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BAB II 

KAJIAN HISTORIS DAN ANALISIS REPERTOAR 

 

Bab ini memaparkan karakteristik dari tiga periode musik dalam tradisi musik 

klasik dan non-klasik, yaitu Renaisans, Barok, Romantik, dan Flamenco abad ke-

20. Masing-masing periode akan dipaparkan analisis bentuk struktur musik dan 

teknik permainannya. 

 

A. Periode Renaisans 

1. Sekilas Mengenai Periode Renaisans 

Periode   Renaisans   (Rennaissance)    dimulai   pada   1300-1600, 

muncul  setelah  terjadinya  peristiwa  Perang  Salib  di  Eropa  pada  1095, 

ketika  Paus  Urbanus  II mendorong  dunia  Kristen  untuk  mengobarkan 

Perang Salib Pertama.  Istilah Renaisans  sendiri memiliki  arti kelahiran 

kembali, yakni kembalinya kesadaran bangsa Eropa untuk membagkitkan 

kebudayaan Yunani-Romawi sebagai dasar dasar kebudayaan mereka. 

Bentuk musik pada era Renaisans mempunyai proporsi sederhana dengan 

irama yang hidup dan mengalir1. 

 

2. Biografi Alonso de Mudara 

Alonso de Mudara adalah komponis renaisans dari Spanyol, dan juga 

seorang pemain lute dan vihuela.2 Vihuela merupakan instrumen berdawai yang 

bentuknya menyerupai gitar. Alonso adalah seorang komposer inovatif untuk 

musik instrumental tersebut, dan salah satu tokoh musik paling awal yang masih 

ada untuk instrumen lute. 

 Tempat kelahirannya tidak diketahui, tetapi dia dibesarkan di 

Guadalajara Spanyol, dan mempelajari musik di Italia pada 1529. Alonso 

de Mudara hidup dan mengabdi kepada Charles V, di perusahaan Duke of 

                                                           
1 Karl-Edmund Prier, Sejarah Musik Jilid I. (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 2014),  

132. 
 2Jethro Rachmadi, Buletin Pilar,19 Juni2017.http://www.buletinpillar.org/artikel/musik-

dan-perkembangannya-bagian-1 diunduh 25 juni 2017 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_music&usg=ALkJrhhDLBwhnunLYzz5wGJzAr00vrMU5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_music&usg=ALkJrhhDLBwhnunLYzz5wGJzAr00vrMU5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Guadalajara,_Spain&usg=ALkJrhiJT-C16IIv74uYVa0CZeL0n5Lw_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Guadalajara,_Spain&usg=ALkJrhiJT-C16IIv74uYVa0CZeL0n5Lw_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Guadalajara,_Spain&usg=ALkJrhiJT-C16IIv74uYVa0CZeL0n5Lw_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Italy&usg=ALkJrhhvweOruSxVd7Q7miXnaWwjpj3t-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor&usg=ALkJrhjzc4IDRMQO86SNX87oQsGmEALR0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_the_Infantado&usg=ALkJrhgSHXhWH7MX8RKUIwh_OujsYQ_oDg
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the Infantado IV, Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. Ketika 

kembali ke Spanyol dia menjadi seorang imam, menerima jabatan di 

katedral kota Seville pada 1546. Sementara bekerja di katedral, dia 

melakukan kegiatan dengan musiknya. Banyak komposisi  yang  tersisa 

dari kegiatan musik di sana, termasuk menyewa instrumentalis, membeli 

dan mengumpulkan organ baru, dan bekerjasama dengan komposer 

Francisco Guerrero untuk berbagai perayaan besar keagamaan. Alonso 

meninggal di Sevilla, dan kekayaannya yang besar dibagikan kepada orang 

miskin di kota sesuai wasiatnya.  

 Potongan tulisan komposisi Alonso de Mudara banyak terdapat pada 

instrumen vihuela dan lute, semuanya terdapat dalam koleksi Tres libros 

de musica en cifras para  vihuela (Tiga buku musik  dalam  beberapa  

nomor untuk vihuela) yang dia publikasikan pada 7 Desember 1546 di 

Seville. Ketiga buku ini berisi musik pertama yang pernah diterbitkan 

untuk lute, yang kemudian merupakan instrumen yang relatif baru.

 Komposisi yang terwakili dalam publikasi ini meliputi fantasia 

(termasuk himpunan di La Folia), tientos, pavanes dan galliards. 

Komposisi Fantasia no.10 Que contrahaze la harpa en la manera 

deluduvico adalah karya yang telah menjadi repertoar konser andalan 

selama bertahun-tahun. Karyanya diterjemahkan dalam bahasa Latin, 

Spanyol dan Italia, dan termasuk romansa, canciones, villancicos dan 

sonetos.  

 

3. Tinjauan Historis dan Analisis Struktural Fantasia no. 10 “Que 

contrahaze laharpa en la manera de Luduvico” 

Fantasia adalah komposisi dengan bentuk yang bebas3. Bagian dari 

karya ini diciptakan untuk menirukan suara arpeggio pada instrumen harpa 

dengan  tanda  tempo Compas  apresurado  yang  berarti  bergegas      

seperti jarum  kompas.  Pada  judul  lagu itu,  Alonso de Mudarra  

                                                           
 3Karl-Edmund Prier, Kamus Musik. Cetakan kedua.  (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 
2011), hal. 45. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_the_Infantado&usg=ALkJrhgSHXhWH7MX8RKUIwh_OujsYQ_oDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%258D%25C3%25B1igo_L%25C3%25B3pez_de_Mendoza,_4th_Duke_of_the_Infantado&usg=ALkJrhhmiG-3hXlueWpkbP1j3xZ5mEnsYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Seville&usg=ALkJrhhT4qWgOUuHxf_zPzUAkh8WRWyQ7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Guerrero_%28composer%29&usg=ALkJrhjCyemg62RvFxvv9_6YQI3_DwCv9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vihuela&usg=ALkJrhgvwyFLWN01aRIAWVND7qxwQ7C9-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/La_Folia&usg=ALkJrhiJgp80MB7YM8LR-TeiMvtMUe1xrA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tiento&usg=ALkJrhjmdgUDjHLZttxcK8A4GjewXy42Rg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pavane&usg=ALkJrhih_9Vw2S01gdK9QNefLHkh_fZEUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Galliard&usg=ALkJrhjMc1wVVhjN8ObB8C7Uo4jSvH1pIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cancion&usg=ALkJrhhuY3P-QY1b0mhj-U20MP9kq4388Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Villancico&usg=ALkJrhgOS1wZYaYiwWchXs-sAQyEb7Xi1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sonnet&usg=ALkJrhiWvU0V45wUE8UArSVQQoE3_OUyOg
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menuliskan “Fantasia, yang menirukan suara harpa di tangan Luduvico”. 

Luduvico adalah pemain harpa terkenal pada masa itu. 

Karya ini diawali dengan tanda sukat 2/2 yang dimainkan dengan 

tangga nada G mayor. Bentuk dari karya ini adalah “Two part song” yaitu 

tema A dan B. 

 

Tabel 2. 1. Analisis struktual Fantasia no. 10 

Struktur A B 

Birama 1-53 54-77 

Keterangan 
Melodi utama 

didominasi pada suara 

teratas 

teknik permainan 

arpeggio atau broken 

chord 

 

Tema A dengan motif utama diperkenalkan pada birama 1 - 9/1. 

 

 

Gambar 2. 1 Motif utama Fantasia no. 10  “Que contrahaze  

laharpa en la manera de Luduvico” 

 

Tema B dengan motif utama diperkenalkan pada birama 54-59. 

 

 

Gambar 2. 2. Motif B Fantasia no. 10  “Que contrahaze  

laharpa en la manera de Luduvico” 
 

Karya Fantasia no.10 Que contrahaze la harpa en la manera de Luduvico 

ini memiliki susunan harmoni berbeda dengan susunan harmoni era klasik  
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lainnya. Penggunaan modal merupakan karakter utama dalam menyusun 

sebuah komposisi ini yang berbeda dengan gaya klasik yang sudah  

mengenal sistem tonal. Karya Fantasia no.10 Que contrahaze la harpa en 

la manera de Ludovico memiliki susunan modal yakni pada pengguanaan 

modus A Lydian pada birama 5/2 - 7. 

 

Gambar 2. 3 Modus A Lydian Fantasia no. 10  “Que  

contrahaze laharpa en la manera de Luduvico” 

 

Pada birama 14/2 terdapat modus E Locrian pada nada tujuan G sampai 

birama 17/1. 

 

 

Gambar 2. 4 Modus E Locrian Fantasia no. 10  “Que  

contrahaze laharpa en la manera de Luduvico” 

 

4. Analisis Teknik Permainan Fantasia no. 10 “Que contrahaze laharpa 

en la manera de Luduvico” 

Karya ini didominasi oleh figur atau pola motif yang mengekploitasi teknik 

permainan arpeggio atau broken chord, serta pola melodi berulang dan 

berputar pada tiga nada terdekat. 

 

Gambar 2. 5 Modus E Locrian Fantasia no. 10  “Que contrahaze  

laharpa en la manera de Luduvico” 
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Karya ini dimainkan dengan menggunakan penalaan atau tessitura senar 

yang tidak lazim, yakni senar ketiga ditala menjadi F#, sebagaimana  

kaidah penalaan pada instrumen lute jaman renaisans. Tempo yang 

digunakan adalah 100 bpm. 

 Tantangan teknik dalam karya ini adalah membutuhkan   

fleksibilitas jari kiri yang senantiasa bergerak, karena karakter musiknya 

polifonis. Pada bagian B, perlu mendapat perhatian khusus dengan adanya 

permainan ostinato pada suara bas. Sementara melodi register atas  

bergerak secara sekuen, sehingga mengakibatkan konsentrasi yang 

terpilah. 

 

B. Periode Barok 

1. Sekilas Tentang Periode Barok 

Istilah Barok (baroque) merupakan sebuah istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan sebuah periode atau gaya musik khususnya di Eropa 

dalam kurun waktu tertentu, yaitu mulai pada 1600-1750. Barok berasal 

dari bahasa Portugis yaitu barroco, yang berarti sebuah mutiara tak 

beraturan yang bulat.4 Gaya musik Barok merupakan pengembangan dari 

periode sebelumnya yakni Renaisans. Pada era Barok mulai bermunculan 

pergerakan harmoni yang disonan, perubahan tanda kunci dan tempo, 

terdapat banyak ornamentasi, serta musiknya yang bergerak secara 

dinamis. Tujuan perkembangan gaya musik pada periode ini adalah untuk 

menunjukkan ekspresi yang lebih luas apabila dibandingkan dengan 

periode sebelumnya, antara lain dari gradasi dinamika serta harmoni yang 

lebih leluasa bergerak. Beberapa komponis yang hidup pada periode ini, 

yaitu Johann Sebastian Bach, Giacomo Carissimi, Henry Purcell, Antonio 

Caldara, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, dan sebagainya. Pada 

resital ini, penulis akan membawakan satu buah karya periode  Barok, 

                                                           
4Randel. Don Michael. “Baroque” The Harvard Concise Dictionary of Music and 

Musicians, ed. Don Michael Randel, 53. Edisi ke-2. (London: Macmillan Publishers Limited, 2001. 
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yakni “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a”. karya Johann Sebastian 

Bach. 
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2. Biografi Johann Sebastian Bach 

Johann Sebastian Bach dilahirkan di kota Eisenach, Jerman, pada 

tanggal 21 Maret 1685. Dia memperoleh pendidikan musik dari ayahnya, 

Johann Ambrosius, dan kakaknya, Johann Christoph5. Kariernya 

dimulaisebagai organis muda pada usia sembilan tahun di Wiemar. Sama 

sekalibelum dikenal orang, Bach mengalami masa yang sulit ketika ibu 

kandungnya meninggal selang satu tahun. Saat menginjak usia sepuluh, 

ayahnya juga meninggal dunia. Sebagai anak yatim piatu, Bach diberi 

beasiswa oleh jemaat katolik untuk belajar di Luneburg. Bach mulai 

dikenal bukan karena permainan musiknya tapi karena suaranya yang 

bagus. Dari sekolah itu, ia kemudian memperoleh kesempatan untuk 

belajar dan memainkan biola dalam sebuah kuartet. Kemampuanya 

memainkan alat musik orgel pada saat itu sudah menunjukkan bakat yang 

luar biasa. Bach diangkat menjadi seorang kapellmeister6 pada 1717 oleh 

Pangeran Leopold. Di masa itu ia mulai tekun mencipta karya-karya 

instrumental, termasuk menampilkannya di konser akbar di kota 

Brandenburg yang terkenal.  

Pada 1723 ia diangkat sebagai direktur musik gereja St. Thomas di 

Leipzig. Dalam sejarah hidupnya, Bach tidak dengan mudah melaluinya, 

walau ia tidak memiliki peristiwa hidup yang keras sebagaimana 

Beethoven. Banyak karyanya ia menunjukan kelembutan yang 

mendamaikanhati, gambaran yang menunjukan sifat-sifat kristiani yang 

murni dan terbuka. Namun, dalam hidupnya, ia tidak sekadar menerima 

dan berdiam diri saja, tapi ternyata batinnya memberontak. Seharusnya 

Bach merasa senang ketika ia telah mendapat pekerjaan sebagai 

kapellmeister di istana Weimar akan tetapi Bach ingin keluar dari istana, 

dan menyatakannya kepada pangeran dengan jujur. Begitu keinginannya 

disampaikan, khawatirlah sang pangeran. Ia ditangkap dan dimasukan 

                                                           
5 Lin Jui Hwa. Seri Tokoh Dunia : Johann  Sebastian Bach. (Jakarta: Rajawali Press, 2001). 
6Oscar Thompson. (Ireland: Wise Owl Music, 1985), 920. Kapellmeister adalah seorang 

konduktor paduan suara atau konduktor orkestra. 
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kedalam penjara. Hal yang membuat ia ingin keluar dari istana adalah 

kerinduannya untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan melalui karya 

karya musik gerejawi ciptaannya. 

 

3. Tinjauan Historis dan Analisis Struktural “Lute Suite no. 4 in E 

Mayor BWV 1006a” 

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, selanjutnya ditranskripsi lagi untuk 

instrumen gitar. Karya ini juga digubah sebagai  Prelude yakni “Orkestra 

Sinfonia” pada bagian Cantata, “Wir danken dir,  Gott, wir danken dir,” 

BWV 29, dan sebagai pengantar bagian kedua dari Cantata lain, Herr Gott 

Beherrscher aller dinge, BWV 120a. Struktur komposisi ini berbentuk A-

B dengan sukat 3/4. Tonalitas yang digunakan dalam karya ini adalah E 

mayor. 

 

Tabel 2. 2 Analisis Struktual “Lute Suite no.4 in E Mayor  

BWV 1006a” 

Bentuk A B 

Intro 1-12  

Birama 13-54 60-129 

Transisi 55-59  

Coda  130-139 

Keterangan 

Tema A terdapat 3 

pengembangan 

pengkalimatan musik 

yakni, 

1. birama 13-28 

2. birama 29-42 

3. birama 43-54 

Tema B terdapat 5 

pengembangan 

pengkalimatan musik dari 

Tema A yakni, 

1. birama 60-78 

2. birama 79-89 

3. birama 90-98 

4. birama 99-108 

5. birama 109-129 
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Bagian A dengan Introduksi ditandai pada birama 1-12 dengan tonalitas E 

Mayor. 

 

Gambar 2. 6 Introduksi “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” 

 

Motif pada tema A terdapat pada birama 13 dengan tonalitas E add 9 

 

Gambar 2. 7 Motif tema A “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” 

  

Bagian Transisi dari tema A menuju tema B ditandai pada birama 55-59 

dengan akord G Mayor7/B, dan d akhiri dengan akord A Mayor. 

 

 

 

Gambar 2. 8 Transisi “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” 

Pengembangan tema A pada birama 29 sampai 42 dengan akord E sus7. 
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Gambar 2. 9 Pengembangan tema A “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 

1006a” 

 

Pengembangan Tema A pada birama 43 sampai 54. 

 

Gambar 2. 10 Pengembangan tema A “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 

1006a” 

 

Tema B terletak pada birama 60 sampai 129 dengan tonalitas A Mayor 

 

Gambar 2. 11 Tema B “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” 

 

Pengembangan kalimat musik dari Tema B mengadopsi dari kalimat musik 

Tema A. PengembanganTema B birama 79-89 dengan akord Badd 9 

 

Gambar 2. 12 Pengembangan tema B “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 

1006a” 

 

Birama 90 sampai 98 adalah pengembangan yang kedua dari Tema B. 

Bagian ini menggunakan akord Badd9 
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Gambar 2. 13 Pengembangan tema B “Lute Suite no. 4 in E Mayor BWV 

1006a” 

 

Pengembangan selanjutnya adalah pengembangan yang ketiga, ditandai 

dari birama 99 sampai 108, dengan ditandai oleh akord Fis minor. 

 

Gambar 2. 14 Pengembangan tema B “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 

1006a” 

 

Berikut adalah pengembangan keempat dari Tema B, yang terdapat pada 

birama 109 sampai 129. Akord yang digunakan adalah Fis minor. 

 

Gambar 2. 15 Pengembangan tema B “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 

1006a” 

 

Bagian Coda pada karya ini terdapat pada birama 130 sampai 134. Akord 

yang digunakan adalah E mayor.  

 

Gambar 2. 16 Coda “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” 

 

Karya ini ditutup pada birama 134/2 sampai 139 dengan dengan kadens 

Authentic, dengan menggunakan jembatan dari akord B Mayor menuju ke 

akord E Mayor. 
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Gambar 2. 17  Kadens “Lute Suite no.4 in E Mayor BWV 1006a” 

 

4. Analisis Teknik Permainan “Lute Suite no. 4 in E Mayor Bwv 1006a”. 

 Karya ini didominasi dengan teknik auxiliary tone, teknik sekuen, 

Slur dan beberapa Trill. Komposisi ini menggunakan jalinan melodi dan 

kontra melodi bergaya polifonis. Secara keseluruhan, permainan harmoni 

dan melodi dalam karya ini memiliki karakter tema lagu dengan auxiliary 

tone yang diulang-ulang pada register yang berbeda. 

 

Gambar 2. 18 Auxiliary tone”Lute Suiteno 4 in E Mayor BWV 1006a” 

 

Pola melodi dengan teknik sekuen birama 40 sampai 41. 

 

 

Gambar 2. 19 Sekuen“ Lute Suiteno. 4 in E Mayor BWV 1006a” 

Penggunaan teknik slur dan trill terdapat pada birama 135. 

 

Gambar 2. 20 Slur dan Trill “Lute Suiteno. 4 in E Mayor BWV 1006a” 
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Tingkat kesulitan karya ini terletak pada birama 94-96 dengan permainan 

teknik kontrapung. Hal ini membutuhkan kejelian serta akurasi nada yang 

sempurna pada melodi bass yang menantang fleksibilitas jari kiri. Bagian 

ini menggunakan teknik sekuensi. 

 

 

 

Gambar 2. 21 Kontrapung ”Lute Suite no. 4 in E Mayor BWV 1006a” 

 

C. Periode Klasik 

1. Sekilas Tentang Periode Klasik 

 Periode Klasik berlangsung antara 1720-1800, dalam jeda waktu    

70 tahun dalam periode ini membuat banyak  perubahan besar dalam 

musik, seperti ekspresi melodi dan warna instrumental7
. Karakter utama 

yang menjadi ciri khas periode klasik adalah: kesederhanaan, bentuk 

simetris, anggun, ornamentasi teratur, dan kejernihan suara yang tinggi. 

Musik pada periode ini lebih bersifat universal. Pada periode Klasik ini, 

praktik moral dianggap lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang 

bersifat ketuhanan, sikap natural dalam perilaku sosial lebih dihargai 

daripada kemewahan atau perilaku formal yang megah. Musik pada 

periode Klasik tidak dibatasi oleh ras atau kenegaraan. Pada periode ini 

                                                           
7Joseph Kerman, Gary Tomlison, dan Vivian Kerman, Listen: Brief Fourth Edition 

(Boston: Bedford/St.Martins 2000), hlm 224 – 225. 
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orang-orang lebih menyukai musik alamiah, ekspresif dan sifatnya yang 

menghibur. 

 

2. Biografi Niccolo Paganini 

Niccolo Paganini lahir pada 27 Oktober 1782, Republik Genoa 

(Italia) dan meninggal 27 Mei 1840 di Perancis. Paganini hidup di antara 

jaman Classic-Romantic. Pengenalan instrumen biola ia pelajari dari sang 

ayah. Paganini kemudia banyak belajar dengan pemain biola seperti G. 

Servetto, Giacomo Costa, Alessandro Rolla dan Gaspare Ghiretti di Parma. 

Pada tahun 1801 dan 1807 Paganini menulis 24 Caprice dan 30 bentuk 

Sonata dalam Op. 02, Op. 03. Ia ditunjuk sebagai pimpinan musik di 

Piombino oleh adik Napoleon, Elisa Bonaparte Baciocchi di Italia pada 

tahun 1805. Resital pertama Paganini banyak ditampilkan di Italia pada 

tahun 1824 dengan duet biola dan vokal, yakni dengan penyanyi Antonia 

Bianchi. Penampilan Paganini pada waktu itu sangat sensasional, antara 

lain terjadi di kota London, Wina, pada sekitar tahun 1828 sampai 1831 

yang membuatnya kaya raya. Pada 1833, Niccolo Paganini menetap di 

Perancis dan meminta Hector Berlioz untuk menulis sebuah karya Simfoni, 

Harold in Italy. 

Karya Niccolo Paganini yang lain adalah “Concert Six String in D Major” 

dan 12 Sonata untuk biola dan gitar. Gaya musik Paganini banyak mempengaruhi 

Franz List, Robert Schumann, Johannes Brahms, dan Sergei Rachmaninoff.  

Niccolo Paganini pada masa itu membuat terobosan baru bagi 

pengembangan teknik permainan biola yang mengadopsi teknik  permainan gitar. 

Teknik komposisi yang digunakannya juga sangat unik, sehingga menghasilkan 

semacam revolusi dalam teknik permainan biola yang mengalami perubahan 

begitu drastis dan maju. Seluruh Eropa mengakui kehebatan permainan biolanya 

yang luar biasa terutama pada kemampuannya dalam menjaga intonasi musik 

yang sempurna.   Kehidupan Niccolo Paganini pada masa akhir kehidupannya 
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adalah banyak melakukan penulisan karya dan mengumpulkan naskah-naskah 

kuno8. 

 

3. Tinjauan Historis dan Analisis Struktural Grand Sonata in A mayor 

movement 1 

  Karya ini adalah karya Sonata pada jaman klasik. Sedikit yang 

diketahui tentang karya Grand Sonata in A mayor. 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.  

Sukat yang digunakan pada karya ini adalah 4/4 dengan Tonalitas A 

mayor. Bentuk dari karya ini seperti yang sudah dipaparkan yakni A, B, 

A1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 www.biography/Nicolopaganini.com Diakses 27 November 2018 

http://www.biography/Nicolopaganini.com
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Tabel 2. 3 Analisis Struktual “Grand Sonata  

A mayor movement 1” 

Struktur A B A1 

 Tema 1 Tema 2   

Birama 1-31 36-80 85-124 133-175 

Transisi/ 

birama 
32-35  126-132  

Keterangan 

Tonalitas 

menggunakan A 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Kadens dengan 

akord V-I-V 

yakni E mayor 

menuju A dan 

diakhiri 

dengan akord 

E mayor 

Tonalitas 

menggunakan A 

mayor dengan 

akord second 

dari A mayor 

yakni B 

Kadens 

diakhiri 

dengan 

akord I-V-

I yakni A 

mayor 

menuju ke 

E mayor 

dan 

berakhir 

pada akord 

A mayor 

 

4. Analisis Grand Sonata A mayor movement 1 

Bagian A tema 1, motif kecil terdapat pada birama 1-2/3. 

 

Gambar 2. 22 Motif  bagian A “Grand Sonata A major movement 1” 

 

Transisi pada tema 1 dimulai dari birama 32-34. 

 

Gambar 2. 23. Transisi tema 1 menuju tema 2 

”Grand Sonata A major movement 1” 

 

 Bagian Tema 2, dengan motif kecil terdapat pada birama 36. 

menggunakan akord E mayor pada Tonalitas A mayor. 
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Gambar 2. 24 Motif tema 2 “Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

Kadens pada tema 2 terdapat pada birama 81-84, yang diawali dengan 

akord E mayor yang didominasi dengan broken chord.  

 

Gambar 2. 25 Kadens tema 2 “Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

 Struktur bagian B adalah bagian development. Motif terdapat pada 

birama 85, Penggunaan teknik oktaf bas yang diawali dengan akord B dari 

Tonalitas A mayor. 

 

 

Gambar 2. 26 Development “Grand SonataA mayor movement 1” 

 

 Struktur A1 pada Grand Sonata A mayor movement 1 adalah 

pengembangan motif tema 2 dengan menaikan ke interval lima atau ke 

dominan dari akord A mayor menjadi E mayor yaang dimulai dari birama 

133-175. Bagian ini adalah Rekapitulasi dari Tema A yang kembali ke 

nuansa mayor, Maggiore. 
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Gambar 2.27. Motif  rekapitulasi “Grand Sonata A major movement 1” 

 

Kadens diakhiri dengan akord  I-V-I pada birama176-180,  

. 

Gambar 2.28. Kadens “Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

5. Analisis Teknik Permainan Grand Sonata A mayor movement 1 

 Komposisi ini berstruktur A, B, A1. Melodi didominasi dengan 

teknik suara atas dan bawah. Penggunaan teknik slur, broken chord, Trill 

dan  Bass  Continuo  mendominasi   pada     karya  Grand  Sonata  A  Mayor 

movement 1. 

 

Gambar 2.29. Melodi pada suara teratas “Grand Sonata A mayor 

movement 1” 
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Gambar 2.30. Melodi suara bawah“Grand Sonata A mayor 

movement 1” 

 

 

Gambar 2.31. Slur “Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

 

Gambar  2.32. Broken chord “Grand Sonata A mayor  movement 1” 

 

 

Gambar 2.33. Trill “Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

 

Gambar 2.34. Bass Continou “ Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

 Karya ini menuntut akurasi kecepatan saat berpindah posisi dari 

register bawah menuju ke register atas. Posisi Broken Chord dengan ritme 

seperenambelas berpindah pada melodi register teratas dengan  teknik   

slur, pada birama 60. 
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Gambar 2.35. “Grand Sonata A mayor movement 1” 

 

D. PERIODE ROMANTIK 

1. Sekilas Tentang Periode Romantik 

 Awal mula munculnya periode Romantik berkisar 1800-1900. 

Prinsip utama musik instrumental pada jaman romantik adalah: musik 

dapat menyampaikan emosi yang jelas tanpa menggunakan kata-kata. 

Musik pada periode romantik, lebih berkesan ekspresif dan personal. 

Struktural, bentukdan tonalitas yang dulunya dianggap masuk akal dan 

baku, di periode ini batasan-batasannya menjadi tidak jelas dan meluas. 

Contoh nyataperkembangan musik pada periode Romantik ini adalah 

harmoni yangs emakin kaya, perkembangan alat musik yang semakin 

beragam, banyaknya karya-karya solo untuk instrumen, dan banyaknya 

karya orkestra dengan komposisi instrumen yang lebih luas dan variatif 

dibandingkan dengan periode sebelumnya.9 

 

2. Biografi Fransisco Tarega 

Fransisco Tarega adalah seorang komposer sekaligus gitaris penting 

dari Spanyol. Gaya dan teknik permainannya menjadi sangat berpengaruh 

pada abad 20 bagi perkembangan teknik permainan gitar. Komposisi yang 

paling populer antara lain Recuerdos de la Alhambra  dan  Danza mora. 

Dia menulis hampir 80 karya asli untuk gitar dan  lebih  dari 100  

transkripsi, sebagian besar berupa karya pendek untuk piano oleh Chopin 

dan Beethoven. 

Francisco Tárrega lahir pada 21 November 1852, di Villareal, 

Castellon, Spanyol. Fransisco Tarega memperoleh pelajaran musik 

                                                           
9 www.books.google.co.id. Arthur Bradley and Alan Rawes. Romantic Biography. 

Dikutip 27 November 2018 

http://www.books.google.co.id/
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pertama kali melalui Eugeni Ruiz, seorang musisi buta. Pada tahun 1862, 

Julian Arcas, dalam tur di Castellon, mendengar Francisco muda bermain, 

kemudian menyarankan ayah Tárrega untuk mengizinkan Francisco datang 

ke Barcelona untuk belajar dengannya. Ayah Tárrega setuju, tetapi 

bersikeras bahwa dia perlu mengambil pelajaran piano juga. Ayahnya 

sangat menyadari bahwa gitar sebagai instrumen solo telah mengalami 

kemunduran apabila dilihat saat itu hanya digunakan sebagai alat untuk 

mengiringi penyanyi, sementara piano menjadi instrumen yang menjadi 

unggulan di Eropa. Pada 1874 ia mendaftar di Konservatorium Madrid 

untuk belajar komposisi di bawah bimbingan Arrieta. 

Tárrega membawa gitar yang baru dibeli dan dibuat di Seville. Pada 

sekitar tahun 1876, Tárrega mulai mengajar dan memberikan konser gitar 

reguler. Pada tahun 1880, ia bertemu calon istrinya, Maria Rizo, ketika ia 

memberikan konser di Novelda. Pada 1881, ia dan Maria menikah di 

Novelda. Dia segera mulai mentranskripsi karya piano Beethoven, Chopin, 

Mendelssohn, dan lain-lain untuk menambah perbendaharaan repertoar 

gitarnya, dan tidak diragukan lagi juga untuk memanfaatkan 

pengetahuannya yang cukup besar tentang karya musik instrumen 

keyboard. Tárrega dan istrinya pindah ke Madrid, tetapi setelah kematian 

seorang bayi perempuan, Maria Josefa, mereka menetap secara permanen 

di Barcelona pada tahun 1885. 

Dalam sebuah tur konser di Valencia tak lama kemudian, Tárrega 

bertemu dengan seorang janda kaya, Conxa Martinez, yang menjadi 

pelindung berharga baginya. Dia mengizinkan dia dan keluarganya 

menggunakan sebuah rumah di Barcelona, tempat dia akan menulis 

sebagian besar karyanya yang paling populer, termasuk Recuerdos de la 

Alhambra. Dari tahun 1880-an hingga tahun 1903, Tárrega terus menulis 

komposisi, tetapi membatasi konsernya ke Spanyol. Pada sekitar tahun 

1902, ia  memotong kuku jarinya dan  menciptakan suara yang akan 

menjadi ciri khas gitaris yang terkait dengan sekolahnya. Tahun 
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berikutnya, ia meluncurkan tur konser ke Italia, memberikan konser yang 

sangat sukses di Roma. 

Pada Januari 1906, ia menderita kelumpuhan di sisi tubuh bagian 

kanan, dan meskipun ia akhirnya akan kembali ke tahap konser, ia tidak 

pernah benar-benar pulih. Dia menyelesaikan pekerjaan terakhirnya, 

Oremus, pada 2 Desember 1909, dan kemudian 13 hari setelah konser dia 

meninggal dunia10. 

 

3. Tinjauan Historis dan Analisis Struktural Gran Jota 

Gran Jota adalah karya dari Fransisco Tarega dengan bentuk tema 

dan variasi. Bagian Introduksi  dimunculkan sebelum masuk  ke tema 

utama dengan sukat ¾. Karya ini yang berarti “Tarian besar”, memiliki 25 

variasi dan diakhiri dengan coda. Tema  karya ini menggunakan tonalitas 

A mayor. Bagian Introduksi muncul pada birama 31 dengan akord A 

mayor. 

 

Gambar 2.36. Introduksi  “Gran Jota” 

 

 

Gambar 2.37. Tema utama “Gran Jota” 

 

                                                           
10 https://www.allmusic.com/artist/francisco-t%C3%A1rrega-mn0000859678/biography, 

dikutip 25 Maret 2018. 

https://www.allmusic.com/artist/francisco-t%C3%A1rrega-mn0000859678/biography
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Tabel 2.4. Analisis Struktural Gran jota 

 Birama Keterangan 

Introduksi 1-30 
Tonalitas dimulai dengan C 

mayor 

Tema utama 32-39 
Tonalitas dimulai dengan A 

mayor 

Variasi 1 40-46 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 2 47-54 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 3 55-71 

Akord dimulai dengan A 

mayor,dengan melodi pada 

suara teratas 

Variasi 4 72-79 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 5 80-87 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 6 88-99 

Akord dimulai dari A mayor. 

Bentuk melodi pada suara 

teratas dan terdapat tambahan 

melodi yang membentuk 

sebuah interval 

Variasi 7 100-107 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 8 108-115 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 9 116-123 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 10 124-135 Akord dimulai dari A mayor 

Jembatan 136-145 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 11 146-162 

Akord dimulai dari A mayor. 

Variasi 11 merupakan 

pengembangan dari variasi 

keempat. 

Variasi 12 163-178 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 13 

179-185 Akord dimulai dari A mayor. 

Variasi  13 merupakan 

pengembangan dari tema 

utama. 

Variasi 14 186-195 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 15 196-207 Akord dimulai dari A mayor 

Jembatan 208-215 

Akord dimulai dari A mayor. 

Yang merupakan 

pengembangan dari variasi 

keempat belas. 

Variasi 16 216-223 

Akord dimulai dari A mayor. 

Variasi 16 merupakan 

pengembangan dari variasi 

keempat belas. 

Variasi 17 224-313 

Akord dimulai dari A mayor. 

Variasi 17 merupakan  

pengembangan dari variasi 11 
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Variasi 18 314-322 

Akord dimulai dari A mayor. 

Variasi ini merupakan 

pengembangan dari variasi 

kelima, dengan teknik memper-

sempit melodi suara teratas 

Variasi 19 323-330 

Akord dimulai dari A mayor 

dengan mengembangkan varia 

kedua. 

Variasi 20 331-338 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 21 339-347 Akord dimulai dari A mayor 

Variasi 22 348-357 

Akord dimulai dari E 

mayor.Variasi ini merupakan 

pengembangan dari tema 21. 

Jembatan 358-365/1  

Variasi 23 365/2-381  

Jembatan 382-405  

Variasi 24 406-415 Akord dimulai dari A mayor 

Coda 416-430 Akord yang digunakan yaitu A 

mayor dan diakhiri dengan 

kadens Plagal dengan akord Cis 

mayor menuju ke A mayor 

 

 

4. Analisis Teknik Permainan Gran jota 

 Karya ini memiliki 24 Variasi. Masing-masing variasi mempunyai 

teknik yang didominasi dengan  arpeggio dan bentuk melodi pada suara 

teratas,tengah dan kebawah. 

 Variasi pertama yang menggunakan akord A mayor memiliki pola 

arpeggio pada melodi utama di suara paling atas dengan teknik slur. 

 

 
Gambar 2.37. Variasi 1 “Gran Jota” 

 

 Variasi kedua, bentuk melodi pada suara paling atas dengan 

tambahan akord. 
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Gambar 2.38. Variasi 2 “Gran Jota” 

 

 Variasi ketiga, bentuk melodi tunggal pada suara teratas. 

Implementasi yang digunakan untuk memainkan melodi tunggal ini dengan 

tanda ekspresi Lloro. Teknik Glisando juga digunakan pada variasi ini 

untuk memberi tekanan pada frase berikutnya. 

 
Gambar 2.39. Variasi 3 “Gran jota” 

 

 Variasi keempat, bentuk melodi pada suara teratas dengan tambahan 

interval dari akord aslinya. Suara bawah juga mendominasi sebagai iringan 

dari melodi utama. Melodi tambahan juga menghiasi melodi tunggal pada 

variasi keempat. 

 

 
Gambar 2.40. Variasi 4 “Gran jota” 

 

 Variasi kelima bentuk melodi dengan arpeggio. Melodi utama pada 

variasi ini terdengar menonjol pada suara tengah sedangkan suara atas 

menjadi pengiring yang didominasi dengan nada E  yang ditahan  atau bass 

ostinato. 

 

 
Gambar 2.41. Variasi 5 “Gran jota” 
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Variasi keenam dengan melodi  pada suara teratas. 

 

 
Gambar 2.42. Variasi 6 “Gran jota” 

 

Variasi ketujuh bentuk melodi pada suara bawah dan suara atas menjadi 

iringan. 

 

 

Gambar 2.43. Variasi 7 “Gran jota” 

 

Variasi kedelapan bentuk meodi berada pada suara tengah, suara atas 

dan bawah menjadi iringan. 

 

 
Gambar 2.44. Variasi 8 “Gran jota” 

 

Variasi kesembilan, bentuk  melodi dengan arpeggio dan teknik slur 

menjadi ciri utama bagian ini. Tanda dinamika yang digunakan adalah 

piano. 

 

Gambar 2.45. Variasi 9 “Gran jota” 

 

Variasi kesepuluh, bentuk melodi dengan meniru suara  instrumen 

Fagot pada suara bawah. 
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Gambar 2.46. Variasi 10 “Gran jota” 

 

Variasi kesebelas, bentuk melodi pada suara teratas dengan teknik 

meniru suara instrumen Tambora.  

 

 
Gambar 2.47. Variasi 11 “Gran jota” 

 

 

Variasi keduabelas bentuk melodi pada suara bawah yaitu dengan 

menggunakan teknik harmonic. 

 

 

 
 

Gambar 2.48. Variasi 12 “Gran jota” 

 

 Variasi ketigabelas bentuk meodi pada suara teratas. 

 
Gambar 2.49. Variasi 13 “Gran jota” 

 

Variasi keempatbelas bentuk melodi didominasi  teknik arpeggio dan 

slur  pada suara teratas. 
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Gambar 2.50. Variasi 14 “Gran jota” 

 

Variasi kelimabelas, bentuk melodi pada suara teratas dengan teknik 

glissando. Tanda ekspresi yang digunakan adalah Sollozo. 

 

Gambar 2.51. Variasi 15 “Gran jota” 

 

Variasi keenambelas bentuk melodi arppegio dengan teknik slur. 

 

 
Gambar 2.52. Variasi 16 “Gran jota” 

 

Variasi ketujuhbelas, bentuk melodi pada suara bawah dan iringan pada 

suara teratas. 

 
Gambar 2.53. Variasi 17 “Gran jota” 

 

Variasi kedelapanbelas, bentuk melodi pada suara teratas dengan 

bentuk interval. 
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Gambar 2.54. Variasi 18 “Gran jota” 

 

Variasi kesembilanbelas, bentuk melodi dengan teknik arpeggio 

dengan melodi pada suara bawah yang membentuk passing. 

 

 
Gambar 2.55. Variasi 19 “Gran jota” 

 

Variasi keduapuluh, bentuk melodi dengan teknik arpeggio dengan 

melodi pada suara bawah . 

 

 
Gambar 2.56. Variasi 20 “Gran jota” 

 

Variasi keduapuluh satu, bentuk melodi pada suara teratas dengan 

menirukan suara instrumen Klarinet. 

 

 
Gambar 2.57. Variasi 21 “Gran jota” 
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Variasi kedualuh dua, bentuk melodi pada suara teratas. 

 
Gambar 2.58. Variasi 22 “Gran jota” 

 

Bridge yang dimulai dari birama 358 merupakan teknik Tabalet yang 

menirukan suara snare-drum. 

 

 

Gambar 2.59. Bridge “Gran jota” 

 

Variasi keduapuluh tiga, bentuk melodi pada suara teratas dan iringan 

menggunakan teknik Tabalet pada suara bawah. 

 

 
Gambar 2.60. Variasi 20 “Gran jota” 

 

Bridge yang dimulai dari birama 382 dengan teknik yang sama seperti 

birama 358, teknik Tabalet dimunculkan kembali dan dilanjutkan pada 

birama 388 dengan bentuk melodi pada suara teratas dengan tambahan 

interval. 

 

 
Gambar 2.61. Bridge “Gran jota” 
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Variasi keduapuluh, empat bentuk melodi dengan teknik Tremolo pada 

suara teratas.  

 

 
Gambar 2.62. Variasi 24 “Gran jota” 

 

Coda dimunculkan untuk mengakhiri Tema dan Variasi pada karya ini.  

Bentuk melodi arpeggio mendominasi sebagai  melodi utama dan bergerak 

dari suara ke atas menuju suara ke bawah. 

 

 

 

Gambar 2.63. Coda “Gran jota” 

 

Tantangan karya ini terletak pada teknik Tabalet dan memainkan 

melodi pada suara teratas secara bersamaan. Teknik ini banyak menguras 

tenaga, yakni dengan cara kedua senar no.5 pada nada E dan 6. Pada posisi 

ketujuh, dua senar terbawah yang ditautkan dengan jari telunjuk kiri 

kemudian ditekan dengan presisi untuk memunculkan karakter instrumen 

perkusi drum saat dipetik dengan jari kanan. 
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Gambar 2.64. Teknik Taballet “Gran jota” 

 

5. Biografi Felix Mendelssohn 

Mendelssohn berdiri di garis depan musik Jerman selama 1830 dan 

1840, sebagai konduktor, pianis, organis dan komposer. Gaya bermusik 

yang dikembangkan sebelum ia berusia 20 tahun, dipengaruhi oleh 

ketertarikannya pada berbagai komposer sebelumnya, yakni J.S. Bach pada 

kerumitan kromatis kontrapung, ketegasan bentuk musik dan keanggunan 

Mozart, serta kekuatan dramatis dari Bethoven dan Wagner.  

Felix Mendelssohn, berdasarkan garis kakek dari pihak ayah adalah 

Moses Mendelssohn (1729-1786), seorang filsuf Yahudi terkemuka dari 

era Englihtenment di Jerman, yang berpendapat mengenai toleransi relijius 

dan asimilasi budaya ke dalam budaya Jerman. 

Mendelssohn  menikahi Lea Salomon pada tahun  1777-1842. Kota 

Hamburg menjadi pusat kegiatan pemberlakukan blokade kota yakni  di 

Annax yang diduduki oleh Perancis pada Januari 1811. Situasi ini 

menjadikan Mendelssohn terpaksa melarikan diri dengan keluarganya ke 

Berlin pada tahun 1811. Selama perang pembebasan pada tahun 1813 

Jerman mengalahkan dua batalyon Prusia,Napoleon mengalami kekalahan 

pada tahun 1815. Felix Mendelssohn berpindah ke Paris untuk memulai 

pendidikan awalnya. 

Tahun 1816 dan 1817 keluarga mengunjungi Paris, tiga anak 

mengambil pelajaran piano dengan Marie Bigot. Sekembalinya ke Berlin, 

ia menyusun dan mempersiapkan diri untuk suatu pertunjukan akbarnya. 

Cedera tangan memaksa penundaan pertunjukan tersebut, yang akan 

dijadwalkan pada maret 1822. String Sinfonia ke-13 dan antara 1822 dan 

1824 ia menghasilkan lima concerto, satu earh untuk piano dan biola dan 

tiga concerto ganda. 
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Cidera yang dialami Felix Mendelssohn menjadikan dia untuk  

belajar menggambar dengan pelukis berlin J.G.S. rosel, yang menghasilkan 

sekitar 50 gambar lanskip indah. 

Penggarapan struktur utama karya terus berlangsung di sepanjang 

musim panas dan gugur.Tiga karya yang mendelssohn ciptakan, karya 

agung pertamanya yang tak terbantahkan, op Oktet 20, yang selesai pada 

15ktober 1822 dan ditulis untuk Eduard Rietz. Karya yang diciptakan 

sungguh luar biasa, terbagi dengan kesibukannya dengan pembelajaran 

musik klasik pada saat itu. Pada bulan juli 1826 Mendelssohn menulis 

kepada saudara perempuannya bahwa ia akan segera mulai bermimpi 

tentang malam musim panas. Duet piano Moscheles, mengalami 

penundaan setelah ia melawan pihak oposisi. Ketika itu  ditempatkan  

dalam latihan pada awal tahun 1827 Mendelssohn mengunjungi Stettin di 

Pamerania. Momentum Nigth Dreams Overture menjadi pertunjukan 

perdananya di bawah Carl Loewe dengan  Duet piano ganda yang menjadi 

pertunjukan menakjubkan. 

Menjelang bulan April Mendelssohn bersiap untuk mengikuti ujian 

masuk Universitas Berlin, yang mengganggu kinerjanya. Keberhasilan 

yang dcapai pada saat itu adalah Opera, yang dapat mencapai ke publik11. 

Tahun 1843 Mendelssohn mendirikan sekolah tinggi musik pertama 

di Jerman, yakni Conservatorium di Leipzig, yang diresmikan tanggal 3 

April di gedung pertunjukan Gewandhaus. Tahun 1844 ia memimpin 

sejumlah konser Simfoni di London dengan menampilkan musik dari 

karyanya. September 1845, Mendelssohn kembali ke Leipzig dengan 

melakukan aktifitasnya dengan  mengajar di sekolah tinggi musik.  

Pada 26 Agustus 1846, karyanya Elias Oratorium ditampilakan di 

festival Birminghan. Inggris adalah tempat tujuan Mendelssohn yang 

terakhir, yakni untuk memimpin permainan Elias Oratorim di Exeter Hall 

di Manchester dan Bringmingham. 

                                                           
11 FetisB; Grove1 (G. Grove); Grove W (M.J.Citron) [incl. further bibliography]; SchimidlD 
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Kematian yang di alami kakaknya menjadikan Felix Mendelssohn 

menjauh dari musik dan masyarakat. 28 Oktober ia terkena stroke dan 

meninggal pada usia 38 tahun di Leipzig12. 

 

6. Tinjauan Historis dan Analisis Struktural Canzonetta Felix 

Mendelssohn 

Karya Canzonetta diciptakan untuk string Quartet, kemudian 

ditranskip ulang ke instrumen gitar  oleh Fransisco Tarrega. 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. Harmoni Canzontta terbilang 

menghindari teknik Contrapung.13 Canzonetta merupakan jenis musik 

sekuler yakni musik yang tidak ada keterikatan dengan gereja pada masa 

itu, sebab mengandung unsur duniawi. 

Canzonetta dari Felix Mendelssohn menggunakan sukat 2/4 dengan 

ketukan gantung. Tonalitas C mayor yang ditandai dengan relatif minor 

yang ditandai pada birama 1-32. Tema B berubah menjadi Tonalitas A 

mayor  dengan ketukan gantung seperti Tema A. Struktur karya ini terbagi 

A, B, A1 .  

Tabel 2.5. Analisis Struktual “Canzonetta” 

Struktur A B A1 

Birama 1-32 33-87 103-133 

Keterangan Kadens ditandai 

pada birama 31-

32 dengan 

pergerakan I6
4-

V-I yakni akord 

Am/E menuju 

akord E mayor 

dan ditutup ke 

akord   

Pada birama 88-

102 terdapat 

transisi menuju 

pada Tema A1 

 

                                                           
 12https://www.dw.com/id/biografi-felix-mendelssohn-bartholdy/a-3997879- dikutip 

25 oktober 2018 

 13https://www.dw.com/id/biografi-felix-mendelssohn-bartholdy/a-3997879-dikutip 

25 oktober 2018 
 

https://www.dw.com/id/biografi-felix-mendelssohn-bartholdy/a-3997879-
https://www.dw.com/id/biografi-felix-mendelssohn-bartholdy/a-3997879-dikutip
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 Am 

 

Motif  ditandai ketukan gantung pada birama 1-3/2 dengan tanda ekspresi 

piano. 

 

 
Gambar 2.65. Motif tema A “Canzonetta” 

 

Kadens  menuju Tema B ditandai pada birama 31-32. Tema B Tonalitas 

berubah menjadi A mayor ditandai dengan motif pada birama32-33. 

 

 

 

Gambar 2.66 Motif Tema B” Canzonetta” 

 

Pengembangan Tema B terdapat pada birama 53-87 yang diawali dengan 

akord E mayor. 

 

Gambar 2.67. Motif tema B “Canzonetta” 

 

Transisi Tema B menuju A1 ditandai pada birama 88-102. 
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Gambar 2.68 Transisi “Canzonetta” 

 

7. Analisis Teknik permainan Canzonetta  

Karya Felix Mendelssohn “Canzonetta” dapat diuraikan menjadi dua 

macam teknik yang digunakan yakni auxilery Tone dan arpeggio yang 

didominasi dengan teknik slur. 

 

 

Gambar 2.69. Auxilery tone “Canzonetta” 

 

Gambar 2.70. Arpeggio, slur “Canzonetta” 

 

 

 Tingkat kesulitan pada karya ini terletak pada teknik arpeggioyang 

berpindah cepat dari register bawah menuju register atas pada posisi broken 

chord. Legato sangat dimungkinkan untuk memainkan bagian ini. Posisi 

ini terletak pada birama 42-45. 
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Gambar 2.71. Tingkat kesulitan karya “Canzonetta” 
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8. Biografi Luigi Rinaldo Legnani 

Luigi Rinaldo Legnani ( Luigi Legnani) lahir di Farrara, Italia 7 

November 1790. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Legnani 

sebagai seorang Komposer, pemain gitar dan Luthier. Kontribusi yang 

diberikan oleh Legnani sangatlah besar bagi perkembangan instrumen 

gitar. Tradisi yang dikembangkannya adalah pendirian Yayasan di Austria 

yang pertama kali dikembangkan oleh Virtuoso Mauro Giuliani(1781-

1829).  

Paris tahun 1835, Luigi legnani menemukan tempat diantara musisi 

hebat. Awal Karir Luigi legnani adalah sebagai pemain biola dan Tenor di 

Teatro Comunale Ravenna, kemudian pengalaman tersebut mempengaruhi 

pada pembuatan komposisi, pendekatan Pedagogis, dan inovasi untuk 

gitar. Luigi Legnani adalah pemain gitar otodidak. 

 Konser perdana Luigi Legnani dipertunjukan di Milan, Italia pada 

1819. Cerita anatara Luigi Legnani dan Niccolo Paganini terbukti dalam 

kontrak kerja yang dibatalkan dari tahun 1835-1836 yang menjadi bukti 

vertifikasi. Karir yang sukses dinikmatinya di seluruh Eropa sekitar tahun 

1850. Karya yang paling dikenal adalah 36 Capriessop.20 untuk gitar. Luigi 

Legnani di akhir pensiunnya dia lebih berkontirbusi dalam pembuatan instrumen 

gitar dan biola, “ The Legnani Model”  sangat populer pada abad 19 pertengahan 

yakni Fingerboad yang ditinggikan dan penambahan fret. Luigi Legnani 

meninggal di Revenna 5 Agustus 187714. 

 

9. Tinjauan Historis dan Analisis Struktual Caprice no. 7 op.20 

Caprice atau Capriccio merupkan gaya bermusik yang hidup. 

Bentuk dan strukturnya bebas dan pergerkan hamoni dan melodi yang 

sangat cepat. Istilah ini pertama kali  diperkenalkan oleh  komposer  

Franco, Jacquet de Berchem yang menerapkannya pada bentuk Madrigal.  

 

                                                           
14 www.maestros-of-the guitar.com. diakses 28 oktober 2018. 

http://www.maestros-of-the/
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Abad ke 16- 17 istilah ini digunakan untuk orang yang berailiran musik 

Madrigal15. 

Karya ini terdapat dalam 36 Caprice op.20. Tanda sukat 3/8 dengan 

Tonaliatas A mayor pada Tema A menjadi Gagasan utama  karya ini. Tema 

B Tonalitas berubah menjadi D mayor. Caprice no. 7 op. 20 memiliki 

struktur A, B, A1 . 

 

Tabel 2.6. Analisis Strutual “Caprice no. 7 op. 20” 

Struktur A B A1 

Birama 1-30 31-70/1 70/3-97 

Keterangan Kadens  

menggunakan 

progresi I-V-I 

Kadens 

menggunakan 

progresi V-I 

 

 

 

Tema A motif terdapat pada birama gantung yakni birama 1-3/3 dengan 

tempo Prestisimo dengan akord A mayor. 

 

Gambar 2.72. Motif “ Caprice no. 7 op. 20” 

 

Kadens ditandai pada birama 29-30 dengan progresi I-V-I, dari A mayor 

menuju ke E mayor dan di akhiri dengan Akord A mayor. 

 

Gambar 2.73. Kadens “Caprice no. 7 op. 20” 

 

                                                           
15 www.maestros-of-the guitar.com. diakses 28 oktober 2018. 

 

http://www.maestros-of-the/
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Tema B ditandai motif sekaligus sebagai kalimat utama Tema B dalam 

tonalitas D mayor, yakni pada birama  31-35 ditandai dengan tanda 

dinamika fortissimo. 

 

 

Kadens pada Tema B ditandai pada birama 69-70/1 dengan akord V-I . 

 

 

Gambar 2.74. Kadens  “Caprice no. 7 op. 20” 

 

 

A1 terdapat pada birama 70/3-97 dengan motif yang sama dari Tema A. 

 

Gambar 2.75. Tema A  “Caprice no. 7 op. 20” 

 

Kadens A1 terdapat pada birama 96-97 yang menjadi penutup dari karya  

“Caprice no. 7 op. 20”. 

 

 

Gambar 2.76. Kadens  “Caprice no. 7 op. 20” 
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10. Analisis Teknik permainan  “Caprice no. 7 op. 20” 

 Karya Luigi Legnani “Caprice no. 7 op. 20” didominasi dengan 

teknik arppegio. Bentuk akord sangat sederhana, sangat susah dimainkan 

pada instrumen gitar dengan tempo Prestissimo. Arppeggio ditandai pada 

birama  98-99 dengan progrsi E mayor. 

 
  

  Gambar 2.77. Arpeggio “Caprice no. 7 op. 20” 

 

Tingkat kesulitan pada karya ini terdapat pada Tema B. Permainan melodi 

dengan bentuk diagonal sangat susah dimainkan secara cepat. Pola 

permainan Arpeggio yang ditandai pada birama 54-56.  

 
 

Gambar 2.78. Tingkat kesulitan “Caprice no. 7 op. 20” 

 

 

11. Biografi Issac Albeniz 

Isaac Albenis lahir 29 Mei 1860 di Camprodon, Spanyol. Usia 

empat tahun Isaac Albenis sudah memulai sebagai pemain piano di 

Barcelona. Tahun 1867 pada usianya yang ketujuh tahun dia ditolak untuk 

masuk ke Paris Conservatorie, dengan alasan usia yang masih dini untuk 

belajar sebagai komposer. Pelathan musik kemudian di jalaninya di 

MadridConservatory. 

Jerman 1874, Isaac Albeniz menempuh pembelajaran di Leipzig 

Conservatory. Pembelajaran musiknya dibawahi oleh Jadassohn dan 

Reinecke, yang kemudian kepulangannya  ke Spanyol  memperoleh 

Beasiswa dari Count Morphy (seorang pejabat tinggi dibawah 

pemerintahan Raja Alfonso XII). Isaac Albeniz kemudian belajar 
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komposisi di Brussels Conservatory dengan Gevaert dan intrumen piano 

dengan Brassin.Tahun 1878 pembelajaran musiknya berpindah ke kota 

Budaspest dibawah bimbingan Frans Liszt. 

Opera komik ”The Magic Opal” di tulis pada tahun 1893 dan 

“Enrico Clifford, Pepita Jimenez”. Komposisi Isaac Albeniz banyak 

terpengaruh oleh musik rakyat Spanyol, yang pada umumnya di Spanyol 

mayoritas adalah pemain gitar. Isaac Albeniz mengatakan kepada 

Fransisco Tarrega bahwa dia lebih senang mendengar transkripsi musiknya 

di Instrumen gitar. Banyak komposisiny yang sangat dipengaruhi oleh 

instrumen gitar16. 

Tahun 1890 Isaac Albeniz lebih berkonsentrasi pada pembuatan 

komposisi. Pembeljaran musiknya dilanjukannya kembali di Paris bersama 

Paul Abraham, Gbriel Faure dan Debussy. Masa akhir hidupnya ia 

mengerjakan komposisi “Suite Iberia dan Zarzuelas” 17 

 

12. Tinjauan Historis dan Analisis Struktual Cordoba 

Cordoba adalah nama kota di provinsi Analucia Spanyol selatan. 

Karya ini bercerita tentang suasana kota di Cordoba yang banyak dihuni 

oleh kaum Kristen dan Moor. Introduksi pada potongan awal 

menggambarkan bunyi lonceng Gereja. Gaya tarian Flamenco sangat 

mempengaruhi pada setiap bagian karya ini. 

Karya ini terbagi dengan struktur A,B.A1. Tonalitas yang 

digunakan adalah F mayor dengan sukat 3/4.Tuning pada karya ini untuk 

intrumen gitar, senar ke 6 turun menjadi open D. 

Intoduction dimunculkan pada birama 1-45 dengan tanda tempo Andatino 

dan dinamika Pianissimo. Potongan ini menggunakan Modus Dorian. 

                                                           
16https://www.amazon.com/Miguel-Llobet-Collection-AlbenizCordoba/dp/B003AYE9PK 

dikutip 29 0ktober 2018 

17 Claude v. Palisca. 1995.The New Grove Dictionary of Musicand Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 751. Edisi ke-2. Jilid 1. London: Macmillan Publishers Limited  

https://www.amazon.com/Miguel-Llobet-Collection-AlbenizCordoba/dp/B003AYE9PK
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Gambar 2.79. Introduksi“Cordoba” 

 

 

Tabel 2.7 Analisis Struktual Cordoba 

 

Struktur A B A1 

Birama 50-93 94-141 148-187 

Keterangan Tonalitas 

menggunakan F 

mayor. Birama 

46-49 

dimunculakan 

pengantar 

sebelum 

memasukiMotif 

Tema A 

Tonalitas 

berubah 

menjadi D 

mayor. 

Transisi 

menuju A1 

ditandai 

birama 142- 

147  

Kadens 

menggunakan 

akord A mayor 

menuju D 

minor. 

 

 

Pengantar Introduksi dimunculkan menuju motif Tema A pada birama 

46-49 dengan akord D minor. 

 

 
Gambar 2.80. Pengantar menuju motif Tema A “Cordoba” 

Tema A ditandai dengan motif pada birama50-51/1 dengan akord D 

minor. 
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Gambar 2.81. Motif “Cordoba” 

 

Tema B Tonalitas berubah menjadi D mayor yang ditandai pada 

birama 94. 

 

Gambar 2.82. Tema B “Cordoba” 

 

Transisi Tema B menuju A1 ditandai pada birama 142-147. 

 

Gambar 2.83. Transisi tema B “Cordoba” 

 

A1 ditandai pada birama 148-187. Birama 186-187 merupakan kadens 

dari karya ini. 

 

 

Gambar 2.84. Tema A1“Cordoba” 
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Gambar 2.85. Kadens “Cordoba” 

 

13. Analisis Teknik permainan Cordoba 

Karya ini dapat diuraikan menjadi beberapa teknik, yakni Harmonic, 

Broken Chord, Rasguado18 dan yang didominasi dengan tanda ekspresi 

Decresendo Cresendo. 

Teknik Harmonic ditandai pada birama 39. 

  

Gambar 2.86. Harmonic “Cordoba” 

 

Teknik Broken chord ditandai pada birama 46/1 dan biram 86 teknik 

Rasguado. 

 

Gambar 2.87. Broken chord “Cordoba” 

 

Gambar 2.88. Rasguado “Cordoba” 

 

                                                           
18 Rasguado adalah sebuah pola strumming dengan teknik down stroke dan up stroke 

sesuai dengan notasi yang tertulis. 
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Gambar 2.89. Decresendo, crescendo “Cordoba” 

Tingkat kesulitan karya ini terdapat pada teknik Rasguado, yaknik teknik 

permainan dengan gaya Flamenco yang dikuti dengan akord yang 

interpretasi stacato. 

 

 
Gambar 2.90. Tingkat kesulitan “Cordoba” 

 

 

14. Biografi Agustín Barrios Mangoré 

 Agustín Barrios Mangoré ( 5 Mei 1885 - 7 Agustus 1944) adalah 

seorang komposer gitar klasik pada era Romanticdari pertengahan abad 20. 

Barrios dilahirkan dalam sebuah keluarga besar di kota kecil San Bautista 

de las Misiones, di Selatan Paraguay, anak kelima dari tujuh laki-laki 

bersaudara.  Kedua orang tuanya berprofesi sebagai  guru dan kedua aspek 

yang  paling penting diterapkan di dalam mendidik anaknya adalah budaya 

dan seni. Di masa kecilnya Barrios menyukai seni musik dan bahasa 

sehingga ia bisa menguasi dua bahasa yaitu : Bahasa Spanyol dan Bahasa 

Guirani (bahasa asli Portugal). Ia juga menguasai  tiga bahasa yaitu : 

Bahasa Inggris, Perancis dan  Jerman, dimana ia juga sangat tertarik dalam 

filosofi, puisi dan teosofi .  

 Barrios mulai bermain gitar pada usia 13 tahun yang terinspirasi dari 

cara bermain gitar Ibunya. Kemudian, ia belajar gitar klasik dari seorang 

guru yang bernama Gustavo Sosa Escalada dengan mempelajari Metode 

Belajar Gitar dari Fernando Sor dan Dionisio Aguado dan juga 

memperkenalkan karya-karya terbaik dari komposer gitar klasik dari 

Fransisco Tarrega, vinas, Arcas, dan Parga.  
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 Dia memperoleh pendidikan dasar di Jesuit School, dimana ia 

mempergunakan gitarnya untuk mempelajari ilmu harmoni. Ia  seorang 

anak yang jenius yang mendapatkan beasiswa dari Colegio Nacional di 

Asuncion (Paraguay), dimana selain memperdalam musik, ia juga 

mendalami matematika dan jurnalis. Ia juga mempelajari kaligrafi dan ia 

juga merupakan seniman grafis yang berbakat. 

Barrios seorang  pribadi yang hangat, baik hati, dan spontanitas yang 

di dalam hal musik ia adalah seorang improvisator yang sangat baik. 

Banyak cerita mengisahkan tentang improvisasi spontanitasnya yang juga 

banyak dilakukan setiap konsernya. Kreatifitasnya yang luar biasa 

memungkinkan untuk membuat lebih dari 300 karya untuk gitar dimana 

karya yang paling terkenal dan paling sering dimainkan gitaris klasik  

sampai sekarang ini adalah : La Catedral, Un Sueno En la Floresta, Una 

Limosna por el amor De Dois, el Sueno De la Munequita, dan 

Contemplaci19. 

 

15. History dan Analisis struktual Un Sueno En La Floresta  

”Un Sueno En La Floresta” yang berarti Bermimpi di Taman 

bunga” mempunyai bagian A, B, C,D, dan A1. Introduksi untuk menuju 

tema A yangdimunculkan dengan sukat 2/2 pada Tonalitas G mayor.

 

Gambar 2.91. Introduksi”Un Sueno En La Floresta”. 

                                                           
19 www.getjar.com diakses 10 agustus 2018 

http://www.getjar.com/
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Tabel  2.8. Analisis struktual ”Un Sueno En La Floresta” 

Struktur Birama Keterangan 

Introduksi 1-20 Tonalitas menggunakan G mayor 

A 23-44 
Tonalitas menggunakn G mayor dengan  tanda 

tempo Lento dan sukat 6/8 

B 45-59 Tonaliats menggunakan G mayor 

Bridge 60-65 Ritme baru dengan Bass Ostinato 

C 66-83 
Tonalitas menggunakan G mayor dengan 

tempo Adante dan sukat 2/4 

Bridge 84-87 
Perubahan ritme baru menjadi Sixtuplet dan 

tanda sukat menjadi 6/4 

D 88-115 Tonalitas menggunakan Bes mayor 

A1 116-146 Tonaliatas  menggunakan G mayor 

Coda 147-150 
Tonalitas menggunakan G mayor  dengan 

kadens pada akord G mayor  

 

16. Analisis Teknik permainan ”Un Sueno En La Floresta”. 

Karya Agustin Barrios ”Un Sueno En La Floresta”, pada teknik permainan 

dapat diuraikan dari tiap bagian. Teknik pada Introduksi yakni penggunaan 

tanda Vermata dan  teknik Pizz pada suara atas menuju suara bawah dan 

diteeruskan dengan teknik Artifical Harmonic. 

Gambar 2.91. Teknik Pizz dan Fermata ”Un Sueno En La Floresta” 

 

Bagian struktur A penggunaan teknik Tremolo pada suara teratas  dan 

penggunaan tanda tempo Lento. 
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Gambar 2.92 Teknik tremolo ”Un Sueno En La Floresta” 

  

Bagian struktur B penggunaan teknik Tremolo pada suara teratas. 

 

Gambar 2.93. Tremolo”Un Sueno En La Floresta” 

 

 Bagian struktur C penggunaan melodi pada suara teratas dengan 

tambahan interval dari akord aslinya. 

 

Gambar 2.94. Melodi suara atas ”Un Sueno En La Floresta” 

 

 Teknik acciaccatura dan slur juga dimunculkan pada melodi 

tunggal untuk mendominasi struktur bagian C. 

 

Gambar 2.95. Teknik acciaccatura dan slur ”Un Sueno En La Floresta” 

  

Bagian struktur D birama 88 dan 89 penggunaan teknik  arppegio  dan  

sukat 6/8 dengan  tempo Lento. Teknik tremolo  yang dimulai dari birama 

90. 
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Gambar 2.96. Arpeggio”Un Sueno En La Floresta” 

 

Gambar 2.97. Tremolo ”Un Sueno En La Floresta” 

 

 Bagian coda didominasi dengan  pola teknik arpeggio pada suara 

bawah dan  tremolo pada suara teratas. 
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Gambar 2.98. Tremolo dan arpeggio ”Un Sueno En La Floresta” 

 

Tantangan pada karya ini terletak pada teknik Tremolo, yang pada tingkat 

kesulitannya dimainkan dengan Broken Chord. 

 

17. History dan Analisis struktual  “Las Albejas” Agustin Barrios 

Mangore 

“Las Albejas”dengan struktur AB, yang diawali  potongan melodi 

pendek  dengan  sukat 4/4  mempunyai kesan disonan . Karya ini dimainkan 

pada Tonaltas F mayor.  Motif pada bagian A dimulai dari birama 3 dan 4, 

dengan tempo Allegro brillante. Sukat yang dgunakan pada bagian A dan 

B adalah 12/8. Bagian B motif dimulai dari birama 18 sampai birama 19. 

Kadens pada karya ini berakhir pada relatif minor dari Tonalitas F mayor 

yaitu D minor.  

 

Gambar 2.99. Potongan melodi disonan “Las Albejas” 

 

 

Gambar 2.100 motif A “Las Albejas” 
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Gambar 2.101. Motif B “Las Albejas” 

 

 

Gambar 2.102. Coda “Las Albejas” 
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Tabel 2.9. Analisis Struktual ”Las Albejas”. 

Struktur Tema A Tema B Coda 

Birama 1-18 19-38 39-45 

Keterangan Tonalitas dimulai 

dari dminor 

Tonalitas dimulai 

dari dminor 

Akord harmoni 

dimulai dari A 

mayor dan di 

akhiri ke d minor 

 

18. Analisis teknik permaian Las Albejas 

 Komposisi ini merupakan sebuah komposisi musik deskriptif yang  

dapat dikategorikan sebagai komposisi character pieces. Komposisi musik 

ini mengisahkan tentang Lebah yang sedang terbang kesana kemari untuk 

mencari nektar di  sebuah kebun bunga. Karakter musik dalam komposisi 

ini didominasi oleh pola ritme triol yang sangat cepat.  

Komposisi ini memiliki struktur musik berbentuk AB. Struktur 

bagian A banyak didominasi dengan teknik arpeggio dan slur.  Motif  

utama B berubah permainan akord yang diselingi melodi yang melangkah 

pada register atasnya. 

Teknik Glisando juga dmunculkan pada birama 6. 

 

Gambar 2.103. Arpeggio dan slur “Las Albejas” 

  

Struktur bagian B didominasi oleh permainan Broken Chord pengiring dan 

melodi utama pada register atas. 

 

Gambar 2.104. Broken chord “las Albejas” 
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Tantangan pada karya ini terletak oleh permainan arpgegio kord 

dengan penjarian dengan posisi jari telunjuk berada pada senar satu fret 5 

dan jari manis di fret  9 senar 4 . yang ditandai pada birama36. 

 

Gambar 2.105. Tantangan karya “Las Albejas” 

 

E. Flamenco 

1. Sekilas mengenai Flamenco 

Flamenco merupakan seni yang menggabungkan lagu (cante), tarian 

(baile) dan musik (toque) yang muncul pada abad pertengahan ke 19 

dengan pengaruh bangsa Arab yaitu kebudayaan tarian Istana Moor pada 

abad ke 14,  kemudian dikembangkan orang- orang Gypsy di kota 

Andalusia di Spanyol selatan. Cante adalah ekspresi dari vokal flamenco, 

dinyanyikan pria maupun wanita dengan interpretasi kegembiraan, 

kesedihan dan ketakutan, yang disajikan melalui lirik dengan ekspresif. 

Baile adalah tarian dengan gairah, percintaan. Tarian ini mengungkapkan 

berbagai situasi kesedihan dan sukacita. Tarian flamenco memiliki 

perbedaan pada setiap penarinya. Penari laki laki lebih dominan dengan 

penggunaa teknik kaki yang lebih berat, sedangakan wanita lebih 

menggunakan teknik gerakan yang lembut dan sensual. Toque adalah seni 

bermain gitar yang telah berubah peran aslinya sebagai pengiring  menjadi 

solo guitar pada kesenian flamenco20. Suara gitar yang ekspresif mulai di 

perkenalkan oleh Maestro Patino (Cadiz 1829).  

 

2. Biografi Vincente Amigo 

Vincente Amigo Girol lahir pada 25 Maret 1967 di Guadalcanal,sebuah 

kota kecil di Seville. Ia tumbuh besar dan tinggal di Cordoba dan di 

                                                           
20 https:ich.unesco.org/en/RL/flamenco-00363 diakses 5 agustus 2018 
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Andalusia Spanyol. Dia mulai menekuni Gitar pada umur 8 tahun. Guru 

gitar pertama Vincente Amigo adalah El Merengue (Rafael Rodriguez 

Fernandez) dan Tomatito (Juan Munoz Exposito). Pada umur 15 tahun 

Amigo menjadi murid Manolo Sanclar, yang pada saat itu, ia menjadi 

bagian dari konser Mahakarya dari Sanlucar pada tahun 1988, dalam 

Album Tauramagia. 

 Vincente Amigo membangun reputasi Internasional dengan seniman 

Spayol seperti Camron de La Isla, ia memenangkan beberapa penghargaan 

penting untuk Gitar Flamenco bersam Paco De Lucia . Mereka berdua 

adalah orang yang mendefinisikan Gitar flamenco modern, dan mewakili 

Flamenco di aacra Internasioanal besar “Legends of the Guitar” yang 

diadakan di Spanyol sebelum tahun 1992 Seville Expo. Vincente Amigo 

adalah pengagum dari Paco De lucia, pada saat umur 3 tahun ia melihat 

permainan gitar Paco De Lucia di TV dan ia mulai tertarik dengan 

instrumen gitar sejak saat itu. Selain itu mereka juga berteman sangat baik. 

Vincente Amigo mengatakan bahwa Paco De Lucia adalah orang yang 

membuka jalan untuk gitaris Flamenco, Dia adalah yang terhebat dan kita 

berhutang banyak pada Dia. 

 Banyak orang menganggap Vincente Amigo sebagai gitaris hebat 

dari generasinya tetapi ia menempatkan karyanya sebagai konteks yang 

luas. Dia adalah seorang gitaris tetapi dia adlah orang yang juga suka 

banyak jenis alat musik diluar yang digelutinya. Vincente Amigo juga 

terlibat sebagai penerjemah, Komposer dan Produser dalam karya karya 

penyanyi Flamenco seperti Remedios Amaya dan Jose Merce. Pada tahun 

1997 ia mengeluarkan “Album Poetea” yang berisikan penghormatan 

terhadap puisi Rafael Alberti dengan sentuhan Orkestra. 

Kolaborasi yang ditunjukan bersama Gitaris Eximo, Komposer dan 

sutradara Kuba Leo Brower menjadi partisipasi dalam Album itu. 
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 Vincente juga memenangkan penghargaan seperti  pada tahun 2001 

Grammy City of Ideas dan pada 25 Desember 2015, Medali Emas Merit 

dalam Seni Rupa di Spanyol21. 

 

3. History dan Anlisis Struktual Tio Arango ( Solea) Vincente Amigo 

Karya Tio Arango yang berrati Paman Arango adalah karya dengan 

bentuk Solea, Solea sendiri yang berarti olea berasal dari kata Spanyol 

soledad, atau duka. Cinta yang tak berbalas dan tak berbalas adalah tema 

utama dari kaum letras, bersama dengan ratapan pahit lainnya22.Soleá 

adalah ritme 12 beat denganaksen angka 3, 6, 8, 10 dan 12. Compás dari 

soleá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Soleamerupakan potongan 

komposisi yang populer untuk sebuah gaya yang hanya sesuai dengan alat 

musik gitarsecara tunggal dan memberi kesan telanjang modern dan klasik 

tentang genre ini. 

Karya ini mempunyai bentuk A A1 , dengan sukat 3/4. Motif utama 

A dimulai dai birama 1, 2, 3, dan 4 . Tonalitas yang digunakan adalah A 

minor natural. Setiap akhir Frase pada karya ini diakhiri dengan akord  E 

mayor yang dinamakan kadens tidak sempurna. 

 

Tabel 2.10. Analisis Struktual “ Tio Arango” (Solea) 

Struktur A A1 Coda 

Birama 1-114 117-140 141-168/1 

Keterangan Akord harmoni 

yang digunakan F 

mayor add9 dengan 

akord harmoni 

Kadens  E mayor 

pada birama 116 

Akord harmoni 

yang digunakan C 

add9 dengan akord 

harmoni kadens E 

mayor pada birama 

140 

Akord harmoni 

yang digunakan E 

perfect 5 (E power 

Chord)  dengan 

diakhiri dengan 

kadens E Mayor 

birama 172 

 

 

                                                           
21www.vincenteamigo.com> biografia dikakses 5 agustus 2018  
22 http://www.studioflamenco.com/About_Soleares.html diakses 5 agustus 2018 

http://www.vincenteamigo.com/
http://www.studioflamenco.com/About_Soleares.html


66 

 

 

Gambar 2.106. Motif utama A “Tio Arango” (Solea) 

 

Bentuk motif A1  utama dimulai dari birama 117 sampai 119/2. 

 

Gambar 2.107 Motif Utama A1 “ Tio Arango” ( Solea) 

 

Coda pada karya ini terletak pada birama 141 sampai 169/1 
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Gambar 2.108. Coda  “ Tio Arango” (Solea) 

 

4. Analisis Teknik Permainan “Tio Arango” (Solea) 

Komposisi ini terbagi dua struktur yakni AA1 . Bagian A  banyak arpeggio 

Chord dan melodi tunggal dengan dominasi teknik slur pada register bawah 

maupun atas.Teknik Azlpua, Raguado dan Pulgarmenjadi karakter utama 

pada komposisi ini, yang muncul sebelum akhir frase untuk menandai 

kadens. 

Gambar 2.109. Arpeggio chord dan slur “Tio Arango” (Solea) 
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Gambar 2.110. Melodi tunggal pada suara atas dengan Pulgar“Tio 

Arango” (Solea) 

 

 

Gambar 2.111. Teknik Alzapua Triplet “Tio Arango” (Solea) 

 

 

Gambar 2.112. Tenik Rasguado “Tio Arango” (Solea) 

 

Gambar 2.113. Melodi pada suara bawah dengan  Pulgar “Tio Arango” 

(Solea) 

 

Tantangan pertama  pada komposisi “Tio Arango” adalah pada teknik 

Alzapua dan Rasguado yang dilakukan secara berkesinambungan yang 

menjadiakn konsentrasi dapat terpilah. Penjarian pada birama 33-36 juga 

sangatlah tidak mudah untuk jangkauan dengan ukuran jari orang asia, 

disebabkan jarak antar jari telunjuk dan kelingking sangtlah lebar. 
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Gambar 2.114. Alzapua dan Rasguado“Tio Arango” ( Solea) 

 

Tantangan kedua dalam komposisi ini juga terletak pada bagian coda, 

yakni pada perpindahan akord yang dimainkan dengan jangkauan yang 

sanga lebar dengan didominasi dengan teknik Rasguado yang sangat cepat. 

Hal ini menimbulkan pergerakan jari kanan dan kiri harus sinkron agar 

tercipta suatu harmoni yang berkesinambungan. 

 

 

 

 

Gambar 2.115. Rasguado “Tio Arango” (Solea) 


