
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada penulisan laporan resital ini penulis menjelaskan konsep penulisan 

dan konser musik yang telah dilaksanakan dengan menampilkan ilmu yang 

diperoleh semasa perkuliahan, konser ini dilaksanakan oleh mahasiswa pada 

tingkat akhir masa studi untuk mendemonstrasikan pencapaian dan kemajuan 

yang diperoleh. 

Judul konser musik penulis adalah "Vayadhamma Sankhara Appamadena 

Sampadheta", berasal dari bahasa sansekerta, memilik arti "Segala yang terkondisi 

akan hancur, berjuanglah dengan kesadaran penuh". Kalimat tersebut berasal dari 

penggalan salah satu kitab Buddhisme, yaitu Mahaparinibbana Sutta: Digha 

Nikaya 16. Bagian tersebut menceritakan tentang akhir hayat dari Sang Buddha 

(Sidhartta Gotama) sekitar 2500 tahun silam. Kalimat diucapkan di hadapan para 

muridnya sebelum beliau wafat. Pemilihan judul berdasarkan pengalaman hidup 

nyata yang telah di alami dan dimaksudkan untuk memberi motivasi, terutama 

bagi penulis sendiri serta semua orang yang sedang patah semangat dalam 

menekuni dunia musik dan perjalanan hidup yang panjang ini. Pesan dari Sang 

Buddha dalam kalimat tersebut memberikan pemahaman yang paling mendasar 

bahwa segala hal yang dimiliki manusia tidak selamanya ajeg (abadi) dan dengan 

kesadaran penuh menerima perubahan-perubahan yang belum terjadi pada saat 

ini.
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Penulis mengalami depresi psikis semenjak mengalami kecelakaan yang 

mengakibatkan jari tengah tangan kanan cidera, sehingga tidak dapat digunakan 

untuk bermain atau mempelajari gitar klasik. Namun berkat kerabat dan guru-guru 

spiritual, penulis dapat melewati “kesulitan” tersebut. Pada umumnya, seorang 

gitaris klasik menggunakan jari P, I, M, A (bahasa Latin untuk Pollux, Indicis, 

Medius, Annularis; Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) untuk 

memetik senar dan memainkan suatu komposisi musik. Namun karena terjadi 

                                                           
1
Drs. Oka Diputhera, ed. Maha Parinibbana Sutta (Jakarta: C.V. Lovina Indah 2003), h. 

107. 



kecelakaan tersebut, jari M penulis tidak berfungsi. Namun, dengan kerja keras 

penulis berlatih menggunakan jari C (jari kelingking atau dalam bahasa Latin 

Chico) untuk memetik senar gitar. Kombinasi jari P, I, A ,C inilah yang 

menggantikan kombinasi jari P, I, M, A (yang umum digunakan) untuk mengatasi 

permasalahan dalam bermain gitar sehingga mampu mengantarkan penulis dalam 

menempuh tugas akhir dalam bentuk resital. 

A. Latar Belakang Pemilihan Repertoar 

Penulis menampilkan  repertoar yang mewakili 5 jaman yakni 

Renaisans, Barok, Klasik, Romantik dan peralihan Romantik ke Moderen. 

Repertoar-repertoar yang akan ditampilkan merupakan penggambaran dari 

judul resital yang berkaitan dengan perubahan berbagai faktor setiap 

periode jaman musik, serta penggabungan kemiripan sisi psikis di dalam 

historis para komposer dan penulis (ditinjau dari aspek bathiniah yang 

timbul akibat peristiwa lahiriah). 

Terinspirasi dari judul yang telah dipilih, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa seluruh mahluk hidup tidak dimungkinkan untuk 

mempertahankan keabadian di dalam dimensi ruang dan waktu semesta. 

Umat manusia tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi di masa 

mendatang, perubahan di setiap jaman merupakan suatu bukti mutlak 

bahwa sesuatu yang dikondisikan akan tetap “hancur” dan berubah 

menjadi sesuatu yang baru (dapat lebih baik atau sebaliknya), terjadi 

perubahan secara signifikan pada setiap jaman, contoh perubahan yang 

baik ialah perkembangan alat-alat instrumen yang semakin beragam, 

pengembangan struktur komposisi musik yang semakin meluas, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang pesat menyebabkan 

dimudahkannya musik meluas secara global. Dengan diselenggarakan 

resital akhir ini menunjukkan bahwa penulis dapat melewati “kesulitan” di 

masa lalu serta menemukan solusi yang bijak untuk bertahan dalam 

perubahan baru. 

 

 



Berikut adalah repertoar yang akan ditampilkan urut sesuai jaman; 

(Renaisans) Fantasia no. 10 ~ Alonso de Mudarra, (Barok) Prelude, 

Loure, Gavotte en Rondeau from Suita IV BWV 1006a ~ Johann Sebastian 

Bach, (Klasik) Variations (Over a Theme from The Magic Flute Op. 9 by 

Wolfgang Amadeus Mozart) ~ Fernando Sor, (Romantik)Caprice No.24 ~ 

Nicolo Paganini, (Peralihan ke Moderen) Choro de saudade dan La 

Cathedral ~ Agustin Barrios Mangore, berikut penjelasan repertoar : 

Penjelasan Repertoar 

Fantasia no. 10, komposisi karya Alonso de Mudarra pada jaman 

renaisans ini belum memiliki proges akor yang jelas, dikarenakan pada 

jaman tersebut belum dikenal akor mayor, minor dan lain sebagainya 

secara pasti, dalam komposisi ini akor yang digunakan sudah cukuplah 

jelas dan  dimainkan dengan tempo cepat serta memiliki perpaduan suara 

disonan menarik pada variasi bass melodi yang dimainkan bersamaan. 

Repertoar tersebut dipilih penulis karena memiliki kaitan dengan 

perjalanan penulis, yaitu penulis mencoba lagu di era renaisans yang pada 

lingkungan penulis menganggap lagu di era renaisans adalah lagu yang 

kurang menarik serta tidak begitu populer dikalangan mahasiswa 

khususnya konsentrasi mayor gitar. Setelah penulis membacanya ternyata 

lagu era renaisans tersebut tidak seperti yang dikatakan banyak orang, lagu 

tersebut memiliki harmoni yang indah jika dinikmati dengan seksama, 

proges posisi akor nya pun menantang, walaupun telinga penulis belum 

terbiasa dengan harmoni yang ada pada lagu-lagu renaisans namun secara 

garis besar komposisi di era tersebut menginspirasi penulis akan 

pentingnya merasakan sendiri pengalaman hidup serta tidak mudah 

percaya terhadap anggapan-anggapan yang belum pasti, sama hal nya 

dengan anggapan yang dikondisikan dengan landasan pemikiran yang 

belum jelas kemudian ditularkan ke manusia lain, anggapan tersebut akan 

hancur dengan sendirinya ketika kita menemukan sendiri kebenaran yang 

dicari. 



I. Prelude from Suita IV BWV 1006a in E Major, ini adalah karya 

dari Johann Sebastian Bach yang terkenal pada era Barok, karya Suita ini 

tadi nya dibuat untuk instrument biola, namun banyak gitaris yang 

menggubahnya menjadi komposisi solo gitar yang sangat menarik, 

komposisi ini memiliki posisi akor yang sulit, tehnik slur dan arpegio 

banyak di berbagai frase pada komposisi ini serta variasi melodi yang luas, 

diperlukan interpretasi riang saat memainkan komposisi ini. 

II. Loure from Suita IV BWV 1006a bersukat 6/4 bertempo lambat 

namun sulit dalam interpretasinya dikarenakan posisi akor dan proges akor 

yang sulit serta ritme sinkopasi dibeberapa bagian, dalam bermain 

penjiwaan penuh diperlukan demi mendapat kesan yang baik saat 

ditampilkan. 

III. Gavotte en Rondeau from Suita IV BWV 1006a bersukat 4/4 

pada karya panjang ini bertonal di E mayor dan bermodulasi dekat, 

memiliki repetisi tema yang mudah diingat bagi pendengar, interpretasi 

yang sering digunakan yaitu bermain dengan riang dan ceria karena melodi 

dan akor yang digunakan bernuansa cepat dan suasana mayor, tehnik slur 

dan posisi akor yang cukup sulit dimainkan. 

Repertoar ini memiliki hubungan yang cukup meluas dengan 

penulis yaitu dikala penulis mendapatkan referensi lagu dari rekan dan 

pengajar, penulis tertarik dengan pola harmoni dari Suita IV BWV 1006a 

tersebut, disamping nada yang mudah teringat oleh penulis, posisi akor 

sangat sulit bila di imajinasikan, lalu penulis mulai mencari latar belakang 

dari sang komposer ternama tersebut, penulis belajar banyak tentang 

kebahagiaan dan kesedihan yang hanya datang dan pergi dan dengan 

kesadaran penuh manusia harus menghadapinya, seperti halnya perjalanan 

hidup yang dialami J.S Bach. 

Variations Over a Theme from The Magic Flute Op. 9 by Wolfgang 

Amadeus Mozart, repertoar ini adalah karya asli dari Mozart yang lalu di 

gubah dan aransemen dengan 5 variasi dan diakhiri oleh coda, karya ini 

menggunakan teknik slur dan arpegios dengan kecepatan dan kesulitan 



yang tinggi, banyak ornamentasi yang menarik, interpretasi yang 

digunakan cukup variasi dikarenakan suasana melodi dan akor disetiap 

tema variasi tidaklah sama. 

Hubungan repertoar, judul dan penulis yaitu penulis mengalami 

ketertarikan yang berlebih ketika awal kali mendengar repertoar tersebut 

dimainkan oleh rekan terdekat penulis di konser ujian mayor gitar di awal 

semester, kemudian penulis mengira lagu tersebut adalah lagu yang paling 

menarik, penulis mengkondisikan pola pikirnya yang tidak berdasar itu, 

setelah beberapa waktu penulis menemukan repertoar yang lebih menarik 

dan lebih sulit lagi, anggapan yang tadinya dianggap benar kemudian telah 

berubah, penulis mempelajari bahwa selalu ada yang lebih dari apa yang 

kita rasakan sekarang mengenai anggapan, mungkin detik ini bisa 

bersikukuh bahwa ”ini lah yang terbenar, dan selain ini salah” namun 

pemikiran tersebut akan hancur ketika secara mutlak selalu ada kebenaran 

yang berada di luar kemampuan pemikiran kita saat ini, jika demikian di 

himbaukan keseluruh manusia bahwa jangan terlalu cepat memutuskan 

dan menentukan jalan pikiran yang diambil berdasarkan landasan diri 

sendiri karena hal tersebut tidaklah bijaksana jika hanya ditinjau oleh diri 

sendiri dan kebodohan pemikiran tersebut terkadang tidak disadari oleh 

manusia. 

Caprice No.24 in A minor, ini adalah karya dari seorang pemain 

solo violin di era Romantik yang handal dan memiliki karya-karya dengan 

tingkat kesulitan dan kecepatan yang tinggi, repertoar ini digubah dari 

violin ke transkrip gitar solo karena komposisi yang cukup banyak di 

gemari para gitaris klasik, pada repertoar ini terdapat 11 variasi serta 

menggunakan teknik kecepatan ekstrim pada arpegios dan melodi didalam 

tangga nada A minor, variasi tehnik kecepatan pada lagu tersebut 

membutuhkan latihan yang panjang bagi penulis. 

Hubungan repetoar ini dengan penulis adalah contoh yang paling 

memberikan inspirasi dimana penulis mengalami penderitaan diwaktu lagu 

ini mulai dipelajari dan menjadi cikal bakal pemikiran penulisan laporan 



ini. Penulis pada mula nya merekomendasikan lagu tersebut sebelum 

perkuliahan semester dimulai (saat liburan semester) terhadap dosen 

pengampu mayor untuk bahan mayor yang akan dibawakan di ujian 

semester, namun saat liburan semester berlangsung penulis mengalami 

kecelakaan yang menyebabkan jari penulis tidak dapat digunakan untuk 

bermain gitar klasik seperti yang dijelaskan pada pendahuluan di awal 

penulisan, segala yang terkondisi bersifat sementara, begitu juga dengan 

raga yang manusia huni, karena raga ini telah di kondisikan oleh Sang 

Pencipta dan sangat jelas bersifat sementara dan rapuh jika dilihat secara 

menyeluruh dibandingkan dengan alam semesta yang sama-sama 

diciptakan dan dikondisikan. 

La Cathedral, karya ini milik Agustin Barrios Mangore , repertoar 

ini terdiri dari tiga bagian ,yaitu : I. Preludio ; II. Adante religioso ; III. 

Aleggro solemne, pada bagian ketiga dari repertoar ini terdapat teknik 

arpegios yang ekstrim untuk dimainkan 

Repertoar tersebut dipilih karena terdapat kaitan dengan perjalanan 

hidup penulis, La Chathedral memiliki cerita tersendiri pada penulis, 

komposisi ini dipelajari penulis satu semester sebelum kecelakaan terjadi  

pada penulis, dimana saat itu jari penulis masih utuh dan disaat itu pula 

penulis merasakan puncak kemampuannya dalam menguasai komposisi 

tersebut, dimana ketangkasan bermain cepat pada semua jari tangan yang 

diperlukan dalam repertoar tersebut. Namun pada konser gitar penulis, 

penulis mencoba membawakan repertoar yang dengan tingkat kesulitan 

tinggi itu dengan keadaan jari penulis sekarang, hal tersebut merupakan 

tantangan besar bagi penulis. 

Choro de Saudade, karya ini milik Agustin Barrios Mangore yang 

menceritakan tentang kerinduannya terhadap suasana rakyat di daerah 

Brasil, lagu ini bertempo di Choro Lento atau pelan, manis dan penuh 

penjiwaan, bersukat 2/4 bermain pada Bb minor, drop pada senar 5 = G, 6 

= D, banyak para penyaji resital membawakan dengan interpretasi yang 

berbeda-beda, penjiwaan penuh sangat menujang penampilan yang baik 



dalam repertoar ini, terdapat pergerakan akor dan melodi yang sulit, 

dibutuhkan latihan rutin dalam mencapai dan “menelaah” lagu tersebut. 

Penulis memilih repertoar tersebut dikarenakan penulis terbiasa 

membawakan komposisi yang bertempo cepat, lalu penulis mencoba lagu 

Choro de Saudade dimana tempo lagu sangat lamban dan perlu kesabaran 

lebih bagi penulis, gemetar jari penulis ketika pada awal mempelajari lagu 

tersebut, namun akhirnya penulis dapat menguasai lagu tersebut dan 

dibawakan pada konser resital gitar penulis,  menurut penulis hanya 

repetoar ini dari semua repertoar yang dibawakan dalam konser gitar yang 

memiliki tingkat kesabaran yang tinggi saat membawakannya. 

B. Tujuan Resital 

Tujuan resital ini untuk menguji mental penulis dalam bentuk konser 

tunggal, disamping itu untuk menginspirasi semua orang tentang sisi 

historis perjuangan yang dialami penulis. 

C. Manfaat Resital 

1. Manfaat Individual 

Dengan diselenggarakannya konser tunggal resital ini, penulis 

berhasil melewati penderitaan yang telah menghambat perjalanan 

bathin di waktu lampau, dengan hasil penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan serta menjadi manusia yang lebih menerima perubahan-

perubahan baru. 

2. Manfaat Sosial 

Manfaat terpenting bagi acara solo gitar yang di laksanakan oleh 

penulis bukan sekedar acara musik semata, penulis mendedikasikan 

untuk semua manusia yang sedang terjebak dalam keterpurukan dan 

patah semangat menjalani kehidupan untuk bangkit menjalani segala 

sesuatunya dengan kesadaran yang penuh. Nilai psikis dan motifasi bagi  

kalayak banyak diutamakan penulis. 

 

 

 



D. Daftar Repertoar 

1. Choro de Saudade - Agustin Barrios Mangore 

2. Caprice no. 24 - Nicollo Paganini 

3. Variations (Over a Theme from The Magic Flute Op. 9 by Wolfgang 

Amadeus Mozart)  - Joseph Fernando Macari Sor (Fernando sor) 

4. Prelude, Loure, Gavotte en Rondeau BWV 1006a suita IV - Johann 

Sebastian Bach (3 pieces from 7 pieces of Suita IV BWV 1006A) 

5. Fantasia no. 10 – Alonso de Mudarra 

6. La Cathedral - Agustin Barrios Mangore 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu Pelaksanaan 

Resital akan diselenggarakan pada: 

Hari  : Senin 

Tanggal : 4 Mei 2015 

Waktu : 18.00 - selesai 

2. Tempat Pelaksanaan 

       Resital akan diselenggarakan di Recital Hall Fakultas Seni 

Pertunjukan  Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52 – 60 

Salatiga. 

3. Metode Pelaksanaan 

      Acara berupa konser 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 : Konser sesi I 

18.50 – 19.00 : Jeda 

19.00 – 19.40 : Konser sesi II 

19.40– 20.00 : Penutup dan doa penutup 

4. Pengorganisasian 

Ketua dan seksi acara : Imam Dwi Widiantoro 

Seksi dekorasi : Dani Triasdi 



Seksi publikasi : Adya Rozak  

Seksi konsumsi : Christoper Yanuar Wicaksono 

 


