
BAB II 

KAJIAN HISTORIS DAN ANALISIS REPERTOAR 

 

A. Era dan Keberagaman Komposer 

Pada Era dan Keberagaman Komposer penulis menjelaskan tentang 

penggalan kisah hidup para komposer yang repertoarnya disajikan dalam 

resital gitar penulis, dilihat dari aspek kesamaan dengan judul serta 

menggabungkan dengan kesamaan dalam pengalaman hidup penulis, mulai 

dari kejadian dan rasa bathin yaitu “dikondisikan”, ”hancur”, ”mengalami 

kesulitan”, ”menemukan solusi”, ”semangat hidup”, ”bertahan dalam 

perubahan baru” dan ”menjadi lebih baik”. Berikut era dan keberagaman 

komposer :  

1. Alonso de Mudarra (periode jaman musik Renaisans) 

Periode musik renaisans berkisar 1400-1600 Masehi, penulis tidak 

menemukan dimana letak pasti beliau lahir dikarenakan minimnya 

informasi yang di dapat pada komposer yang hidup di era renaisans, 

namun Alonso de mudara diketahui hidup dan mempelajari musik di 

Guadalajara, Spanyol. Diperkirakan lahir dan wafat pada 1510-1580 

Masehi, beliau memiliki sisi religius yang kuat dan hal tersebut merupakan 

kesamaan pribadi yang utama pada penulis. 

Pada 1529 beliau tinggal di Italia kemudian ketika beliau kembali ke 

Spanyol ia menjadi imam di gereja katedral Seville Spanyol pada 1546, 

disamping beliau adalah seorang musisi handal pada era nya namun beliau 

tidak meninggalkan Tuhannya dan mendalami kedua hal tersebut dengan 

seimbang (seorang imam gereja merangkap musisi).
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1. Johann Sebastian Bach  (periode jaman musik Barok) 

Periode musik Barok yang berkisar 1600-1750 Masehi, penulis 

memilih membawakan karya dari seorang Master pianis yang hidup di era 

tersebut, beliau adalah Johann Sebastian Bach, lahir pada tahun 1685 
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Masehi di Jerman. Beliau menikah dua kali, istri pertamanya bernama 

Maria Barbara Bach dan istri kedua bernama Anna Magdalena Wilcke, 

beliau menikah lagi karena istri pertama, anak, kemenakan dan keluarga 

lainnya wafat, banyak keluarga Bach terkena wabah penyakit mematikan, 

disamping itu keluarga Bach harus tetap memiliki keturunan oleh sebab itu 

ia menikah lagi, keterpurukan dan kesepian beliau rasakan sangat dalam 

saat wabah penyakit itu membinasakan ribuan manusia di Eropa, namun 

itu tidak membuat Johann sebastian bach menyerah, ia tetap berkarya 

menjadi komposer, guru musik, pemain organ dan direktur musik. Lebih 

dari 1,100 karya yang telah beliau ciptakan.
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2. Joseph Fernando Macari Sor (periode jaman  musik Klasik) 

Pada periode musik Klasik yang berkisar 1750-1820 Masehi, era musik 

Klasik ini sangat lah singkat yaitu berkisar 70 tahun. Penulis memilih 

karya dari seorang ahli gitar yang memiliki karakter optimis dan berani 

menjejakan perjalanan hidupnya di berbagai negara, ketenaran beliau 

dapatkan dengan ke gigihan yang mendalam terhadap musik, kepahaman 

musik beliau dapatkan dari keseriusan dan kesetiaan melatih diri, beliau 

bernama Fernando sor, gitaris asal spanyol yang handal, lahir di Barcelona 

– Spanyol 1778 Masehi wafat 1839 Masehi. Pada usia muda beliau sudah 

mengusai kepahaman musik yang baik, beliau belajar musik sejak dini. 

Beliau sangat dikenal di eranya, diberbagai kota dan negara bagian seperti 

di Madrid beliau menjadi penulis musik dan menciptakan beberapa karya, 

di London dan Rusia beliau sukses di penyajian musik, guru harmoni dan 

komponis gitar, dan di Perancis ia mengabdikan dirinya menjadi komponis 

sekaligus pemain gitar hingga akhir hayatnya di Paris.
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3. Nicollo Paganini dan Agustin Barrios Mangore (periode jaman musik 

Romantik dan peralihan ke jaman Moderen) 
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Periode musik Romantik yang berkisar antara tahun 1830 – 1920 

Masehi. Pada periode ini terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam 

musik dan peradaban yang ada, perubahan yang lebih ekspresionis dan 

kebebasan artistik, orkestra yang lebih lebar dan banyak eksperimen 

dilakukan oleh musisi-musisi di era tersebut
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Pada era romantik awal, penulis sangat terkesan oleh karya dari 

seorang master violin yang memiliki kecepatan tangan yang luar biasa, 

beliau adalah Nicollo Paganini, lahir di Genoa-Itali 27 Oktober 1782 dan 

wafat pada tahun 1840. Beliau memiliki kisah hidup yang berbagai versi, 

kehidupannya menjadi kontroversial bagi pengamat musik. Dibalik 

kemahiran Paganini dalam memainkan instrumen gesek violin, ia 

menyimpan banyak keluh kesah yang tidak semua orang pahami. Ketika 

beliau menampilkan keterampilannya, Paganini selalu menjadi pusat 

perhatian dan banyak menjadi inspirasi musisi lainnya pada era tersebut. 

Paganini adalah anak ketiga dari enam bersaudara, semua karyanya 

memiliki teka-teki yang misterius dari komposisi dengan tingkat kesulitan 

yang tinggi hingga konon bernuansa mistis.
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Selanjutnya komposer sekaligus penyaji instrumen yang ada pada era 

peralihan romantik ke moderen, namun sebagian peneliti mengira beliau 

termasuk di kategori komposer moderen yaitu Agustin Barrios Mangore, 

lahir dan wafat 1885-1944 Masehi, beliau adalah musisi gitar yang berasal 

dari Paraguay, menguasai 2 bahasa yaitu; Spanyol dan Guarani serta ia 

dapat membaca 3 bahasa yaitu; Inggris, Perancis, Jerman. Barrios semasa 

kecilnya memiliki ketertarikan untuk mempelajari sesuatu dengan 

seksama, ia menyukai sastra dan seni ,beliau terinspirasi oleh keindahan 

karya dari Johann sebastian bach, hingga beberapa karya nya menggubah 

karya dari Bach, kesenangan dalam belajar yang tidak bisa hilang darinya 
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sangat menginspirasi penulis. Karena penulis berfikir dengan sadar bahwa 

setiah hembusan nafas ini harus kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih 

baik, belajar dan belajar setiap harinya menjadi alasan kuat untuk 

semangat menyelesaikan kehidupan panjang ini.
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B. Analisis repertoar 

1. Renaisans – Fantasia no. 10 

Struktural dan kadens 

Secara struktural berbentuk A-A’-B-B’-C-C’dan coda (bagian A 

birama 1-18, bagian A’ birama 19-33, bagian B birama 34-38, bagian B’ 

birama 39-53, bagian C birama 54-59, bagian C’ birama 60-79, bagian coda 

birama 70-77), fantasia no. 10 ini betonal G mayor yang bermodulasi dekat-

dekat. 

Terdapat beberapa kadens yaitu kadens plagal pada birama 23 ke 

birama 25 ketukan pertama (Eminor:VI-I),kadens otentik pada birama 52 ke 

birama 54 ketukan pertama (D:V-I) dan birama 76-77(B:V-I) 

Tehnik dan interpretasi 

a. Tehnik  :Broken chord, arpegio dan lompatan bass dan 

melodi 

b. Interpretasi :Dimainkan dalam suasana tenang, terdapat posisi 

melodi bass yang cukup sulit dimainkan pada bagian C’. 

2. Barok – Suita IV BWV 1006A In E Major ( Prelude, Lourre, Gavotte en 

Rondeau) 

I. Prelude 

Secara struktural berbentuk Tema-A-B-C-D-E-F-G-Coda. Tema 

ada pada suita mulai dari birama 1-16, bagian A birama 17-28, bagian B 

birama 29-42, bagian C birama 43-54, bagian D birama 55-62, bagian E 

birama 63-78, bagian F birama 79-93, bagian G birama 94-133, coda 

pada birama 134-139. 

II. Lourre 
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Secara struktural berbentuk A-B dimana bagian A&B terdapat 

pengulangan. Bagian A birama 1-11, bagian B pada birama 12-24 

 

Gambar 2.1 diatas adalah kadens half (II-V) pada akhir frase 

bagian A di birama 11. 

III. Gavotte en Rondeau 

Secara struktural berbentuk tema-A-tema-B-tema-C-tema-D-tema 

atau bisa juga ditulis A-B-A-C-A-D-A-E-A jika dilihat bentuk gavotte 

seperti bentuk rondo (second rondo form) normal. 

Pada Tema terdapat pada birama 1-8 tonal di E mayor, bagian A 

birama 8-16 tonal di C#minor, pengulangan bagian Tema pada birama 

16-24, bagian B birama 24-40, pengulangan Tema pada birama 40-48, 

bagian C birama 48-64 tonal A mayor, Tema pada birama 64-72, bagian 

D birama 72-92, tema pada birama 92-100. 

 

Gambar 2.2 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 39-40 

 

Gambar 2.3 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 91 

ketukan ketiga ke 92 ketukan pertama. 

Tehnik dan interpretasi : 

I. Prelude 



a. Tehnik  :Broken chord, arpegio dan lompatan melodi, pedal 

point pada lintasan bass, permainan aksen pada pengulangan motif 

b. Interpretasi :tegas namun pada pengulangan tema perlu aksen 

yang berbeda agar ciri khas kontras nada pada musik barok terlihat 

sertam bermain rapih 

II. Lourre 

a. Tehnik  :slur,trell 

b. Interpretasi :Dimainkan dalam tempo lambat, aksen yang jelas 

serta mengalir pada setiap frase 

III. Gavotte en Rondeau 

a. Tehnik  :Arpegio, slur,trell 

b. Interpretasi :Dimainkan dalam suasana riang dan gembira 

3. Klasik-Variation on the Theme of Magic Flute 

Struktur dan kadens 

a. Introduksi 

Secara struktural berbentuk A-B-Codetta  dan diakhiri dengan Half 

Cadence pada birama 19-20, introduksi ini bertonalitas pada E minor dan 

bermodulasi pada birama 11 ke A minor kemudian modulasi lagi ke tonal 

semula. Tema A (birama 1-8), tema B (birama 9-15), codetta (birama 16-

24) 

 

Gambar 2.4 diatas adalah Half Cadence I-V ( Pada birama 19 ketukan 

pertama (akor I) ke birama 20 ketukan pertama (akor V), kemudian 

birama 20 hingga akhir Introduction menggunakan akor V. 

Pada Introduction ini terdapat beberapa kadens pada beberapa bagian: 

 



Gambar 2.5 diatas adalah Half Cadence (I-V64) di tema A pada 

birama 3 ketukan keempat ke birama 4 ketukan pertama.  

 

Gambar 2.6 diatas adalah kadens otentik (V-I) di tema A pada birama 

7 ketukan keempat ke birama 8 ketukan pertama 

 

Gambar 2.7 diatas adalah kadens otentik (E7/B:V-I) di tema B pada 

birama 11 ketukan pertama ke birama 12 ketukan pertama. 

 

Gambar 2.8 diatas adalah Half Cadence (birama 15 ketukan ketiga ke 

birama 16 ketukan pertama)  pada akhir tema B sekaligus awal masuknya 

codetta pada birama 16 ketukan pertama. 

b. Tema 

Secara struktural berbentuk A:-B-B’, dimana tema A diakhiri dengan 

kadens otentik (V7-I) pada birama 7 ke birama 8, tema bertonal E mayor 

(penulis menghitung birama 1 baru mulai dari tema hingga koda) tema A 

(birama1-8) tema B (birama 9-26) 

 

Gambar 2.9 diatas adalah kadens otentik, terdapat pada birama 7 

ketukan kedua ke birama 8. 



 

Gambar 2.10 diatas adalah kadens otentik (V-I) yang terdapat pada 

birama 16 ketukan ketiga ke birama17 dan birama 25 ketukan ketiga ke 

birama 26. 

c. Variasi I 

Variasi pertama secara struktural berbentuk A-B, tema A dan B 

diakhiri dengan deceptive cadence,variasi I bertonal E mayor, tema A 

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

 

Gambar 2.11 diatas adalah tema utama dari tema A pada variasi I di 

mulai pada birama 27 

 

Gambar 2.12 diatas adalah tema utama dari tema B pada variasi I di 

mulai pada birama 36 

 



Gambar 2.13 diatas adalah Deceptive Cadence (VII-I) di tema A pada 

birama 34 ketukan dua up ke birama 35, di tema B pada birama 52 

ketukan dua up ke birama. 

d. Variasi II 

Secara struktural variasi kedua berbentuk A-B dan diakhiri kadens 

otentik di tema A dan B, pada variasi ini bertonal E minor (modulasi dari 

variasi sebelumya), tema A dari birama 45-53 dan tema B dari birama 

54-62. 

 

Gambar 2.14 diatas adalah tema utama dari tema A pada variasi II 

dimulai dari birama 45 

 

Gambar 2.15 diatas adalah tema utama dari tema B pada variasi II 

dimulai dari birama 54 

 

Gambar 2.16 diatas adalah kadens otentik pada akhir tema A (G:V-I) 

pada birama 52 ketukan ketiga ke birama 53 

 

Gambar 2.17 diatas adalah kadens otentik di akhir tema B (V-I) pada 

birama 61 ketukan keempat ke birama 62. 



e. Variasi III 

Secara struktural berbentuk A-B  dan diakhiri dengan kadens otentik 

di kedua tema, bertonalkan E mayor. Tema A dimulai dari birama 63-71 

dan tema B dimulai dari 72-80. 

 

Gambar 2.18 diatas adalah tema dari tema A pada variasi ketiga, 

dimulai dari birama 63. 

 

Gambar 2.19 diatas adalah tema dari tema B pada variasi ketiga, 

dimulai dari birama 72. 

 

Gambar 2.20 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 70 

ketukan ketiga ke birama 71. 

 

Gambar 2.21 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada akhir tema B 

birama 79 ketukan 4 ke 80. 

f. Variasi IV 

Secara struktural berbentuk A-B dan diakhiri dengan kadens otentik 

dikedua tema, variasi keempat ini bertonalkan E mayor, tema A (birama 

81-89) tema B (birama 90-98) 



 

Gambar 2.22 diatas adalah tema utama dari tema A pada variasi IV 

dimulai dari birama 81. 

 

Gambar 2.23 diatas adalah tema utama dari tema B pada variasi IV 

dimulai dari birama 90. 

 

Gambar 2.24 diatas adalah kadens otentik (V7-I) di tema A pada 

birama 88 ketukan ketiga ke birama 89 dan di tema B pada birama 97 

ketukan ketiga ke birama 98. 

g. Variasi V 

Secara struktural variasi V berbentuk A-B, diakhiri dengan kadens 

otentik (V-I) di kedua tema, variasi ini bertonalkan E mayor. Tema A 

(99-107) Tema B (108-116). 

 

Gambar 2.25 diatas adalah tema utama dari tema A pada variasi V 

dimulai dari birama 99. 

 

Gambar 2.26 diatas adalah tema utama dari tema B pada variasi V 

dimulai dari birama 108. 



 

Gambar 2.27 diatas adalah kadens otentik (V-I) di tema A pada 

birama 106 ketukan keempat ke birama 107 dan di tema B pada birama 

115 ketukan keempat ke birama 116. 

h. Coda/Final 

Secara struktural coda pada tema variasi magic flute berbentuk A-B-

Codetta, terdapat pula kadens otentik (V-I) di beberapa bagian. 

 

Gambar 2.28 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama  125 ke 

birama 125 ketukan pertama. 

 

Gambar 2.29 diatas adalah kadens otentik (V7-I) pada birama 132 

ketukan ketiga ke birama 133. 

 

Gambar 2.30 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 138 

ketiga ke birama 139. 

Tehnik dan Interpretasi 

Introduksi 

a. Tehnik  : Tehnik yang digunakan pada bagian tersebut 

adalah slur, harmonic tone, dan sedikit chromatic scale. 



b. Interpretasi : Pada bagian ini dimainkan dengan nuansa dolce 

atau manis, dimainkan perlahan namun nada yang dibunyikan jelas. 

Tema 

a. Tehnik  : Banyak tehnik slur pada bagian ini. 

b. Interpretasi : Dimainkan riang dan cukup cepat, sesekali akor 

pada akhir frase dimainkan dengan tehnik arpegio, ciri khas dari 

bagian ini adalah akor yang dimainkan bersamaan yang diiringi slur 

untuk menuju akor lainnya 

Variasi I 

a. Tehnik  : Banyak menggunakan tehnik slur yang sulit 

dimainkan dikarenakan tempo dimainkan cepat 

b. Interpretasi : Dimainkan riang dan cepat, ciri khas pada variasi 

ini yaitu slur yang dimainkan membentuk suatu harmoni dan 

diperjelas oleh akor disetiap akhir motif  

Variasi II 

a. Tehnik  : Sedikit bagian menggunakan slur 

b. Interpretasi : Dimainkan dalam tempo lambat dan beberapa 

bagian dapat dimainkan Rubatto, sedikit bernuansa sedih/pengharapan 

pada tema A, di tema B dimainkan tegas pada akor karena ciri khas 

tema B ada pada akor akor tersebut 

Variasi III 

a. Tehnik  : Sedikit bagian menggunakan tehnik slur 

b. Interpretasi : Dimainkan dalam suasana riang, tonal menjadi 

mayor, berbeda dari variasi sebelumnya 

Variasi IV 

a. Tehnik  : Slur dan arpegio  

b. Interpretasi : Dimainkan cepat namun mengalir, arpegio yang 

dimainkan cepat dan mengalir menjadi ciri khas pada bagian ini 

Variasi V 

a. Tehnik  : Slur 



b. Interpretasi : Dimainkan riang dan cepat, akor kecil bersamaan 

dengan slur serta pengulangan menjadi ciri khas pada variasi ini 

Coda 

a. Tehnik  : Arpegio dan slur 

b. Interpretasi : Dimainkan riang dan cepat, akor diakhir frase 

dimainkan tegas untuk menunjang akhir yang klimaks 

4. Romantik awal – Caprice no. 24 

Struktur dan kadens 

a. Tema 

Pada tema secara struktural berbentuk A-B dan diakhiri kadens otentik 

pada birama 11-12, banyak pengulangan di tema dan setiap variasi. Tema 

A (birama 1-4) tema B (birama 5-12) 

 

Gambar 2.31 diatas adalah tema utama dan ritmis dari tema A (tonal : 

Dominan A minor hingga variasi akhir) 

 

Gambar 2.32 diatas adalah tema dari tema B 

 

Gambar 2.33 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 11 

ketukan kedua ke birama 12 (pada bagian ini dimainkan dalam 

pengulangan) 

b. Variasi I 

Secara struktural variasi pertama ini berbentuk A-B serta diakhiri 

dengan kadens otentik (II-V-I) pada birama 23-24 

 



Gambar 2.34 diatas adalah tema utama yang menggunakan arpegio 

pada tingkat kesulitan yang tinggi pada tema A 

 

Gambar 2.35 diatas adalah tema utama pada variasi I di tema B 

 

Gambar 2.36 diatas adalah kadens otentik (II-V-I) pada birama 23 

ketukan pertama ke birama 24 

c. Variasi II 

Secara struktur variasi ketiga berbentuk A-B hampir seluruh variasi 

struktur bentuknya sama, diakhiri dengan kadens otentik (V-I) pada 

birama 35-36, tema A (birama 25-28) tema B (29-36) 

 

Gambar 2.37 diatas adalah tema utama dari tema A pada variasi II 

 

Gambar 2.38 diatas adalah tema dari tema B 

 

Gambar 2.39 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 34 

ketukan pertama ke birama 35. Tonal masih sama 

d. Variasi III 

Secara struktural variasi III berbentuk A-B yang diakhiri kadens 

otentik pada birama 47-48 



 

Gambar 2.40 diatas adalah tema utama dan ritmis utama yang ada 

pada tema A 

 

Gambar 2.41 diatas adalah tema dari tema B 

 

Gambar 2.42 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 47 

ketukan kedua ke birama 48, tonal masih sama seperti awal 

e. Variasi IV 

Secara struktural berbentuk A-B dan diakhiri kadens otentik (V-I)  

pada birama 59-60 

 

Gambar 2.43 diatas adalah motif dan ritmis utama pada tema A dan 

ritmis yang sama digunakan di tema B 

 

Gambar 2.44 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 59 

ketukan pertama ke birama 60, tonal masih sama 

f. Variasi V 

Secara struktural berbentuk A-B diakhiri dengan kadens otentik (V-I) 

pada birama 71-12 



 

Gambar 2.45 diatas adalah motif dan ritmis utama pada tema A serta 

ritmis yang sama di tema B, dimainkan dalam tehnik staccato 

 

Gambar 2.46 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 71 

ketukan pertama ke birama 72 (pada birama 70 sudah menggunakan akor 

V) 

g. Variasi VI 

Secara struktural berbentuk A-B dan diakhiri dengan kadens otentik 

(V-I) pada birama 83-84 

 

Gambar 2.47 diatas adalah tema utama dari tema A 

 

Gambar 2.48 diatas adalah tema dari tema B 

 

Gambar 2.49 diatas adalah kadens otentik pada birama 83 ketukan 

kedua ke 84 

h. Variasi VII 

Secara struktur variasi ketujuh berbentuk A-B, diakhiri dengan kadens 

otentik (V-I) pada birama 95-96, tema A (birama 85-88) tema B (99-96) 



 

Gambar 2.50 diatas adalah tema dari tema A 

 

Gambar 2.51 diatas adalah tema dari tema B 

 

Gambar 2.52 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 95-96 

i. Variasi VIII 

Secara struktur variasi kedelapan berbentuk A-B, terdapat half 

cadence pada birama 100 dan kadens otentik (V-I) pada birama 107-108, 

tema A (birama 97-100) tema B (101-108) 

 

Gambar 2.53 diatas adalah tema dari tema A 

 

Gambar 2.54 diatas adalah half cadence (VIM7-V) pada birama 100 

ketukan kedua 

 



Gambar 2.55 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 107 

ketukan keempat ke 108  

j.Variasi IX 

Secara struktur variasi ketujuh berbentuk A-B, diakhiri dengan kadens 

otentik (V-I) pada birama 95-96, tema A (birama 109-112) tema B (113-

120) 

 

Gambar 2.56 diatas adalah tema utama pada tema A 

 

Gambar 2.57 diatas adalah half cadence (I-V) pada birama 111-112  

 

Gambar 2.58 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 119 

ketukan kedua ke birama 120 

k. Variasi X 

Secara struktur variasi kesepuluh berbentuk A-B, diakhiri dengan 

kadens otentik (V-I) pada birama135-136, tema A (birama 121-128) tema 

B (129-136) 

 

Gambar 2.59 diatas adalah half cadence (I-V) pada birama 127-128 

sekaligus mengakhiri frase pertama pada variasi tersebut 

 



Gambar 2.60 diatas adalah kadens otentik (V-I) pada birama 135 

ketukan kedua ke 136 

l. Variasi XI 

Secara struktur variasi kesebelas ini memiliki 3 frase yang berbentuk 

A-B-B’ dan terdapat beberapa kadens, tema A (birama 137-144) tema B 

(birama 145-142) tema B’ (birama 153-160) 

 

Gambar 2.61 diatas adalah half cadence (I-V) di tema A (frase 

pertama) pada birama 139-140  

 

Gambar 2.62 diatas adalah half cadence (I-V) di tema A (frase kedua) 

pada birama 143-144, kadens tersebut sama dengan kadens sebelumnya 

namun berbeda oktaf 

 

Gambar 2.63 diatas adalah kadens otentik (V-I) di tema B’ pada 

birama 159-160 

m. Variasi XII 

Secara struktur variasi keduabelas ini berbentuk A-B, diakhiri dengan 

half cadence (I-V) pada birama170-171, tema A (birama 161-164) tema 

B (165-171) 

 



Gambar 2.64 diatas adalah half cadence (I-V) dimulai pada birama 

170-171 pada akhir tema B 

n. Finale 

Secara struktur berbentuk A-B, diakhiri dengan kadens otentik (V-I) 

pada birama 179-180, tema A (birama 172-179) tema B/Coda (180-184) 

 

Gambar 2.65 diatas adalah kadens otentik pada birama 179 ketukan 

kedua up ke birama 180 ketukan pertama 

Tehnik dan interpretasi : 

Tema 

a. Tehnik  : slur 

b. Interpretasi : Dimainkan sesuai yang tertulis (Non Troppo 

Presto artinya cepat namun tidak terlalu cepat) 

Variasi I 

a. Tehnik  : Slur dan arpegio 

b. Interpretasi : Pada variasi ini dimainkan dengan tempo yang 

cepat serta tingkat kesulitan yang tinggi, kerapian sangat diutamakan 

penulis, bagi penulis bagian awal inilah yang paling sulit dari variasi 

lainya 

Variasi II 

a. Tehnik  : Sedikit menggunakan slur serta menggunakan 

tehnik petikan jari kanan yang cepat (P,I,M,A,C) 

b. Interpretasi : Dimainkan cepat namun diberi jeda saat frase 

berakhir diperuntukan menghemat tenaga di frase berikutnya 

Variasi III 

a. Tehnik  : Harmonic tone 

b. Interpretasi : Dimainkan dalam tempo lambat dan beberapa 

bagian dapat dimainkan Rubatto 

Variasi IV 



a. Tehnik  : Chromatic scale dan slur 

b. Interpretasi : Dimainkan mengalir namun kecepatan tetap stabil 

Variasi V 

a. Tehnik  : Stacatto 

b. Interpretasi : Dimainkan cepat dan rapih, ada bagian nada yang 

sangat sulit posisinya yaitu pada fret 18 

Variasi VI 

a. Tehnik  : - 

b. Interpretasi : Bisa dimainkan sedikit glissando pada pergerakan 

akor akor kecil 

Variasi VII 

a. Tehnik  : Slur 

b. Interpretasi : Dimainkan cepat dan bisa sedikit stacatto 

Variasi VIII 

a. Tehnik  : Arpegio 

b. Interpretasi : Dimainkan penuh penjiwaan pada arpegio yang 

cepat dismua tema pada variasi ini 

Variasi IX 

a. Tehnik  : Slur 

b. Interpretasi : Dimainkan cepat dan dapat sedikit staccato untuk 

menunjang kecepatan saat bermain 

Variasi X 

a. Tehnik  : Slur 

b. Interpretasi : Dimainkan lambat penuh perasaan namun ada 

bagian nada yang dipercepat karena agar suasana ciri khas sang 

komposer tidak hilang 

Variasi XI 

a. Tehnik  : Slur 

b. Interpretasi : Dimainkan riang dan cepat 

Variasi XII 

a. Tehnik  : Rasguado dan Slur 



b. Interpretasi : Dimainkan tegas dan cepat terutama pada bagian 

tehnik  slur  

Finale 

a. Tehnik  : Slur, trell dan rasduado 

b. Interpretasi : Dimainkan cepat dan tegas diakhir frase 

5. Romantik akhir (peralihan romantik ke moderen) –La Catedral 

Struktural dan kadens 

I. Preluido saudade (A-B-A’C-Coda) 

 Bagian A terdapat pada birama 1-8, bagian B pada birama 9-20, 

bagian A’ pada birama 21-32, bagian C pada birama 33-42, coda pada 

birama 43-48, komposisi ini bertonal di B minor 

 

 Gambar 2.66 diatas adalah half cadence (II-V) yang terdapat pada 

akhir tema B yaitu di birama ketukan pertama 19 ke birama 20 

 

 Gambar 2.67 diatas adalah kadens otentik (V-I) yang terdapat pada 

akhir tema  C yaitu pada birama 42 ketukan kedua ke birama 43 

 

 Gambar 2.68 diatas adalah kadens otentik (V-I) yang terdapat pada 

akhir coda yaitu pada birama 48 ketukan kedua ke birama 49 

 

 

  



II. Andante religioso (A-A’-B-C-D) 

Bagian A terdapat pada birama 1-5, bagian A’ pada birama 6-9, 

bagian B pada birama 10-12, bagian C pada birama 13-16, bagian D pada 

birama 16 (ketukan akhir)-21, coda pada birama 22-25 

 

Gambar 2.69 diatas adalah kadens otentik (V-I) di akhir dari bagian 

II, yang terdapat pada birama 23 ketukan keempat ke birama 25 

III. Allegro solemne (A-B-C-Coda) 

 Bagian A terdapat pada birama 1-18, bagian B pada birama 19-36, 

bagian C pada birama 37-54, coda pada birama 55-63 

Tehnik dan interpretasi 

I. Preluido saudade 

a. Tehnik  : Arpegio, pedal point pada melodi utama, harmonic 

tone 

b. Interpretasi : Penjiwaan yang mendalam serta konsentrasi aksen 

yang dimainkan pada melodi utama disenar satu, stabil dan tidak 

terlalu banyak rubatto pada arpegio yang dimainkan 

II. Andante religioso 

a. Tehnik  : Glissando, broken chord, arpegio, harmonic tone 

b. Interpretasi :Dimainkan dalam tempo lambat dan menjiwai, 

aksen jelas pada perpindahan akor yang dimainkan 

III. Allegro solemne 

a. Tehnik  : Slur, arpegio 

b. Interpretasi :Dimainkan cepat pada arpegio yang dimainkan, 

namun tetap dimainkan stabil pada ide tema pada komposisi ini, 

penyaji wajib mengetahui struktur bentuk dan akor serta frase disetiap 

bagiannya karena sangatlah penting pada komposisi tersebut. 



6. Romantik akhir (peralihan romantik ke moderen)– Choro de Saudade 

Struktural dan kadens 

Secara struktur berbentuk: Intro-A-A’-B-A-A’-C-B-A-A’. 

Intro(birama 1-2)-A(birama 3-10)-A’(birama 11-20)-B(birama 21-40)-

A(birama 41-47)-A’(birama 48-56)-C(birama 57-72)-B(birama 73-93)-

A(birama 94-100)-A’(birama 101-109) komposisi ini bertonal G minor 

Terdapat frase antecedent A (pada bagian A) dimulai dari birama 3-10 

dan frase consequent A dimulai pada birama 11-19. Frase antecedent B (di 

bagian B) dimulai dari birama 21-31, frase consequent B pada birama 32-

40.  Frase antecedent C (pada bagian C) terdapat pada birama 57-64, frase 

consequent C terdapat pada birama 65-72. 

 

Gambar 2.70 diatas adalah intro pada birama 1-2 yang diulang, dapat 

dibilang juga adalah ide dari komposisi ini, terlihat pula drop senar pada 

senar bass ke lima dan enam (5=G, 6=D). 

 

Gambar 2.71 diatas adalah kadens otentik (V-I) D7-Gm yang terdapat 

pada birama 2 ketukan kedua masuk ke bagian A di birama 3. 

 

Gambar 2.72 diatas adalah kadens otentik pada birama18 ketukan 

kedua ke birama 19 (D7-Gm) 



 

Gambar 2.73 diatas adalah kadens (V-I) otentik pada birama 39 

ketukan kedua ke birama 40 

 

Gambar 2.74 diatas adalah kadens otentik pada birama 55 ketukan 

kedua ke birama 56 

 

Gambar 2.75 diatas adalah kadens otentik (D7-Gm) dimulai dari 

birama 92 ketukan kedua ke 93 

 

Gambar 2.76 diatas adalah kadens otentik pada akhir komposisi 

tersebut, terdapat pada birama 108 ketukan ke dua  ke birama 109 (D7-Gm) 

Tehnik dan interpretasi 

a. Tehnik  :Slur, arpegio, pedal point pada bass line, dan 

glissando 

b. Interpretasi :Dimainkan dalam suasana lambat dan sedih antara 

melodi utama dan iringan harus jelas aksennya 

 


