062 

IRENNE IIN 

INDARTINGSIH 

30 Agustus 

1965 

JL. KUKILO MUKTI SELATAN 

NO. 144 PEDURUGAN KIDUL GEMAH 

063 

GAMALIEL ANDREA 

TIANDIKA PUTRA 

14 Nopember 

1992 

JL. KUKILO MUKTI SELATAN 

NO. 144 PEDURUGAN KIDUL GEMAH 

064 SUGINI 02 Juni 1971 AMPOSARI RT. 03 RW. 06 GEMAH 

065 WAHYU SANTOSO 

26 September 

1965 

JL. PRASETYA ABDI BANGSA 

NO. 67 GEMAH 

066 MARIA NURWATI 

13 Januari 1971 JL. PRASETYA ABDI BANGSA 

NO. 67 GEMAH 

067 

OKTAFIAN HARYS 

SAPUTRA 

04 Oktober 

1994 

JL. PRASETYA ABDI BANGSA 

NO. 67 GEMAH 

068 MULYANI 

13 Desember 

1961 SINAR MUSTIKA NO. 7 KETILENG 

069 CANDRA ADITAMA 03 September SINAR MUSTIKA NO. 7 KETILENG 
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1983 

070 BAYU YUDHA DWITAMA 

28 Agustus 

1987 SINAR MUSTIKA NO. 7 KETILENG 

071 SATRIA DAYA TRITAMA 

16 September 

1990 SINAR MUSTIKA NO. 7 KETILENG 

072 

ANGGORO PUTRO 

PAMUNGKAS 

16 Mei 1992 

SINAR MUSTIKA NO. 7 KETILENG 

073 LISTYANINGSIH 

10 Agustus 

1961 KLIPANG BLIK U 7 NO. 12 KLIPANG 

074 

ANDREAS OKKY 

PRAYUDA 

21 Oktober 

1993 KLIPANG BLIK U 7 NO. 12 KLIPANG 

075 ARIYATI MUKTI RAHAYU 04 Januari 1989 KLIPANG BLOK P 4 NO. 14 KLIPANG 

076 SAMUEL MINTARSO 31 Januari 1950 KLIPANG PERMAI I NO. KLIPANG 

077 LOUISE WINARSIH 

10 Desember 

1955 KLIPANG PERMAI I NO. KLIPANG 

078 EYANG PARMAN 07 Juli 1930 KLIPANG PERMAI I NO. 343 KLIPANG 

079 DHITA ONA PUTRA 

22 Desember 

1993 

JL. AFA 1 NO. 37 PERUM. AFA 

PERMAI KLIPANG 

080 EYANG JONO 22 Mei 1932   KLIPANG 

081 SUKINI 

11 September 

1935   KLIPANG 

082 

HERU CATUR 

KURNIAWAN 

12 Nopember 

1986 

JL. APEL BLUDRU NO. 9 

TLOGOSARI WETAN TLOGO MULYO 

083 

NOVILADELFIA DIAN 

ESTETIKA 

11 Nopember 

1983 

JL. APEL BLUDRU NO. 9 

TLOGOSARI WETAN TLOGO MULYO 

084 

FIRDAUS DIAN 

KRISTANTYO 

10 April 1988 JL. APEL BLUDRU NO. 9 

TLOGOSARI WETAN TLOGO MULYO 

085 OKTAVIANA GUSTINAR 

04 Oktober 

1988 BLEDAK ANGGUR 4 NO 11 TLOGO MULYO 

086 

WILLIAM IMMANUEL 

KUMAMBOW 

07 Desember 

1989 BLEDAK ANGGUR 4 NO 11 TLOGO MULYO 

087 MUHAMMAD FAUZI 

26 Desember 

1974 PERUM. DINAR MAS 16 NO. 16 

DINAR & 

PUDING 

088 ESTHER MAHARANI 25 Juni 1980 PERUM. DINAR MAS 16 NO. 16 DINAR & 
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PUDING 

089 BP KURNIAWAN 

18 Agustus 

1949 BUKIT KENCANA JAYA BP 29 WANAMUKTI 

090 IBU KURNIAWAN - BUKIT KENCANA JAYA BP 29 WANAMUKTI 

091 MARTINA SRI LESTARI 

25 Januari 1975 BUMI WANA MUKTI BLOK B2 / 

23 WANAMUKTI 

092 WINOTO ADI 

03 Maret 1975 BUMI WANA MUKTI BLOK B2 / 

23 WANAMUKTI 

093 KRISTIONO 

05 Desember 

1977 AMPOSARI RT. 07 RW. 03 GEMAH 

094 YOHANA SINEM 18 Juli 1979 AMPOSARI RT. 07 RW. 03 GEMAH 

095 SRI WURYANTI 

29 Desember 

1956 

BUMI WANA MUKTI BLOK A2 / 

6 WANAMUKTI 

096 

PRAMUSINTO KOES DWI 

A 

02 Nopember 

1982 GEMAH SARI 118 GEMAH 

097 YULI KRISTINA SUSANTO 12 Juli 1983 GEMAH SARI 118 GEMAH 

098 HESTI ARYA SANTI 

27 Nopember 

1987 

JL. BLEDAK KANTIL 5 NO. 15 

TLOGOSARI TLOGO MULYO 

099 EKO JOKO PURNOMO 

19 Mei 1971 BUMI WANA MUKTI BLOK E1 / 

22 WANAMUKTI 

100 ESTER SRI TITIK UTAMI 

11 Februari 

1966 

BUMI WANA MUKTI BLOK E1 / 

22 WANAMUKTI 

101 

NATANAEL DIAN 

TRINUGROHO 

06 Desember 

1996 

JL. APEL BLUDRU NO. 9 

TLOGOSARI WETAN TLOGO MULYO 

102 IRA TRANSISKA 

12 Januari 1996 BUMI WANA MUKTI BLOK J1 / 

23 WANAMUKTI 

103 BAGOES ADHY PRABOWO 

10 April 1996 TULUS HARAPAN BLOK A 3 NO. 

2 KETILENG 

104 

BAYU SUMARGONO HADI 

PRAYITNO 

31 Maret 1996 

AMPOSARI RT. 03 RW. 06 GEMAH 

105 

ERWIENA TESSA 

AYUHINTA PAWESTRI 

11 Januari 1997 JL. LIMAN MUKTI SELATAN I / 

322 GEMAH 

106 RONALTA WIDIARTO 

04 Agustus 

1997 

KETILENG INDAH BLOK K NO. 

184 KETILENG 
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107 ELISA SATYANINGRUM 

  JL. BUMI WANAMUKTI BLOK E 

1 NO. 24 - 28 WANAMUKTI 

108 AMBAR SETYOWATI     WANAMUKTI 

109 CANDRA EKA YUDA 14 April 1995 PERUM PERMATA BIRU R 17 DINAR 



117 
 

 
 

Lampiran 5 

Daftar Pujian Kebaktian GBI Wanamukti Semarang 

 

 

 

1. Kebaktian Umum I ( 24 April 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : BagiMu Pujian 

b. Pujian Pemuliaan   : Bangkit S‟rukan Nama Yesus 

c. Pujian Syafaat   : Jangan Aku Dilalui (NP 129) 

d. Pujian Tema   : Mari Hai Wanita (NP 346) 

e. Pujian Persembahan  : Engkau Baik 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Penuhi S‟karang Tuhan 

g. Pujian Respon   : Selidiki Aku 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

2. Kebaktian Umum II ( 24 April 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Oleh Kuasa DarahMu 

b. Pujian Pemuliaan   : Satu Hal Telah Kuminta 

c. Pujian Syafaat   : Tuhan Pasti Sanggup 

d. Pujian Tema   : Mari Hai Wanita (NP 346) 

e. Pujian Persembahan  : Kau Mencari Intankah? (NP 202) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Mari Masuk Hatiku 

g. Pujian Respon   : Semua Baik 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

3. Kebaktian Umum I ( 1 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : S‟bab Kau Besar 

b. Pujian Pemuliaan   : Mari Kita Semua 

c. Pujian Syafaat   : Kau Bapaku Yang Baik 

d. Pujian Tema   : Percaya, Patuh (NP 247) 

e. Pujian Persembahan  : Berkati Persembahanku (NP 359) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Bapa, Karuniakan Sebuah Hati 

g. Pujian Respon   : Walau Seribu Rebah 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

4. Kebaktian Umum II ( 1 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Walau „ku tak Dapat Melihat 

b. Pujian Pemuliaan   : Kut‟rima Janji Allah 

c. Pujian Syafaat   : Kekuatan Hatiku 

d. Pujian Tema   : Percaya, Patuh (NP 247) 
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e. Pujian Persembahan  : Tiada Terukur 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Jadi SepertiMu 

g. Pujian Respon   : Segala Perkaraku 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

5. Kebaktian Umum I ( 8 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Kumasuk Ruang Mahakudus 

b. Pujian Pemuliaan   : Allah Sumber Kuatku 

c. Pujian Syafaat   : Kau Bapaku yang Baik 

d. Pujian Tema   : Hanya PadaMu Tuhan 

e. Pujian Persembahan  : Sungguh „ku Bangga Bapa 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Jiwaku MerindukanMu 

g. Pujian Respon   : Yesus Aku Percaya 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

6. Kebaktian Umum II ( 8 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : BagiMu Pujian 

b. Pujian Pemuliaan   : Nyanyi Bagi Dia 

c. Pujian Syafaat   : Jangan Aku Dilalui (NP 129) 

d. Pujian Tema   : Hanya PadaMu Tuhan 

e. Pujian Persembahan  : B‟ri Yang Terbaik (NP 299) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Bagaikan Tanah Kering 

g. Pujian Respon   : Bagi Tuhan 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

7. Kebaktian Umum I ( 15 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Ujilah Aku Tuhan 

b. Pujian Pemuliaan   : Kaulah Kuatku 

c. Pujian Syafaat   : BersamaMu Bapa 

d. Pujian Tema   : Hidup Lebih Dekat PadaMu 

e. Pujian Persembahan  : Berkati Persembahanku (NP 359) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Bagaikan Tanah Kering 

g. Pujian Respon   : Selidiki Aku 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

8. Kebaktian Umum II ( 15 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Mahabesar. O Tuhanku (NP 17) 

b. Pujian Pemuliaan   : Bangkit S‟rukan Nama Yesus 

c. Pujian Syafaat   : Seperti Pelangi Sehabis Hujan 

d. Pujian Tema   : Hidup Lebih Dekat PadaMu 
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e. Pujian Persembahan  : Sungguh „ku Bangga Bapa 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Bagaikan Bejana 

g. Pujian Respon   : Doa Orang Benar 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

9. Kebaktian Umum I (22 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Dalamnya KasihMu Bapa 

b. Pujian Pemuliaan   : Yesusku Dahsyat 

c. Pujian Syafaat   : Tuhan Pasti Sanggup 

d. Pujian Tema   : Aku Bertekad (NP 130) 

e. Pujian Persembahan  : Mari Kumpulkan (NP 291) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Ini Aku BejanaMu 

g. Pujian Respon   : Kar‟na SalibMu 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

10. Kebaktian Umum II ( 22 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : S‟bab Kau Besar 

b. Pujian Pemuliaan   : Kaulah Kuatku 

c. Pujian Syafaat   : Jangan Aku Dilalui (NP 129) 

d. Pujian Tema   : Aku Bertekad 

e. Pujian Persembahan  : Berkati Persembahanku (NP 359) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Mari Masuk Hatiku 

g. Pujian Respon   : Arti KehadiranMu 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

11. Kebaktian Umum I ( 29 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : S‟perti Bapa Sayang AnakNya 

b. Pujian Pemuliaan   : Nyanyi Bagi Dia 

c. Pujian Syafaat   : Kami Perlu Kau Tuhan 

d. Pujian Tema   : B‟ri Iman Teguh (NP 261) 

e. Pujian Persembahan  : Persembahanku 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Kusiapkan Hatiku Tuhan 

g. Pujian Respon   : Kehendak Tuhan Laksanakan (NP 

241) 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

12. Kebaktian Umum II ( 29 Mei 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti  : Sangat Besar Anug‟rahNya (NP 

119) 

b. Pujian Pemuliaan   : Allah Sumber Kuatku 
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c. Pujian Syafaat   : Kau Bapaku Yang Baik 

d. Pujian Tema   : B‟ri Iman Teguh (NP 261) 

e. Pujian Persembahan  : Berkat Anak Cucu 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Ini Aku BejanaMu 

g. Pujian Respon   : Segala Perkaraku 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

13. Kebaktian Umum I ( 5 Juni 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Kumasuk Ruang Mahakudus 

b. Pujian Pemuliaan   : Lebih Dari Pemenang 

c. Pujian Syafaat   : Tuhan Pasti Sanggup 

d. Pujian Tema   : Mengikut Yesus Keputusanku (NP 

143) 

e. Pujian Persembahan  : Berkati Persembahanku (NP 359) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Bagaikan Tanah Kering 

g. Pujian Respon   : Bagi Tuhan, Tak Ada Yang 

Mustahil 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

14. Kebaktian Umum II ( 5 Juni 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Ujilah Aku Tuhan 

b. Pujian Pemuliaan   : Allah Sumber Kuatku 

c. Pujian Syafaat   : Kami Perlu Kau Tuhan 

d. Pujian Tema   : Mengikut Yesus Keputusanku (NP 

143) 

e. Pujian Persembahan  : Persembahanku 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Saat Ini Saat Indah 

g. Pujian Respon   : Jadikan Yesus Tuhanmu (NP 134) 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 

 

15. Kebaktian Umum I ( 12 Juni 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : Bapa Engkau Sungguh Baik 

b. Pujian Pemuliaan   : Hatiku Percaya 

c. Pujian Syafaat   : Jangan Aku Dilalui (NP 129) 

d. Pujian Tema   : Hai Kristen, Pujilah (NP 37) 

e. Pujian Persembahan  : Engkau Baik 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Bapa Karuniakan Sebuah Hati 

g. Pujian Respon   : Ku „tak Akan Menyerah 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 
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16. Kebaktian Umum II ( 12 Juni 2016 ) 

a. Pujian Panggilan Berbakti : BagiMu Pujian 

b. Pujian Pemuliaan   : Jangan Lelah 

c. Pujian Syafaat   : BersamaMu Bapa 

d. Pujian Tema   : Hai Kristen, Pujilah (NP 37) 

e. Pujian Persembahan  : Berkati Persembahanku (NP 359) 

f. Pujian Pengantar Khotbah : Kusiapkan Hatiku Tuhan 

g. Pujian Respon   : Dia Sanggup 

h. Nyanyian Berkat   : Bapa, Antarlah Kami (NP 360) 
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Lampiran 6 

Teks Lagu “Jangan Aku Dilalui” NP 129 
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Lampiran 7 

Teks Lagu “Berkati Persembahanku” NP 359 
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Lampiran 8 

Teks Lagu “Bapa, Antarlah Kami” NP 360 
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Lampiran 9 

Sampel Panduan Ibadah Kebaktian Umum I 

Panduan Kebaktian Umum I 24 April 2016 

UraianAcara 

Pengumuman. 
Saat Teduh (Sidang Jemaat Masih Duduk) 
1Mari kita masuk saat teduh. Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam 
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau 
menyembah Tuhan oleh karena kebaikanNya kepada kita. KasihNya begitu 
dalam kepada kita, bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita 
orang berdosa. Mari kita mu menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. 
(MUSIK MULAI MENGALUN) 
Pujian Panggilan Berbakti.  Bagimu Pujian 

Dihati-Mu terukir namaku 
Dimata-Mu terlukis wajahku 
Bukan kar'na kuat gagahku 
Namun hanya kar'na Kemurahan-Mu 
 
Meski terkadang aku terjatuh  
Tak pernah lelah Kau hampiriku 
Memeluk'ku dengan cinta-Mu 
Betapa besar mulia kasih-Mu 
 
Reff : 
Bagi-Mu Tuhan s'gala pujian 
Hormat kemuliaan 
Tiada ternilai salib-Mu Tuhan 
Sungguh berharga Engkau Yesus 

Panggilan Berbakti, --- --- 

2.Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab Dialah 
Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, 
sekiranya kamu mendengar suara-Nya! 

Pujian Panggilan Berbakti 
Doa Pembukaan 
Pujian Pemuliaan. Bangkit Srukan Nama Yesus 
KITA MASIH BERDIRI. . . . . . (MUSIK  MULAI MENGALUN) 
3.. Mari kitabersukacitadenganmenyerukannamaYesus, karenadialahTuhan 
yang mengalahkansegalatipudayaiblis, Mari kita pujikan bangkit srukan nama 
Yesus 

Bangkit S"rukan nama Yesus 
Maju nyatakan kuasa-Nya 
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Kita buat iblis gemetar 
Kalahkan tipu dayanya 
Dengan kuasa nama-Nya 
 
Reff : 
Nama Yesus menara yang kuat 
Nama Yesus kota benteng yang teguh 
Nama Yesus kalahkan semua musuh 
Nama Yesus diatas segalanya 

Pembacaan Firman Tuhan : Filipi 2:5-11 
SILAKAN DUDUK KEMBALI.–-()-- 
DIBERKATILAH ORANG YANG MERENUNGKAN FIRMAN TUHAN SIANG DAN 
MALAM. 
Pujian Syafaat.NP 129 Jangan Aku Dilalui 
. . . . . . (MUSIK  MULAI MENGALUN) 
4.Jangan Aku Dilalui ya Tuhan, aku berseru kepadaMu, dan aku ingin 
meletakkan setiap pergumulanku ke dalam tangan kuasaMu. Aku percaya 
bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap seru doaku, dan 
menjawabnya sesuai kehendakMu... .MARI KITA PUJIKAN  . .  

Jangan aku dilalui, Aku berseru;  
Orang lain Tuhan singgahi;  Jangan t’rus lalu. 
 
Koor:  
Tuhan Yesus, Aku berseru; 
Orang lain Tuhan singgahi; Jangan t’rus lalu,  
 
Di depan takhta rahmatMu Aku menyembah; 
Jadikan teguh imanku; Tuhan, tolonglah! (Koor) 
 
Hanya satu harapanku: KaruniaMu; 
Hatiku yang hancur luluh Jadikan sembuh. (Koor) 
 
Kau lebih dari s’galanya, Sumber hidupku; 
Baik di surga, baik di bumi, Siapa bandingMu? (Koor) 

Doa Syafaat 
KAMI PERSILAKAN Ibu SarinoUNTUK MEMIMPIN DOA SYAFAAT.  
PujianTema. NP 346 Mari Hai Wanita 
. . . . .  (MUSIK MULAI MENGALUN) 
5.Mari hai wanita bangkit dan majulah menjadi saksi Allah didunia ini, jadilah 
wanita yang baik yang selalu menuruti kebenaran Firman Allah. KITA BERDIRI 
BERSAMA. 

Mari hai wanita b'ritakan kasihNya yang mulia 
Kristus anak Allah Kristus tetap jaya 
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Kristus t'rang dunia kita puja 
 
Mari para ibu dan putra putrimu puji Dia 
Dan bagi yang penat yang berbeban berat 
Bagi orang sesat minta doa 
 
Marilah tabah t'rus nyanyikan hal Kristus 
Yang 'kan datang, bila kau bertemu 
Tuhan dan Rajamu, 'Kan memb'ri padamu damai senang 
 
Jikalau waktunya akhir zaman tiba di dunia 
Kristus harapanmu, Juru Selamatmu 
Pemb'ri pahalamu yang mulia 

Ayat Kencana 
KITA MASIH TETAP BERDIRI...... 

6.Kita tahusekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah (Roma 8:28) 

MOTTO 2016 
MENJADI KELUARGA YANG HIDUP DENGAN DOA, 

BERTUMBUH DENGAN FIRMAN TUHAN, 
DEWASA DALAM PERSEKUTUAN  

 
Pujian Persembahan: Engkau Baik 
SILAKAN DUDUK KEMBALI.  . . . .  (MUSIK MULAI MENGALUN) 
7Engkau baik Tuhan didalam setiap hidup kami, karena itu kami ingin 
memberikan yang terbaik pada-Mu, Mari kita nyatakan dengan pujian Engkau 
Baik 
Dihadapan kemegahan-Mu  

Kudatang menyembah-Mu 

Membawa hatiku 

Membawa hidupku 

Kuteringat kasih setia-Mu 

Didalam setiap langkahku 

Sungguh Engkau baik 

Di dalam hidupku 

Reff : 

Engkau baik teramat baik 2x 

Ayat Persembahan  
8. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah 
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, 
firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-
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tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 
SAYA PERSILAHKAN Ibu Asti dan Ibu LisaUNTUK MEMBANTU MELAYANI 
PERSEMBAHAN DAN PERPULUHAN. DOA DIPIMPIN OLEH Ibu Eko 
Saat Persembahan 
Pujian Pengantar Khotbah.Pnuhi Skarang Tuhan 
(MUSIK MULAI MENGALUN) 
9... Mari kita mendengarkan kebenaran Firman Tuhan agar kita selalu 
dipenuhi oleh kebenaran Firman Tuhan. Sehingga kita bisa mereguk kesejukan 
air hidup Tuhan. Mari kita pujikan penuhi skarang Tuhan 

Penuhi s’karang Tuhan 
Penuhilah hidupku 
Hatiku bagai tanah gersang 
Merindukan jamahan Roh Suci 
Hidupku bagai bejana 
Kubawa ke sungai-Mu Tuhan 
Ingin kureguk kesejukan 
Air hidup-Mu Tuhan 
Reff : 
Penuhi aku sekarang 
Penuhilah hidupku 
Hanya Engkau yang kurindu 
Jamahlah hidupku Tuhan 

Khotbah : Para Perempuan Pemandu 
Nyanyian Keputusan:Selidiki Aku 

Selidiki aku lihat hatiku 
Apakahku sungguh mengasi-Mu Yesus 
Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku 
Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu 
Reff 
Tlah kulihat kebaikan-Mu 
Yang tak pernah habis dihidupku 
Ku berjuang sampai akhirnya 
Kaudapati aku tetap setia 

Doa Berkat   

Nyanyian Berkat : NP 360 Bapa, Antarlah Kami 
Bapa, antarlah kami, pulang ke rumah lagi 
B’rilah kami berkatMu, dan curahkan kasihMu. Amin 
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Lampiran 10 

Sampel Panduan Ibadah Kebaktian Umum II 

Panduan Kebaktian Umum II 24 April 2016 

UraianAcara 

Pengumuman. 
Saat Teduh (Sidang Jemaat Masih Duduk) 
1 Mari kita masuk saat teduh. Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam 
Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur karena kita memiliki Allah yang 
sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, dan 
menaikan pujian kita kepadaNya, karena Dia Allah yang layak untuk dipuji. . . 
(MUSIK MULAI MENGALUN) 
Pujian Panggilan Berbakti. Oleh Kuasa DarahMu 

saat ku masuk kehadiratMU, 
bawa persembahan ke tempat kudusMU, 
pujian kunaikkan sembah kuberikan, 
bagiMU Allah yang mulia. 
 
Kau layakkanku menghampiriMU, 
melihat tahta kemuliaanMU Tuhan, 
pujian kunaikkan sembah kuberikan, 
bagiMu Allah yang mulia. 
 
oleh kuasa darahMU, 
Kau t'lah tebus dosaku, 
kekudusanMU melingkupiku, 
kasihMU mengalir, 
memulihkan hidupku, 
sungguh besar anug'rahMU, 
Kau s'lamatkan hidupku, 
kumenjadi ciptaan yang baru, 
oleh kuasa darahMU. 

Panggilan Berbakti, --- --- 

2. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab 
Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, 
sekiranya kamu mendengar suara-Nya! 

Pujian Panggilan Berbakti 
Doa Pembukaan 
Pujian Pemuliaan. Satu Hal Telah Kuminta 
KITA MASIH BERDIRI. . . . . . (MUSIK  MULAI MENGALUN) 
3.Mari kita menikmati kasih-Nya dan menyatakan kemuliannya dengan 
pujian ini. Mari kita pujikan satu hal telah kuminta kepada Tuhan 
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Satu hal telah kuminta kepada Tuhan 
Itulah yang kuingini 
Diam di rumah Tuhan seumur hidupku 
Menyaksikan kemurahan Tuhan 
 
Dan menikmati bait-Nya 
Dan menikmati kuasa-Nya 
Dan menikmati kasih-Nya 
Dan menikmati Firman-Nya 

Pembacaan Firman Tuhan : Kejadian 2:18-25 
SILAKAN DUDUK KEMBALI. 
DIBERKATILAH ORANG YANG MERENUNGKAN FIRMAN TUHAN SIANG DAN 
MALAM. 
Pujian Syafaat.Tuhan Pasti Sanggup 
. . . . . . (MUSIK  MULAI MENGALUN) 
4.Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kita, mari kita terus berharap 
pada-Nya karena dia sanggup menolong setiap kitaMARI KITA PUJIKAN  . .  

Kuatkanlah hati-Mu, Lewati setiap persoalan 
Tuhan Yesus slalu menopang-Mu 
Jangan berhenti harap pada-Nya 
Reff : 
Tuhan Pasti Sanggup 
Tangan-Nya tak kan terlambat tuk mengangkatmu 
Tuhan masih sanggup 
Percayalah dia tak tinggalkanmu 

Doa Syafaat 
KAMI PERSILAKAN Ibu SutopoUNTUK MEMIMPIN DOA SYAFAAT.  
PujianTema.  NP 346Mari hai wanita 
. . . . .  (MUSIK MULAI MENGALUN) 
5. Mari hai wanita bangkit dan majulah menjadi saksi Allah didunia ini, 
jadilah wanita yang baik yang selalu menuruti kebenaran Firman Allah.  KITA 
BERDIRI BERSAMA. 

Mari hai wanita b'ritakan kasihNya yang mulia 
Kristus anak Allah Kristus tetap jaya 
Kristus t'rang dunia kita puja 
 
Mari para ibu dan putra putrimu puji Dia 
Dan bagi yang penat yang berbeban berat 
Bagi orang sesat minta doa 
 
Marilah tabah t'rus nyanyikan hal Kristus 
Yang 'kan datang, bila kau bertemu 
Tuhan dan Rajamu, 'Kan memb'ri padamu damai senang 
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Jikalau waktunya akhir zaman tiba di dunia 
Kristus harapanmu, Juru Selamatmu 
Pemb'ri pahalamu yang mulia 

Ayat Kencana 
KITA MASIH TETAP BERDIRI...... 

6.. Kita tahusekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah (Roma 8:28) 

MOTTO 2016 
MENJADI KELUARGA YANG HIDUP DENGAN DOA, 

BERTUMBUH DENGAN FIRMAN TUHAN, 
DEWASA DALAM PERSEKUTUAN 

 
Pujian Persembahan : KauMencariIntankah 
SILAKAN DUDUK KEMBALI.  . . . .  (MUSIK MULAI MENGALUN) 
7Mari memberi persembahan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan, karena 
Tuhan telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Mari kita akan 
mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan 
Kau mencari intankah, guna tajuk mahkota? 

Ingat dalam limbahan ada intan berharga 

 

Reff: 

Cari intan dan pertama 

Jiwa bagi Tuhanmu 

Persembahkan kepadaNya, Guna tajuk Rajamu 

 

O dengarkan jeritan jiwa-jiwa yang sesat,  

B'rikanlah pertolongan bagi orang yang penat 

 

Bawa pada Tuhanmu, Intan yang disucikan 

Oleh korban darahNya jadi intan pilihan 

 

Bila masuk surga k'lak kita jumpa penebus 

Tampak intan cemerlang pada tajuk Sang Kristus 

 

Ayat Persembahan  
8.Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan 
dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai 
hidup yang kekal dari Roh itu. Karena setiap orang yang mempunyai, 
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak 
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mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 
SAYA PERSILAHKAN Ibu Joko P dan Ibu Joko SUNTUK MEMBANTU 
MELAYANI PERSEMBAHAN DAN PERPULUHAN. DOA DIPIMPIN OLEH Ibu 
Harto 
Saat Persembahan 
Pujian Pengantar Khotbah. Mari Masuk Hatiku 
(MUSIK MULAI MENGALUN) 
9... Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman 
Tuhan, mari kita nyatakan dengan pujian mari masuk 

Mari masuk, mari masuk 
Masuk hatiku, ya Yesus 
Datang segra dan tinggalah 
Dalam hatiku, ya Yesus 

Khotbah : Perempuan Pertama : Hawa 
Pujian Respon : Semua Baik 

Dari semula tlah kau tetapkan 
Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan 
Rencana indah tlah kau siapkan 
Bagi Masa depanku yang penuh harapan 
 
Semua Baik, semua baik 
Apa yang tlah kau perbuat didalam hidupku 
Semua baik sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku 
Berarti 

Doa Berkat  : Pdt Catur Nugroho 

Nyanyian Berkat : NP 360 Bapa, Antarlah Kami 
Bapa, antarlah kami, pulang ke rumah lagi 
B’rilah kami berkatMu, dan curahkan kasihMu. Amin 



133 
 

 
 

Lampiran 11 

Foto – Foto 

Alat musik yang digunakan dalam ibadah 

Suasana mimbar sebelum ibadah  
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Petugas mimbar 

Jemaat memuji Tuhan  
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 

 


