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BAB III 

PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Persiapan Resital 

Persiapan dan latihan untuk pelaksanaan resital dimulai sejak awal 

bulan April 2015. Persiapan awal yang dilakukan adalah menyiapkan 

bahan, yakni berupa repertoar lagu dan menganalisis teknik yang 

terkandung dalam lagu tersebut sesuai tingkat ketrampilan yang sudah 

ditentukan. Posisi penjarian serta teknik petikan juga ditelaah, sehingga 

apabila terdapat kesulitan dan sekiranya membutuhkan perhatian khusus 

dapat segera diatasi atau mungkin diganti repertoarnya. Setelah itu, lebih 

lanjut penulis menyiapkan berlatih dan memainkan repertoar-repertoar 

yang telah dipilih untuk dipersiapkan dalam penyajian resital gitar. 

Penulis mengatur jadwal dan porsi latihan secara rutin dalam satu 

hari, yaitu 3 jam per hari. Beberapa hal yang ditekankan dalam latihan 

tersebut adalah: penguasaan teknik, kekuatan jari, posisi penjarian, 

fleksibilitas tangan, dan penguasaan materi. Kesulitan dalam latihan yang 

dialami antara lain adalah menjaga suasana hati(mood) agar tidak cepat 

bosan dan menyerah. Selain itu penulis juga melakukan bimbingan yang 

dikonsultasikan kepada dosen praktek mayor. Bimbingan dan evaluasi 

yang diberikan terutama dalam hal penjiwaan atau interpretasi lagu. 

Setelah dinyatakan cukup dan siap, maka dilakukan ujiankelayakanuntuk 

menentukan kesiapan. Setelah dinyatakan lolos uji kelayakan,penulis 

mulai membentuk kepanitiaan untuk mempersiapkan pelaksanaan resital 

gitar. Kesulitan yang ditemui dalam mempersiapkan dan mengkoordinasi 

pelaksanaan resital ini adalah jarak yang cukup jauh yang harus ditempuh, 

dari rumah menuju kampus UKSW. Frekuensi pertemuan dan rapat 

kepanitiaan menjadi kurang optimal. Setelah kepanitiaan serta koordinasi 

yang dilakukan dirasakan sudah cukup dan memadai,penulis melakukan 
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refreshing dan istirahat dalam berlatih untuk menjaga kondisi tubuh 

sebelum pelaksanaan resital sehari sebelumnya. 

Selama melakukan persiapan tersebut, banyak hal yang dipelajari 

mengenai pentingnya penguasaan diri dalam menjalani latihan. Penulis 

sering kali mudah mengalami kebosanan dan kurang disiplin dalam 

menjalankan jadwal latihan yang telah disusun. Hal lain yang tidak kalah 

penting adalah perlunya untuk menjalin hubungan dengan orang lain, 

karena tanpa kehadiran dan ikut sertanya rekan-rekan panitia yang 

membantu maka konser yang direncanakan tidakakan berjalan sesuai 

harapan. 

 

B. Pelaksanaan Resital 

 Resital Gitar “Sang Inspirator” dilaksanakan pada hari 

Rabu,tanggal 5 Agustus 2015. Pelaksanaan konser dimulai pada pukul 

18.30-20.00, di RuangResital FSP UKSW. Pada konser tersebut penulis 

menampilkan empat periode musik yaitu Renaisans, Barok, Klasik, 

Romantik, dan Moderen yang ditampilkan dalam dua sesi. Sesi Pertama 

disajikan empat repertoar dan SesiKedua disajikan tiga repertoar. 

 Sesi Pertama, diawali dengan salam pembuka oleh pembawa acara, 

serta pembacaan peraturan selama pementasan yang kemudian disambung 

dengan doa oleh Bapak Poedji Soesila selaku dosen pembimbing. Setelah 

acara pembukaan dan doa, penulis diundang untuk memulai konser. 

Penulis mengawali konser dengan ucapan terimakasih atas kehadiran para 

dosen dan penonton, kemudian penjelasan singkat tentang komposer dan 

repertoar yang akan dimainkan. Repertoar yang dimainkan pada sesi 

pertama yaitu:  

1. “Queen Elizabeth Galliard” karya John Downland (periode musik 

Renaisans). 

2. “Gavote en Roundeau” karya dari Johann Sebastian Bach (periode 

musik Barok). 

3. “Variation and Theme of Magic Flute” karya Fernando Sor. 
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4. “Sonate in C ops.15” karya Mauro Giuliani (periode musik Klasik).  

Setelah keempat lagu tersebut selesai disajikan, MC naik kepanggung dan 

menutup acara sesi pertama kemudian memasuki sesi istirahat selama 

kurang lebih 10 menit. Pada Sesi Kedua, penulis menampilkan tiga lagu 

yaitu: 

1. “Grande Sonate” karya dari Nicollo Paganini,  

2. “CaprichoArabe” karya dari Francisco Tarrega (periode musik 

Romantik),  

3. “Choro de Saudade” karya dari Agustin Barrios Mangore (periode 

musik Moderen) 

 Setelah semua lagu telah disajikan, kemudian MC mempersilahkan 

penulis untuk menyampaikan kalimat penutup untuk menyampaikan 

ungkapan terima kasih dan rasa syukur karena memiliki para dosen, 

orangtua, keluarga dan teman-teman yang peduli sekaligus menjadi 

sumber inspirasi yang nyata bagi penyaji. Terutama pada saat pnyaji 

menjalani masa perkuliahan di Fakultas Seni Pertunjukan UKSW ini. 

Selanjutnya, Pagelaran Resital Tugas Akhir ini ditutup dengan doa yang 

dipimpin Bapak Poedji Soesila.  

 

 


