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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Etude 

Etude adalah latihan, karya yang mengandung latihan, lagu untuk 

menggembangkan teknik-main.1 Etude sudah berkembang sejak zaman Barok 

yaitu pada pencipta Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bach mengarang 

musik khusus Clavichord dan Cembalo. Bach sangat tertarik dengan bunyi 

Clavichord karena Clavichord memiliki bunyi keras lembut yang dapat diatur. 

Clavichord dapat berbunyi sangat lembut sehingga Bach menciptakan karya 

yang cocok untuk latihan saja. Sedangkan suara Cembalo yang cukup keras dan 

cemerlang. Waktu Bach bertugas di Kothen, ia menciptakan sejumlah karya 

musik untuk Cembalo dan Clavichord yaitu Kleine Praludien ucd Fugheten, 

Das Wohltemperierte Klavier bagian I, 6 Suita Prancis, 6 Suita Inggris, 

Inventionen, Sinfonia. Karya ini diciptakan untuk bahan pembelajaran seperti 

melatih teknik frasering dan berkenalan dengan teknik komposisi.2 

Pada zaman klasik 1750-1820 ada seseorang yang menciptakan banyak 

Etude untuk latihan kekuatan jari, frasering, dan lain-lain yaitu Carl Czerny 

(1791-1857). Czerny adalah seseorang yang sangat bertalenta karena dengan 

pola harmonik yang terbatas, dia dapat mengembangkan sebuah pemahaman 

yang luar biasa tentang perpindahan dan pergerakan jari pada piano. Dia 

menciptakan banyak album yang berkarakter cepat, ringan dan lembut. Bagian-

bagian yang diartikulasikan yang baik secara garis besar untuk tangan kanan. 

Gaya yang diciptakan Czerny sangat lembut, manis dan nyaring. Czerny 

merupakan seorang guru piano. Czerny menciptakan banyak karya untuk 

murid-muridnya yang mengalami kesulitan dalam belajar piano. Czerny 

menciptakan karya-karya untuk memperbaiki kelemahan muridnya dalam 

bermain piano. Salah satu karya Czerny adalah 160 Eight-Measure Exercises 

for Piano op. 821, dalam buku tersebut Czerny mengajarkan teknik dengan 

																																																								
1	Marzoeki, Latifah Kodijat. Istilah Istilah Musik. Jakarta: Djambatan. 2007, 38.	
2 Prier, Karl-Edmund, sj. Sejarah Musik. Jilid 2. Yogyakarta. 2014, 66. 
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gaya kontras legato staccato, trill, arpeggio, chord, alternasi cepat pada tangan, 

double third dan sixth, pengulangan yang dimainkan dengan cepat, ornamen, 

loncatan notasi jauh, tangan bersilang, dan berlawanan arah.3 

Pada zaman impresionisme 1870-1930 ada seseorang yang menciptakan 

Etude yang menghubungkan dengan nuasa alam yaitu Claude Debussy (1862-

1918). Debussy menciptakan karya tentang suasana anak-anak yang mencari 

suasana polos dan murni. Karya ini terinspirasi dari anak perempuan Debussy 

dari pernikahannya yang kedua. Maka dari itu, Debussy menciptakan yang 

berkaitan dengan dunia fantasi anak-anak pada tahun 1950  antara lain suita 

Children Corner untuk piano.4 Children Corner memiliki 6 lagu, diantaranya 

adalah Doctor Gradus ad Parnassum. Potongan lagu tersebut merupakan 

sindiran untuk teknik Etude dari Muzio Clemeni yang membosankan. Doctor 

Gradus ad Parnassum memiliki kesulitan menengah dan dibutuhkan jari-jari 

yang lebih aktif dan berpengalaman. Pada akhir karyanya, pianis ditantang 

untuk bermain lebih cepat dari tempo asli dan menyelesaikan dengan keras. 

 

B. Piano 

Piano merupakan alat musik berdawai, dawai itu digetarkan dengan 

pukulan kecil, dapat menghasilkan suara lembut (piano) dan suara keras 

(forte).5 Piano memiliki wilayah nada yang luas yaitu 88 nada, sehingga dapat 

leluasa menuangkan ide musik dalam berbagai macam karakter. Piano 

diciptakan oleh Bartolomeo Cristofori (1655-1731) dari Italia. Cristofori tidak 

puas dengan kurangnya kontrol oleh musisi yang di atas tingkat volume 

harpsichord. Dia dihargai karena merubah mekanisme petikan menjadi pukulan 

dengan hammer dalam menciptakan piano modern di tahun 1709. Instrumen ini 

sebenarnya pertama kali bernama "clavicembalo col piano e forte" (secara 

harfiah berarti, harpsichord yang dapat memainkan suara lembut dan keras).  

																																																								
3 Hitson, Maurice. Czerny Op 821 untuk Piano, 1. 
4	Prier, Karl-Edmund. Sejarah Musik. Jilid 3. Yogyakarta. 2012, 66.	
5	Marzoeki, Latifah Kodijat, sj. Istilah Istilah Musik. Jakarta: Djambatan. 2007, 78.	
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Sejak 1800 Cembalo diganti dengan piano modern yang disebut 

Hammerklavier/FortePiano (piano dengan pemukul). Cembalo dimainkan 

dengan cara dawai dipetik. Keras lembut dari Cembalo tidak dapat dipengaruhi 

karena jari manusia tidak langsung memetik dawai tetapi lewat suatu 

mekanisme. Namun, berbeda dengan piano yang dapat diatur keras lembut 

dengan cara menekankan tuts. Jika diturunkan dengan cepat maka nada tersebut 

berbunyi keras/forte dan jika ditekankan dengan halus maka menghasilkan 

bunyi lembut/piano. Hal ini memungkinkan karena tekanan tuts menggerakan 

sebuah pemukul yang menyentuh dawai dan gerakan pemukul ini dapat 

dipengaruhi. Piano masih mengalami sejumlah perkembangan sampai abad 

20.6 

 

 

Gambar 2. 1 Piano 
(google.com) 

																																																								
6	Prier, Karl-Edmund. Sejarah Musik. Jilid 2. Yogyakarta. 2014, 102.	
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Gambar 2. 2 Cembalo 
(google.com) 

	
	
C. Lagu Daerah Jawa Tengah 

Penulis menuangkan ide berdasarkan Lagu Daerah Jawa Tengah dalam 

karya yang baru. Lagu Daerah yang digunakan adalah berdasarkan kumpulan 

lagu dolanan Jawa Tengah. Penulis ingin melestarikan budaya daerah asal 

penulis dengan menggubah lagu daerah Jawa Tengah untuk teknik 

mengoptimalkan jari ke-5. Beberapa Lagu Daerah Jawa Tengah yang 

digunakan:	Gundul-gundul Pacul, Gambang Suling, Cublak-cublak Suweng, 

Suwe Ora Jamu, dan Lir ilir. 

Gundul-Gundul Pacul merupakan tembang dolanan Jawa Tengah. 

Gundul-Gundul Pacul tentang ungkapan untuk memilih pemimpin yang 

mengutamakan amanah rakyatnya, calon pemimpin yang baik dan melakukan 

kewajiban dengan benar. Ketika pemimpin bertindak sombong dan tidak 

melakukan kewajiban dengan benar maka pemimpin tersebut akan kehilangan 

kepercayaan dari rakyatnya.7  Syair lagu Gundul-gundul Pacul sebagai berikut: 

Gundul gundul pacul cul gempelengan 
Nyunggi nyunggi wakul kul gempelengan 
bakul glempang segane dadi salatar 

																																																								
7	Wardani, Endah Kusuma. Analisis Aspek Makna Lagu Daerah dan Implikasinya terhadap Budi 
Pekerti di SMP Negri 1 Surakarta (skripsi) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, 8. 



	 10 

bakul glempang segane dadi salatar 

Gambang Suling merupakan lagu ciptaan Ki Nartosabdo. Gambang 

Suling berkisah tentang ungkapan kekaguman terhadap alat musik tradisional 

yaitu suling. Suling memiliki nada yang indah dan membentuk harmonisasi 

dengan instrumen gamelan lainnya. Alat musik suling dimainkan dengan cara 

ditiup dan terbuat dari bambu. 

Gambang suling ngumandang swarane 
Tulat tulit kepenak unine 
Unine mung nrenyuh ake 
Bareng lan kentrung ketipung suling 
Sigrak kendangane 

Cublak-cublak Suweng adalah tembang dolanan, tembang ini digunakan 

untuk mengiringi Cublak-cublak Suweng. Permainan ini dimainlan oleh tiga 

anak atau lebih, dimana salah satu anak menjadi penebak, selama lagu 

dinyanyikan duduk bersujud, dimana teman yang lainnya meletakkan telapak 

tangan kanan dipunggung penebak sambil menjalankan sebuah kertas kecil 

berisi nama masing-masing untuk digilir. Saat lagu berakhir si penebak harus 

menebak kertas tersebut dipegang oleh anak yang membawa kertas. Tembang 

dolanan ini memberikan pelajaran tentang sportifitas dan kehidupan 

bersosialisasi antara sesama. Syair lagu Cublak-cublak Suweng sebagai 

berikut: 

Cublak-cublak suweng 
Suwenge ting gelenter 
Mambu Ketundung gudhel 
Pak gempo lerak-lerek 
Sopo ngguyu ndelekakhe 
 
Sir-sir pong dele kopong 
Sir-sir pong dele kopong 
Sir-sir pong dele kopong 

Suwe Ora Jamu merupakan lagu daerah khas Jawa Tengah yang 

menggambarkan ketika sudah berpisah lama dan akhirnya bertemu kembali 

tapi memiliki kesan yang tidak baik. Syair Suwe Ora Jamu sebagai berikut : 

Suwe ora jamu 
Jamu godhong tela 
Suwe ora ketemu  
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Ketemu pisan gawe gela 
 
Lir Ilir merupakan lagu yang memiliki arti bahwa hidup hanya sementara, 

kita sebagai umat manusia harus mempersiapkan diri sebaik–baiknya sehingga 

kelak kita siap untuk menghadap Tuhan. Ketika kita berada di dunia janganlah 

kita tidak memiliki sifat malas dalam kehidupan, dan bisa menggunakan 

kesempatan yang ada dengan baik. Selagi masih sehat, pergunakanlah waktu 

sebaik mungkin dengan senang dan sukacita. Syair Lir Ilir sebagai berikut : 

Lir ilir, lir ilir 
Tandure wis sumilir 
Tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar 
Cah angon-cah angon penelno blimbing kuwi 
Lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbasuh dodotiro 
Dodotiro-dodotiro kumintir bedhah ing pinggir 
Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore 
Mumpung padhang rembulane 
Mumpung jembar kalangane 
Yo surako 
Surak iyo 

	  

D. Jari ke-5 

Jari ke-5 atau yang disebut jari kelingking merupakan jari tangan terkecil 

yang terletak disebelah jari manis dan berlawanan posisi dengan jempol. 

Penulis memiliki jari kelingking yang tidak sempurna, sangat pendek (kurang 

1 ruas) dan lemah. Jari kelingking memiliki kekuatan yang lemah dan tidak 

sebanding dengan jari jempol yang memiliki kekuatan sangat besar, maka dari 

itu penulis membuat karya yang berguna untuk memperkuat jari kelingking. 

Penulis ingin jari kelingking yang lemah dapat dikontrol untuk menghasilkan 

bunyi-bunyi yang kuat seperti jari-jari yang lain. Bila struktur jari tidak 

sempurna, maka dapat menghampat kemajuan teknik bermain piano, maka dari 

itu diperluhkan lagu berupa latihan untuk memaksimalkan jari ke-5 agar dapat 

memainkan nada-nada penting dengan maksimal. 
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Gambar 2. 3 Jari Kelingking 

 

E. Latihan untuk Mengembangkan Teknik Jari 

Ada beberapa cara latihan untuk mengembangkan teknik jari yaitu sebagai 

berikut ;7 

1. Pada awal latihan jari diawali dengan touch ringan. Beberapa hari 

kemudian keraskan nada sedikit demi sedikit dan uji coba bermain agar 

semua tingkat kekerasan nada menjadi sama. 

2. Pada saat latihan jari tidak baik berlatih terus menerus. Latihan harus 

dilakukan satu tangan demi satu tangan. Waktu latihan ditambah sedikit 

demi sedikit sesuai dengan kekuatan otot. 

3. Pada saat bermain, sekali angkat dan turunkan tangan secara berulang-

ulang untuk menyegarkan kedua lengan. 

4. Ketika mengangkat jari tuts, angkat tangan lurus ke atas tanpa mengubah 

bentuk tangan, kemudian tutunkan pelan-pelan ke arah yang sama. 

 

																																																								
7 Fukushi, Miwako. Teknik Bermain Piano. Jakarta: 2007, 18. 


