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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Tema Resital dan Pemilihan Repertoar 

Resital adalah sebuah pertunjukan musik, vokal atau instrumental, 

yang direncanakan, disiapkan dan ditampilkan secara mandiri atau dengan 

bantuan orang lain. Resital tersebut ditampilkan setelah seseorang atau 

sekelompok musisi telah melakukan persiapan melalui latihan yang 

terstruktur dalam mempersiapkan beberapa repertoar yang telah disiapkan. 

Resital yang dimaksudkan tersebut dapat menjadi sarana mahasiswa musik 

dalam   menghadapi   tugas   akhir,   yakni   Resital   Tugas   Akhir   berupa 

pagelaran permainan solo gitar klasik yang menyajikan beberapa repertoar. 

Beberapa hal menjadi pertimbangan dalam pemilihan repertoar yang akan 

dibawakan,  yaitu tingkat  kesulitan,  periode  musik dan genre.  Repertoar 

yang akan dibawakan dipilih dari periode Renesains, Barok, Romantik dan 

Flamenco (Modern). 

Judul resital yang dipilih penulis adalah “KANTHI LAKU”.  Frase 

kanthi laku (bahasa Jawa) yang berarti melalui praktik atau melalui 

pengalaman. Frase tersebut dicuplik dari sebuah kalimat yang dicetuskan 

oleh seorang mpu sastra sekaligus filsuf Jawa, Sri Susuhunan Pakubuwana 

IV,   yaitu ”Ngelmu iku kalakone kanthi laku”. Kalimat tersebut artinya 

adalah pengetahuan atau kemampuan itu dapat diraih melalui proses atau 

latihan.  Kalimat  tersebut  merupakan  suatu  kesimpulan  tentang  sebuah 

hukum alam yang berhubungan dengan tindakan manusia yang tidak 

terbantahkan. Ketika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan atau 

kemampuan tertentu, maka ia harus melalui sebuah proses, bisa panjang 

atau  pendek  tergantung  kemauan  dan  minatnya,   seperti  belajar  atau 

berlatih dengan tekun mengenai ilmu atau ketrampilan yang ingin 

dikuasainya tersebut. 

 Secara lebih utuh, penggalan kalimat tersebut diambil dari sebuah 

pupuh (bait) dari sebuah tembang Jawa yang isinya sebagai berikut, 
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”Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase  lawan kas, tegese kas kang 

nyantosani Setyo budaya pangekese dur angkara”1. Ilmu pengetahuan atau 

kemampuan itu dapat diraih melalui pengalaman atau latihan, dimulai dari 

minat dan kemauan, artinya minat dan kemauan yang sangat kuat, tekun 

berusaha dan berupaya untuk mengalahkan penghalang.  Penggalan 

tembang tersebut ditulis dalam sebuah karya sastra, Serat Wedhatama,   

yang terkenal dalam dunia sastra Jawa, berisi petunjuk dan filsafat hidup 

yang sangat mendalam. 

Berdasarkan kalimat tersebut penulis tergugah untuk menyatukan 

unsur karya sastra ke dalam ujian resital yakni dari penggalan  tembang 

jawa.  Penulis  ingin  berbagi  serta  mengungkapkan   pembelajaran   seni 

musik klasik tonal barat yang di mulai pada tahun 2012-2018, khususnya 

pada   pembelajaran praktik instrument gitar. Awal pembelajaran, penulis 

tidak  mempunyai  gambaran  (ilmu  pengetahuan)  mengenai  seni    musik 

klasik. Semuanya kosong tanpa ada sedikitpun yang diketahui penulis. 

Berbekal adanya rasa suka terhadap instrument gitar, sesuatu hal yang baru 

mulai dilakukan oleh penulis yakni pengenalannya terhadap  bermain gitar 

klasik dan mengenal notasi balok. Hal pertama yang di alami penulis pada 

saat  memulai  pembelajaran  adalah  rasa  ketakutan,  depresi,  minder  dan 

stres yang disebabkan rasa ketidaktahuan akan seni musik klasik. Hal ini 

disebutkan dengan istilah Angkara, yang berarti bencana (rasa 

ketidaknyamanan).  Adanya rasa ketidaknyamanan tersebut adalah sebuah 

pertanda akan keinginan yang menjadikan terhambat.Saat itu timbulah rasa 

ingin tau akan pembelajaran musik klasik. Menempuh sesuatu ilmu yang 

baru  penulis  menyadari  akan  kelemahannya.  Metode  yang  digunakan 

penulis saat itu dan sampai sekarang adalah belajar dan berlatih keras dari 

titik nol. Hal ini mengakibatkan hubungan sebab dan akibat yaitu 

berprosesnya  pembelajaran  ilmu baru yang di sertai dengan praktik dan 

pengalaman, menjadikan penulis menyadari bahwa ilmu tidak dapat di 

                                                           
 1 Muhaji Fikriono, Puncak Makrifat Jawa: Pengembaraan Bathin Ki Ageng 

Suryomentaram (Jakarta: Noura Books; PT Mizan Publika, 2012), 94.  
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berikan secara lisan, sebab lisan adalah sesuatu yang belum bisa di pahami 

secara langsung. Sesuai dengan judul ini, penulis mengsinkronkan antara 

karya sastra jawa ke dalam repertoar instrument gitar klasik. Gagasan yang 

ditekankan oleh penulis  dalam pemilihan repertoar,  memiliki pesan yang 

tertera  dalam  judul  resital  ini,yakni  dari  sudut  pandang  analisis  dan 

praktik. Bagi penulis maupun dari   berbagai sumber yang di dapat, dari 

segi teknik dan ilmu mengenai repertoar yang akan di bawakan 

membutuhkan ketelatenan dan kesiapan waktu yang panjang. 

Berikut ini akan di paparkan pemilihan repertoar   yang akan 

dibawakan pada   pertunjukan Resital, yaitu: “Fantasia no. 10   Que 

contrahaze  la  harpa  en  la  manera  de  Ludovico”    karya    Alonso  de 

Mudara,  “Lute  Suite  no.4  in  E  Mayor  BWV 1006a”  karya  Johann 

Subastian  Bach,  “Grand Sonata  A major  Movement 1” karya  Nicolo 

Paganini,“Gran Jota” karya Francisco Tarega, “Canzonetta” Karya Felix 

Mendelssohn, “Caprice no. 7 op. 20” karya Luigi Legnani”, “Cordoba” 

karya  Isaac  Albeniz,  ”Las  Albejas”  dan  “Un Sueno  En  La  Floresta, 

karya Agustin Barrios Mangore, “Tio Arango” karya Vicente Amigo. 

“Fantasia  no.  10    Que  contrahaze   la  harpa  en  la  manera  de 

Ludovico”  karya dari  Alonso de Mudarra (1510-1580), seorang komponis 

dari Spanyol di era Renaisans yang  merupakan karya terkenalnya. Karya 

ini diciptakan untuk instrumen lute. Que contrahaze la harpa en la manera 

de  Ludovico  yang  dimaksudkan,   menirukan   suara   harpa   Ludovico.2 

Ludovico  adalah  pemain  harpa  terkenal  di masa  itu.  Secara  umum  era 

Renesains mempunyai karasteristik teknik improvisasi pada melodi bass, 

polifoni,   imitasi,   pemakaian   interval   disonan   yang   hati-hati   selalu 

disiapkan dan diselesaikan dengan melangkah kebawah maupun ke nada 

pintas,   penggunaan   teknik  Bass  Ostinato.  Karya ini di era modern 

dimainkan untuk instrumen gitar.  Inovasi lain pada karya ini adalah 

penggunaan berbagai tanda sukat yang berbeda.  

                                                           
2 Jethro Rachmadi, Buletin Pilar,19  Juni 2017.http://www.buletinpillar.org/artik 

el/musik- dan-perkembangannya-bagian-1 diakses  25 juni 2017. 

http://www.buletinpillar.org/artikel/musik-
http://www.buletinpillar.org/artikel/musik-
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 “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a”, karya dari Johan 

Sebastian Bach (1625-1750). Suita ini merupakan adopsi dari gerakan tarian 

yang terdiri dari 6 movement yakni Prelude, Loure, Gavotte en Rondeau, 

Minuet 1 dan 2, Bourreé, dan Gigue.Lute Suiteno. 4 in E Mayor BWV 

1006a, aslinya adalah Partita no.3 untuk solo violin, yang kemudian 

ditranskipsi ke instrumen Luteoleh J.S Bach. 

“Grand Sonata in A mayor movement 1”, Karya dari Niccolo 

Paganini.  Karya ini menggunakan struktur Sonata form, terdiri dari 3 

bagian yakni Allegreo risoluto, Romance “Largo Amorosamente” dan 

Andantino Variato. Bagian movement 1 ini adalah sebuah pembuka yang 

sangat seimbang yakni dengan 2 tema A dan B kemudian pengembangan 

tema (development) dan yang ketiga adalah rekapitulasi. Grand Sonata in 

A mayor movement 1 menyajikan teknik permainan yang cepat, ringan dan 

memberi kesan melodi yang manis untuk solo gitar.  

Sonata   merupakan   jenis   komposisi   musik   instrumental   yang 

biasanya  terdiri  dari  tiga  sampai  empat  Movement, namun  dapat  juga 

terdiri  hingga  lima  Movement3. Kata  sonata  berasal  dari  bahasa  Italia 

“sonare”yang berarti berbunyi. Pada periode Barok, istilah sonata 

merupakan sebuah komposisi untuk beberapa instrumen musik atau satu 

instrumen musik saja. Pada periode ini sonata dikenal sebagai komposisi 

musik  trio  sonata  dan  solo  sonata.  Trio  sonata  merupakan  komposisi 

sonata  untuk  tiga  instrumen,  yang  terdiri  dari  dua  biola  dan  basso 

continuo, sedangkan solo sonata merupakan komposisi sonata untuk 

instrumen solo dan basso continuo. Pada periode Klasik, istilah sonata 

cenderung mengacu kepada komposisi untuk satu atau dua instrumen saja, 

contohnya piano sonata,yang merupakan komposisi untuk piano tunggal, 

dan cello sonata, yaitu komposisi untuk cello dan piano4. Pada umumnya 

dalam sebuah komposisi sonata Movement pertama menggunakan tempo 

                                                           
3 John Irving, “Sonata”, The New Grove Dictionary of Music and Musician. Stanley 

Sadie, ed. (New York: Mc Millan, 2001), Vol. 23, 671. 
4 Irving, 677. 
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cepat dan hampir selalu berbentuk sonata-allegro atau bentuk sonata 

form, Movement kedua menggunakan tempo lambat dengan karakter yang 

penuh perasaan,  Movement ketiga  menggunakan  tempo  cepat  berbentuk  

tarian (minuet), dan Movement keempat pada umumnya  berbentuk  

rondo. Jika dalam  sebuah  karya  sonata  hanya  terdiri  dari  tiga  

Movement  maka Movement  tarian  (minuet)  dihilangkan  dan  

digantikan  dengan  bentuk 

  “Gran Jota” karya dari Fransico Tarrega. Gran yang berarti besar 

dalam kaidah bahasa Indonesia dan Jota adalah tarian dari Spanyol yang 

bertempo cepat dengan diiringi dengan alat musik dan kastanyet5. Karya ini 

di sajikan bukan untuk mengiringi tarian melainkan Fransisco Tarega  

mengambil inti sari dari Jota itu sendiri dengan bentuk tema dan variasi. 

“Canzonetta” karya Felix Mendelssohn, Canzonetta adalah struktur 

melodi indah yang terkait dengan Neapolitan yang populer. Bentuk melodi 

tanpa bass dengan pergerakan cepat yang menjadi karakter utama, pada era 

Renesains. Karya ini ditrankip ulang oleh Fransisco Tarrega dari String 

Quartet ke instrumen solo gitar. 

“Caprice no. 7 op. 20” karya Luigi Legnani. Caprice atau Capriccio 

merupkan gaya bermusik yang hidup. Bentuk dan strukturnya bebas dan 

pergerkan hamoni dan melodi yang sangat cepat. 

”Las Albejas” karya ini ditulis bersamaan La Catedral oleh Agustin 

Barrios Mangore pada tahun 1902. Las Abejas yang berarti lebah, 

menawarkan tantangan teknis. Pendengar akan memperhatikan bagaimana 

melodi utama yang menggambarkan lebah terbang di atas sarangnya. 

Melodi disonan dan tenang  menjadi awal dari karya yang berbentuk  

“Scherzo” yang mendesak namun sederhana. Karya ini menggambarkan 

lebah yang  berdengung cepat  melalui segerombolan lebah  yang 

                                                           
 5 http://scribd.zxcuwebsite/ducument/336668499/skrip-granjota. diakses 15 Juni 2017. 
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mengikutinya. Bagian kedua yang sedikit lebih cerah diikuti dengan 

rekapitulasi dari  motif utama6. 

“Sueno En La floresta” Karya dari Agustin Barrios Mangore 

"Bermimpi di Taman Bunga" komposisi ini di tulis untuk menggambarkan 

pemandangan dan budaya Paraguay dengan penghormatannya pada Chopin. 

Komposisi dengan gaya musik salon abad kesembilan belas di gaya Chopin 

dengan melodi panjang dan sangat romantis. Teknik tremolo memberi ruang 

pada versi gitar Portamento di bagian komposisi ini, melodi disajikan 

dengan downline yang tajam pada nada-nada tertentu.  sekarang dengan 

iringan yang agak lebih aktif, dan membawa potongan ke kesimpulan. 

Bagian penutup pada kompoisisi ini berakhir dengan melodi yang lembut 

dan sentimental7. 

 “Tio Arango”(Solea) tentang Solea Soleares sering disebut sebagai 

ibu dari semua bentuk flamenco disebabkan begitu banyak bentuk  yang 

berasal dari Solea. Semua unsur pelengkap, termasuk komposisi 12 

hitungannya dengan struktur beat yang tidak teratur, irama Andalusia, dan 

gerak melodi melismatiknya yang unik untuk flamenco. Soleares pertama 

kali berevolusi pada akhir abad 18 dari bentuk tarian yang disebut Jaleo. 

Pada  abad ke-19 Flamenco juga mengalami revolusi yaitu dengan  karakter 

cante jondo yang lebih serius, inklusi  Cafés Cantantes menjadi lagu pilihan 

dan tarian flamenco. Bentuk soleares dikembangkan  di berbagai kota dan 

individu di Spanyol. Pada awal abad ke-20 bentuk - bentuk baru mulai 

bermunculan termasuk buler dan soleá por bulerías. 

Solea berasal dari kata Spanyol  soledad,  atau  duka.  Cinta yang tak 

berbalas dan tak berbalas adalah tema utama dari kaum letras, bersama 

dengan ratapan pahit lainnya8. Soleá adalah ritme 12 beat dengan aksen 

angka 3, 6, 8, 10 dan 12. Compás dari soleá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

                                                           
6 https://www.allmusic.com/composition/las-abejas-the-bees-for-guitar-mc0002658700 

diakses 15 juni 2017. 
7 https://www.allmusic.com/composition/un-sue%C3%B1o-en-la-floresta-for-guitar-

mc0002368238 diakses 15 juni 2017. 
8 http://www.studioflamenco.com/About_Soleares.html diakses 15 Juni 2017. 

https://www.allmusic.com/composition/las-abejas-the-bees-for-guitar-mc0002658700
https://www.allmusic.com/composition/un-sue%C3%B1o-en-la-floresta-for-guitar-mc0002368238
https://www.allmusic.com/composition/un-sue%C3%B1o-en-la-floresta-for-guitar-mc0002368238
http://www.studioflamenco.com/About_Soleares.html
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12. Solea merupakan potongan komposisi yang populer untuk sebuah gaya 

yang hanya sesuai dengan alat musik gitar secara tunggal dan memberi 

kesan telanjang modern dan klasik tentang genre ini. Komposisi Tio Arango 

adalah satu-satunya seperti banteng kasta yang berani  dalam album “De Mi 

Cazon Al Aire” yang di rilis pada tahun 1991. Ritme pada komposisi ini 

juga memiliki sedikit ruang untuk disembunyikan9. 

 

B. Tujuan Resital 

 Tujuan resital adalah untuk memperkenalkan komposisi gitar 

tunggal dari berbagai periode musik yang berbeda kepada masyarakat dan 

juga menunjukan hasil pembelajaran penulis selama mengikuti kuliah di 

Progdi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

 

C. Manfaat Resital 

Manfaat resital sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, untuk memberi pengalaman sebagai seorang penyaji 

tunggal dalam sebuah resital dan sebagai  sarana  untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat. 

2. Bagi penonton dan masyarakat umum, mendapatkan apresiasi tentang 

komposisi gitar yang disajikan. 

3. Bagi mahasiswa Progdi Musik FBS UKSW, menjadi tolok ukur untuk 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam bermusik terutama 

dalam permainan gitar. 

 

D. Daftar Repertoar 

Berikut ini adalah repertoar-repertoar yang akan ditampilkan: 

1. “Fantasia no. 10 Que  Contrahaze La Harpa  en La  Manera  de   

Ludivo“ - Alonso de Mudara 

                                                           
9 https://www.lanacion.com.ar/1416027-recital-de-vicente-amigo dikutip 20 juli 2018. 

 

https://www.lanacion.com.ar/1416027-recital-de-vicente-amigo
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2. “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” -  Johann Subastian Bach,  

3. “Grand Sonata A major movement 1” - Niccolo Paganini 

4. “Canzonetta” - Felix Mendelssohn 

5.  “Caprice no. 7 op. 20” - Luigi Legnani 

6. “Gran Jota” – Fransisco Tarega 

7.  “Cordoba” - Isaac Albeniz, 

8.  “ Las Albejas”  – Agustin Barrios Mangore  

9. “ Un Sueno En La Floresta” – Agustin Barrios Mangore 

10. “ Tio Arango (SOLEA)” - Vicente Amigo 

 

E. Rancangan Resital 

1. Waktu Pelaksanaan 

Senin , 6 April 2019 

Pukul 18.00 – 20.00 WIB 

 

2. Tempat 

Recital Hall, Program Studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga. 

 

3. Metode Pelaksanaan 

Konser solo gitar yang akan berlangsung selama kurang lebih 60 

menit dengan dibagi menjadi dua sesi. 

 

4. Pengorganisasian 

Ketua   : Marta Dewi Ayuning Tyas 

Sekretaris    : Rosalia Meita Widhiardanti 

Seksi Acara  : Hermas Nurjaya 

Seksi Dekorasi  : Cindy Paula Sekarwangi 

Seksi Dokumentasi : Jhery Franski   

  Gabriel Satyoadi 

Seksi Publikasi  : Theodorus Erastus 
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      Hyronimus Divino Gracianto 

Seksi Konsumsi  : Sesilia Risma 

Seksi Perlengkapan : Samuel Tambunan  

      Mario Putra Permana  

      Marcellino Alvin 

Pembawa Acara  : Endah Wulan Sari 

 


