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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Judul resital ini adalah "SEMUA KARENA CINTA." 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh 

Media Center, cinta adalah perasaan sayang sekali; suka benar 

kepada seseorang. Cinta juga bisa diartikan sebagai sebuah 

perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Sebuah 

perasaan ingin berbagi terhadap orang lain. Selain itu, cinta dapat 

juga berupa aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia 

terhadap objek lain dalam wujud pengorbanan diri, empati, 

perhatian, memberi, menolong, patuh dan mau melakukan apapun 

untuk kepentingan orang lain.1 

Menurut penyaji cinta sejati adalah cinta yang mau dan bisa 

menerima dalam segala hal, termasuk kekurangan maupun 

kelebihan dalam hal karakter maupun fisik seseorang. Jika 

seseorang mau dan bisa menerima kekurangan orang yang dicintai, 

maka orang tersebut akan memberi apa yang dia miliki kepada 

orang yang dicintainya. Cinta sangatlah kuat pengaruhnya. Karena 

cinta, seseorang bisa berubah menjadi lebih baik (positif) atau juga 

bisa berubah menjadi buruk (negatif) tergantung pada tanggapan 

atau respon orang yang mengalaminya. Pengaruh positif dari cinta 

yaitu dapat membuat seseorang hidup bahagia dan bersemangat 

dalam menjalani hari-harinya. Pengaruh negatifnya yaitu dapat 

membuat orang patah hati, sedih, putus asa dan juga dapat 

                                                             
1 http://achmadsaugi.wordpress.com/2010/04/04/manusia-dan-cinta-kasih/. 
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membuat orang tidak dapat mengendalikan diri seperti bunuh diri 

hanya karena dikecewakan oleh sang kekasih. Cinta dapat pula 

menyebabkan seseorang melakukan seks sebelum menikah yang 

kemudian menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. Ini 

disebabkan karena pemahaman dan penerapan akan arti cinta yang 

sudah melenceng jauh dari arti cinta yang sesungguhnya, yaitu 

nafsu yang dibungkus cinta. Melihat segi negatifnya, kita perlu 

mempertimbangkan dahulu dengan bijaksana sebelum 

memutuskan untuk jatuh cinta kepada seseorang. Cinta lebih 

mengarah kepada konsep abstrak yang lebih mudah dialami atau 

dirasakan dari pada dijelaskan, akan tetapi wujud nyata dan 

dampaknya dapat dilihat dan dirasakan secara lahiriah. 

Latar belakang dalam pemilihan tema: 

1. Tematis 

Resital ini menceritakan tentang bagaimana seorang manusia 

berbahagia, bersemangat dan rela berkorban karena cinta, tetapi 

juga bisa bersedih, terpuruk dan patah semangat karena cinta. 

Pertunjukan ini dibagi dalam dua babak berdasarkan urutan 

periode dengan jumlah keseluruhan 12 repertoar yang akan 

disajikan. 

2. Keragaman periodisasi. 

Dalam resital ini akan dibawakan repertoar-repertoar dari 

berbagai periode, seperti periode Barok, Klasik, Romantik, dan 

Modern. 

3. Keragaman genre dan bahasa. 

Dalam resital ini akan dibawakan repertoar-repertoar dalam 

bahasa Indonesia, Italia, Jerman, dan Perancis. Selain genre 
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musik klasik, 1 lagu dengan genre musik dangdut dalam bahasa 

Indonesia juga akan dibawakan dalam recital ini. 

4. Pemahaman dan penerapan arti "cinta" pada zaman sekarang 

sudah melenceng jauh dari arti cinta yang sesungguhnya. 

 

B. Tujuan Resital 

 Tujuan umum dari resital ini adalah untuk memenuhi salah 

satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Musik 

di Fakultas Seni Pertunjukan Program Studi Seni Musik, 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

 Adapun tujuan khusus dari resital ini adalah untuk 

menerapkan ilmu seni musik, khususnya vokal yang telah didapat 

selama belajar di Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas Kristen 

Satya Wacana. Resital ini juga bertujuan memberikan referensi 

repertoar musik klasik dan dangdut kepada pendengar serta 

membagikan pengetahuan akan pengaruh cinta melalui repertoar- 

repertoar yang akan disajikan. 

 

C. Manfaat Resital 

 Resital sangat bermanfaat bagi penyaji yaitu dapat memberikan 

pengalaman dan sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh selama berkuliah di Fakultas Seni Pertunjukan, 

Universitas Kristen Satya Wacana. Misalnya Praktek Instrumen 

Mayor Vokal, Ilmu Bentuk dan Analisa, Sejarah dan Literatur 

Musik serta Pengantar Pengetahuan Musik. Penyaji juga berharap 

resital ini dapat bermanfaat bagi civitas FSP, UKSW dan 

masyarakat luas dalam hal pengetahuan akan lagu-lagu klasik dan 
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dangdut, sehingga mereka bisa merasakan keindahan musik-musik 

tersebut. 

 

D. Daftar Repertoar 

Berikut adalah repertoar-repertoar yang akan dinyanyikan: 

1. Ch'io Mai Vi Possa (Aku Tidak Akan Pernah Bisa) merupakan 

aria dari opera Siroe, re di Persia karya George Frideric Handel. 

Libretto ditulis oleh Nicola Haym, yang merupakan hasil 

pengembangan dari karya sebelumnya oleh Pietro Metastasio. 

Lagu ini merupakan ungkapan cinta Emira kepada Siroe. 

Berawal dari Emira yang ingin membalas dendam kepada ayah 

Siroe yang telah membunuh ayahnya. Namun Emira mencintai 

Siroe dan ayah Siroe menyetujui hubungan mereka. Hal ini 

membuat Emira mengurungkan niatnya untuk membalas 

dendam. Karena cinta, seseorang yang mempunyai niat jahat 

dapat berubah menjadi baik. 

2. O Del Mio Dolce Ardor (Oh Kekasihku) merupakan aria dari 

opera Paride ed Elena karya Christoph Willibald Gluck, dengan 

libretto oleh Ranieri de'Calzabigi. Lagu ini merupakan deklarasi 

cinta Paris kepada Elena yang sekaligus untuk memuji 

kecantikan Elena. Paris mengorbankan Venus demi 

mendapatkan cinta Elena. Karena cinta, seseorang dapat 

berbuat jahat demi mendapatkan cintanya. 

3. Vedrai Carino (Kau akan melihat, sayang) merupakan aria dari 

opera Don Giovanni karya Wolfgang Amadeus Mozart, dan teks 

ditulis oleh Lorenzo da Ponte. Lagu ini bercerita tentang Zerlina 

yang mengatakan kepada Masetto bahwa Masetto akan sembuh 
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dengan obat yang ia berikan. Obat yang tidak dapat diramu 

oleh para tabib yaitu sebuah cinta. 

4. Ach, Ich Fuhl's (Oh, Aku Merasakannya) merupakan aria dari 

opera Die Zauberflote (Suling Ajaib), karya Wolfgang Amadeus 

Mozart, dengan libretto oleh Schikaneder dan Gieseke. Aria ini 

merupakan sebuah nyanyian oleh Pamina yang 

mengungkapkan perasaan kekecewaannya ketika ia melihat 

kekasihnya, Tamino tidak mau berbicara padanya. Ia kecewa 

dan mengatakan bahwa cintanya hanya dapat diakhiri dengan 

kematian. Dalam hal ini, cinta pun dapat membuat seseorang 

merasa kecewa dan putus asa. 

5. Ich Denke Dein (Aku Memikirkanmu) merupakan sebuah lagu 

duet karya Robert Schumann. Teks lagu ini ditulis oleh Johann 

Wolfgang von Goethe. Lagu duet ini mengisahkan tentang 

Robert Schumann dan Clara yang saling merindukan. Rasa 

cinta dan rindu yang membara membuat mereka merasa 

seolah-olah saling berdekatan walau sebenarnya mereka 

terpisahkan oleh jarak dan waktu. 

6. Pace, pace mio Dio (Damai, Damai Oh Tuhanku) merupakan aria 

dari opera La Forza del Destino karya Giuseppe Verdi dan 

libretto oleh Piave. Leonora berdoa di luar gua. Ia berdoa 

meminta kedamaian kepada Tuhan. Ia bersedih dan merasa 

bahwa tidak akan bisa bertemu dengan kekasihnya lagi. Hal ini 

dikarenakan dugaannya bahwa Alvaro, kekasihnya, telah mati. 

Ia bersembunyi didalam gua dan mengasingkan diri. Ia merasa 

bahwa hidupnya sekarang sendirian seperti tidak ada harapan. 

Ia putus asa. 
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7. Je Dis Que Rien Ne M'epouvante (Aku Bilang Tidak Ada Yang 

Dapat Menakutiku) merupakan aria dari opera Carmen karya 

Georges Bizet, libretto oleh Henri Meilhac dan Ludovic Halevy, 

diambil dari novel karya Prosper Merimee. Lagu ini 

mengisahkan tentang perjalanan Micaela yang pergi ke tempat 

persembunyian Don Jose, kekasihnya, untuk mengantarkan 

tugas yang diberikan oleh ibu calon mertuanya (ibunya Don 

Jose). Dalam perjalanannya Micaela sempat merasa ketakutan, 

tetapi karena cintanya dan tugas dari calon mertuanya, ia pun 

memberanikan diri. Cinta membuatnya tidak mengenal rasa 

takut. 

8. O Mio Babbino Caro (Oh Ayahku Yang Kusayang) merupakan 

aria dari opera Gianni Schicchi karya Giacomo Puccini, dan 

libretto oleh Gioachino Forzano. Lagu ini mengisahkan tentang 

Lauretta yang memohon kepada ayahnya, Schicchi, untuk 

merestui hubungannya dengan Rinucio, kekasihnya. Ia 

mengancam akan bunuh diri, jika hubungan mereka tidak 

direstui oleh ayahnya. Karena cinta kepada sang kekasih, 

seorang anak rela mengancam ayahnya. 

9. Vissi d'arte vissi d'amore (Hidupku Untuk Seni, Hidupku Untuk 

Cinta) merupakan aria dari opera Tosca, karya Giacomo Puccini, 

libretto oleh Illica dan Giacosa. Demi menyelamatkan kekasih 

dan cintanya, Tosca rela mengorbankan harga dirinya dengan 

tidur bersama laki-laki lain agar kekasihnya di lepaskan dari 

jerat hukuman. Lagu ini merupakan sebuah doa Tosca, yang 

mengungkapkan protesnya kepada Tuhan. Tosca protes, 

mengapa ia harus mengalami semua ini. Padahal ia rajin ke 
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gereja, beramal dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. 

karena cinta ia rela melakukan hal apapun, walaupun itu 

merugikan dirinya sendiri. 

10. C'est l'extase Langoureuse (Inilah Nikmatnya Waktu Bermesraan) 

merupakan karya Claude Debussy, teks puisinya oleh Paul 

Verlaine (1844 - 1896), merupakan song cycle Debussy. C'est 

l'extase Langoureuse adalah lagu urutan pertama dari keenam 

song cycle tersebut. Lagu ini mengisahkan tentang nikmat dan 

indahnya ketika bermesraan dengan kekasih. 

11. All Love Can Do (Segala Sesuatu Yang Dapat Dilakukan Oleh 

Cinta) merupakan soundtrack film yang berjudul A Beautiful 

Mind. Komponis dan konduktor adalah James Roy Horner. 

Penulis lirik adalah Will Jennings. Film yang mengisahkan 

tentang perjuangan seorang ahli matematika yang genius 

bernama John Forbes Nash. Sebelum menikah ia telah 

mengidap penyakit schizophrenia, sehingga membuatnya hidup 

dalam halusinasi dan selalu dibayangi ketakutan. Setelah ia 

menikah sikapnya semakin parah. Beruntung Nash memiliki 

seorang istri yang setia bernama Alicia. Istrinya tidak pernah 

lelah memberi semangat pada Nash. Cinta kasih serta dorongan 

semangat yang tidak pernah habis dari Alicia dapat 

memampukan Nash berjuang melawan penyakitnya tersebut, 

sehingga ia berhasil bangkit dari keterpurukannya. 

12. Muara Kasih Bunda merupakan karya Adibal Sahrul. Lagu ini 

merupakan ungkapan rasa cinta dan permohonan maaf seorang 

anak kepada ibunya. Cinta dan kasih sayang seorang ibu yang 
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tanpa batas, membuatnya rela melakukan apapun demi anak 

yang dicintainya. 

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu Pelaksanaan 

Resital akan diselenggarakan pada : 

Hari  : Senin 

Tanggal : 04 Februari 2013 

Waktu  : Pukul 19.00 WIB 

2. Tempat Pelaksanaan 

Resital akan diselenggarakan di Recital Hall Fakultas Seni 

Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 

52 - 60 Salatiga. 

3. Metode Pelaksanaan 

Acara berupa konser vokal tunggal, dan satu lagu duet dengan 

iringan piano, dan akustik ansemble. Dihadiri oleh civitas 

akademika Universitas Kristen Satya Wacana dan masyarakat 

Salatiga sekitarnya sebagai penonton. 

Susunan acara adalah sebagai berikut : 

19.00-19.05 : Doa pembukaan 

19.05-19.15 : Sambutan Dekan FSP 

19.25  : Pembacaan biografi penyaji 

19.25-20.15  : Konser 

20.30  : Penutup 

    Doa penutup. 
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4. Pengorganisasian  

Ketua   :  Arnold Gelegar Artista 

Sekretaris & Bendahara :  Theresia Miyuki Tethool 

Seksi acara   :  Reima Afluria Widhiyanti 

Seksi publikasi  :  Daniel Vai Alexandra 

Stage manager   :  Setyo Pujono 

Seksi perlengkapan :  -  Wayan Theo 

      -  Rendi Samosir 

Seksi dekorasi  :  Dani Triasdi 

Penerima Tamu  :  - Carolin Leikito 

      - Theresia Miyuki Tethool 

MC   :  Ester 

 


