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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Teknis Bernyanyi Saat Resital 

Resital vokal Life is a Drama yang diadakan bersama resital piano A 

Dream Comes True telah berlangsung dengan baik pada tanggal 28 April 

2015. Sangat disayangkan, balairung utama UKSW sedang dalam perbaikan, 

sehingga Duo Resital ini dilaksanakan di ruang resital FSP UKSW. Jumlah 

penonton yang hadir melebihi kuota kursi yang tersedia, sehingga beberapa 

penonton harus menonton sambil berdiri. 

Resital merupakan kesempatan yang menarik, juga menantang bagi 

mahasiswa untuk membuktikan kemampuan mahasiswa selama belajar 

dimasa kuliah. Tidak seperti ujian vokal pada umumnya, resital vokal, 

terutama saat membawakan aria dari opera membutuhkan energi dan suport 

yang kuat. Bernyanyi klasik membutuhkan pernafasan yang diatur dari 

diafragma, suara dilemparkan ke rongga kepala dan dikeluarkan dengan 

resonansi yang baik sehingga menimbulkan suara yang bulat, dan fokus. 

Maka, bernyanyi klasik tidak hanya sekedar bernyanyi seperti yang dilakukan 

orang awam, namun menggunakan seluruh tubuh untuk bernyanyi, sehingga 

daya tahan tubuh yang baik sebelum konser harus dijaga dan dipelihara. 

2. Penyelenggaraan Resital 

Dengan menggabungkan dua resital, penyaji menemukan kekurangan 

dan kelebihan. Kekurangannya adalah waktu penyajian resital menjadi lebih 

lama. Pada umumnya resital berlangsung dalam waktu satu setengah jam. 

Resital yang telah berlangsung sebelumnya, dibagi menjadi dua sesi (sesi 

pertama, istirahat, dan dilanjutkan sesi kedua). Duo Resital dirancang untuk 

berlangsung dalam dua jam memiliki agenda sebagai berikut; 15 menit 

pembukaan resital, 45 menit resital piano, 45 menit resital vokal, 15 menit 

penutupan resital. Untuk mempersingkat waktu penyajian penyaji harus 



29 
 

memotong waktu istirahat, sehingga penonton yang datang tidak bosan. 

Dalam pengeksekusian, Duo Recital  berlangsung lebih dari dua jam. 

Kelebihan yang didapat dari Duo Resital ialah, penyaji dapat membagi 

dua biaya seperti biaya publikasi, konsumsi, dan dekorasi. Penyaji dapat 

berbagi koneksi, dan berbagi penonton. Penyaji juga dapat berbagi tugas 

dalam mengurus penyelenggaraan resital. 

B. Saran 

 Untuk mengantisipasi penurunan daya tahan tubuh, mahasiswa dapat 

memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan kampus. Mahasiswa UKSW dapat 

meminta multivitamin secara cuma-cuma di poliklinik UKSW.   

 Saran untuk kerabat mahasiswa yang akan mengambil jurusan penyajian 

musik, sebaiknya menabung lagu-lagu yang berbobot untuk restial, sehingga saat 

resital, lagu yang ditampilkan baik, dan memiliki teknik yang layak. 

 Pengadaan Duo Resital sangat efektif bila dilaksanakan dengan rencana 

yang matang. Bila memungkinkan, resital seperti ini dapat dilaksanakan lagi, 

dengan rencana yang lebih matang, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


