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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah meninjau dan menganalisis teknik-teknik yang terdapat pada Sonata 

in A minor op.36 for cello and piano semua bagian ini, dapat diambil kesimpulan 

terdapat teknik penjarian yang merupakan teknik dasar dan standar dalam bermain 

cello namun secara khusus teknik sulit yang terdapat pada sonata cello ini adalah 

penjarian posisi 1-8 dengan jenis teknik shifting, extension, thumb position, 

dandouble stop. Pada sonata cello ini, penulis telah memaparkan teknik apa saja 

yang terdapat pada repertoar tersebut. Setelah menganalisa beberapa part yang sulit 

pada semua bagian sonata cello ini, penulis menemukan beberapa pilihan dan solusi 

latihan untuk penulis agar menghasilkan bunyi yang sesuai, yaitu : 1. Memainkan 

shifting dapat dilakukan dengan teknik glissando, legato, dan jika nada yang 

ditempuh intervalnya cukup jauh maka melatih dengan tangga nada  dari nada satu 

ke nada yang akan dituju. Hal ini dilakukan untuk menghafal independen jari dalam 

menentukan jarak dan meletakkan jari pada fingerboard antara dua nada tersebut. 2. 

Teknik extension adalah teknik yang penulis latih secara khusus karena terdapat 

banyak extension pada sonata cello ini disemua bagian, cara melatihnya adalah 

memainkan nada satu ke nada lain untuk cek intonasi, kemudian melatihnya dengan
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variasi ritmis agar refleksifitas jari dapat lebih sensitif dan terbiasa dengan frame 

penjarian lebar. 3. Teknik thumb position adalah teknik menggunakan tumpuan ibu 

jari untuk mendapatkan kekuatan agar nada-nada yang ditekan dengan jari lainnya 

lebih stabil dan tepat, sama dengan yang lain thumb position ini dapat dilatih dengan 

cara cek intonasi perlahan sambil penulis mencara posisi frame yang  nyaman dan 

kuat, kemudian dilatih dengan tempo yang berkala. Pada thumb position yang 

memainkan interval oktaf, tentu dilatih juga dengan menggunakan variasi ritmis, dan 

teknik tangan kanan. Semakin sering dilatih posisi ibu jari akan semakin kuat dan 

terbiasa. 4. Teknik double stop yang terdapat pada sonata cello ini tidak terlalu 

banyak, namun terdapat teknik double stop yang sulit pada bagian ketiga dimana 

variasi tema pada frase tanya jawab dengan piano, double stop dengan empat senar 

sekaligus dan terletak pada posisi VI sangat sulit dimainkan dengan intonasi dan 

kejernihan chord yang sesuai. Cara melatihnya adalah dengan dua nada-dua nada 

terlebih dahulu secara perlahan, dari dua ketuk, satu ketuk, seperdelapan, ditambah 

dengan legato dan variasi ritmis dan bowing, kemudian menaikkan tempo secara 

berkala sampai tempo yang sesuai.  

Perlu diketahui bahwa dalam proses latihan hingga resital terdapat sebuah 

kesimpulan dimana terdapat teknik khusus yaitu teknik penjarian posisi lebar atau 

extension yang menjadi suatu kelemahan penulis dalam memainkan cello kemudian 

penulis menemukan beberapa solusi yang dapat membantu untuk memecahkan 

masalah teknik tersebut. Solusi dalam memecahkan penjarian posisi lebar atau 

extension yang paling utama adalah a). Dengan mendorong ibu jari tangan kiri yang 
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terletak pada neck (jika posisi biasa) masuk atau ke bawah tepatnya di bawah jari 3 

pada posisi I atau di bawah antara jari 2 dan 3 di posisi I lebar, b). Dengan 

mendorong bahu kiri maju ke depan dengan posisi tangan kiri tetap rileks agar dapat 

menjamah nada-nada yang dirasa jauh jaraknya, dan membantu jari 3 dan 4 

melangkah lebih lebar (pada thumb position), c). solusi terakhir adalah dengan 

mengganti posisi penjarian yang sudah tertulis pada partitur dengan posisi penjarian 

yang nyaman sesuai dengan kondisi anatomi penulis. 

 

B. SARAN 

Saran yang ingin penulis sampaikan kepada para cellist adalah dalam 

memainkan sebuah repertoar perlunya kita harus memahami kondisi anatomi yang 

ada pada tubuh kita sendiri. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dalam 

memainkan sebuah repertoar, sehingga tidak selalu memaksa dan terpaku pada 

partitur yang tertulis dan merasa harus benar-benar sesuai persis. Selain itu kita 

sebagai pemain cello dapat lebih mengembangkan kreatifitas dalam menemukan 

solusi untuk melatih sebuah repertoar dengan mengganti beberapa penjarian, posisi 

penjarian, bahkan dapat juga dengan mengganti teknik bowing yang terdapat pada 

repertoar tersebut. 

Kendala dan permasalahan teknik yang terdapat pada Sonata Cello in A minor 

op.36 for cello and piano ini sangat subyektif dan relatif. Oleh karena itu 

membutuhkan kecermatan, ketelitian, kognisi, dan kesabaran dalam melatih. 
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Bereksplorasi dan mengembangkan kreatifitas dengan konsistensi dalam mencari 

pengetahuan dan solusi akan memecahkan  masalah dengan referensi buku, jurnal, 

audio/video, artikel, masterclass/workshop, dan penelitian pribadi adalah sangat 

penting untuk memperluas wawasan musikal secara praktek maupun pengetahuan 

teori sekaligus mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan teknik 

dalam memainkan cello.  
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