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MOTTO 

 

“You must play for the love of music. Perfect technique is not as important as 

making music from the heart” 

Mstislav Rostropovich 

  

 “Berjalanlah sampai Tuhan akan menghentikan nafasmu, setidaknya satu 

langkah kamu bisa melakukannya” 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan solusi penjarian dengan teknik-teknik 

sulit yang terdapat pada cello sonata in a minor op.36 karya dari Edvard Grieg. 

Teknik penjarian dipilih menjadi obyek penelitian utama karena berdasarkan dengan 

alasan yang subyektif yaitu kondisi anatomis dengan memiliki jari-jemari yang 

pendek. Manfaat dari penelitian tersebut adalah dapat menjadi acuan pada pemain 

cello lain yang mungkin memiliki kondisi anatomis dan kendala yang sama dalam 

memainkan sonata cello tersebut kemudian dapat dipertunjukkan dalam sebuah ujian 

resital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi 

kasus. Menganalisis teknik apa saja yang terdapat pada sonata cello tersebut 

kemudian memecahkan solusi khususnya teknik penjarian dengan beberapa cara 

latihan yang divariasikan adalah metode utama yang penulis lakukan. Setelah 

merealisasikan dalam sebuah ujian resital, kesimpulan dari proses penelitian ini 

adalah dengan menggunakan ketelitian, kecermatan, dan kognisi yang kuat untuk 

melatih sebuah repertoar sehingga boleh merubah penjarian dan beberapa teknik 

dengan alasan pribadi tentunya tanpa merubah estetika musiknya. 

 

Kata kunci : Teknik, solusi latihan, resital 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Repertoar 

“Sonata in A minor op.36 for cello and piano” karya Edvard Grieg adalah 

karya yang penulis pilih untuk penelitian tugas akhir. Pada awalnya, seorang dosen 

merekomendasi repertoar ini untuk penulis dengan alasan beberapa teknik yang 

belum penulis kuasai dapat penulis latih dengan memainkan repertoar tersebut, dan 

beberapa teknik yang penulis kuasai pun juga banyak terdapat direpertoar itu 

sehingga penulis dapat menonjolkan teknik yang penulis kuasai. Setelah menganalisis 

secara umum dari jenis, bentuk, teknik, dan sejarah sonata tersebut yang penulis 

ketahui, banyak hal yang menjadi alasan penulis untuk memilih dan menetapkan 

repertoar ini sebagai bahan penelitian yang kemudian akan ditunjukkan dalam sebuah 

ujian resital dan laporan tugas akhir sesuai dengan pengalaman penulis selama 

berproses melatih karya tersebut. 

Menginterpretasi sonata Grieg ini adalah salah satu keinginan penulis dalam 

memilih karya tersebut. Keindahan melodi, idiom-idiom folkmusic yang digunakan 

Grieg pada karya-karyanya secara subyektif menggugah penulis untuk dapat 

menginterpretasikan karya tersebut. Namun setelah penulis menganalisis teknik-

teknik yang terdapat pada sonata tersebut, terdapat beberapa teknik khususnya teknik 

tangan kiri atau penjarian yang menghambat penulis untuk memainkan karya tersebut 
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dengan baik sehingga penulis tidak dapat maksimal dalam menginterpretasi. Teknik-

teknik penjarian yang terdapat pada karya tersebut kemudian penulis unggah sebagai 

topik utama dalam penelitian penulisan laporan tugas akhir ini. Teknik-teknik yang 

terdapat pada karya ini adalah legato staccato yang cukup kontras, doublestop, octaf, 

terdapat cukup banyakpenjarian posisi lebar, nada-nada tinggi, shifting, posisi ibu jari 

(thumb position), dan lain sebagainya. Memiliki jari-jemari yang cukup pendek 

membuat penulis ingin mengupas beberapa teknik yang berkaitan dengan posisi 

penjarian khususnyapenjarianyang lebar (extend position). Sebelum membahas 

mengenai penjarian posisi lebar, teknik-teknik penjarian yang terdapat pada karya 

tersebut adalah sebagai dasardaribahan observasi, terutama untuk memainkan teknik-

teknik tersebut pada karya yang mengutamakan tempo cepatdan pergerakan tensi 

yang tinggi ini. Selain teknik penjarian posisi lebar adalah salah satu kelemahan 

penulis dalam bermain cello kaitannya dengan anatomi, karya inimemang memiliki 

cukup banyak teknik penjarian posisi lebar dari bagian pertama sampai ketiga, 

sehingga penulis ingin mengamati teknik tersebut untuk dapat memainkan serta 

menghasilkan bunyiintonasiyang tepat. 

Membahas dan menguraikan teknik-teknik penjarian yang terdapat pada karya 

tersebut serta mengulas masalah teknik penjarian posisi lebar yang penulisamati 

adalah menjadi topik yang penulis pilih untuk bahan penelitian yang penulis tuliskan 

pada laporan tugas akhir ini dan kemudian ditunjukkan pada ujian resital akhir untuk 

membuktikan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan. Selain menjadi topik yang 

akan penulis teliti sesuai dengan pengalaman penulis, hal ini juga bertujuan untuk 
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pemain cello lain yang mungkin mengalami hal serupa dengan penulis. Sehingga 

penulis akan membahas Solusi Teknik Penjarian pada Sonata in A minor Op.36 

for Cello and Piano karya Edvard Grieg. 

 

B. Rumusan Penyajian Musik 

Dalam memainkan sebuah karya tentu akan menganalisis kendala apa saja 

yang terdapat dalam memainkan karya tersebut yang berhubungan dengan teknik 

tangan kiri maupun tangan kanan. Permasalahan teknik posisi penjarian lebar adalah 

masalah utama bagi penulis untuk dapat memainkan karya tersebut. Terdapat 

beberapa teknik dasar dan cara latihan untuk dapat mengamati teknik tersebut.Sesuai 

dengan salah satu alasan utama penulis untuk mengangkat karya ini pada resital akhir 

dan dituliskan pada laporan tugas akhir. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, 

rumusan penyajian musik dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

1. Apa saja kendala dan atau teknik-teknik yang menghambat dalam 

memainkan karya Sonata in A minor op.36 for cello and piano? 

2. Bagaimanakah cara melatih dan solusi teknik penjarian pada Sonata in 

A minor op.36 for cello and piano? 

 

C. Tujuan Penyajian Musik 

Tujuan dari masalah-masalah yang akan penulis bahas pada tugas akhir ini 

adalah: 
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1. Mengetahui kendala dan teknik-teknik apa saja yang menghambat 

penulis untuk memainkan karya tersebut. 

2. Menjelaskan beberapa pilihan cara melatih dan mengamati solusi 

teknik penjarian terutama pada posisi lebar yang terdapat pada karya 

tersebut. 

 

D. Manfaat Penyajian Musik 

1. Teknik sebagai sarana untuk menuju estetis. 

2. Dapat mengkolaborasikan teknik-teknik pada karya sonata in A minor 

op.36 for cello and piano supaya permainan lebih maksimal. 

3. Sebagai referensi bagi para pemain cello dalam membuat strategi 

beberapa pilihan untuk mengamati teknik penjarian posisi lebar pada 

Sonata in A minor op.36 for cello and piano karya Edvard Grieg.
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