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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

 

A. Zaman Barok 

Barok berasal dari bahasa Portugis, barocco yang berarti lonjong atau 

tidak datar bisa juga diartikan mutiara yang bentuknya tidak beraturan. Pada 

zaman ini segala sesuatunya sangat berlebihan dan tidak wajar. Zaman Barok 

dimulai sekitar tahun 1600-1750 di mana musik instrumental berkembang 

pesat hampir setara dengan musik vokal karena keduanya hampir sama 

pentingnya. Awal mula bentuk musik barok menggunakan polifoni dan 

kontrapung. Bentuk polofoni dan kontrapung kemudian diapdatasikan pada 

musik vokal, maka dari itu musik vokal berkembang pada zaman barok awal. 

Setelah musik vokal berkembang, disusul pula dengan awal berkembangnya 

musik instrumen. Instrumen musik zaman barok yang berkembang  adalah 

tiup dan gesek. Diantara kedua instrumen tersebut, instrumen gesek 

mengalami perkembangan pada zaman barok. Di antara instrumen gesek 

tersebut biola adalah instrumen yang sangat berkembang dikarenakan warna 

suara dan jarak jangkauan nada yang luas. 
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1. Perkembangan Biola Pada Zaman Barok 

Biola adalah salah satu dari keluarga gesek yang dimainkan 

dengan cara digesek menggunakan alat penggesek yang disebut bow. 

Keluarga gesek terdiri dari biola, alto, cello, dan contra bass. Biola 

pertama kali dibuat oleh Nicolo Amatti  pada tahun 1555. Biola pada 

zaman barok tidak memakai chinrest (alat penyangga dagu), dan bentuk 

bow masih seperti busur panah yang berguna untuk memudahkan 

memainkan empat senar sekaligus untuk membentuk akord. 

2. Biografi Johann Sebastian Bach 

Pada zaman barok terdapat komposer yang mulai membuat karya 

untuk mengembangkan instrumen biola. Komposer tersebut diantaranya 

Antonio Vivaldi Archangelo Coreli, George Frederic Handel, Johan 

Sebastian Bach dan lain-lain. Diantara komposer tersebut Johan Sebastian 

Bach lebih mengembangkan biola karena Bach selalu menggunakan 

teknik dan unsur polifoni dan kontrapung di dalam karyanya.  J.S Bach 

dianggap sebagai komposer terbesar sepanjang zaman1. Bach adalah 

komponis yang berasal dari Jerman, ia lahir pada tanggal 21 Maret 1685 

dan meninggal pada 28 Juli 1750 tepatnya pada umur 65 tahun. pada 

masa hidupnya ia berkarir sebagai penyanyi dan memainkan beberapa alat 

                                                           
1 Jane stuart smith dan betty Carlson.KARUNIA MUSIK para komposer besar dan pengaruh mereka 
tahun 2003 hal.5 
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musik dan menjadi komposer musik. Bach datang dari keluarga musisi 

sehingga tidak heran lagi bahwa bakat tersebut diwariskan kepadanya. 

Bach termasuk salah satu komponis dari Jerman yang menggubah musik 

untuk alat musik organ, harpsichord, clavichord dan selain itu Bach juga 

menggubah lagu untuk orchestra. Salah satu karyanya yang paling 

terkenal yaitu Branderburg Concerto. Beberapa musikolog membagi 

seluruh komposisi  Bach dalam lima masa yang masing-masingnya 

memperlihatkan gaya dan teknik permainan yang cukup spesifik jika 

perbandingan tersebut dilakukan dari mulai tahun pembuatannya. Secara 

teknis, gaya dan bentuk komposisi  Bach memiliki  beberapa perbedaan 

dari komposisi komponis lainya, karena beberapa karya Bach dibuat dan 

ditunjukan untuk Tuhan, salah satu komposisinya yang berjudul Jesu Joy 

of Man’s Desiring. Bach dianggap menguasai teknk komposisi pada 

tingkat sempurna, tanpa ada perbandingan dari segi sifat intelektual dan 

daya cipta2. Beberapa karya Bach untuk biola adalah Concerto no 1 in E 

Mayor, Concerto no 2 in A Minor, 3 Sonata dan 3 Partita.  

 

 

                                                           
2 Dr. Rhoderick J. McNeill SEJARAH MUSIK 1 tahun 2002 Hal 298 
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3. Latar Belakang Repertoar 

J.S Bach menciptakan tiga partita diantaranya Partita I, Partita ll, 

dan Partita III. Penulis akan memainkan Partita lll bagian Preludio. Partita 

adalah sebuah tarian yang bersukat ¾ sedangkan preludio artinya adalah 

pembuka. Partita III merupakan sebuah lagu yang unik karena Bach 

menciptakan lagu ini tanpa iringan. Jadi, Bach menciptakan lagu Partita 

lll memang dibuat untuk lagu solo.  Letak kesulitan lagu tersebut karena 

soloist dituntut untuk memainkan lagu dengan intonasi yang baik. Di 

dalam lagu ini terdapat teknik komposisi seperti Polifoni, sehingga 

walaupun memainkan karya tanpa iringan tapi jika didengar seperti 

bermain biola dua orang. Teknik biola di dalam lagu Partita ini 

diantaranya terdapat teknik Detache, Staccato, Legatto, Double Stop, dan 

Akord.   

4. Analisis Repertoar 

Partita III memiliki struktur single form yaitu terdiri dari beberapa 

motif, transisi dan pengembangan motif. Berikut ini rincian dari Partita III  
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Birama  Keterangan 

 1   Tema 1 

 2  Tema 2 

 3 – 4  Pengembangan Motif 

 5 – 6  Repetisi 

 7 – 9  Transisi 1 

 10 – 11  Transisi 2 

 12  Repetisi dari Birama 10 

 13 – 16  Motif Baru 

 17 - 28  Develepmont 

 

 



11 

 

 

BIRAMA KETERANGAN 

29 - 31 Motif baru, sekuen berurutan dan bagian dari leter B 

32 Transisi 

33 – 35 Sekuen berurutan 

36 – 39/1 Motif baru dan Sekuen turun 

39/2 - 41/1 Sekuen turun 

41/2 - 42 Akhir Frase 

43 - 44 Episode 1 

45 - 49 Repetisi 

50 Disolusi bagian akhir frase 

51 - 52 Frase Tanya dan bagian dari leter C 

53 - 54 Frase jawab 

55 - 56 Frase Tanya 

57 - 58 Frase jawab 



12 

 
 



13 

 

BIRAMA KETERANGAN 

59 – 81 Merupakan bagian letter D merupakan modulasi dan 

modifikasi dari Tangga nada E mayor ke A mayor. 

 

82 – 85 Merupakan bagian dari letter E dan merupakan motif 

pengembangan. 
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BIRAMA KETERANGAN 

86 – 89 Repetisi dan sekuen 

90 – 100 Pengembangan dan Sekuen 

101 – 102/1 Frase 

102/2–103/1 Motif 

103/2 – 104 Sekuen 

105 – 107 Pengembangan 1 

108 Kaden Deseptif 
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BIRAMA KETERANGAN 

109 – 111 Episode 2 

112 – 114/1 Pengembangan 1. 

114/2 – 116/1 Pengembangan 2 

116/2 – 118/1 Pengembangan 3 

118/2 Akhir pengembangan 

119 Original 

120 - 121 Sekuen 

122 - 124 Desolasi episode 2 

125 – 130/1 Pesthur akhir  

130/2 - 133 Akhir dari codetta 

133 Kadens Autentik 

135 Kadens Deseptif dan Kaden Autentik 

136 - 138 Akhir dari suasana Tonika 
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B.  Zaman Klasik 

Istilah “Klasik” mempunyai beberapa konotasi. Klasik dipakai dalam 

hubungannya dengan kebudayaan dan kesenian Yunani dan Roma kuno3.  

Zaman klasik ditandai dengan adanya peristiwa politik yang mengubah eropa 

dan benua amerika, terjadi revolusi Perancis tahun 1789-1794. Pada zaman 

klasik terdapat perbedaan dengan zaman barok yaitu musik pada zaman klasik 

digunakan untuk kerajaan serta hiburan para bangsawan dan mengalami 

penurunan untuk persembahan khususnya gereja. Pada zaman klasik, 

komposisi juga jarang menggunakan ornamen sehingga musik jauh lebih 

simpel atau sederhana. 

1. Perkembangan Biola Pada Zaman Klasik 

Di zaman Klasik ini musik instrumental sangatlah berkembang, 

khususnya pada instrument gesek dan sudah banyak musik yang 

berformat kecil bisa disebut musik kamar atau chamber seperti trio, 

kuartet dan kuintet. Format besar meliputi orkestra. Josef Haydn disebut-

sebut sebagai bapak simfoni karena merombak ulang susunan orkestra 

lama menjadi susunan yang baru. Zaman klasik berpusat pada tiga 

                                                           
3 Dr. Rhoderick J. McNeill SEJARAH MUSIK 2 tahun 2003 Hal 1 
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komposer besar yaitu Josef Haydn (1732-1809), W.A Mozart (1756-

1791), dan Ludwig Van Bethoven (1770-1827). 

2. Biografi Wolfgang Amadeus Mozart 

W.A Mozart lahir di Salzburg, Austria, tanggal 27 januari 1756. 

Mozart dibesarkan dalam keluarga musik. Ayahnya bernama Leopold 

Mozart adalah seorang komponis. Mozart mempunyai bakat dan potensi 

bermain musik yang luar biasa karena pada umur empat tahun Mozart 

sudah dapat memainkan harpsikord dan menciptakan lagu pada umur 

lima tahun. Pada umur enam tahun Mozart melakukan konser keliling 

selama kurang lebih tiga tahun di Paris dan London. Banyak orang 

merasa kagum dan heran dengan kemampuan dan keajaiban dari anak 

yang berusia enam tahun tersebut dalam bermain musik4. Puncak karir 

Mozart ada di Wina terjadi tahun 1784-1786. Dia menciptakan 12 

konserto untuk piano dan 5 untuk biola, 41 simfoni dan lain-lain. Mozart 

menciptakan konserto biola antara lain konserto no 1 in D mayor, 

konserto no 2 in D mayor, konserto no 3 in G mayor, konserto no 4 in D 

mayor, konserto no 5 in A mayor. Konserto Mozart ini menjadi standar 

audisi internasional. Salag satu konserto yang akan dimainkan penulis 

adalah konserto no 5 in A Mayor. 

                                                           
4 Mozart dan Mendelsohn tahun 2008 hal 6 
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3. Latar Belakang Repertoar 

Konserto in A mayor adalah konserto terakhir yang dibuat oleh 

Mozart. Lagu ini tidak menceritakan apapun. Lagu ini terdiri dari tiga 

bagian. Penulis akan memainkan bagian pertama. Teknik yang digunakan 

didalam lagu ini antara lain Detase, Staccato, Spicato, Legato. Sebelum 

akhir lagu ini terdapat cadenza. Adanya Cadenza bertunjuan untuk 

mempertunjukan virtuos soloist dalam memainkan lagu ini. 

 

 

4. Analisis Repertoar 

Concerto in A mayor memiliki struktur “Sonata form” yang 

terdiri dari Eksposisi, Development dan Rekapitulasi. Bagian Eksposisi 

terdapat pada birama 1 – 117 rincian eksposisi tersebut yaitu : 



20 

 

 

BIRAMA KETERANGAN 

1- 39 Intro sebagai pengantar masuknya violin solo 

40 - 45 Solo violin intro masuk tema 1 
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BIRAMA KETERANGAN 

46 – 60/1 Tema 1 

60/2 – 63/2 Transisi 

63/3 – 73/1 Tema 1 

73/2 – 74/1 Transisi menuju tema 2 

74/2 - 97 Tema 2 

 

 



22 

 

 

 

BIRAMA KETERANGAN 

98 - 117 Penutup tema dan bisa disebut penutup eksposisi 

118 – 139/1 Development 

-  
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-  
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BIRAMA KETERANGAN 

139/2 – 141 Transisi menuju rekapitulasi 

142 – 143 Solo violin masih masuk dalam transisi 

144 – 216/1 Rekapitulasi 

144 – 162/1 Pengulangan kembali tema 1 

162/2 – 164/2 Transisi 

164/3 – 174/1 Masuk tema 1 
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BIRAMA KETERANGAN 

174/2 – 176/1 Transisi masuk tema 2 

176/2 - 199 Masuknya tema 2 

200 – 216/1 Penutup rekapitulasi 

216/2 – 219 Transisi menuju kadensa 

220 - 226 Coda 
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C. Zaman Romantik 

Zaman Romantik adalah zaman yang bisa disebut sebagai zaman 

kegilaan para komposer, karena mereka lebih mengeksplor komposisi dan 

teknik yang lebih maju dari zaman Klasik. Perbedaan zaman Klasik dengan 

zaman romantik yaitu musik pada zaman klasik dipersembahkan untuk raja 

dan para bangsawan, sedangkan pada Zaman Romantik unsur emosi dan 

ekspresi lebih diutamakan daripada bentuk dan ketentraman musik5. 

Komposisi pada zaman Romantik lebih disalurkan untuk keperluan pribadi 

dan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam perasaan Komponis. 

Zaman ini disebut zaman manusia, karena komposisi Romantik lebih berisi 

tentang penyaluran rasa emosi. Salah satu hal yang penting bagi komponis 

Romantik adalah teknik yang bersifat virtuoso khususnya pada alat musik 

Piano dan Biola. Pemain virtuoso sangat menarik perhatian, sehingga banyak 

gedung konser yang terisi penuh oleh penonton. Para komponis Romantik 

menganggap dirinya berbeda karena mereka tidak melayani majikan dan tidak 

terikat dengan siapapun. 

 

                                                           
5 Dr. Rhoderick J. McNeill SEJARAH MUSIK 2 tahun 2003 Hal 97 
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1. Perkembangan Biola Pada Zaman Romantik 

Biola pada zaman Romantik mengalami perubahan yang sangat 

pesat. Contohnya sudah memakai Chin Rest, sehingga pemain tidak susah 

payah mengistirahatkan dagunya pada biola. Bow sudah tidak berbentuk 

busur tetapi berbentuk lebih lurus, guna untuk memudahkan memainkan 

karya yang bertempo cepat, tetapi kekurangannya tidak dapat memainkan 

empat senar secara bersamaan. Salah satu komponis Romantik yang 

terkenal pada zamannya Nicolo Paganini, Liszt Mendelsohn, Pablo De 

Sarasate. 

2. Biografi Felix Mendelsohn Bartholdy 

Mendelson lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 3 Februari 

1809. Beliau berasal dari keluarga yang kaya raya, dan mempunyai darah 

keturunan Yunani. Beliau, sangat menyukai musik Bach. Tidak heran 

musiknya memiliki pengaruh dari J.S Bach. Pada usia 12 tahun beliau 

sudah mencipatakan 6 simfoni untuk orkes gesek. Pada tahun 1835 beliau 

menjadi konduktor orkes Gewandhaus di Leipzig6 dan beliau kembali 

membawakan karya-karya Bach yang sudah lama mati. Karya-karya 

Mendelson yang paling terkenal khusunya untuk Biola adalah Concerto in 

                                                           
6 Mozart dan Mendelsohn tahun 2008 hal 86 
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E minor untuk biola dan orkestra yang dibuat pada tahun 1844 yang 

merupakan salah satu konser tour Romantik paling penting. 

3. Latar Belakang Repertoar 

Concerto in E minor karya Mendelson menjadi standard audisi 

Internasional pada zaman sekarang. Karena karya tersebut memiliki 

tingkat kesulitan teknik yang tinggi dan terdapat kadensa. Lagu ini terdiri 

dari tiga bagian. Penulis akan memainkan bagian pertama. Teknik yang 

terdapat pada lagu ini diantara lain detase, spiccato, staccato, legato, 

soultale, arpeggio, akord. Penulis akan memainkan lagu ini dengan 

diiringi piano.  

4. Analisis Repertoar 

Concerto in E minor memiliki struktur “Sonata form” yang terdiri 

dari Eksposisi, Development dan Rekapitulasi. Bagian Eksposisi terdapat 

pada birama 1 – 238 (ketuk 2)  rincian eksposisi tersebut yaitu : 
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BIRAMA KETERANGAN 

1 – 2/2 intro lagu tersebut 

2/3 – 76/2 Masuknya solo violin yang menandakan tema 1 pada lagu 

tersebut 

76/3 – 130 transisi lagu pengantar tema 2. 
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BIRAMA KETERANGAN 

131 – 168/2 tema 2 

168/3 – 234/2 penutup tema dan juga dapat disebut penutup eksposisi 

untuk menuju ke bagian berikutnya 
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BIRAMA KETERANGAN 

234/3 –  238/2 Terdapat sebuah transisi menuju Development 

238/3  –  335 Bagian Development 
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BIRAMA KETERANGAN 

229 – 335 Terdapat sebuah kadensa 
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39 

 

 



40 
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BIRAMA KETERANGAN 

336 – 491/3 Rekapitulasi 

336 – 363/2 Tema 1 

363/3 – 376 Transisi menuju tema 2 

377 – 413 Tema 2 

414 – 491/3 Penutup rekapitulasi 

491/4 – 527 Penutup lagu 
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5. Biografi Pablo de Sarasate 

Pablo De Sarasate lahir di Pamplona, Spanyol pada tanggal 10 

Maret 1844. Beliau belajar bermain biola dengan ayahnya pada umur 5 

tahun, lalu setelah beberapa saat belajar dengan guru lokal. Beliau sangat 

berbakat dalam bermusik semenjak umur yang sangat muda dan terbukti 

dari konser pertamanya di A Coruña pada usia 8 tahun. Pada zamannya 

Sarasate dijuluki Virtuos karena memiliki teknik biola yang tinggi serta 

komposisi lagu untuk violin yang rumit.  

6. Latar Belakang Repertoar 

Sarasate membuat banyak komposisi khususnya untuk biola. 

Salah satu komposisi yang terkenal adalah Zigeunerweisen. 

Zigeunerweisen dibuat untuk biola dan orkestra pada tahun 1878 ketika 

sarasate berumur 33 tahun dan ditampilkan pada tahun yang sama di 

Leipzigh Jerman. Kesan gypsi yang dibuat Sarasate bukan Gaya Spanyol, 

tetapi lebih ke Hungaria. Karyanya berbasis pada tema orang Roma dan 

didalam ritme section yang terakhir terdapat ritme dari czardas.  

7.  Analisis Repertoar 

Zigeunerweisen memiliki bentuk Two part song form dibagi 

menjadi 2 seksi A dan B lambat dan cepat. Terdapat empat bagian 

berdasarkan perubahan tempo yaitu : 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a
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 BIRAMA KETERANGAN 

1 – 11 Bertempo Moderato yang artinya tidak terlalu lambat dan tidak 

terlalu cepat dan disebut sebagai tempo 1 

 

12 – 43 Betempo Lento yang berarti lambat dan dimainkan bebas karna 

didalam lagu tersebut terdapat kadensa kecil. Pada bagian ini disebut 

tempo 2 

 

44 – 79 Bertempo Un peu plus lent yang berarti lambat tetapi lebih 

mengalir. Pada bagian ini disebut tempo 3 

 

80 – 175 Bertempo Allegro molto vivace yang berarti cepat dan pada bagian 

ini disebut tempo 4 dan penutup pada sebuah lagu tersebut 

Zigeunerweisen bertonalitas C minor dibagian A dan pada bagian B 

berpindah tonalitas ke terts minor atau A minor 

 


