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BAB II 

KAJIAN HISTORIS DAN ANALISIS REPERTOAR 

 

A. Periode Musik dan Keberagaman Komposer  

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang sekilas kehidupan dan 

pencapaian yang telah diraih oleh para komposer yang repertoarnya 

disajikan dalam Resital Tugas Akhir ini. Setiap komposer memiliki 

keunikan dan pengalaman yang beraneka ragam serta periode musik yang 

beraneka ragam pula. Hal tersebut memberikan inspirasi khusus bagi 

penyaji, sehingga menjadi pertimbangan untuk menyajikannya dalam resital 

gitar: 

1. John Downland (periode jaman musik Renesans) 

Periode musik Renesans berkembang sekitar 1400-1600 Masehi. 

Penulis memilih repertoar jaman Renesans melalui karya John 

Downland, merupakan seorang penyanyi, komposer, dan pemain lute 

yang handal. Beliau lahir di London antara tahun 1562-1563. John 

Dowland merupakan seorang pemain lute yang berpengaruh pada 

jamannya dan dikenal lewat melodi komposisinya yang original dan 

menyentuh. 

Pada tahun 1580 beliau pindah ke Paris dan melayani Sir Henry 

Cobham, seorang duta dalam pemerintahan Perancis. Pada saat itu 

beliau menjadi penganut Katholik Roma2. Tahun 1584 beliau kembali 

ke Inggris dan menikah. Pada tahun 1594 istana Inggris membuka 

lowongan untuk seorang pemain lute namun John Downland tidak 

berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Masalah agamalah yang 

menyebabkan beliau tidak di terima di istana Elizabeth, karena Sang 

Ratu merupakan penganut  Kristen Protestan. Tahun 1598 John bekerja 

di istana Cristian IV of Denmark. John diberhentikan pada tahun 1606 

                                                             
2Warlock,Peter. The English Ayre, Greenwood Press, Publishers, 1970, Excerpt from 

Dowland's letter of 1595 to Sir Robert Cecil. 
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kemudian kembali ke Inggris. Pada tahun 1612 John mendapatkan 

posisi sebagai seorang pemain lute dibawah naungan Raja James I 

sampai beliau meninggal pada sekitar tahun 1626 dan dimakamkan diSt 

Ann's, Blackfriars, London. 

 

2. Johann Sebastian Bach (periode jaman musik Barok) 

Periode musik Barok berkembang pada tahun 1600-1750 Masehi, 

pada periode musik ini penulis memilih membawakan karya dari 

Johann Sebastian Bach, seorang  komposer periode musik Barok yang 

sangat berpengaruh dalam pekembangan pengunaan counterpoint 

(kontrapung) untuk gaya musik Jerman pada periode tersebut. Beliau 

lahir di  EisenachJerman pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 

1749.  

Selama abad ke-18 dan awal abad ke-19 karya Bach mulai 

dikagumi dan menginspirasi beberapa komposer ternama pada abad 

tersebut Contohnya: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 

Beethoven, Frédéric Chopin, Robert Schumann, dan Felix 

Mendelssohn. Bahkan Bethoven menyebutnya sebagai "Urvater der 

Harmonie" atau “Bapak Awal Harmoni”3. Bach banyak menciptakan 

karya komposisi musik, baik karya untuk instrument maupun untuk 

vokal. Lebih dari 1.100 karya yang sudah beliau ciptakan4. Banyak pula 

karya dari beliau yang ditranskrip untuk dimainkan pada instrumen 

gitar. 

 

3. Fernando Sor dan Mauro Giuliani (periode jaman musik Klasik) 

Periode musik Klasik berkembang pada tahun 1750-1820 Masehi, 

pada periode musik ini penulis terkesan dan terinspirasi oleh karya dari 

dua gitaris dan komposer handal pada periode tersebut yaitu Fernando 

                                                             
3Kerst, Friedrich (1904). Beethoven im eigenen Wort (in German). Berlin: Schuster & 

Loeffler. 
4 Wolff, Christoph (2000). Johann Sebastian Bach: The Learned Musician. Oxford: Oxford 

University. 
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Sor dan Mauro Giuliani. Ketertarikan penulis terhadap sosok Fernando 

Sor yang lahir di Barcelona Spanyol tahun 1778 ini karena dia 

merupakan seorang pelopor yang mengawali dikenalnya atau 

popularitas gitar sebagai sebuah instrumen untuk ditampilkan dalam 

solo konser seperti sekarang ini. Pencapaian Fernando Sor ini yang 

akhirnya membuat instrumen gitar dikenal secara luas. Fernando Sor 

terkenal di berbagai kota dan Negara seperti di Paris, London, dan di 

Madrid. 

Mauro Giuliani merupakan seorang komposer dan gitaris 

berkebangsaan Italia yang lahir pada tahun 1781. Sebagaimana halnya 

Fernando Sor, Mauro Giuliani juga merupakan salah seorang tokoh 

legendaris yang memiliki kontribusi penting bagi perkembangan gitar 

klasik. Karya-karya komposisi Mauro Giuliani sangat dipengaruhi oleh 

para seniman besar pada saat itu, seperti Bethoveen dan Rossini.Hal 

inilah yang membuat karya Giuliani memiliki karakter melodi yang 

sangat ekspresif serta kreatif, namun tetap mempertahankan karakter 

instrumen gitar yang kuat. Dapat dikatakan bahwa ia mampu 

menciptakan gitar sebagai sebuah instrumen yang bernyanyi. Giuliani 

juga merupakan seorang komposer yang sangat produktif sehingga 

banyak gitaris profesional maupun amatir yang memainkan, 

mempelajari, dan bahkan terispirasi oleh kesenimanan serta 

gubahannya. 

 

4. Niccolo Paganini dan Francisco Tarrega (periode jaman musik 

Romantik) 

Periode jaman musik Romantik berkisar antara tahun 1830-1920 

musik pada periode ini mengalami perkembangan yang banyak, 

contohnya pengunaan harmoni yang lebih bebas, melodi yang lebih 

ekspresif, pengunaan dinamika yang yang diperbannyak sehingga 

menimbulkan efek yang lebih dramatis dan menyentuh. Selama 

perkembangan musik pada era tersebut muncul seorang tokoh yang 
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dijuluki “Biola Setan” karena permainan kecepatan tangan kirinya yang 

luar biasa saat memainkan biola, dan hampir setiap karyannya menuntut 

teknik serta kecepatan permainan yang tinggi5. Tidak berhenti di situ 

saja, Paganini juga menggubah karya untuk gitar tunggal yang 

menggabungkan teknik permainan dan melodi yang sangat terpengaruh 

oleh kemampuannya bermain biola. 

Sedangkan Francisco Tarrega merupakan seorang komposer dan 

pemain gitar yang handal dan inspiratif karena beliau memasukkan 

unsur-unsur yang terkandung dalam permainan gitar flamenco ke dalam 

permainan solo gitar klasik. Francisco Tarrega lahir di Spanyol pada 

tanggal 21 November 1852. Tarrega muda pertama kali belajar gitar 

dengan ayahnya yang merupakan seorang pemain flamenco. Pada tahun 

1862, Tarrega pindah ke Barcelona dan belajar gitar dengan bimbingan 

dari Julián Arcas. Pada tahun 1870, Tarrega mengajar gitar serta 

melakukan konser dan tur. Selama konser dan tur tersebut dia terus 

menggubah karya untuk mengembangkan kazanah repertoar untuk solo 

gitar.Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mentranskripsi 

komposisi untuk instrumen bukan gitar ke instrumen untuk solo 

gitar.Contohnya komposisi piano karyaLudwig von Beethoven dan 

Frederic Chopin. 

 

5. Agustin Barrios Mangore (periode musik jaman modern) 

Agustin Barrios Mangore adalah seorang komposer dan pemain 

gitar berkebangsaan Paraguay pada periode musik Moderen. Beliau 

lahir pada tahun 1885 dan meninggal pada tahun 1944 Masehi. Dalam 

berkarya beliau sering memasukkan unsur-unsur musik rakyat Amerika 

Selatan. Beliau juga terinspirasi oleh Johann Sebastian  Bach6. Salah 

                                                             
5John Sugde, Niccolo Paganini : Supreme Violinistor Devil`s Fiddler ? (Neptune City, N.J.: 

Paganiniana Publication, 1980), h. 90. 
6 Richard D. Stover, ed, The Guitar Works of Agustin Barrios Mangore Vol. 2 (Bellwin-

Mills Publishing Corp. All Rights Assigned to ans Controlled by Alfred Publishing Co,. Inc., 
1977), h. 4. 
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satu seorang pemain gitar masa kini yang terispirasi oleh karya Barrios 

adalah John William dengan pernyataanya: “Sebagai gitaris maupun 

komposer Barrios dinilai termasuk yang terbaik.” Hal ini terkesan wajar 

karena dalam karya-karya Barrios terdapat teknik yang beragam dan 

mengandung unsur keindahan.  

 

B. Analisis Repertoar 

Dalam analisis repertoar penulis akan menyajikan satu repertoar 

analisis untuk masing-masing jaman. 

1. Renaisans – Queen Elizabeth’s Galliard 

Struktural dan kadens  

 Secara struktural berbentuk A,A’,B,B’ (Tema dan Variasi), 

bagian A birama 1-8 (frase antesedence birama 1-4 dan kosekuen 

birama 5-8), bagian A’ birama 9-16, bagian B pada birama 17-24 (frase 

antecedent birama 16-20 dan frase consequent21-24), dan bagian B’ 

birama 24-32. Repertoar ini ,mempunyai tonalitas E mayor tetapi pada 

birama 17 sampai birama 29 modulasi ke A mayor kembali lagi ke E 

mayor pada birama 30 sampai akhir dan pergantian sukat dari 3/4 

menjadi 9/8 pada bagian B yaitu dimulai pada birama 17 sampai akhir 

repertoar. 

 Terdapat beberapa kadens yaitu kadens otentik sempurna pada 

birama 3 menuju birama 4, birama 11 menuju 12, birama 19 menuju 

birama 20,birama 27 menuju birama 28, birama 31 menuju birama 32, 

dan half cadence pada birama 7 menuju birama 8, birama 15 menuju 

birama 16, birama 23 menuju birama 24.  
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Gambar 1.1 Tema dari bagian A sekaligus permulaan frase 

antecedent. 

Frase antecedent pada bagian A, dimulai dari birama ke-1 sampai 

birama 4. 

 

Gambar 1.2 Permulaan frase Consequent bagian A 

Permulaan frase consequent pada bagian A, dimulai dari birama ke 5 

sampai birama 8. 

 

Gambar 1.3 Variasi dari bagian A 

Variasi pada bagian A, dimulai pada birama ke-9 sampai birama 16. 

 

 

Gambar 1.4 Permulaan dari frase Antecedent dan Consequent. 

Pada bagian B, frase antecedent dimulai di birama ke-17sampai 20 

sedangkan frase consequent dimulai pada birama ke-21 sampai 24.  
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Gambar 1.5 Variasi dari bagian B  

Variasi pada bagian B, dimulai dari birama ke-25 sampai 33. 

 

Teknik dan interpretasi 

Teknik : Broken Chord, Slur, Acciaccatura. 

Interpretasi : Dimaikan dengan lancar dan penggunaan 

teknik broken chord  

2. Barok – Gavotte en Roundeau 

Struktural dan Kadens 

Repertoar Gavotte en Roundeau ini secara struktural berbentuk 

A, B,A,C,A,D,A,E,A atau bentuk lagu Rondo bentuk ke dua. Tema atau 

bagia A terdapat pada birama 1-8 tonalitas E mayor, bagian B birama 8-

16 tonalitas C#minor, pengulangan bagian A pada birama 16-24, bagian 

C birama 24-40 tonalitas E mayor, pengulangan A pada birama 40-48, 

bagian D pada birama 48-64 tonalitas A mayor, bagian A pada birama 

64-72, bagian E pada birama 74-92 tonalitas E mayor, dan bagian A 

pada birama 92-100. Kadens pada tema atau bagian A adalah kadens 

otentik, bagian B kadens otentik, untuk bagian C kadens otentik, pada 

bagian D kadens otentik, dan E kadens otentik.   

 

  Gambar 2.1 Awal dari tema atau bagian A. 

Bagian A,dimulai pada birama 1 dan berakhir pada birama 8. 
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  Gambar 2.2 Kadens otentik Tema A 

Bagian ini dimulai pada birama 7 ketukan ketiga dan berakhir di 

birama 8 ketukan pertama. 

 

 

Gambar 2.3 Kaden otentik dari bagian B. 

Kaden otentik dari bagian B, dimulai pada birama ke-15 ketukan 

kedua dan berakhir pada birama 16 ketukan pertama sampai kedua. 

 

Teknik dan interpretasi  

Teknik  :  Arpeggio, Slur,Trill 

Interpretasi : Dimainkan dengan lancar, tegas, sedikit 

improvisasi, dan riang sperti tarian. 

3. Klasik – Sonata Op. 15 

Struktur Musik dan Kadens 

 Sonata Op 15 dibagi enjadi tiga movementyaitu Allegro Spirito 

(Sonata form), Adagio (A,B,C,A’B’), dan Allegro Vivace (Rondo). 

Movement pertama Allegro Spirito dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian eksposisi (birama 1-84), pengembangan (birama 85-134), 

rekapitulasi (birama 135-204). Terdapat codetta pada birama 73-84 

sebagai penutup eksposisi dan coda pada birama 198-204 sebagai 

penutup repertoar tersebut. Eksposisi tersiri dari Tema utama satu 

(birama 1-11) tonalitas C mayor, tema utama dua (birama 17-72) 

tonalitas C mayor yang dihubungkan oleh perpanjangan kadens otentik, 
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Subtema satu (birama 35-50) tonalitas G mayor diakhiri dengan kadens 

plagal akord IV menuju akord I, subtema dua tonalitas G mayor (birama 

51-64) diakhiri dengan kadens otentik, dan subtema tiga (birama 65-72) 

tonalitas G mayor diakhiri dengan kadens otentik. Pengembangan 

terdiri dari episode (birama 85-95) tonalitas E minor, pengembangan 

satu (birama 96-107) tonalitas A minor diakhiri dengan half kadens, 

pengembangan dua (birama 108-114) tonal A minor diakhiri dengan 

half kadens, pengembangan tiga ( birama 115-130) tonalitas A minor 

dan bridge (birama 131-134) ditutup dengan half kadens. Rekapitulasi 

terdiri dari tema utama (birama 136-158) tonalitas C mayor ditutup 

dengan kaden otentik, sub-tema satu (birama 159-176) tonalitas C 

mayor, sub-tema dua (birama 176-187) tonalitas C mayor, sub-tema 

tiga (birama 188-197) tonalitas C mayor ditutup dengan half kadens, 

dan coda (birama 198-204) tonalitas C mayor. 

 

 

Gambar 3.1 Bagian pembuka sekaligus merupakan tema utama 

pertama. 

Tema utama 1 bagian eksposisi, dimulai pada birama ke-1 sampai birama 

ke-12. 
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Gambar 3.2 Perpanjangan kadens  

Pada birama ke-12 sampai 16 terdapat perpanjangan kadens sebagai 

penutup tema utama 1. 

 

Gambar 3.3 Sub-tema satu tonalitas G mayor  

Sub-tema 1 bagian eksposisi dimulai dari birama ke 33 sampai 50.  

 

 

Gambar 3.4 Codetta  

Bagian eksposisi ditutup oleh codetta, yang dimulai pada birama 71 

sampai 78 ketukan pertama. 

 

 

Gambar 3.5 Awal dari bagian pengembangan  

Bagian pengembangan dimulai pada birama ke-82 (merupakan episode). 
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Gambar 3.6 Penutup bagian pengembangan 

Bagian penutup dari bagian pengembangan dimulai pada birama 128-130 

(half kadens).  

 

Gambar 3.7 Sub-tema rekapitulasi  

Sub-tema bagian rekapitulasi mengambil motif dari sub-tema eksposisi 

tetapi dimodulasi ke C mayor. (birama 159-176). 

 

 

 

Gambar 3.8 Bagian penutup lagu. 

Repertoar ditutup dengan coda yang dimulai dari birama ke-200 sampai 

204.  

 Movement kedua yang bertempo Adagio mempunyai struktur 

A,B,C,A’B’. Bagian A pada birama 1-15 tonalitas G mayor dan ditutup 

oleh half kadens. Bagian B pada birama 16-28 tonalitas G mayor tetapi 

pada birama 25 terjadi modulasi ke D mayor dan ditutup oleh half kaden 

dari D mayor. Bagian C pada birama 29-39 tonalitas D mayor dan ditutup 

oleh half kadens. Terdapat episode pada birama 40-48 yang mempunyai 

tonalitas D minor. Bagian A’ pada birama 49-63 dan disusul bagian B’ 
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pada birama 64-76 diakhiri oleh deceptive kadens. Coda pada birama 77-

84. 

 

 

 

Gambar 3.9 Tema A  

Tema bagian A dimulai pada birama ke-1 sampai 15. 

 

 

Gambar 3.10 Tema B  

Tema bagian B dimulai pada birama ke-16 sampai 28. 

 

 

Gambar 3.11  Tema C 

Tema bagian C dimulai pada birama ke-29 sampai 39. 
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Gambar 3.12 Bagian Episode  

Episode muncul setelah bagian C, yang dimulai pada birama ke-40 

sampai 48. 

 

 

Gambar 3.13 Deceptive kadens (birama 64-76)   

Deceptive kadens terdapat pada bagian B’, yang dimulai pada birama ke-

64 sampai 76. 

 

 

Gambar 3.14 Coda penutup repertoar (birama 77-84) 

Repertoar ini ditutup dengan sebuah Coda, yang dimulai dari birama ke-

77 sampai 84.   

 Movement ketiga, dengan tempo Allegro Vivace,memiliki struktur 

rondo (A,B,A,C,A’,D,A,B,A). Tonal C mayor dan terdapat modulasi ke 

A minor pada bagian C. Terdapat perubahan sukat dari 3/8 menjadi 2/4 di 

bagian D yang juga mempengaruhi interpretasi pada bagian tersebut. 

Pada bagian akhir lagu terdapat Coda yang diawali tonalitas G mayor 

menuju C mayor. 
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Gambar 3.15 Bagian A  

 

Bagian A dari repertoar ini dimulai pada birama ke-1 sampai 17. 

 

 

Gambar 3.16 Bagian B (birama 18-48) 

Bagian B dari repertoar ini, dimulai pada birama ke-18 sampai 48. 

 

 

Gambar 3.17 Bagian C  

Bagian C dari repertoar ini, dimulai pada birama ke-64 sampai 110. 
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Gambar 3.18 Bagian D  

Bagian D dari repertoar ini, dimulai, pada birama ke-129 sampai 172. 

 

 

 

Gambar 3.19 Bagian Coda  

Repertoar ini ditutup dengan sebuah Coda, yang dimulai dari birama ke-

235 sampai 262. 

 

 Teknik : Secara keseluruhan teknik yang digunakan adalah arpeggio, 

   pedal point, slur,staccato, acciaccatura, gruppeto. 

Interpretasi :Allegro Spirito dimainkan dengan riang, penuh energi, dan 

  tempo cepat. 

   Adagio dimainkan dengan tempo lambat dan penuh  

   ekspresi. 

   Allegeo Vivace dimainkan dengan tempo cepat dan riang 

4. Klasik – Variation on the Theme of “Magic Flute” ( op.9 ) 

 Komposisi ini mengambil tema utama dari opera “Magic Flute” 

yang merupakan karya dari Mozart yang bercerita tentang Pangeran 

Tamino yang diberi “Seruling Ajaib” (Magic Flute) oleh Queen of the 

Night untuk membebaskan putrinya dari Sarastro yang jahat. Komposisi 

dari Mozart tersebut menjadi inspirasi Fernando Sor dalam membuat 

komposisi ini. Bagian dari komposisi ini adalah: Introduksi, Tema, 

Variasi I, Variasi II, Variasi III, Variasi IV, Variasi V, dan Coda. Pada 
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komposisi ini penulis memisahkan penghitungan birama antara bagian 

introduksi dengan bagian tema. 

a. Introduksi 

 Secara struktural berbentuk A,B,Codetta dan diakhiri dengan 

half  kadens pada birama 19-20, tonalitas E minor dan terdapat 

modulasi ke A minor pada birama 11 kemudian kembali lagi ke 

tonalitas semula. Tema A (birama 1-8), Tema B (birama 9-15), 

codetta (birama 16-24).  

 

   Gambar 4.1 Half kadens 

Tedapat pada birama 19-20 sebagai penutup introduksi 

Pada bagian introduksi ini terdapat beberapa kadens sebagai 

penutup bagian, yaitu: 

 

  Gambar 4.2 Half kadens  

Half kadens (I-V64) terdapat pada birama 3-4 pada tema A 
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  Gambar 4.3 Kadens otentik 

Kadens otentik (V-I) terdapat pada birama 11-12 pada tema B 

 

  Gambar 4.4 Half kadens 

Half  kadens terdapat pada birama 15-16, sebagai penutup tema B.   

b. Tema 

 Secara struktural berbentuk A,B,B’. tema A diakhiri dengan 

kadens otentik (V7-I) pada birama 7 ke birama. Tonalitas pada 

bagian tema komposisi tersebut: E mayor.  

 

  Gambar 4.5 Kadens otentik 

Kadens otentik terdapat pada birama 7-8 
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  Gambar 4.6 Kadens otentik  

Kadens otentik terdapat pada birama 16-17 dan 25-26 

c. Variasi I 

Variasi I secara struktural berbentuk A,B tema A dan B diakhiri 

dengan deceptive kadens. Tonalitas tema I adalah E mayor. Tema A 

dimulai pada birama 27-35 dan tema B pada birama 36-44. 

 

 

  Gambar 4.7 tema A pada variasi I 

Tema A pada variasi I dimulai pada birama 27 dan berakhir pada 

birama 35. 

 

 

  Gambar 4.8 tema B pada variasi I 

Tema B pada variasi I dimulai pada birama 36 dan berakhir pada 

birama 44  
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  Gambar 4.9 deceptive kadens (akord VII-I)  

Deceptive kadens terdapat pada tema A (birama 34-35) dan tema B 

(birama 43-44)   

d. Variasi II 

 Secara struktural variasi II berstruktur A,B dan diakhiri 

kadens otentik di tema A dan B. Variasi II bertonalitas E minor, 

tema A dari birama 45-53 dan tema B dari birama 54-62. 

 

 

  Gambar 4.10 Tema A pada variasi II 

Tema A pada variasi II terdapat pada birama 45-53 

 

  Gambar 4.11 Tema B pada variasi II 

Tema B pada variasi II terdapat pada birama 54-62 
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  Gambar 4.12 kadens otentik  

Kadens otentik pada birama 52-53 sebagai penutup tema A 

 

  Gambar 4.13 kadens otentik  

Kadens otentik pada birama 61-62 sebagai penutup tema B 

e. Variasi III 

 Secara struktural variasi III berstruktur A,B dan diakhiri 

dengan kadens otentik yang terdapat pada kedua tema. Tonalitas E 

mayor. Tema A terdapat pada birama 63-71 dan tema B pada 

birama 72-80. 

 

  Gambar 4.14 tema A pada variasi III 

Tema A pada variasi IIi terdapat pada birama 63-71 
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  Gambar 4.15 tema B pada variasi III 

Tema A pada variasi III terdapat pada birama 72-80 

 

  Gambar 4.16 kadens otentik 

Kadens otentik (V-I) pada birama 70-71sebagai penutup tema A 

 

  Gambar 4.17 kadens otentik  

Kadens otentik (V-I) pada birama 79-80 sebagai penutup tema B 

f. Variasi IV 

 Secara struktural berstruktur A,B dan diakhiri dengan kadens 

otentik pada kedua tema. Variasi IV bertonalitas E mayor. Tema A 

terdapat pada birama 81-89 dan tema B pada birama 90-98. 
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  Gambar 4.18 tema A pada variasi IV 

Tema A pda variasi IV terdapat pada birama 81-89 

 

  Gambar 4.19 tema B pada variasi IV  

Tema B pada variasi IV terdapat pada birama 90-98 

 

  Gambar 4.20 kadens otentik tema A dan tema B 

Kadens otentik sebagai penutup tema A (birama 88-89) dan tema B 

(birama 97-98) 

 

g. Variasi V 

 Secara struktural variasi V berstruktur A,B diakhiri dengan 

kadens otentik pada msing masing bagian. Variasi V bertonalitas E 
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mayor. Tema A terdapat pada birama 99-107 dan tema B terdapat 

pada birama 108-116. 

 

  Gambar 4.21 Tema A pada variasi V 

Tema A pada variasi V terdapat pada birama 99-107 

 

  Gambar 4.22 Tema B pada variasi V 

Tema B pada variasi V terdapat pada birama 108-116 

 

  Gambar 4.23 Kadens otentik tema A dan tema B 

Kadens otentik pada variasi V terdapat pada tema A (birama 106-

107) dan tema B (birama 108-116) 

h. Coda/Final 

 Secara struktural coda pada komposisi ini berstruktur 

A,B,codetta dan terdapat kadens otentik pada beberapa bagian. 
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  Gambar 4.24 Kadens otentik 

Kadens otentik (V-I) pada bagian coda terdapat pada birama 125-

126 

  

  Gambar 4.25 Kadens otentik 

Kadens otentik (V7-I) pada bagian coda terdapat pada birama 132-

133 

 

  Gambar 4.26 Kadens otentik 

Kadens otentik (V-I) pada bagian coda terdapat pada birama 138-

139 

Teknik dan interpretasi 

Introduksi  

a. Teknik  : Slur, harmonic tone dan chromatic scale. 

b. Interpretasi  : Dimainkan dengan suasana dolce atau manis dan 

jelas.  
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Tema 

a. Teknik  : Banyak menggunakan slur.  

b. Interpretasi : Dimainkan dengan jelas, riang, dan tenang. 

Variasi I 

c. Teknik : Sebagian besar slur 

d. Interpretasi : Dimainkan dengan cepat. 

Variasi II 

a. Teknik : Sedikit menggunakan slur. 

b. Interpretasi : Dimaikan dengan tempo lambat, dan beberapa 

bagian di-rubatto, nuansa menjadi sedih karena tonalitas berubah 

ke minor. 

Variasi III 

a. Teknik : Sedikit mengunakan slur. 

b. Interpretasi : Suasana kembali ke tonalitas mayor dan dimainkan 

dengan tenang. 

Variasi IV 

a. Teknik : Slur dan arpeggio. 

b. Interpretasi : Dimaikan dengan cepat namun mengalir, dan 

arpeggio yang rata. 

Variasi V 

a. Teknik : Slur  

b. Interpretasi  : Dimainkan dengan cepat dan lincah. 

Coda  

Teknik  : slur dan arpeggio 
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Interpretasi : Dimainkan dengan riang dan cepat. Bagian akhir 

dimainkan dengan ritardando dan tegas.   

5. Romantik – Grande Sonate 

 Bagian Eksposisi terdapat pada birama pertama sampai 84 yang 

terdiri dari tema utama satu, tema utama dua, subtema satu, subtema 

dua, dan subtema tiga. Tonalitas A mayor, berubah ke C mayor pada 

tema utama dua, dan E mayor pada subtema satu sampai tiga. Bagian 

eksposisi diakhiri dengan coda pada birama 81-84.  

 Bagian Pengembangan terdapat pada birama 85-132. Pengembangan 

pada Grande Sonate bertonal Fis minor yang merupakan relatif minor 

dari A mayor, terdiri dari sub-tema pertama, sub-tema dua dan sub-tema 

tiga. Pada bagian penutup development juga berfungsi sebagai transisi 

karena pada rekapitulasi akan terjadi perubahan tonal kembali ke A 

mayor. 

 Rekapitulasi terdapat pada birama 133-180.Tonalitas A mayor. Pada 

bagian ini terdiri dari subtema satu, subtema dua, subtema tiga dan 

coda. Coda atau bagian penutup repertoar ini disusun dari pengulangan 

akord I ke akord V dan diakhiri akord I itu A mayor. 

 

 

Gambar 4.1 Bagian eksposisi  

Bagian eksposisi pada repertoar ini, dimulai pada birama ke-1sampai 

80. 
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Gambar 4.2 Bagian coda penutup eksposisi  

Bagian ekposisi ditutup dengan coda, yang dimulai pada birama ke-

81sampai 84. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagian pengembangan 

 Bagian pengembangan, dimulai pada birama ke-85 sampai 124. 

 

 

Gambar 4.4 Bagian transisi penutup bagian pengembangan  

Bagian transisi digunakan sebagai penutup bagian pengembangan, yang 

dimulai dari birama ke-125 sampai 132. 
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Gambar 4.5 Bagian rekapitulasi  

Bagian rekapitulasi, dimulai dari birama ke-133 sampai 176. 

 

 

Gambar 4.6 Bagian awal coda atau penutup repertoar.  

Bagian coda penutup, dimulai dari birama 1777-180 dan menggunakan 

pengulangan akord I-V-VII 

 

Teknik  : Slur, Arpeggio, Acciaccatura, Pedal Point, Trill, 

 danHarmonic.  

Interpretasi  : Dimainkan dengan lancar, tegas ,dan kuat. 

 Tempo cepat. 

6. Romantik – Caprichio Arabé 

Repertoar ini diciptakan oleh Francisco Tarrega di Venesia. Francisco 

Tarrega terinspirasi oleh kebudayaan campuran antara umat Muslim 

dan Kristen di Venesia. Secara struktural komposisi ini berstruktur 

Introduksi,A,A’,B,C,A. Bagian introduksi terdapat pada birama 

pertama sampai 12. Bagian A tonalitas D minor, terdapat pada birama 

13 sampai 22. Bagian A’ tonalitas D minor terdapat pada birama 23 

sampai 33. Bagian B tonalitas F mayor, terdapat pada birama 34 

sampai 42, pada birama 41 sampai 42 terdapat transisi menuju ke D 
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mayor. Bagian C tonalitas D mayor, terdapat pada birama 43 sampai 

52. Bagian A kembali muncul di birama 54 sampai 71.  

 

   Gambar 6.1 Awal bagian introduksi 

Bagian introduksi terdapat pada biarama pertama sampai birama 12 dan 

ditutup dengan half kadens. 

 

   Gambar 6.2 Awal bagian A  

Bagian A dimulai pada birama 13 sampai birama 22. 

 

   Gambar 6.3 Awal bagian A’  

Bagian A’ dimulai pada birama 23 sampai 33 diakhiri dengan half 

kadens akord tujuan modulasi pada bagian B yaitu akor C mayor. 

 

   Gambar 6.4 Awal bagian B 

Bagian B memiliki tonalitas F mayor, yang terdapat pada birama 34 

sampai 42. 
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   Gambar 6.5 Transisi menuju D mayor 

Transisi terdapat pada bagian B di birama 42. 

 

   Gambar 6.6 Bagian C  

Bagian C tonalitas D mayor, yang terdapat pada birama 43 sampai 60. 

 

   Gambar 6.7 Penutup repertoar 

Repertoar ditutup dengan half kadens, yang terdapat pada birama 70 -

71. 

Teknik   : Harmonic tone, slur, arpeggio, dan glissando. 

Interpretasi  : Bagian minor dimainkan dengan memperhatikan 

nilai nada pada iringan sehingga terkesan seperti staccato juga tidak 

lupa memberi efek accelerando pada bagian yang ditandai. Nuansa 

berubah pada bagian mayor menjadi lebih riang. Pada akhir setiap 

bagian diberi ritardando.    

 

7. Modern – Choro de Saudade  

 Struktur musik dari repertoar ini terdiri dari: Intro-A-A’-B-A-A’-C-

B-A-A’. Intro (birama 1-2), bagian A (birama 3-11), bagian A’ (birama 
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11-19), bagian B (birama12-40), bagian A (birama 40-48), bagian A’ 

(birama 48-56), bagian C (birama 57-73), bagian B (birama74-92), 

bagian A (birama93-101), bagian A’(birama 101-109). 

 Terdapatfrase antecedent A (pada bagian A) dimulai dari birama 3-

10 dan frase consequent A pada birama 11-19. Pada bagian B frase 

antecedent terdapat pada birama 21-31, frase consequent B pada birama 

32-40. Frase antecedent pada bagian C terdapat pada birama 57-64 dan 

frase consequent terdapat pada birama 65-72. 

 

 

Gambar 5.1 Bagian Intro 

Bagian intro, dimulai pada birama ke-1 sampai 2. 

 

 

Gambar 5.2 Bagian A  

Bagian A dimulai pada birama ke-3sampai 11. 
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Gambar 5.3 Bagian A’  

Bagian A’, dimulai pada birama ke-11sampai 19. 

 

 

 

Gambar 5.4 Bagian B yang merupakan ciri dari Choro 

Bagian B, dimulai pada birama ke-20sampai 40. 

 

 

Gambar 5.5 Bagian C  

Pada bagian C tonalitas berubah dari G minor menjadi G mayor, 

dimulai pada birama ke- sampai 73. 
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Gambar 5.6 Bagian penutup  

Repertoar ditutup dengan kadens outentik, yang terdapat pada birama 

108 ketukan kedua menuju birama 109 akord V-I.  

Teknik  : Arpeggio, Acciaccatura, Slur, Glissando,trill, 

 tenuto, dan Bass Line. 

Interpretasi : Dimainkan dengan lambat dan penuh ekspresi  

 kerinduan yang kental. Frasering atau 

pengkalimatan dalam lagu dibawakan dengan sedikit 

rubatto dan penting untuk memberi perhatian pada 

bagian tenuto yang seringkali muncul. 


