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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Repertoar 

 Judul resital yang dipilih adalah “A Reminiscence”, yang artinya adalah 

suatu tindakan untuk mengenang kembali hal-hal yang telah terjadi di masa 

lalu1. Judul ini dipilih karena penulis ingin mengajak para penonton untuk 

mendengar karya-karya musik piano yang telah diciptakan pada masa lalu. 

Komposisi yang dibawakan dipilih dari empat periode musik yang berbeda, 

yaitu Barok, Klasik, Romantik, dan Modern. 

 Pada jaman Barok, ada tiga bentuk komposisi penting yang muncul, yaitu 

suita, variasi, dan fuga. Suita itu sendiri merupakan sebuah seri komposisi 

yang terdiri dari beberapa lagu tarian, dimana sukat dan tempo dari tiap lagu 

tarian berbeda-beda, tetapi tetap mempertahankan tonalitas yang sama2. 

“French Suite in E Major, BWV 817” merupakan salah satu dari 6 seri French 

Suite yang digubah oleh Johann Sebastian Bach. Karya ini terdiri dari 8 lagu 

tarian yang kesemuanya ditulis dalam tonalitas E mayor. Kedelapan lagu 

tarian tersebut ialah allemande, courante, sarabande, gavotte, polonaise, menuet, 

bourre, dan gigue.  

 Sonata merupakan bentuk komposisi yang mencapai puncak kejayaannya 

pada periode klasik. “Piano Sonata Hob. XVI no. 35 in C major” gubahan Franz 

Joseph Haydn dipilih untuk mewakili repertoar piano dari periode tersebut. 

                                                 
 1 Sally Wehmeier, Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 

2008), hlm. 1281 

 
2
 John Gilespie, Five Centuries of Keyboard Music (New York: Dover Publications, 1972), hlm. 40 
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Sesuai dengan karakter musik piano pada saat itu, harmoni yang digunakan 

sederhana dan melodinya anggun sehingga menciptakan kesan elegan. 

 Frederick Chopin adalah komposer sekaligus pianis jaman romantik yang 

prestasinya dalam musik piano amat luar biasa. Ia berkebangsaan Polandia, 

lahir pada tanggal 1 Maret 1810 di Zelazowa Wola, dekat Warsawa. Chopin 

terkenal melalui karya-karya piano solo dalam berbagai bentuk, seperti 

nocturne, polonaise, dan mazurka. Pada resital kali ini penulis ingin 

membawakan suatu karya dari Chopin yang belum terlalu sering 

diperdengarkan , maka penulis memilih karya Chopin yang berbentuk tema 

variasi. “Variations sur un Air allemand” merupakan bentuk karya tema variasi 

yang digubah oleh Frederick Chopin pada masa awal karirnya. Temanya 

diambil dari lagu rakyat Jerman “Der Schweizerbub”. Bagian awal dimulai 

dengan introduksi disusul dengan tema dan 4 variasi dalam karakteristik yang 

berbeda-beda. Introduksinya menunjukkan kepiawaian pemain dalam 

memainkan arpeggio dan running scale yang cepat dan jernih. Tema dalam 

tempo andantino disusul variasi pertama dengan sukat 2/4. Variasi kedua 

masih dalam sukat yang sama, menunjukkan karakteristik yang lebih riang 

dan melompat-lompat. Variasi ketiga dalam sukat yang sama tetapi 

karakternya sangat berbeda, tenang dan meditatif. Variasi empat dibuka 

dengan suasana berat dalam tangga nada E minor dan ditutup dengan waltz 

cepat yang riang dan cemerlang. 

 “Danzas Argentinas” dari Alberto Evaristo Ginastera dipilih untuk 

mewakili repertoar dari periode modern.Lewat karya ini, penulis ingin 

mengingatkan kembali bahwa komponis musik klasik tidak hanya berasal dari 

Benua Eropa tetapi juga dari daerah lain seperti Benua Amerika. Karya ini 

terdiri dari tiga bagian, yaitu “Danza del Viejo Boyero”, “Danza de la Moza 
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Donosa”, dan “Danza del Gaucho Matrero”. “Danza del Viejo Boyero” digubah 

dengan teknik politonal, yaitu tangan kiri dan tangan kanan memainkan 

tangga nada yang berbeda satu sama lain. “Danza de la Moza Donosa” 

mempunyai melodi yang mengalun. Sebagai kontras dari dua bagian 

sebelumnya, “Danza del Gaucho Matrero” memiliki ritme yang sangat berenergi 

dan bergerak. 

 

B.   Tujuan Resital 

 Tujuan umum resital ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

akademik untuk memperoleh gelar sarjana musik di Fakultas Seni Pertunjukan 

Program Studi Seni Musik, Universitas Kristen Satya Wacana.  

 Tujuan khusus resital adalah untuk memperkenalkan repertoar-repertoar 

yang akan dibawakan kepada para penonton. 

 

C. Manfaat Resital 

 Beberapa manfaat yang didapat dari resital ini yaitu untuk menerapkan 

ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan, melatih kemampuan dan 

mental penyaji, serta menambah referensi repertoar musik piano bagi para 

pendengar. 

 

D. Daftar Repertoar 

Daftar repertoar yang akan dibawakan : 

1. French Suite in E Major BWV 817  (Johann Sebastian Bach) 

2. Sonata in C Major Hob. XVI no. 35 (Franz Joseph Haydn) 

3. Variations un sur Air allemand (Frederick Chopin) 

4. Danzas Argentinas (Alberto Evaristo Ginastera) 
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E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu 

Rabu, 27 November 2013  

Pukul 18.30 WIB 

2. Tempat 

Resital Hall, FSP UKSW 

3. Metode pelaksanaan 

  18.30-18.35 : Pembukaan oleh MC 

 18.35-18.40 : Doa pembukaan 

 18.40-19.00 : Sesi 1 

 19.00-19.10 : Jeda 

19.10-19.35 : Sesi 2 

19.35-19.40 : Penutupan oleh MC 

19.40-19.45 : Doa penutup 

 

4. Pengorganisasian 

Ketua : Samuel Kristiawan 

Seksi Acara : Eriyani 

Stage Manager : Dani Triasdi 

Seksi Pubdok : Samuel Arif 

   Richard Wirawan  

Seksi Perlengkapan : Randy 

Seksi Konsumsi : Yahmi 

  




