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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Tema Resital dan Pemilihan Repertoar 

Inspirator berasal dari kata bahasa Inggris inspiration (inspirasi, kata 

benda) yang artinya‘ilham’--mendapatkan akhiran or untuk menggantikan 

akhiran ion--menunjukkan pelaku. Selanjutnya, arti kata dari inspirator adalah 

orang yang menginspirasi atau mengilhami orang lain untuk bertindak atau 

berubah sikap hidupnya1. Siapa pun dapat menjadi seorang inspirator karena 

memiliki  kelebihan, kemampuan, dan kreativitas apabila dibandingkan 

dengan diri kita sendiri. Beberapa tokoh inspirator antara lain: ilmuwan, 

seniman, pemimpin politik, agamawan, filsuf, cendekiawan, budayawan, guru, 

orangtua, dan sebagainya.  

Seniman musik, dalam hal ini musik Barat, terutama komposer dan 

pemain instrumen (vokalis) hebat umumnya akan memberi inspirasi bagi para 

seniman musik lain yang masih muda. Dalam proses pembelajaran musik, 

seorang seniman musik muda akan mencari referensi dan tokoh yang dapat 

menunjang kemajuan ketrampilannya. Hal tersebut mengarahkan mereka 

untuk mengenal dan kemudian mengagumi seorang musisi yang memberikan 

inspirasi bagi mereka. Inspirasi yang diberikan dapat berupa terobosan yang 

pernah dilakukan oleh tokoh tersebut dalam perkembangan musik, ide-ide 

serta teknik komposisi, produktivitas dalam membuat komposisi musik, mau 

pun teknik permainan dan penjiwaan lagu yang baik. 

Dalam setiap periode perkembangan musik Barat (Renesans, Barok, 

Klasik, Romantik, dan Modern) khususnya untuk instrumen gitar, masing–

masing terdapat tokoh yang berpengaruh pada masanya. Sebagai contoh pada 

periode Renesans, John Downland seorang komposer, pemain lute hebat dan 

vokalis yang sangat terkenal merupakan tokoh penting yang memberi inspirasi 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa  Indonesia Edisi ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. ? 
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perkembangan teknik permainan instrumen lute pada periode tersebut. Banyak 

dari karya-karyanya yang pada jaman kini ditranskripsi untuk instrumen gitar. 

John Downland juga menginspirasi gitaris terkenal pada era musik modern 

seperti Julian Bream. 

Pada era Barok, Johann Sebastian Bach merupakan seorang komposer 

berkebangsaan Jerman yang sangat terkenal dan mengilhami tokoh-tokoh 

musik pada jaman berikutnya, misalnya Felix Mendelssohn Bartholdy (era 

Romantik). Meskipun Johann Sebastian Bach bukan seorang pemain gitar 

namun banyak karya komposisinya yang ditranskripsi untuk instrumen gitar, 

antara lain Bouree in E Minor, Gavotte en Rondeau, Prelude from Suite Lute 

no 4, Air on G String, dan lain lain. 

Pada periode Klasik, Fernado Sor dan Mauro Giuliani. Fernando Sor 

merupakan komposer gitar yang sangat produktif dan menjadi salah satu tokoh 

penting yang berkontribusi dalam pengembangan teknik permainan gitar 

hingga saat ini. Sedangkan Mauro Giuliani merupakan pemain gitar handal 

dan seorang komponis yang terkenal pada awal abad ke–19. 

Pada periode Romantik Nicolo Paganini dan FransiscoTarrega. 

Nicolo Paganini merupakan seorang pemain dan komposer instrumen biola 

yang hebat karena menpunyai teknik permainan dan kecepatan jari dalam 

memaikan intrumen biola yang luar biasa sehingga mendapat julukan sebagai 

“Si Biola Setan.” Paganini juga banyak membuat karya komposisi untuk 

instrumen gitar dan memiliki karakteristik melodi sebagaimana permainan 

biola. Pada era Romantik akhir, Fransisco Tarrega menjadi pelopor tonggak 

komposer dan pemain gitar untuk periode Modern. Fransisco Tarrega banyak 

mentraskripsi karya komposisi instrumen selain gitar ke instrumen solo gitar. 

Tarrega merupakan seorang inspirator yang mempelopori gitar sebagai sebuah 

instrumen untuk ditampilkan dalam solo konser seperti sekarang ini.  Agustin 

Barrios Mangore, seorang pemain dan komposer yang sangat trampil dan 

produktif. Beliau banyak membuat karya komposisi serta mengembangkan 

teknik permainan beraneka ragam untuk instrumen gitar. 
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Berikut ini disajikan daftar repertoar yang direncanakan untuk 

ditampilkan dalam Resital Tugas Akhir: 

1. Queen Elizabeth’s Galliard  

Merupakan karya John Dowland( 1562 – 1626 ) pada era Renesans. 

Komposisi ini merupakan komposisi era Renesans pertama yang pernah 

dimainkan oleh penulis. Komposisi ini memberikan pengetahuan kepada 

penulis tentang karakteristik dan bagaimana cara pembawaan dalam 

memainkan komposisi era Renaisance. 

2. Gavotte en Rondeau 

Merupakan karya dari komponis Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

pada era Barok. Karya ini diambil dari Partita BWV 1006a. Komposisi ini 

merupakan lagu pengiring tarian yang berstruktur Rondo. Awalnya 

komposisi ini dibuatuntuk instrumen solo violin dankemudian transkripsi 

untuk solo gitar. Karya ini dalam tangga nada E mayor, memiliki struktur 

A,B,A,C,A,D,A,E,A. Komposisi ini menginspirasi penulis dalam hal 

analisis lagu berstruktur Rondo. Pada komposisi ini penulis juga belajar 

banyak tentang interpretasi lagu periode Barok yang meliputi improvisasi, 

ornamentasi, dan gaya permainan. 

3. Variation on the Theme of “Magic Flute” ( op.9 ) 

Merupakan karya dari komponis Fernando Sor (1778 – 1839) pada era 

Klasik. Tema dari komposisi ini diambil dari opera “Magic Flute” yang 

dibuat oleh Mozart. Komposisi ini menginspirasi penulis karena pada 

komposisi ini terdapat teknik yang beragam dalam setiap variasinya 

terutama teknik slur dan arpeggio. 

4. Sonata in C Op. 15    

Merupakan karya dari komponis Mauro Giuliani (1781 –1829) pada era 

Klasik. Komposisi ini merupakan sebuah karya musik absolut yang terdiri 

dari tiga bagian. Bagian pertama memiliki struktur Sonata Form, bertempo 

Allegro spirito. Bagian kedua bertempo Adagio dan bagian ketiga 

bertempo Allegro vivace. Komposisi ini menginspirasi penulis dalam hal 
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teknik, pemahaman struktur komposisi bentuk sonata, dan interpretasi 

lagu. 

5. Grande Sonate (bagian pertama) 

Merupakan karya dari komponis Nicolo Paganini (1782 – 1840) pada era 

Romantik. Komposisi ini menginspirasi penulis dalam hal teknik dan 

pemilihan nada. Hal tersebut disebabkan karena Nicolo Paganini 

merupakan seorang pemain biola sehingga pemilihan nada dan teknik 

permainan dalam komposisi ini diadopsi dari permainan biola. 

6. Caprichio Arabé 

Merupakan karya dari Francisco Tarrega (1852 – 1909). Komposisi ini 

merupakan karya musik era Romantik yang bernuansakan musik Timur 

Tengah. Komposisi ini menginspirasi penulis dalam hal pemahaman 

dinamika dan kreativitas dari komposer dalam hal pemilihan nada serta 

teknik permainan, sehingga komposisi tersebut memiliki nuansa citarasa 

musik Timur Tengah. 

7. Choro de Saudade 

Merupakan karya dari komponis Agustin Barrios Mangore (1885 – 1944) 

pada era Modern. Karya ini dipilih oleh penulis karena didalam komposisi 

ini terdapat posisi penjarian yang tidak lazim. 

 

B. Tujuan Resital 

Tujuan umum dari resital gitar ini adalah sebagai sebuah sarana bagi 

penulis untuk mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah diperoleh 

selama belajar di Fakultas Seni Pertunjukan (FSP). 

Sedangkan tujuan khususnya adalah menyajikan karya dari komponis 

yang menginspirasi pada jamannya sebagai bentuk apresiasi, penghormatan 

dan untuk menambah pengalaman penulis dalam menyajikan sebuah karya 

musik.  
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C. Manfaat Resital 

Pelaksanaan Resital Gitar “Sang Inspirator” ini kiranya dapat 

bermanfaat bagi penyaji dan teman–teman mahasiswa FSP, sebagai bahan 

pembelajaran dan meningkatkan pengalaman dalam menyajikan sebuah karya 

untuk Solo Gitar klasik. 

Kiranya juga dapat bermanfaat bagi pihak perguruan tinggi (UKSW) 

serta masyarakat umum sebagai sarana hiburan, pembelajaran yang baik dan 

dapat memberikan sebuah inspirasi. 

 

D. Daftar Repertoar 

Daftar dan urutan repertoar yang akan disajikan dalam resital adalah sebagai 

berikut:  

 JudulKomposisi     Pencipta 

1. Queen Elizabeth’s Galliard  John Dowland (1562 – 1626) 

2. Gavotte en Rondeau   J.S. Bach (1685 – 1750) 

3. Variation on the Theme of 

Magic Flute,Op. 9   Fernando Sor (1778 – 1839) 

4. Sonata in C, Op. 15                               Mauro Giuliani (1781 –1829) 

5. Grande Sonate    Nicollo Paganini (1782 – 1840) 

6. Caprichio Arabé   Fransisco Tarréga (1852 – 1909) 

7. Choro de Saudade   Agustin Barrios (1885 – 1944) 

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu 

ResitalGitariniakandilaksanakanpada: 

Hari, tanggal  : Rabu, 5Agustus 2015 

Pukul   : 18.00 – selesai 
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2. TempatPelaksanaan 

Resital gitar yang bertema ”Sang Inspirator” akan dilaksanakan di 

Gedung Resital FSP UKSW Salatiga. 

 

3. MetodePelaksanaan 

Acara berupa solo gitar yang akan berlangsung selama kurang lebih 90 

menit dengan susunan acara sebagai berikut: 

18.00-18.10 : MC membuka acara 

18.10-18.15 : Doa pembukaan 

18.15-18.50 : Acara session 1 

18.50-19.00 : Jeda 

19.00-19.40 : Acara session 2 

19.40-20.00 : Doa penutup dan salam penutup 

 

4. Pengorganisasian 

Untuk mendukung berlangsungnya pelaksanaan resital ini, maka 

dibutuhkan sebuah tim untuk menunjang persiapan, dan proses 

berlangsungnya resital ini.                                              

a. Sie Dekorasi/Perlengkapan : Dani Triasdi, Glagah Putih 

b. Sie Publikasi   : Adya Nadira Arzak 

c. Sie Dokumentasi  : Michael Bangguna 

d. Sie Konsumsi   : Ibu Yahmi 

 

 

 

 

 


