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This study will review the vocal recital: llThink of Me" which was held on 
September 11-14, 2007 at the Recital Hall of Faculty of Performing Arts, Satya Wacana 
Christian University, Salatiga. The artists were Conny Mulawarma (piano) and Sonja 
Buhler (soprano). Both Conny and Sonja have obtained professional music degrees in 
music from Germany. This article is a review and criticism of their performance. We 
will give an in-depth ana/ys;s of the vocal repertoire. The lyrical voice of Sonja 
displayed outstanding vocal technique and showed brightly throughout the concert, 
especially in the arias. Sonja presented her pieces and connected with the audience in a 
meaningful way, providing an evening of enjoyment to the listeners. We will discuss 
how the vocal· repertoire that Sonja chose was appropriate for her vocal quality and 
skill/eve/. 

Keywords : Recital, duet, piano and vocal, analysis. 

I. Pengantar 

Tulisan ini merupakan analisis penyajian sebuah resital yang bertajuk "Think of 
Me" yang diselenggarakan oleh Fakultas Seni Pertunjukan UKSW pada tanggal 11 
September 2007. Sebagai sebuah analisis penyajian, tulisan ini mengacu pada dua hal, 
teks dan penyajian musik dari vokalis. 

Menyangkut kajian teks dan penyajian, tulisan ini menggunakan teknik analisis isi 1 

yang membahas dua hal, pertama adalah isi Iaten dan kedua isi komunikasi. lsi Iaten 
da1am konteks musik adalah dokumen musik atau partitur. Sedangkan isi komunikasi 
adalah sebagaimana terwujud dalam hubungan naskah/teks dengan konsumen. lsi 
komunikasi diungkapkan melalui Jirik dari repertoar yang dipertunjukkan. Deskripsi 
analisis akan dipaparkan tentang bagaimana Sonja menyanyikan repertoar-repertoar 
dalam konser tersebut. 

Analisis yang dilakukan hanya dibatasi pada repertoar vokalnya saja. Analisis 
tekstual musik akan disertai dengan analisis komunikasi. Untuk menganalisis gaya 
musikal adalah dengan menggunakan pendekatan historis berdasarkan periodesasi 
musik Barat.2 

Dalam resital "Think of Me"tersebut disajikan 14 repertoar yang terdiri dari 13 
repertoar voka! (dengan iringan piano) dan 1 repertoar solo piano yang terdiri dari 
(1) "Ridenta Ia Calma" (W.A. Mozart); (2) "Dans un bois Solitaire" (W.A. Mozart); (3) 
"Widmung" (R. Schumann); (4) "Du bist wie eine Blume" (R. Schumann); (5) 
"Serenate" (J. Brahms); (6) "Wir wandelten" (J. Brahms); (6) "An die Nachtigal/" (J. 

1 Nyoman Kutha Ratna, Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004), p. 48. 
2 Hugh M Miller, Pengantar Apresiasi Musik, Terjemahan Triono Bramantyo PS. "Introduction to Music 
A Guide to Good Listening", (Yogyakarta: Perpustakaan lSI, 1991), p. 381. 
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Brahms); (7) "Ave Maria" (F. Schubert); (8) "Mien Herr Marquis" ( J. Strauss); (9) 
"Sonata C-Dur KV 300h (330)" (W.A. Mozart); (I 0) "0 mio Babbino Caro" (G. 
Puccini); (11) "Cuotro Madrigales Amatorios" (Joaquin Rodrigo); (12) "Que/ guard oil 
cavaliere/So anch 'io" (G. Donizetti); (13) "Think of Me" (A.L. Webber). Karya no 9 
adalah repertoar solo piano. Secara khusus akan dilakukan analisis repertoar terhadap 4 
(empat) repertoar vokat, yaitu "Widmung", "Ave Maria"," Mein Herr Marquis", dan 
"Think of Me". Empat repertoar ini sengaja dipilih karena karya tersebut paling dikenal 
dan akrab di tetinga para pecinta musik vokal pada umumnya. 

II. Pembahasan 
Repertoar vokat pertama yang dianalisis adalah "Widmung" yang merupakan 

karya Robert Schumann datam gaya art song. Art song merupakan komposisi tunggal 
dengan tipe musik yang rumit dan digubah untuk sebuah kedekatan hubungan3

• 

"Widmung" yang secara harafiah berarti dedikasi merupakan sebuah karya 
Schumann yang didedikasikan secara khusus kepada eaton istrinya pada waktu 
komposisi ini ditulis, Clara Wieck. Lagu ini merupakan ungkapan hati Schumann yang 
begitu mencintai eaton istrinya. Bayangan akan kondisi suka, gembira, sedih, pedih dan 
harapan hidup bersama yang akan dialami untuk sepanjang kehidupan mereka 
diungkapkan datam gubahan lagu tersebut. 

"Widmung" adalah satah satu dari lima lagu datam sebuah siklus tagu berjudul 
"Myrthen" yang diinspirasi oteh puisi karya Friedrich RUckert. Berdasarkan puisi 
tersebut, Schumann menciptakan melodi di hadapan RUckert sendiri. Keindahan puisi 
RUckert dihidupkan dengan musik yang indah agar terjadi kesesuaian antara musik dan 
tirik.4 Karya ini ditulis datam tangga nada As mayor yang bermodulasi ke Es mayor. 
Pada akhir frase, instrumen pengiring mengambil alih frase vokal dengan memberikan 
efek yang berbeda, yakni dengan dinamika yang lirih untuk menunjukkan sebuah motif 
baru. 

Sonja mahir mengatur nafas saat menyanyikan karya ini. Pada setiap frase yang 
terdapat perubahan dinamika menjadi decrescendo dan tempo menjadi ritardando 
berhasil dilakukan Sonja dengan baik. Distribusi nafas untuk frase kalimat lagu yang 
panjang mampu dilakukan dengan baik dan berkesinambungan. 

"Widmung" termasuk salah satu repertoar standar dan dihormati untuk dihadirkan 
dalam sebuah konser atau resital vokal. 

Musik oteh : Robert A. Schumann Siktus tagu "Myrthen" 
(181 0-1856) 

Lirik oleh : Friedrich RUckert Bahasa: Jerman 
Periode musik : Romantik lnstrumen : Piano & Vokal 

Tabel I. Data komposisi "Widmung" 

Repertoar "Ave Maria"5 karya Franz Schubert sangat dikenal oleh hadirin pada 
malam itu. Hal itu nampak dari mimik dan ekspresi wajah para penonton yang seakan 
ikut bemyanyi ketika lagu ini dilantunkan. Komposisi ini merupakan lagu doa yang 
sangat dikenal di katangan umat Katolik. Sebagaimana hatnya "Widmung", repertoar ini 

3 Hugh M. Miller, 1991, p 334. 
4 Berangkat dari puisi yang dimusikalisasi, Schumann disebut sebagai poet-musician. 
5 Doa "Ave Maria" merupakan doa wajib kedua sesudah doa "Bapa Kami" bagi umat Katolik Roma. 
Dalam Bait pertamanya diambil dari Kitab Lukas I :42. 
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juga merupakan art song. Pada bagian awal dan akhir dalam setiap baitnya selalu 
digunakan kata "Ave Maria". Secara lengkap doa Ave Maria dalam bahasa Indonesia 
berbunyi: 

"Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan 
terpujilah buah tubuhMu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang 
berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin." 

Lirik lafu ini aslinya berbahasa Inggris yang ditulis oleh pujangga Inggris, Sir 
Walter Scott . Diceritakan bahwa seorang tokoh wanita pemberani, Ellen Douglas 
bersama ayahnya memanjatkan doa kepada Bunda Maria dalam persembunyian mereka 
di sebuah gua. Pada waktu itu kepala suku Roderick Dhu menolong Ellen dari rasa takut 
terhadap kekejaman raja Inggris dan hantu-hantu dalam gua tersebut. 

Lagu balada dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh 
Adam Storck dan Schubert7 memberikan melodi untuk lagu ini. Lagu ini juga terdapat 
dalam "Ellen's Zweiter Gesang" (Lagu Ellen yang ketiga), karena merupakan bagian 
dari Liederzyklus5

• Karya ini bernuansa politis, karena Schubert mengharapkan 
pembebasan dari penindasan kaisar Austria dan Perdana Menteri Metternich serta 
penguasa-penguasa Eropa lain. Melalui karya lagu ini, Schubert dan Adam Storck 
mengungkapkan protesnya melalui sebuah lagu berjudul "Ave Maria". 

6 Walter Scott ( I77I-I832) adalah seorang nove lis dan penyair yang berasal dari Skotlandia. Lahir di 
Edinburgh, Skotlandia pada tanggal I5 Agustus I771. Dia anak dari seorang jaksa agung. Saat kecil dia 
mengidap polio dan menjalani penyembuhan di rumah kakeknya di Sandyknowle, di sana dia mulai 
menciptakan karya tulisnya, karena dia terkesan oleh cerita-cerita dan dongeng-dongeng dari wilayah 
perbatasan Skotlandia-lnggris, secara khusus tentang perjuangan pahlawan Skotlandia yang melawan 
penjajahan lnggris. Dia menikah dengan Charlotte Carpenter pada tanggal 24 Desember 1797, dan 
isterinya itu adalah pendukung raja Perancis yang terpaksa lari ke Britania Raya setelah Revolusi 
Perancis. Dia meninggal di Abbotsford, Roxburgh, Skotlandia pada usia 6I tahun dan dikuburkan di 
Dryburgh Abbey, Melrose, Skotlandia. 
7 Franz Peter Schubert ( 1797-I828) lahir di Wina, tanggal 3I Januari 1797. Sebagai anak keduabelas dari 
I3 bersaudara dari tigabelas bersaudara. Ayahnya guru sekolah musik. Ayah Schubert mengajarnya 
bermain biola dan abangnya mengajarkan piano. Pada usia II tahun ia mendapat beasiswa untuk 
mengikuti sekolah yang dikelola kapel istana, salah satu sekolah terbaik di Wina. Ia giat dalam komposisi 
dengan karya-karya termasuk lieder dan kuartet-kuartet gesek. Para penyanyi dari sekolah kapel bermain 
setiap malam dan biasanya membawa sebuah overtur serta sebuah simfoni. Bulan Oktober I8I3, ia masuk 
sekolah persiapan guru sampai musim gugur tahun l8I4. Tahun itu ia bertugas sebagai guru di sekolah 
tempat ayahnya mengajar. Ia dibebaskan wajib militer karena tinggi badan dibawah minimal, yaitu lima 
kaki, juga karena penglihatannya yang kurang baik. Ia mengajar sampai I817, kemudian ia diangkat 
menjadi guru keluarga Pangeran Johann Esterhazy di istananya di Hongaria. Schubert meninggal dunia 
tanggal 19 November I828 pada usia 31 tahun. Ia telah menghasilkan 9 simfoni, 22 sonata piano, 
sejumlah lagu-lagu piano lain untuk I dan 2 pemain, 35 karya musik kamar, 6 misa untuk koor, para 
so lois dan orkes, II karya unttik teater dan lebih dari 600 lieder. Sedangkan lagu Ave Maria yang 
diciptakan tahun I825 di usia 28 tahun. Karya ini digubah untuk piano dan vokal dan dipublikasikan pada 
tahun 1986 sebagai Op 52 no 6. Beberapa ahli mengatakan bahwa Schubert harus membayar mahal untuk 
karya ini dengan nyawanya, karena Schubert harus bekerja begitu keras untuk menciptakannya. Schubert 
meninggal 3 tahun kemudian pada tahun I828. 
7 Liederzyklus adalah siklus lagu karya Franz Peter Schubert, yang digarap berdasarkan balada karya 
penulis lnggris, Sir Walter Scott (177I-I832) yang berjudul The Lady ofThe Lake (Putri Danau). Teks 
Walter Scott itu diterima oleh Schubert dalam bentuk terjemahan Jerman oleh Adam Storck, yang 
berjudul Sieben Gesange aus Walter Scoots Das Fraulein vom See {Tujuh Lagu dari Putri Danau oleh 
Walter Scott). 
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Lagu Ave Maria ini menggunakan tempo sehr Iangsam yang diartikan sangat 
lambat dan dimainkan dalam tangga nada As mayor. Sebagai sebuah lagu doa, dinamika 
yang digunakan adalah pianissimo (sangat lembut) dan piano (lembut). Motif iringan 
yang diulang-ulang menggambarkan sebuah permohonan doa yang dipanjatkan 
berulang kali, seperti lazimnya doa Salam Maria yang diucapkan berulangkali dalam 
doa Rosario oleh umat Katolik. 

Sebagai sebuah art song, karya "Ave Maria" memiliki tiga komponen, yaitu teks, 
melodi vokal, dan musik iringan. Teks Jirik diambil dari sebuah cerita patriot bangsa 
Skotlandia, melodi vokal puitis seperti sebuah doa, dan iringan piano. Iringan di sini 
mendukung melodi vokai.Bagian prelude, interlude, dan postlude merupakan pol a motif 
yang sama persis. 

Sebagai seorang vokalis, Scnja mempunyai penguasaan teknik, materi suara yang 
baik serta ekspresi yang pas dalam menyanyikan Ave Maria. Suasana khidmat mampu 
dihadirkan di tengah penonton. Sonja mampu melakukan pengendalian yang seimbang 
pada wilayah suara tinggi, tengah dan rendah dengan baik. Ekspresi musikal dan visual 
(wajah) di atas panggung membuat penguajung menikmati alunan suaranya yang liris. 
Penyajian vokalnya sesuai dengan partitur (fidelity to the score). Dengan range vokal 
yang Iebar, Sonja mampu menyanyikan lagu ini dengan sangat baik. 

Musik oleh : Franz Schubert (1797- Terinspirasi karya novel Walter Scotts 
1828) 
Lirik oleh : Walter Scotts I Adam Bahasa : lnggris I Jerman 
Storck 
Periode musik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 2. Data komposisi "Ave Maria" 

Repertoar vokal "Mein Herr Marquis~ adalah bagian dari opera "Die Fledermaus" 
gubahan Johann Strauss.8 Johann Strauss lebih dikenal dengan karya waltz sehingga 
karyanya yang Jajn (non-waltz) tenggelam pamomya. Hampir seluruh karyanya berupa 
waltz, march, polka, dan opera sehingga banyak kritikus musik saat itu menganggap J. 
Strauss tidak bisa menyusun karya musik serius. Bahkan, kritikus musik asal Vina 
mengatakan bahwa setiap karya J. Strauss tidak bisa lepas dari melodi waltz dan polka. 
"Die Fledermaus" adalah salah satu karya opera yang paling sukses yang 
dipertunjukkan di panggung-panggung. 

Sebelum menyanyikan karya ini, Sonja menjelaskan bahwa "Mein Herr Marquis" 
adalah sebuah lagu humor yang mengisahkan seorang tokoh wanita yang digoda oleh 
pria yang menyukainya. Dia mampu membawakan karya berkarakter humor ini dengan 
baik. Ini ditunjukkan dengan mengekspresikan "tertawa" dalam karya ini; secara 
spontan, Sonja tertawa layaknya orang tertawa. 

8 Johann Strauss II atau dikenal sebagai Johann Sebastian Strauss atau Johann Strauss, Jr, adalah seorang 
komponis Austria yang telah menyusun lebih dari 500 waltz, polka, marches dan gallops. Dia adalah anak 
dari seorang komponis Johann Strauss I dan juga kakak dari komponis Josef Strauss dan juga Edward 
Strauss. Dia adalah anggota keluarga yang paling terkenal. Sepanjang hidupnya dia disebut sebagai Raja 
Waltz, dan termasuk tokoh yang mempopulerkan waltz pada abad 19 di kota Wina. Waltz sebenamya 
muncul sebagai kesenian rakyat, namun oleh Strauss, jenis musik ini diangkat sebagai bagian hiburan 
kaum bangsawan, khususnya istana Habsburg. Beberapa karya yang sangat dikenal adalah "The Blue 
Danube", "Wien", "Wei und Gesang", "Tales from the Vienna Woods", "Tritsch-Tratsch-Polka", " 
Kaizer-Walzer", dan opera "Die Fledermaus". 
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Musik oleh: Johan Strauss(1804-1849_l Dari "Die Fledermaus" 
Libretto oleh: Carl Haffner & Ricard Bahasa : Jerman 
Genee 
Periode musik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 3. Data komposisi "Mein Herr Marquis" 

"Think of Me", sebuah lagu yang digubah oleh seorang komponis asal Inggris, 
Andrew Lloyd Webber9

• Repertoar ini adalah salah satu komposisi vokal dalam sebuah 
karya drama musikal "The Phantom of The Opera" yang berdasarkan inspirasi dari 
novel gubahan Gaston Leroux, seorang pujangga Inggris. Drama musikal ini pertama 
kali dipertunjukkan kepada publik pada tahun 1986 di London. Pada tahun 1988, drama 
musikal ini dipentaskan di panggung Broadway New York. Setelah dipertunjukan 
kepada publik karya ini menjadi fenomenal karena dicintai dan menjadi perhatian bagi 
masyarakat dunia secara luas hingga hari ini. 10 Drama musikal ini difilmkan dengan 
judul yang sama pada tahun 2004 dibawah arahan Joel Schumacher. 

Drama musikal "The Phantom of Opera" tidak dapat dipisahkan dari kepopuleran 
komposisi-komposisi vokal di dalamnya seperti: "Think of Me"; "The Music of The 
Night"; "Phantom of the Opera"; "Wishing You Somehow Here Again"; 
"Primadona "; dan "The Point of No Return". Komposisi vokal yang digubah Webber 
memeiliki karakter yang melodius, elegan, menyentuh, dan berkarakter klasik. 
Berangkat dari keluarga pemusik dan mempunyai bakat menggubah komposisi musik 
sejak usia muda, Webber mampu menggubah karya musik modem yang berkarakter 
klasik, khususnya karya drama musikal. Karya vokalnya bersifat operatik dengan 
menganut bentuk dan stuktur lagu modem serta mengikuti karakter tokoh-tokoh yang 
terdapat dalam drama musikal tersebut (Christine Daae, Rahoal, The Phantom, 
Charlotta, dan tokoh lain). Gaya musik gubahan Webber terpengaruh mulai dari 
Meyerbeer hingga Mozart, juga Gilbert hingga Sullivan". Dalam menyusun komposisi 
musik, Webber menyesuaikan jenis musik sesuai tokoh dengan gaya musik modern dan 
dekat dengan genre pop musik. Seluruh lagu dalam drama musikal ini menjadi pusat 
daya tarik dari sebuah karya panggung yang juga muncul dalam versi filmnya. 

Dalam film "The Phantom of the Opera" tokoh sentral, Christine Daae diperankan 
oleh Emmy Rossum, artis muda berbakat asal New York. Suaranya lebih liris 
dibandingkan pemeran Christint! Daae versi teater, Sarah Brightman. Emmy Rossum 

9 Andrew Lloyd Webber adalah salah satu komponis terpandang dunia yang berasal dari Inggris. Karya 
komposisi vokalnya telah mendunia. Anak kedua dari tiga bersaudara ini mengenal musik sejak usia dini. 
Saat berusia 5 tahun, ia telah menyusun sebuah komposisi. Umur 9 tahun telah mementaskan karyanya di 
hadapan publik. Ayahnya adalah pianis dan juga pemain biola, adiknya Jullian Lloyd Weber adalah 
pemain cello. Dia menggubah komposisi vokal untuk drama musikal sejumlah 13 buah, seperti "The 
Likes of Us", "Joseph and The Amazing Techicolor Dreamcoat", "Evita", "Bombay Dreams", dan 
lainnya. Mendapat banyak penghargaan atas karya-karyanya seperti Tony Award, Gram my A ward, 
Academy Award, dan sebagainya. Pemah menikahi Sarah Brightman, yang menjadi pemeran utama 
Christine Daae versi teater. Di akhir 2006, Webber bersama Smokey Robinson (penyanyi dan penulis 
Iagu), Dolly Parton (penyanyi country), Steven Spielberg (sutradara), dan Zubin Mehta (konduktor) 
mendapatkan .penghargaan Kennedy Center Honors dari Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. 
Kelima yang disebut diatas memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan seni pertunjukan di 
Amerika Serikat. Saat ini Webber masih aktifberkarya dan tinggal di Inggris. 
10 Luka Komponis Hantu, Majalah Tempo 23 Januari 2005. 
11 Suka Harjana, Antara Kritik dan Apresiasi. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004). 
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menarik hati pemirsa karena mampu mencitrakan profit Christine Daae yang cantik, tak 
berdosa, elegan dan bersuara indah. 

Penampilan Sonja BUhler saat melantunkan karya "Think of Me" dalam 
pertunjukan ini kurang berhasil. Suaranya tidak sejemih Emmy Rossum saat 
menyanyikan lagu ini. Cara menyajikan lagu ini juga kurang pas. Tempo yang 
digunakan Sonja relatif lebih cepat dari tempo yang dilantunkan oleh Rossum, sehingga 
kesyahduan musikalnya menjadi berkurang. 

-
Musik oleh: Andrew Lloyd Webber Dari The Phantom of the Opera. 
(1948- ) Terinspirasi novel Gaston Leroux 
Lirik oleh : Charles Hart and Richard Bahasa : Inggris 
Stilgoe 
Periode musik : Modem Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 4. Data komposisi "Think of Me" 

Sebagai tambahan, berikut ini disajikan data-data komposisi vokal lainnya yang 
dinyanyikan oleh Sonja pada resital vokal "Think of Me" malam itu: 

Musik oleh : Wolfgang A. Mozart (1756-
1791) 
Lirik oleh : Anonim Bahasa : Italia 
Periode musik : Klasik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 5. Data komposisi "Ridente Ia calma" 

Musik oleh: Wolfgang A. Mozart (1756-
1791) 
Lirik o1eh : Antoine Houdar de La Monte Bahasa: Jerman 
rt627-17311 
Periode musik : Klasik Instrumen: Piano & Vokal 

Tabel 6. Data komposisi "Dans un bois Solitaire " 

Musik oleh : Robert A. Schumann (181 0-
1856) 
Lirik o1eh: H. Heine Bahasa: Jerman 
Periode musik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 7. Data komposisi "Du bist wie eine Blume" 
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Musik oleh : Johannes Brahms (1833-
1897) 
Lirik oleh: Johann Wolfgang von Goethe Bahasa : Jerman 
(1749-1832) 
Periode musik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 8. Data komp(lsisi "Serenate" 

Musik oleh : Johannes Brahms (1833-
1897) 
Lirik oleh : George Friedrich Daumer Bahasa: Jerman 
(1800-1875) 
Periode musik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 9. Data komposisi "Wir wandelten" 

Musik oleh: Johannes Brahms (1833- Terinspirasi karya 
1897) 
Lirik oleh : Ludwig Heinrich Christoph Bahasa : Jerman 
Holty ( 1748-1776) & Johann Heinrich 
Voss (1751-1826) 
Periode musik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 10. Data komposisi "An die Nachtigal/" 

Musik oleh : Giacoma Puccini (1835- Dari "Gianni Schicchi" 
1924) 
Lirik oleh: Giovacchino Forzano Bahasa: Ita1ia 
Periode mus_ik : Romantik Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 11. Data komposisi "0 Mio Babbino Caro" 

Musik oleh: Joaquin Rodrigo (1901- Terinspirasi musik Spanyol del siglo XVI 
1999) 
Lirik o1eh : Anonim Bahasa : Spanyol 
Periode musik : Modern Instrumen : Piano & Vokal 

Tabel 12. Data komposisi "Cuatro Madrigales Amatorios" 

Musik oleh : Gaetano Donizzeti (1797- Dari "Don Pasquale" 
1848) 
Lirik oleh : Anonim Bahasa : Italia 
Periode musik : Romantik Instrumen: Piano & Vokal 

Tabel 13. Data komposisi "Que/ guard oil caveliere/So anch 'io" 
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III. Penutup 

Pergelaran ini merupakan sebuah apresiasi terhadap musik klasik, khususnya 
untuk repertoar vokal dan piano. Terdapat beberapa hal penting dari Sonja Buhler, yaitu 
penguasaan teknik yang sangat baik, penguasaan panggung yang menarik, materi suara 
yang bagus dan mumi serta musikalitas ekspresi penyajian yang tidak berlebihan12

• 

Secara keseleruhan penyajian sesuai dengan partitur (fidelity to the score). Meskipun 
volume suaranya tidak begitu keras dan tanpa ditunjang oleh tata suara, namun dengan 
kemampuan dalam penguasaan teknik pernafasan yang selalu disesuaikan dengan 
intensitas dan arus lagu, Sonja mampu menyanyikan keseluruhan repertoar dengan baik. 
Metalui penampilan yang atraktif, Sonja mampu menunjukkan profil seorang vokalis 
musik kamar yang cukup dekat dengan hadirin. Ekspresi musikalnya tidak berlebihan 
dan jujur dengan kualitas suara dan vibrasinya yang berkarakter klasik dan terjaga. 
Meskipun jenis suaranya yang bergaya !iris dan tidak terlalu Iebar, Sonja mampu 
menunjukkan emosi dari musik dan teks 13 berkarakter dramatik, khususnya karya 
"Me in Herr Marquis" dan "Think of Me". 

Kemampuan musikalitas Sonja terbentuk dari dasar pendidikan dan disiplin 
latihan yang tinggi. Hal ini nampak dalam penyajian malam itu, misalnya pengucapan 
diksi, intonasi, pengaturan vibrasi, suara yang terbentuk, pengaturan nafas dalam frase
frase yang terjaga, penyusunan dinamika dan gaya pertunjukan yang tertata. Penafsiran 
setiap lagu telah disesuaikan dengan periodesasi musik. Hal ini membuktikan bahwa 
kondisi sosial lingkungan akademik Sonja memberi pengaruh cukup besar terhadap 
attittude-nya sebagai seorang penyaji dalam sebuah pertunjukan14

• 

Vokalis dan pianis pengiring mencoba untuk sating mendekatkan kompromi 
watak-dalam (inner character) musik mereka untuk mencapai sebuah penghayatan 
harmonis dalam menafsirkan sebuah karya musik. 15 Sonja sebagai soprano memiliki 
kecakapan mempertunjukan (showmanship/6 sehingga hadirin mampu menikmati 
sajian musiknya. 

Sebagai seorang penyaji, Sonja mengikuti etika tampil di atas panggung, dengan 
berbusana formal dan sopan 17

• Ini ditunjukkan oleh Sonja yang tampil dengan 
mengenakan gaun elegan berwarna merah marun dengan dihiasi kalung emas di 
lehemya. Rambutnya disisir jatuh dengan hiasan rambut berbentuk bunga kamboja. Ia 
senantiasa melakukan hormat (bow) kepada hadirin sebelum dan sesuah repertoar 
selesai ditampikan. Sonja juga melakukan kontak yang baik dengan hadirin 18 dengan 
cara memberikan informasi tentang karya yang akan dinyanyikan. 

, Nampaknya, aspek popularitas menjadi pertimbangan dalam pemilihan repertoar. 
Sonja dan Conny memilih karya komponis dunia yang tidak begitu asing bagi hadirin, 
seperti Mozart, Schubert, Shumann, J. Strauss, Puccini, dan Webber. Mereka juga 

12 Soewito, Teknik Termudah Olah Vokal dan Lagu (Jakarta: Titik Terang, 1996), p. 23. 
11 Anthony Burton (ed), A Performer Guide to Music of the Romantic Periode,( London :The Associated 
Board of the Royal School of Music, 2002), p. 90. 
14 Hugh H. Miller, 1990, p 394. 
15 Sonja dan Conny mulai bekerjasama sembilan bulan sebelum pementasan di Indonesia. Waktu yang 
dianggap cukup pendek bagi keselarasan hati dan kekompakan harmoni, tidak membuat patah semangat 
bagi mereka berdua. Apalagi dalam waktu 9 bulan bekerjasama, mereka memiliki program pementasan 
yang berbeda sehingga mereka mengatur waktu latihan jauh-jauh hari. Selama latihan mereka 
memanfaatkan waktu secara bersungguh-sungguh. (hasil wawancara). 
16 David J. Hargreaves dan Adrian C. North (ed), The Social Psycology of Music.( New York :Oxford 
University Press, 1997), p. 211 dan lihat juga Soewito, 1996, p. 24. 
17 David dan Adrian, 1997, p. 212. 
18 '1997,p.220. 
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menggali dan memperkenalkan nilai-nilai sejarah repertoar musik yang jarang 
dimainkan, seperti Joaquin Rodrigo dan G. Donizetti. Pemilihan repertoar yang 
dirancang Sonja dan Conny menunjukan wawasan musik yang luas dengan bahasa yang 
beragam; bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia. Selain itu, hadirin yang datang 
mendapatkan wawasan, perbendaharaan pengetahuan dan cita rasa musik yang beragam 
dalam setiap repertoar yang disajikan. Hal ini menunjukan penguasaan yang baik 
tentang pengetahuan mereka dalam aneka ragam genre dan periode musik. Keputusan 
Sonja dan Conny dalam memilih repertoar yang kurang dikenal publik perlu dihargai, 
karena dengan cara demikian pengembangan wawasan musikal kepada masyarakat 
dapat terwujud secara nyata. 
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