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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Setelah melakukan ereksperimen dalam permasalahan teknik pada 

repertoar cello concerto No. 1 bagian pertama Allegretto karya Dmitri 

Shostakovich tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada repertoar tersebut 

terdapat berbagai macam teknik yang digunakan seperti : posisi 1-7, extension, 

shifting, vibrato, double stop, thumb position pada tangan kiri, dan detache, 

legato, staccato, dan marcato pada tangan kanan dimana teknik-teknik tersebut 

masih termasuk konvensional atau teknik standar pada instrumen cello. Teknik-

teknik tersebut cukup sulit dimanikan karena membutuhkan keterampilan motorik 

dan kognisi yang baik dalam memecahkan kesulitan tersebut, dengan membangun 

persepsi dan konsep suara yang dihasilkan dari masing-masing teknik dengan 

solusi berlatih yang terdapat pada etude maupun berdasarkan pengalaman latihan 

dari penulis sendiri.  

 Penulis telah memaparkan teknik-teknik secara berpola yang 

dikelompokan dengan masing-masing teknik dan kombinasinya pada tangan kiri 

dan kanan, bahwa pada repertoar tersebut teknik yang digunakan didominasi oleh 

marcato pada tangan kanan dan posisi 1-7, shifting dan vibrato pada tangan kiri.  

Dengan dominasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada cello concerto no. 1 

bagian pertama Allegretto sang komposer ingin menunjukan intensitas musik 

yang cukup konsisten dalam memainkan teknik-teknik tersebut yang cukup sulit 
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karena membutuhkan konsentrasi pada motorik dan kognisi sesuai dengan musik 

yang terdapat pada repertoar tersebut. 

B. SARAN 

Permasalahan teknik pada setiap pemain dalam repertoar Cello Concerto 

No. 1 bagian pertama Allegretto adalah berbeda dan relatif yang membutuhkan 

kecermatan, ketelitian, serta kognisi yang baik agar ditemukannya solusi yang 

tepat atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memainkan repertoar tersebut. 

Tidak cukup dengan selalu mengikuti petunjuk atau penandaan penulisan teknik 

pada suatu partitur yang ditulis oleh siapapun, bahkan seorang virtuoso cellist 

sekalipun karena hal tersebut belum tentu sama untuk satu cellist dengan cellist 

lainnya. Petunjuk dan penandaan tersebut hanyalah sebatas opsi yang bersifat 

sangat pribadi, yang telah dipertimbangkan sesuai dengan potensi biologis, dan 

sang penanda sebagaimana dijelaskan pada bab ke-3.  

Bereksplorasi dan konsistensi dalam mencari pengetahuan dan solusi akan 

suatu permasalahan dengan referensi buku, audio/video, artikel, jurnal, 

masterclass/workshop adalah penting agar wawasan kita semakin luas dan kaya 

sehingga dapat mempermudah kita untuk mempelajari dan memainkan sebuah 

teks musik secara teknik. Hal terakhir yang paling penting untuk para dosen dan 

mahasiswa cello, selalu mengelaborasi baik secara teknik maupun musikalitas 

serta pengetahuan akan persepsi suara cello yang baik dan benar, terutama dalam 

memainkan karya-karya seperti concerto yang membtuhkan keterampilan yang 

sempurna.  
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