
BAB II 

KAJIAN DAN ANALISIS REPERTOAR 

 

A. Periode Barok 

1. Pengantar 

Beberapa karakteristik music flute pada periode ini yaitu : 

a. Pola ritmik 

Pada masa ini pola ritmik lebih pasti, teratur, dan berulang (satu 

pola ritmik atau pola ritmik yang mirip dapat mucul terus menerus 

sepanjang lagu). Pada periode ini, tanda sukat mulai digunakan, 

disertai dengan penggunaan garis birama untuk pertama kalinya 

dalam sejarah musik1.  

b. Tekstur 

Music pada awal masa Barok menggunakan tekstur homofoni dan 

polifoni yang diperkaya dengan penggunaan teknik basso continuo  

c. Harmoni 

Sistem tangga nada mayor dan minor mulai dipakai pada masa ini 

menggantikan pemakaian modus pada masa Renaissans. Pada masa 

ini akor sudah dipetakan sebelum keseluruhan lagu digubah. 

Selanjutnya pengembangan melodi dan kontrapung akan 

didasarkan pada pemetaan akor yang telah dibuat. Perasaan tonal 

(perasaan bahwa music memiliki pusat pada sebuah tonik) menjadi 

semakin kuat dan masing-masing akor memiliki peran atau fungsi 

dalam relasinya dengan akor tonika.2 

d. Melodi 

Melodi pada era Barok menggunakan jarak interval yang sering 

cukup jauh satu sama lain. Hal ini dikarenakan orientasi komponis 

Barok kepada musik instrumental keyboard. 

                                                           
       1 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford/St. Martin’s, 2000), hlm. 83-84 
       2 Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition (Boston: 

Bedford/St. Martin’s, 2000), hlm. 84-85 
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2. Biografi Johann Sebastian Bach 

Johann Sebastian Bach adalah anak bungsu dari delapan 

bersaudara. Lahir pada tanggal 21 Maret 1685 di Kota Eisenach, 

Jerman. Ayahnya bernama Johann Ambrosius Bach dan bekerja 

sebagai pemain terompet dan dirigen orkestra Kota Eisenach. Keluarga 

Bach sejak abad ke-16 sampai abad ke-19 telah menghasilkan banyak 

musisi yang berkualitas. 

Bach memulai pendidikan pada sekolah yang dikelola gereja 

Lutheran di Eisenach. Pada tahun 1694 kedua orang tua Bach 

meninggal sehingga ia berpindah ke Ohrdruf dan diasuh oleh 

kakaknya, Johann Cristoph Bach.  

Pada 1702, Bach pergi dari Luneberg untuk mencari pekerjaan. Ia 

memenangi perlombaan di kota Sangerhausen dan berhak atas posisi 

sebagai organis gereja. Namun karena pangeran setempat tidak setuju, 

maka ditunjuklah orang yang lebih tua untuk mengambil posisi ini. 

Bach mendapatkan tugas memainkan music untuk pangeran yang 

merupakan wakil pimpinan Kota Weimar pada tahun 1703 dan pada 

tahun yang sama mendapatkan posisi sebagi organis di Kota Arn. 

Karya-karya awal Bach diciptakan di kota ini.  

Pada 1707, Bach memenangkan perlombaan untuk menjadi organis 

gereja St. Blasius yang terletak di Kota Mulhausen. Setelah 

memenangkan jabatan baru tersebut, Bach menikah dengan sepupunya 

yang bernama Maria Barbara Bach dan dikaruniai delapan anak. 

Jabatan itu tidak dipertahankan oleh Bach karena ia hanya 

diperbolehkan memainkan lagu yang sederhana dalam ibadah. Bach 

lebih memilih menerima undangan sebagai organis istana untuk 

Pangeran Wilhelm Ernst, pangeran utama Kota Weimar pada 1708.  

Pada masa jabatannya di Weimar sampai tahun 1717, Bach banyak 

menciptakan komposisi atas dorongan Pangeran Wilhelm. Ia 

menggubah prelude dan fuga, toccata dan fuga, dan koral prelude.  
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Tahun 1747 Bach diundang ke Berlin tempat anaknya, Carl Phillip 

Emanuel Bach, bekerja sebagai pemain keyboard istana untuk Raja 

Frederick dari Prussia. Raja Frederick adalah seorang composer yang 

baik dan juga pemain flute. Raja sangat terkesan dengan kemampuan 

Bach dalam melakukan improvisasi dan memberi Bach sebuah tema 

untukz fuga yang secara spontan diimprovisasikan Bach pada piano. 

Bach terkesan dengan koleksi piano Raja Frederick. Pada waktu Bach 

kembali ke Leipzig, ia menggubah satu kumpulan lagu berdasar tema 

yang diberikan Raja Frederick berisi kanon-kanon, sebuah fuga, dan 

dua trio yang diberi judul Musikalische Opfer. 

Menjelang akhir hidupnya, kesehatan mata Bach menurun sampai 

ia buta total di tahun 1749. Dua kali operasi mata yang dijalani Bach 

gagal. Bach meninggal pada 28 Juli 1750 akibat serangan otak. 

 

B. Periode Klasik 

1. Pengantar 

Periode klasik menjadi puncak masa transformasi untuk instrument 

flute menjadi sepenuhnya dapat memainkan tangga nada kromatis. 

Flute menjadi favorit pada awal masa klasik karena kemampuannya 

untuk menghasilkan melodi dengan alur fleksibel dan anggun, serta 

karakternya yang dapat menghasilkan efek nuansa melalui warna 

suara. Hal ini membuat para komposer Jerman tertarik dengan 

instrumen ini. Pada pertengahan abad 18, flute menempati peranan 

penting dalam musik kamar, dan juga sebagai instrumen solo. 

a. Pola ritmik 

Pola ritmik periode barok sangat teratur, telah dianggap 

membosankan sehingga muncul pola ritmik yang lebih fleksibel. 

Dalam satu gerakan lagu dapat dipakai beberapa pola ritmik yang 

berbeda dalam setiap tema walaupun tempo dan tanda sukat tidak 

berubah. Pemakaian pola ritmik yang kontras dalam satu lagu ini 

menyebabkan lagu menjadi lebih susah ditebak dan lebih menarik. 
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b. Tekstur  

Tekstur polifoni yang popular pada periode barok mulai 

ditinggalkan dan digantikan dengan tektur homofoni. Teksutr yang 

sering dijumpai pada musik adalah melodi dengan iringan. Iringan 

dapat berupa arpeggio, alberti bass, dan kordal 

c. Melodi dan Harmoni 

Melodi pada periode ini lebih sederhana, tidak rumit, dan tidak 

banyak menggunakan tangga nada di luar tangga nada yang 

digunakan. Harmonisasi memakai progresi sederhana dan tidak 

banyak memakai akor kromatik. 

 

2. Biografi Wolfgang Amadeus Mozart 

Komponis kelahiran Jerman, tetapi besari di Austria. Lahir pada 27 

Januari 1756 di Salzburg, Jerman, dari keluarga pemusik. Pada usua 7 

tahun ia sudah melakukan perjalanan kelilngnya bersama ayah dan 

adik perempuannya ke Jerman, Belgia, Perancis, Inggris, dan Belanda. 

Sekembalinya ke Austria pada 1766, ia mulai membuat simfoninya 

yang pertama, disusul dengan 30 karya lainnya. Opera pertamanya, La 

Finta Semplice dibuat pada tahun 1768. Setelah itu bersama ayahnya, 

ia kembali ke Italia untuk belajar kepada Martini. Pada masa inilah 

kegeniusan Mozart nampak yaitu menotasikan kembali komposisi 

allegri yang baru sekali didengarnya. Pada 1781, ia menetap di Wina 

untuk mengajar, mengadakan beberapa konser, dan menikah dengan 

kemekan Weber. 

Pada 1787, ia menjadi pemusik kamar di Istana Wina, tetapi pada 

1790 ia gagal mencapai harapannya untuk diangkat sebagai 

kapellmeister oleh Raja Leopold II. Karya komposisinya sangat 

banyak dan berkualitas. 

Ia meninggal di Wina, Austria, 5 Desember 1792, setelah ia terpaksa 

memenuhi permintaan seorang agar membuat sebuah requiem. 

Karyanya yang terkenal yaitu Requiem, serta opera berjudul La Noze 
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di Figaro, Don Giovanni, dan Zauberflote, serta beberapa simfoninya 

No. 36,38,39,40,dan 41.3 

 

C. Periode Romantik 

1. Pengantar 

Beberapa karakteristik musik pada periode ini 

a. Pola ritmik 

Pola ritmik lebih tidak teratur sehingga memunculkan kesan 

spontanitas. 

b. Tekstur 

Tekstur yang bayak dipakai dalam periode ini adalah homofoni dan 

kordal 

c. Melodi dan harmoni 

Komponis pada periode ini menggunakan banyak melodi dan akor 

kromatik. Melodi menjadi lebih emosional, berlebihan, dan 

demonstratif. Melodi juga menggambarkan perasaan yang ingin 

dimasukkan komponis ke dalam karya musik. Komponis 

menemukan berbagai bentuk akor baru dan cara baru dalam 

menjajarkan akor-akor sehingga mereka dapat memuncukan 

perasaan misteruis, seram, gembira, maupun bergairah dalam 

karya-karyanya. Harmonisasi ada periode ini mempunyai dua 

macam fungsi, yaitu sebagai pendukung melodi untuk 

memunculkan unsur emosional dan membentuk tema atau motif 

dari suatu lagu.4 

 

 

 

                                                           
       3 Syafiq, Muhamad. Adicita Karya Nusa: Ensiklopedi Musik (Yogyakarta,2003), hlm 202-203  

 

       4 Kerman, Joseph., Gary, Tomlinson., dan Vivian, Kerman., Listen: Brief Fourth Edition 

(Boston: Bedford/St. Martin’s, 2000), hlm. 235-236. 
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d. Rubato 

Rubato berarti bahwa dalam penampilan music, ritme diperlakukan 

secara fleksibel. Rubato dimaikan untuk menggambarkan ekspresi 

individual dalam bermusik. 

 

2. Biografi Saint Saens 

Lahir di Perancis 9 Oktober 1835. Camille Saint-Saens seorang 

komposer abad 19 yang bergerak di berbagai genre termasuk opera, 

simfoni, konserto, songs, music koral, piano solo, dan music kamar. 

Saint Saens mulai mempelajari musik melalui piano yang dibimbing 

oleh bibinya saat usia dua setengah tahun dan mulai mengkomposisi 

karya pertamanya pada usia tiga tahun. Pada usia 7 tahun ia belajar 

komposisi dengan Pierre Maledin. Ketika ia berusia 10 tahun, ia 

mampu memainkan Beethoven’s Third Piano Conerto, Mozart’s B flat 

Concerto, K. 460, disamping karya-karya seperti Bach, Handel, dan 

Hummel. Dalam studi akademiknya, ia menunjukkan kejeniusan yang 

sama dalam ilmu Bahasa, dan matematika tingkat tinggi dengan mudah 

dan cepat. Ia juga mengembangkan diri dibidang lain seperti geologi 

dan astronomi.  

Pada 1848, ia memasuki Paris Conservatory untuk menekuni 

organ dan komposisi dengan Halevy. Pada usia 20 tahun melalui 2 

buah simfoni yang digubahnya ia mendapatkan apresiasi dan dukungan 

dari Berlioz, List, Gounod, Rossini dan beberapa tokoh penting 

lainnya. Ia menjadi organis gereja dari tahun 1853 sampai 1876 dan 

mengajar di Ecole Niedermeyer (1861-1865). Ia banyak menggubah 

karya pada awal tahunnya seperti Symphony in F (Urbs Roma), sebuah 

misa dan beberapa konserto, termasuk piano konserto yang terkenal. 

Setelah 1890, karya-karya Saint-Saens lebih ditujukan untuk 

kampung halamannya, baik di Inggris maupun Amerika dia dikenal 

sebagai komposer besar asal Perancis dari abad 20. Pengalaman Saint 

Saens terhadap tur konser terjadi ketika ia mengunjungi Amerika pada 
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1915. Pada dua dekade terakhir dalam hidupnya, ia menjalani sisa 

hidupnya bersama anjing peliharaannya dan juga sebagai penyendiri. 

Saint-Saens meninggal di Algeria pada 16 Desember 1921. 5 

 

D. Periode Modern 

1. Pengantar 

Pada periode ini gaya musik menjadi sangat luas, bebas dan beragam. 

Gaya music tersebut antara lain nasionalisme, neo-klasik, 

minimalisme, atonal, serialisme, jazz, sprechtimme, musique concrete, 

dan music elektronik, keberagaman gaya music tersebut menimbulkan 

keberagaman karakteristik musik yang secara umum disebutkan 

sebagai berikut:  

a. Pola ritmik 

Secara umum, pola ritmik yang digunakan pada periode ini 

menjadi lebih rumit dan tidak teratur, tetapi pada aliran minimalis, 

pola ritmik lebih sederhana dan diulang-ulang diseluruh lagu. 

b. Melodi dan harmoni 

Salah satu era dalam periode modern adalah neoklasik. Aliran 

musik pada abad 20 ini menolak kelembutan musik pada masa itu, 

tetpai justru ingin kembali pada keceriaan jalinan kontrapung pada 

masa Bach. Penggunaannya bisa dikenali pada teknik concerto 

grosso, penulisan kontrapungtal, dan penghindaran dari emosi. 

Pengikut dari gerakan ini antara lain Hindemith, Stravinsky, 

Poulenc, dan Malipiero.6 

 

 

                                                           
5http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown?name_id=10566&name_role=1&comp_id

=11046#drilldown_overview, diakses pada11 April 2015 

       6 Syafiq, Muhamad. Adicita Karya Nusa: Ensiklopedi Musik (Yogyakarta,2003), hlm 202-

203. 

 

http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown?name_id=10566&name_role=1&comp_id=11046#drilldown_overview
http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown?name_id=10566&name_role=1&comp_id=11046#drilldown_overview
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c. Dinamika 

Dinamika yang digunakan sangat luas dan kontras dinamika 

digunakan dengan lebih ekstrim dibandingkan dengan periode - 

periode sebelumnya 

d. Warna suara 

Komponis mengeksplorasi alat musik untuk mendapatkan berbagai 

macam suara baru misalnya dengan menggunakan flutter pada 

flute, serta efek perkusif. 

 

2. Biografi Francis Poulenc 

Komponis asal Perancis, lahir di Paris, 7 Januari 1899. Ia belajar piano 

pada Ricardo Vines. Dalam catatan hidupnya ia pernah mengabdi 

sebagai tentara relawan Perancis dalam Perang Dunia I. Karya 

petamanya berjudul Negro Rhapsody, didedikasikan untuk Erik Satie 

dan diperkenalkan pertama kali ke publik pada 1917. Karya yang 

terkenal yaitu Les Biches, sebuah komposisi untuk balet. Selain itu ia 

juga menulis komposisi skala besar untuk soprano, orkestra, paduan 

suara berjudul Gloria, opera Les Mamelles de Tiresias, Le Bestiare, 

dan Concert Champetre.  

 

3. Biografi Astor Piazzolla 

Astor Pantaleón Piazzolla lahir pada 11 Maret 1921 di Mar del Plata, 

Argentina, anak dari Vicente “Nonino” Piazzolla dan Asunta Mainetti. 

Piazzolla merupakan seorang komposer Argentia, bandleader, dan 

pemain bandoneon. Ia pernah bekerja sebagai pemandu wisata, 

penerjemah bahasa dan musisi lepas. Pada saat ia kembali ke Buenos 

Aires 1973 ia melakukan beberapa konser dan membuat aransemen 

tango, ia juga belajar musik klasik dengan Ginastera. Pada 1954 ia 

memenangkan beasiswa belajar di Paris dengan Boulanger yang sangat 

menginspirasi karya – karya tangonya. Piazzolla memiliki ciri khas 

musik tango yang dinamai nuevo tango. Ciri-cirinya adalah terdapat 
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gaya fuga, kromatis yang ekstrem, disonan, elemen jazz dan pemilihan 

instrumen yang luas. Musik tangonya dikenal luas sekalipun di tempat 

asalnya. Oleh karena itu ia dikenal sebagai penyelamat tango.7   

 

E. Analisis Repertoar 

1. Corrente - Partita in A minor karya J.S Bach 

Karya ini merupakan salah satu bagian dari suita karya J.S. Bach yang 

berjudul Partita in A minor. Bach banyak mendapatkan pengaruh dari 

musiK Perancis untuk komposisi ini salah satunya karena terinspirasi 

pertunjukan pemain flute asal Perancis bernama Pierre Gabriel 

Buffardin yang tergabung dalam tim orchestra istana Raja Augustus II 

di Dresden. Karya ini diciptakan semasa Bach tinggal di Cothen segera 

setelah bertemu Buffardin. Corrente merupakan tarian yang popular di 

Perancis dan Italia pada awal abad ke-17. terdapat dua gaya corrente, 

yaitu Italia dan Perancis. Tipe Italia memiliki karakteristik tempo cepat 

seperti berlari, dalam sukat 3/4 atau 3/8, tekstur relatif homofoni. Tipe 

Perancis memiliki karakteristik megah, tempo lamba, dalam sukat 3/2, 

dengan tekstur kontrapungtal.8 Pada corrente ini Bach menggunakan 

tipe Italia. Dalam corrente ini diawali dengan tema yang berapi-api.  

a. Analisis Struktural 

Tabel 2.1. Analisis Struktural Corrente from Partita in A minor 

                                                           
       7 Cliff Eisen, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 19:Paliashvili, 

second edition (London: Mcmillan Publishers Limited, 2001), hlm. 701. 
       8 Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 6:Gavotte, 

second edition (London: Mcmillan Publishers Limited, 2001), hlm. 602 

A 

Bir 1-22 Komposisi ini diawali dengan tonalitas A minor, dan not 

seperdelapan sebagai karakteristik corrente. Diawali 

dengan motif a (merah) : 

 

Motif b: 
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b. Analisis Teknik 

Teknik yang digunakan pada karya ini adalah, single tongue, 

legato, staccato. Dalam karya ini terdapat jarak interval yang jauh 

sehingga membutuhkan teknik ambasir yang baik. 

 

 

Motif c: 

 

Motif d : birama 7. 

Pengembangan motif yang dilakukan adalah sekuen naik 

dan turun (bir. 4/2 – 12). Terdapat pula motif melodi 

arpeggio (bir. 13-15). 

Bagian ini ditutup dengan kadens sempurna I – V - I: 

 

B 

Bir 23-

43/3 

Diawali dengan motif yang sama seperti motif a pada 

bagian A, 

 

 

namun ditransposisi ke relative mayor yaitu C mayor. 

Bir. 41-

43/3 

Merupakan transisi menuju ke tonalitas A minor 

Bir. 43/2-

61 

Tonalitas kembali ke A minor. Pada bagian ini motif 

yang digunakan menyerupai  bagian sebelumnya. 
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2. Flute Quartet in D major, no. 1 K. 285 W.A Mozart 

Karya ini merupakan salah satu permintaan dari seorang flutist amatir asal 

Mannheim bernama Ferdinand de Jean pada tahun 1777. Permintaannya 

mencakup beberapa karya yang lain seperti Concerto in G Major K. 313, dan 

beberapa flute quartet lainnya9. Karya ini terdiri dari tiga bagian. Bagian 

pertama adalah Allegro dengan karakternya yang hidup dan memiliki tema 

yang kuat. Bagian kedua adalah Adagio berisi pergerakan melodi yang 

tersuspensi seperti serenade yang syahdu dengan iringan pizzicato pada 

instrumen gesek. Bagian ketiga adalah Rondo yang mencerminkan gaya klasik 

awal yang bersemangat. 

a. Analisis Struktural movement pertama 

Pada movement pertama ini mengadopsi bentuk Sonata.  

Tabel 2.2. Analisis Struktural Flute Quarter in D major mov.1 

A (Eksposisi) 

Bir 1-65 Tema A (1-12/2) berada dalam tonalitas D mayor. 

 

Tema B (12/3-16) terdapat pada biola, dan dijawab dengan motif 

yang serupa oleh flute (bir. 16/4-18) dan dilanjutkan dengan 

transisi menuju ke tonalitas A 

mayor.

 

Tema C terdapat pada birama 26. 

                                                           
        9http://www.earsense.org/chamberbase/works/detail/?pkey=386, diakses pada 26 Juni 2014 

http://www.earsense.org/chamberbase/works/detail/?pkey=386
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Tema D terdapat pada birama 43/2 diawali dengan motif yang 

dimainkan oleh biola 

 

Terdapat codetta pada 51-65 diakhiri dengan half cadence sebagai 

pengantar menuju bagian development 

 

B (Development) 

Bir.66-98 Bagian ini dibuat dalam tonalitas A minor 

A’ (Rekapitulasi) 

Bir. 99-

150 

Merupakan repetisi bagian A namun dengan beberapa 

pengembangan seperti motif yang terseekuen pada birama 115-

124. 

Terdapat codetta pada 128 

Coda 

(138 - 

143) 
 

Motif tersebut direpetisi hingga akhir komposisi. 
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b. Analisis struktural movement kedua  (Adagio): 

Tabel 2.3. Analisis Struktural Flute Quarter in D major mov.2 

A 

Bir. 1-16/1 Tonalitas yang digunakan pada bagian ini adalah B minor. 

 

Keseluruhan movemen kedua ini diiringi oleh biola, biola alto, 

dan cello dengan teknik pizzicato yang memberikan nuansa 

syahdu dan melankolis. 

B 

Bir. 16/3-

24/1 

Merupakan pengembangan dari bagian A dengan tonalitas D 

mayor 

A’ 

Bir. 24/2-34 Merupakan repetisi dari bagian A dengan pengembangan pada 

bagian akhir (bir. 33-34). Tonalitas kembali ke B minor. 

 

 

c. Analisis struktural movement ketiga (Rondo) :  

Tabel 2.4. Analisis Struktural Flute Quarter in D major mov.2 

A (bir. 1-

32) 

Tema A menggunakan tonalitas D mayor. Tema ini 

direpetisi dengan kontras dinamika. Pertama 

menggunakan dinamika piano yang hanya dimainkan oleh 

flute, biola, dan biola alto, sedangkan yang kedua 

dimainkan dengan dinamika forte bersama dengan cello.  

 

B (bir. 33- Pada tema B masih menggunakan tonalitas D mayor. 
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40) Melodi utama terletak pada flute. 

 

C  (bir. 

41-78) 

Pada tema C terdapat frase anteseden yang dimainkan oleh 

biola dan frase konsekuen yang dimainkan oleh flute. 

 

Bagian C diakhiri dengan transisi menuju ke tema A 

kembali (birama 78-81) 

A (bir. 82-

105) 

Tema A muncul kembali. 

Transisi 

(bir. 106-

108) 

Transisi menuju tonalitas G mayor (tema D). 

D Tema D dengan tonalitas G mayor. Frase anteseden 

dimainkan oleh flute  

 

Kemudian frase konsekuen dimainkan oleh biola alto 

dengan ritme yang sama namun dimulai dari dominannya. 

E (Bir. 

117-124) 

Tema E masih menggunakan tonalitas G mayor. 

 

D (Bir.  

125-132) 

Tema D muncul kembali. 

Transisi Pada transisi ini mengambil motif variasi dari tema A 
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(Bir.  133-

160) 

yang dimainkan oleh biola. Dalam transisi ini diakhiri 

dengan duet antara flute dan biola yang memainkan ritme 

yang sama dengan jarak interval terts (birama 150-160) 

A (Bir.  

161-188) 

Tema A muncul kembali 

C (Bir.  

189-226) 

Tema ini muncul kembali dengan diawali oleh biola dan 

kemudian dilanjutkan oleh flute dengan motif yang sama 

pada birama 197-204).  

Transisi 

(bir.  226-

231) 

Transisi ini berisi rangkaian variasi tangga nada D mayor 

yang dimainkan menggunakan not 1/16an oleh biola, biola 

alto dan cello dengan interval terts, dan diakhiri oleh flute 

dan biola menuju tema A. 

A’ (Bir.  

232-246) 

Tema ini kembali muncul. 

Coda (Bir.  

246-252) 

Komposisi ini diakhiri dengan kadens sempurna dalam 

tonalitas D mayor. 

 

d. Analisis Teknik 

Teknik yang digunakan pada karya ini adalah, single tongue, legato, 

staccato. 

3. Romance op. 37 

Karya ini digubah setelah peristiwa perang Franco-Prussian bersamaan 

dengan karya Chants de guerre, yang secara instan dikomposisi ulang sebagai 

Marche Heroique orchestra (1871), namun karya Romance telah membuktikan 

keabadiannya. Dalam sebuah kunjungannya ke London pada 1880 ia berada 

dalam naungan Ratu Victoria, namun pada 1871 ia menjadi imigran miskin. 

Selama perjalanan tersebut ia menyelesaikan karya ini (25 Maret 1871). Pada 

Mei sebagai negara republik yang menghancurkan komunis, para komunis 
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ditahan dan membunuh uskup agung Paris dengan Abbe Duguerry Madelein 

tempat dimana Saint-Saens bekerja sebagai organis. 

Pada 28 Mei 1871 berakhirlah masa komunis dan Saint-Saens kembali ke 

Paris bersamaan dengan upacara kematian Duguerry. Societe Nationale 

mengadakan konser pertamanya di November, dan Romance op. 37 ini rilis 

dalam konser SNM di Salle Pleyel yang dimainkan oleh flutist Paul Taffanel 

dan diiringi oleh Saint-Saens pada 6 April 1872. Pada 1878 Saint-Saens 

membuat orkestrasi untuk karya ini. Karya ini menjadi repertoar yang mampu 

mewakili karakter music Saint-Saens yaitu elegan melankolis dengan bentuk 

lied yang brilian dan mudah dipahami. 10 

4. Sonata for Flute Francis Poulenc 

Sonata ini menggunakan bentuk sonata klasik terdapat Eksposisi pada 

birama 1-72, development pada birama 73-98 rekapitulasi 98/4-128, coda 129-

137. 

Sonata ini merupakan satu-satunya karya Poulenc yang digubah untuk 

instrumen flute. Poulenc mendedikasikan karya ini untuk seorang patron 

musik kamar terkemuka yaitu Elizabeth Sprague Coolidge11. Namun karena 

Poulenc tidak mengenalnya secara personal maka sonata ini ia persembahkan 

untuk sahabatnya yang merupakan seorang pemain flute ternama yaitu Jean 

Pierre Rampal. Karya ini dirilis oleh Poulenc dan Jean Pierre Rampal seorang 

pemain fluit ternama, yang mereka tampilkan bersama di Strasbourg Festival 

pada tahun 1957.12 Teknik permainan yang digunakan dalam repertoar ini 

seperti single tonguing, double tonguing, legato staccato di berbagai register 

dengan tempo dan variasi ritme yang cepat. 

                                                           
10http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown?name_id=10566&name_role=1&comp_id=

11046, diakses pada 11 April 2015 
11 Seorang dermawati Amerika, dan juga pianis yang terlatih, yang dikenang karena 

banyaknya dukungan yang diberikan untuk para musisi dan perkembangan musik. (Lahir 30 

Oktober 1864, Chicago—Meninggal 4 November 1953, Cambridge),  

(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/136183/Elizabeth-Penn-Sprague-Coolidge, 23 

Februari 2013) 

       12 Nancy Toff, The Flute Book: A Complete Guide for Students and Performers (United State 

of America : Oxford University Press, 2012), 357 

http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown?name_id=10566&name_role=1&comp_id=11046
http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown?name_id=10566&name_role=1&comp_id=11046
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/110319/Chicago
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/136183/Elizabeth-Penn-Sprague-Coolidge
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5. History of Tango Astor Piazzolla 

Karya ini digubah pada tahun 1986 oleh seorang komponis asal Argentina 

yakni Astor Piazzolla. Karya yang mengadopsi bentuk suita13  ini digubah 

untuk instrumen flute dan gitar, yang termasuk dua instrumen pionir dalam 

perkembangan repertoar gaya tango. Empat movement14 dalam karya ini 

menggambarkan evolusi Tango Argentina menjelang abad ke-20.15 Teknik 

permainan yang digunakan dalam karya ini mencakup single tonguing, double 

tonguing, slur, dan variasi ritme yang dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Sebuah bentuk musik instrumental yang terdiri atas beberapa movemen yang berbeda 

karakter. Suita yang populer pada abad 17 dan 18 pada umumnya berisikan musik tarian.  

(http://global.britannica. com/EBchecked/topic/572174/suite, diakses pada 23  Februari  2013) 

       14 Sebuah istilah untuk menyebut kata bagian, biasanya merupakan bagian yang terpisah 

dengan bagian lainnya dalam sebuah karya musik yang besar. (David Fuller, The New Groove 

Dictionary of Music and Musicians, volume 17), hlm.103 

       15 Budman, Lawrence. “History of Tango Astor Piazzolla.” 10 Februari 2013, www.classical-

connections.com/08-09/soa_summerfest_program_notes.html. 


