
BAB III  

PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Persiapan Resital 

 Penulis memulai rutin mempersiapkan resital mulai dari awal desember 

2014, jika dilihat dari awal semester perkuliahan sebenarnya telah dipersiapkan 

semenjak awal pada perkuliahan mayor gitar (sejak mayor I), dosen pengampu 

telah merencanakan tentang repertoar yang akan disajikan pada konser resital 

di akhir perkuliahan, penulis mempersiapkan konser dalam bentuk solo gitar, 

jadi penulis tidak memerlukan penyaji lain untuk mengiringi jalannya konser 

resital tersebut. 

 Penulis melakukan latian rutinnya setiap hari yang sudah dibuat jadwal 

pribadi, yaitu minimal 4 jam dalam sehari. Diperlukan kelemasan jari dan 

penguasaan materi yang matang untuk melaksanakan konser tunggal resital 

dimana konser tersebut wajib bagi mahasiswa yang berkonsentrasi pada jalur 

penyajian musik. Hal yang utama selain latihan mandiri yaitu membentuk 

panitia konser untuk membantu acara dalam segi publikasi, dekor dan semua 

yang berkaitan dengan acara konser musik tersebut, penulis sedikit kesulitan 

memilih rekan untuk dijadikan panitia acara, karena saat tersebut banyak rekan 

mahasiswa yang sibuk dengan latihan untuk acara pribadi mereka, namun 

akhirnya penulis dapat menemukan rekan yang mampu membantu segala 

kebutuhan konser walaupun dengan jumlah yang hanya sedikit, beberapa rekan 

merangkap tugasnya dalam kepanitiaan karena mudah ditangani, seperti 

contohnya saudara Dani Triasdi yang menjadi seksi dekor dan reccording. 

 Kepanitiaan sangatlah penting untuk dipikirkan, bukan hanya latihan 

mandiri saja yang diutamakan dikarenakan konser tidak akan berjalan lancar 

tanpa ada rekan yang membantu, sebenarnya mungkin saja jika segala 

sesuatunya kita handle sendirian, namun tetap saja sangat mengganggu 

konsentrasi pada latihan, hal lain yang perlu dipersiapkan yaitu dana untuk 

kelancaran dan kelangsungan proses sebelum dan sesudah acara musik 

tersebut. 



 Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat bercabang dengan 

dilaksanaannya konser tersebut, mulai dari efektifitas waktu serta kerja sama 

dengan rekan mahasiwa, hal tersebut diperlukan untuk bekal di dunia kerja 

nyata setelah perkuliahan telah diselesaikan/lulus. 

B. Pelaksanaan resital 

 Konser resital gitar “Vayadhama Sankhara appamadena sampadetha” 

dilaksanakan pada tanggal 4 hari senin di bulan mei 2015, konser dilaksanakan 

pada jam 18.30-20.00 di ruang resital FSP (Fakultas seni pertunjukan) UKSW, 

penyaji menampilkan 4 jaman periode musik yaitu renaisans, barok, klasik, dan 

romantik (awal dan akhir) yang ditampilkan dalam dua sesi, sesi pertama 3 

repertoar dan sesi kedua 3 repertoar. 

 Sesi pertama MC membuka acara dan diawali sesi doa oleh Bp. Poedji 

Soesila, beliau adalah dosen pengampu perkuliahan mayor gitar penulis, 

setelah berdoa penyaji dipersilahkan keatas panggung dan  kemudian segera ke 

inti acara, yaitu penjelasan sekilas tentang komposer dan repertoar lalu 

menampilkan 3 repertoar diantaranya yaitu “Choro de Saudade” karya 

Agustin Barrios Mangore (era musik romantik akhir peralihan ke moderen), 

“Caprice no. 24” Nicollo Paganini (era musik romantik awal), dan tema 

variasi Magic Flute karya Joseph Fernando Maccari Sor (era musik klasik), 

setelah 3 repertoar disajikan dan sebelum sesi dua dilanjutkan ada sesi istirahat 

10 menit untuk penyaji menyiapkan di sesi berikutnya. 

 Sesi kedua penyaji menampilkan 3 repertoar diantaranya yaitu “Suite BWV 

1006a In E Major(Prelude, Lourre, Gavotte en Rondeau)” karya Johann 

Sebastian Bach (era musik barok), “Fantasia no. X” karya Alonso de Mudarra 

(era musik renaisans), dan repertoar penutup ialah “La Cathedral” karya 

Agustin Barrios Mangore (era musik romantik akhir). Konser solo gitar 

tersebut diakhiri dengan pesan moral yang disampaikan penulis kepada 

penonton mengenai filsafat kehidupan yang berkaitan dengan pengalaman 

pribadi dan judul yang dipilih penulis, dimaksudkan untuk memberikan 

motivasi terhadap kalayak banyak untuk memanfaatkan waktu yang masih ada 

selama manusia masih bernafas. Penonton menyambut dengan baik dan meriah 



di jalannya pelaksanaan resital penulis, sedikit banyak canda tawa namun tetap 

serius pada saat berlangsungnya konser, perlu pencairan suasana agar tidak 

terlalu tegang, dimana hal tersebut berkaitan dengan kesiapan mental yang 

akan menurun di hadapan banyak penonton yang hadir, dengan sedikit 

intermezzo cukup  untuk menimbun kembali kesiapan mental. Konser ditutup 

oleh doa dari Bp. Paulus Dwi Hananto selaku beliau adalah ketua penguji 

pelaksanaan resital penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


