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Abstrak
Lagu The Majesty and Glory of Your Name diciptakan oleh Tom Fettke pada tahun
1986. Lagu The Majesty and Glory of your Name merupakan sebuah lagu bertemakan keagamaan
yang diciptakan pada jaman Modern, dan terkenal pada tahun tersebut. Lagu ini menceritakan
tentang kehidupan di dunia bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari ALLAH sebagai
pencipta dan manusia harus menjaga dan memasyhurkanNya. Dari segi bentuk penyajian musik
lagu The Majesty and Glory of Your Name ada beberapa versi yang diaransemen, yang pertama
terdiri dari instrumentalia (menggunakan alat-alat musik saja), vokal (suara manusia), dan
penggabungan dari keduanya. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan di dunia bahwa semua
yang ada di dunia ini berasal dari ALLAH sebagai pencipta. Lagu Majesty and Glory of Your Name
pada partitur vokal dan piano, adapun pengembangan motif dilakukan dengan tehnik harafiah,
sekwens, Inversion dan frase.. Penelitian ini peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif.
Keyword: Analisa, Struktur Musik, Lagu, Tom Fettke
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Pendahuluan
Lagu The Majesty and Glory of Your Name diciptakan oleh Tom Fettke pada
tahun 1986. Lagu The Majesty and Glory of your Name merupakan sebuah lagu
bertemakan keagamaan yang diciptakan pada jaman Modern, dan terkenal pada tahun
tersebut. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan di dunia bahwa semua yang ada di
dunia ini berasal dari ALLAH sebagai pencipta dan manusia harus menjaga dan
memasyhurkanNya. (Sinulingga:2013:53) Liriknya diambil dari Mazmur 8. Lagu
The Majesty and Glory of your Name ini dapat dinyanyikan sebagai lagu komuni
pada hari besar Tuhan, Raja semesta alam, masa paskah, atau masa ibadah biasa.
Lagu ini sangat terkenal dan sejak diciptakan sampai saat ini sudah terjual lebih dari 3
juta copy.
Dari segi bentuk penyajian musik lagu The Majesty and Glory of Your
Name ada beberapa versi yang diaransemen, yang pertama terdiri dari instrumentalia
(menggunakan alat-alat musik saja), vokal (suara manusia), dan penggabungan dari
keduanya. Instrumentalia biasanya disusun dalam formasi solo, ensambel, musik
kamar (chamber music), band, atau orkestra, sedangkan musik vokal juga dapat
disusun dalam formasi solo, duet, trio, kwartet, kwintet, atau paduan suara (koor).
Kemudian pada perkembangan selanjutnya formasi penyajian musik dapat
merupakan penggabungan antara instrumental dan vokal sebagaimana halnya dengan
nyanyi solo, duet, trio, kwarted, dan paduan suara dengan menggunakan iringan
melalui ragam alat musik. Lagu The Majesty and Glory of Your Name yang dianalisa
dalam skripsi ini dengan format vokal dan iringan piano.
Tom Fettke adalah seorang komponis paduan suara yang lahir pada tanggal 24
Agustus 1932 di BrenntWood, Tennesse. Karirnya di bidang musik sebagai seorang
arranger dan produser musik bagi gereja Kristen Kontemporer. Selain itu, beliau
sebagai pencipta musik dan editor senior The Himne untuk perayaan. ( Sinulingga:
2013,hal.57).
Analisa ialah proses mengurangi kompleksitas suatu gejala rumit
sampai pada pembahasan bagian-bagian paling elementer atau bagianbagian paling sederhana. (Chaplin, 2000 : 25). Pendapat lain, Keraf (1981 :
60), analisis adalah suatu cara membagi-bagi objek penelitian ke dalam
komponen-komponen yang membentuk satu bagian utuh. Secara umum
dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1988 : 19) dijelaskan bahwa
analisis adalah memeriksa suatu masalah untuk menemukan semua unsurunsur yang bersangkutan.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisa dalam musik
adalah cara mengurai sebuah karya musik melalui proses membagi-bagi
objek penelitian
(karya musik) ke dalam komponen-komponen
hingga
sampai pada pembahasan bagian-bagian paling elementer untuk menemukan
unsur-unsur musik yang tersusun dalam elemen- elemen musik sehingga
membentuk satu bagian utuh. Hal yang perlu diperhatikan di sini, seperti yang
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dituliskan Prier dalam bukunya Ilmu Bentuk Musik, bahwa dalam ilmu analisis
musik terdapat kecenderungan memotong dan memperhatikan
detil sambil
melupakan keseluruhan dari sebuah karya musik, hingga hilang nilai
kesenian dan keindahannya. Seharusnya cara yang dilakukan ialah dengan
tetap memandang keseluruhan lagu; awal dan akhir dari sebuah lagu,
titik koma, gelombang naik turun serta tempat puncaknya, hingga dapat
ditemukan nilai seni di dalam musik tersebut.
Lagu “The Majesty And Glory Of Your Name” pada partitur untuk vokal dan
piano terdiri dari 79 birama yang dibagi menjadi 3 bagian, karena lagu ini mengalami
3 kali transposision mulai dari Es Mayor ke C Mayor dan kembali ke Es Mayor.
Terdiri dari beberapa dengan pengolahan atau cara pengembangan motif yang
dilakukan dengan tehnik harafiah, sekwens, Inversion dan frase. Lagu ini juga terdiri
dari 79 birama yang secara umum terbagi atas dua bagian yang sangat berbeda, dan
yang paling membedakan kedua bagian ini terletak pada nada dasarnya. Berikut ini
uraian dari kedua bagian tersebut, yaitu :
1. Bagian pertama terdiri dari birama 1-28
Bagian pertama ini menggunakan tangga nada Es Mayor birama 6/4, tetapi
pada birama 2 terjadi pergantian birama menjadi 4/4. Pada bagian ini
dinyanyikan dengan khusuk dan menunjukan keagungan. Berdasarkan
keterangan ini penulis dapat memperkirakan tempo yang digunakan
adalah lambat atau adante.
2. Bagian kedua terdiri dari birama 29-79
Bagian kedua ini tidak lagi menggunakan tangga nada Es Mayor akan
tetapi telah mengalami modulasi, dan tangga nada yang digunakan adalah
C Mayor dan tetap menggunakan birama 4/4. Tetapi pada birama 47 telah
terjadi pergantian tangga nada kembali menjadi tangga nada Es Mayor.
Berbeda dengan bagian pertama, pada bagian kedua ini dinyanyikan
dengan lebih semangat, maka penulis memperkirakan tempo yang
digunakan lebih cepat dari tempo pada bagian pertama.
Alasan penulis memilih lagu majesty and Glory of your Name karena
lagu ini lirik lagunya diambil dari Mazmur 8 dan lagu ini bertemakan keagamaan
yang diciptakan pada masa Modern, dan terkenal pada tahun tersebut. Lagu ini
menceritakan tentang kehidupan di dunia bahwa semua yang ada di dunia ini
berasal dari ALLAH sebagai pencipta. Lagu Majesty and Glory of Your Name pada
partitur vokal dan piano, adapun pengembangan motif dilakukan dengan tehnik
harafiah, sekwens, Inversion dan frase. Beberapa hal tersebut mendorong penulis
untuk melakukan penelitian dalam hal menganalisa struktur musik pada lagu
Majesty and Glory of Your Name.
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Bentuk dan Struktur Musik Lagu The Majesty And The Glory of Your Name
Menurut kamus besar bahasa indonesia (2007), analisa adalah proses pencarian
jalan keluar ( pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan kebenarannya,
penyelidikan terhadap suatu peristiwa, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya,
analisis musik adalah suatu usaha atau tindakan dalam mengkaji sebuah musik guna
meneliti struktur musik tersebut secara mendalam.
Dalam kamus Inggris-Indonesia (Sivari, dkk, 1992: 17) analisa berarti
mengupas, mengurai, mengulas, atau membahas sedangkan menurut Tambajong
(1992: 11), analisis adalah suatu disiplin ilimiah antara lain ilmu jiwa, ilmu hitung
dan filsafat, untuk menguraikan musik melalui rangkaian jalinan nada, irama dan
harmoni dengan membahas unsur gejala sadar dan tak sadar pada kesatuan
komposisi.
Analisa ialah proses mengurai kompleksitas satu gejala rumit sampai pada
pembahasan bagian-bagian paling elemanter atau bagian-bagian paling sederhana
(Chaplin 2000: 25). Sedangkan menurut Karaf (1984: 60) analisis adalah suatu cara
membagi-bagi objek penelitian kedalam komponen-komponen yang membentuk satu
bagian utuh. Secara umum dalam ensiklopedi Nasional Indonesia (1998: 19)
dijelaskan bahwa analisis adalah memeriksa suatu masalah untuk menemukan semua
unsur-unsur yang bersangkutan.
Dalam hal ini analisis karya musik merupakan salah satu upaya untuk
membedakan unsur-unsur yang ada dalam karya musik agar bisa dipahami dan
dimengerti. Kemampuan dalam menganalisa karya merupakan salah satu faktor yang
harus dimiliki oleh seorang pelaku seni khususnya pelaku seni musik baik sebagai
pemahaman itu dapat dilakukan melalui analisis sejarah, analisis karya, baik analisa
audotif maupun partitur. Perkembangan teori musik saat ini juga berasal dari
penelitian dan analisis karya sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Dieter
Mack (1996: 90) dalam bukunya “ Pendidikan antara harapan dan realitas.
Bentuk Musik
Menurut Prier, 2006, untuk memperlihatkan struktur musik maka harus
dipahami istilah-istilah dasar seperti bentuk musik atau form. Bentuk musik adalah
suatu gagasan/ide yang nampak dalam pengolahan atau susunan semua unsur musik
dalam sebuah komposisi/lagu. Unsur musik itu terdiri dari melodi, irama, dan
harmoni. Elemen ini menjadi satu kesatuan yang utuh disebut dengan istilah struktur
musik. Struktur musik atau susunan dari suatu karya seni adalah aspek yang
menyangkut keseluruhan dari karya yang meliputi peranan dari masing-masing
bagian dari dalam keseluruhan karya tersebut.
Lagu The Majesty and Glory of Your Name merupakan lagu untuk
vokal dengan iringan piano dengan bentuk t e r n a r y F o r m , m e n g g u n a k a n
c h a n g e m e t e r / sukat y a n g b e r g a n t i - g a n t i 4/4, 6/4, dan 2/4 dengan tempo
freely/bebas. Sedangkan tonalitas untuk keseluruhan lagu terdiri dari Es Mayor,
CMayor, Es Mayor. Adapun bentuk lagu adalah sebagai berikut;
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Bagian 1/ Tema A: dengan tempo freely (bebas) dan change meter (sukat yang
berganti-ganti)

Gambar 1. Gambar ini menunjukkan bagian 1/tema A dengan menggunakan tempo
freely/bebas dan change meter 4/4. 6/4 dan 2/4
Bagian 1/Tema A, terdiri atas lirik lagu;
When I gaze into the night skies
and see the work of your fingers;
The moon and stars suspended in space.
Oh, what is man that you are mindful of him?
You have given man a crown of glory and honor,
And have made him a little lower than the angels.
You have put him in charge of all creation:
beasts of the field, The birds of the air,
The fish of the sea.
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Oh, what is man?
Oh, what is man that you are mindful of him?
(Writer(s)/penulis lirik: Tom Fettke, Linda Lee Johnson)

Bagian 2/ Tema B: dengan tempo yang sama freely/bebas dengan meter 4/4 dan
menggunakan tonalitas C mayor.

Gambar 2. Gambar ini menunjukkan penggunaan tonalitas C mayor pada bagian ke
dua dan dapat dilihat pada gambar dengan simbol pugar/natural

Bagian 2/Tema B, terdiri atas lirik lagu;
O Lord, our God
the majesty and glory of your name
Transcends the earth and fills the heavens.
(Writer(s)/penulis lirik: Tom Fettke, Linda Lee Johnson )

Bagian 3/tema C: menggunakan a tempo/ kembali ke tempo yang semula
(freely/bebas) dengan menggunakan tonalitas Es Mayor atau kembali ke tonalitas
awal.
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Gambar 3: Gambar menunjukkan pada bagian ke tiga/ tema C kembali ke tmpo
semula dan menggunakan tangga nada Es Mayor, dapat dilihat pada potongan
notasi dengan simbol bbb

Bagian 3/Tema C, terdiri atas lirik lagu:
Alleluia! Alleluia! The majesty and glory of Your name. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (Alleluia!)
(Writer(s)/penulis lirik: Tom Fettke, Linda Lee Johnson)

4.1.2 Struktur Musik
Menurut I. Budilinggono, dalam bukunya bentuk dan Analisis Musik,
menjelaskan bahwa pengetahuan akan bentuk dan analisa musik dirasa sangat perlu
karena pada hakekatnya musik bukanlah sekedar rakitan nada, ritme, tempo dan
unsur-unsur musik lainnya. Dalam proses analisa musik dilakukan melalui tahap
analisa bentuk baru akan sampai kepada ide. Proses itu dapat digambarkan sebagai
berikut:
Proses Penciptaan
Ide
Bentuk
Musik
Proses Analisa
Bila musik ditinjau dari proses penciptaannya, yang pertama kali muncul adalah ide.
Kemudian ide tersebut diformulasikan menjadi musik melalui gambaran bentuk.
Akan tetapi, dalam proses analisa musik justru menghendaki arah yang sebaliknya.
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Analisa musik baru akan sampai kepada ide kalau sudah melalui tahap analisa bentuk
sehingga proses penciptaan dan analisa dapat digambarkan sebagai perjalanan ulangalik dengan jalan yang sama. (Budilinggono: 1993, hal. 1)
Struktur musik dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name adalah
sebagai berikut : A B C (memiliki 3 kalimat musik yang berbeda) dengan kata lain
tanpa diulang kalimat pertama disambung dengan kalimat kedua dan ketiga.

4.1.2.1. Analisa Motif Melodis:
Bagian 1/ tema A:

Bagian 2/Tema B:

Bagian 3/ Tema C:

Analisa Motif Ritmis:
Pada bagian 1/tema A motif ritmis yang paling dominan adalah sebagai berikut:
6/4 |
|4/4
|
|

||

Pada bagian 2/Tema B motif ritmis yang paling dominan adalah sebagai berikut:
4/4 |
|
|
|
|
||
Pada bagian ke 3/ Tema C motif ritmis yang paling dominan adalah sebagai berikut:
4/4 |
|
|
|
|
|
||
Analisa Motif Harmonis:
I .... /III ... /VI ... /IV .... /II ... /V ...
Es – G – Cm – As – F - Bes
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Secara keseluruhan struktur musik dapat di uaraikan sebagai berikut:
1. Diawali atau didahului oleh intro, melodi yang dibawakan oleh vokal.
2. Bentuk kedua dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name terbagi
dalam dua bentuk, antara lain : (1) pada bagian pertama terdiri dari birama
1-28 dimana bentuk pertama adalah birama 1-11 dengan tempo 6/4 dan
terjadi pergantian tempo menjadi 4/4, dengan menggunakan tangga nada
Es mayor.

(Gambar 4. Melodi bagian 1/ tema A)
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Bentuk kedua dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name adalah pada
birama 12-28 dengan tempo yang dimainkan 4/4, di mana lagu ini masih
menggunakan tangga nada Es mayor.
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(Gambar 5.Melodi pada bagian 2/ Tema B)
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Bagian kedua dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name terdiri dari
birama 29-79 dimana terjadinya perubahan atau mengalami modulasi dengan tangga
nada C mayor.
Pada bagian kedua ini birama 29-46 adalah variasi dari bentuk pertama yang
telah mengalami modulasi dan tangga nada yang digunakan adalah C mayor dengan
tempo 4/4.

(Gambar 6. Melodi bermodulasi C mayor)
Pada birama 47-79 kembali lagi menggunakan tangga nada Es mayor, berikut
dibawah ini gambar tersebut.
3. Motif dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name terdiri dari enam
motif, berikut ini adalah gambar dari ke enam motif.
4. Bagian frase dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name terdiri dari
24 (dua puluh empat) frase yang dimana frase ini adalah penggabungan
dari beberapa motif sebelumnya.
•

Riwayat Hidup Singkat Thomas Eugene Fettke
Thomas Eugene Fettke yang biasa dipanggil Tom Fettke ini lahir di Bornx,
New York pada tanggal 24 Februari 1941 adalah seorang komposer, arranger,
produser musik dan rekaman untuk gereja Kristen kontemporer. Tom Fettke
memegang gelar dari Oakland City College dan California State University di
Hayward. Tom Fettke memegang Lifetime California Music Credential di Musik
sekunder. Karya-karyanya diterbitkan dan rekaman berjumlah ratusan.
Berikut adalah lirik dari lagu The Majesty And Glory Of Your Name:
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When I gaze into the night skies and see the work of your fingers; The moon and stars
suspended in space. Oh, what is man that you are mindful of him? You have given man a
crown of glory and honor, And have made him a little lower than the angels. You have put
him in charge of all creation: The beasts of the field, The birds of the air, The fish of the sea.
But what is man? Oh, what is man that you are mindful of him? O Lord, our God the majesty
and glory of your name Transcends the earth and fills the heavens. O Lord, our God; little
children praise You perfectly, And so would we. And so would we. Alleluia! Alleluia! The
majesty and glory of Your name. Alleluia! Alleluia! The majesty and glory of Your name.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Karya klasik Tom yang paling terkenal adalah The Majesty And Glory Of
Your Name. Lagu ini diciptakan pada tahun 1986 dan liriknya diambil dari kitab
Mazmur 8. The Majesty And Glory Of Your Name memiliki arti “Betapa Mulia
Nama-Mu Tuhan” yang telah banyak dinyanyikan diseluruh dunia dan tlah terjual
sebanyak 3 juta copy hingga saat ini. Lagu ini menggambarkan tentang betapa
dasyatnya Nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dalam Nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langitdan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan
segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa
(Johnson, 1998:1).
Kesimpulan
Hasil dari penelitian tentang analisis struktur music lagu The Majesty And
Glory Of Your Name karya dari Tom Fettke, maka peneliti membuat beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Lagu ini diciptakan pada tahun 1986 dan liriknya diambil dari kitab
Mazmur 8.
2. Lagu The Majesty And Glory Of Your Name memiliki arti “Betapa Mulia
NamaMu Tuhan. Dan Lagu ini juga menggambarkan tentang betapa
dahsyatnya Nama Tuhan Yesus Kristus.
3. Lagu

The Majesty and Glory of Your Name merupakan

lagu

untuk vokal dengan iringan piano dengan bentuk t e r n a r y F o r m ,
m e n g g u n a k a n c h a n g e m e t e r / sukat y a n g b e r g a n t i - g a n t i
4/4, 6/4, dan 2/4 dengan tempo freely/bebas.
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4. Sedangkan tonalitas untuk keseluruhan lagu terdiri dari Es Mayor,
CMayor, Es Mayor.
5. Lagu The Majesty And Glory Of Your Name ini memiliki interpretasi yang
tinggi, yang dimana menggunakan dinamik seperti piano (p), mezzo piano
(mp), mezzo forte (mf), crescendo (<), descresendo (>), ritardando (rit),
forte simo (ff), pianosimo (pp).
6. Analisa Motif Melodis, terdiri dari:
Bagian 1/ tema A:

Bagian 2/Tema B:

Bagian 3/ Tema C:

7. Analisa Motif Harmonis:
I .... /III ... /VI ... /IV .... /II ... /V ...
Es – G – Cm – As – F - Bes
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