
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penulis menyimpulkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kehidupan 

memerlukan kesadaran diri akan waktu, karena waktu tidak akan menunggu 

manusia untuk berkembang, manusia tidak dapat memerintah waktu untuk 

kepentingan pribadi manusia, waktu akan terus berjalan dan jaman akan terus 

berganti, karena secara mutlak manusia tidak akan bertahan lama dimuka bumi 

ini, penuaan raga dan berakhirnya kehidupan suatu manusia selalu menjadi 

proses mutlak yang dialami peradaban manusia dan mahluk hidup, dengan 

demikian kesadaran akan waktu sangat perlu untuk dimengerti dan dipahami. 

Dikaitkan dengan kelangsungan jalannya perkuliahan yang ditempuh 

penulis, kesadaran mengenai semangat belajar terhadap semua mata kuliah 

yang dipelajari adalah tanggungjawab yang harus segera diselesaikan dengan 

sebaik-baiknya, mengulur waktu tanpa alasan jelas dan hilangnya semangat 

menjalani perkuliahan merupakan tindakan yang tidak perlu dan tidak berguna 

untuk dilakukan, karena hal tersebut bukan cara yang terpelajar untuk status 

seorang mahasiswa yang terdaftar disuatu unirversitas, hal tersebut hanya akan 

merugikan diri sendiri. Begitu pula yang terjadi selama durasi waktu sebelum 

tanggal penetapan pelaksanaan ujian resital diputuskan oleh pihak fakultas, 

penyaji yang bersagkutan harus memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk 

mempelajari repertoar yang akan disajikan dengan selengkap-lengkapnya serta 

latihan mandiri dengan rutin agar memaksimalkan penampilan, jika hal 

tersebut tidak disadari dan dipahami, ujian resital tidak akan berjalan dengan 

lancar, hal tersebut jelas merugikan diri sendiri. 

Kendala utama yang dialami penulis yaitu mengenai kestabilan stamina 

otot pada tangan kanan, serta khususnya pada jari tengah penulis yang rentan 

akan benturan, kemudian kendala yang tidak asing yaitu mengenai rasa gugup 

yang muncul ketika tampil dihadapan kalayak banyak, diperlukan banyak 

pengalaman untuk tampil dalam acara musik klasik sebab suasana hening yang 



khas pada acara musik klasik tidak dapat dirasakan di acara musik lainnya, 

dimana penonton seakan-akan mencermati dengan seksama pergerakan 

penampil, perasaan tersebut muncul karena suasana hening yang khas tersebut. 

Namun sejauh yang telah terjadi dan dijawentahkan di penulisan ini, semua 

yang ditampilkan dalam konser (dari penyajian hingga dekorasi panggung) 

berjalan dengan baik dan tidak begitu mengecewakan bagi penulis, meskipun 

penulis masih dapat melaksanakan dengan lebih baik dari sudah ditampilkan, 

selain itu rekan-rekan penulis dan penonton yang berbincang dengan penulis 

setelah acara usai, merasa terhibur dengan acara yang sudah berlangsung 

tersebut.   

B. Saran 

Penulis memiliki saran penting yang perlu ditinjau ulang sebelum 

dilaksanakanya konser resital, yaitu: 

1. Latihan mandiri rutin besertaan memeriksa kembali antara ingatan dengan 

partitur yang dimainkan 

2. Berkonsultasi dengan dosen pengampu mayor/pembimbing 

3. Latihan menenangkan bathin, bersangkutan dengan ketenangan ketika 

berbicara dihadapan kalayak banyak 

4. Menguasai materi penjelasan repertoar yang dibawakan 

5. Pengorganisasian kepanitiaan yang matang 

6. Memilih repertoar yang menarik namun disesuaikan dengan kemampuan 

pribadi 

7. Berlatih pada lokasi yang akan digunakan untuk konser 

8. Menjaga stamina diri agar penampilan prima 

9. Memeriksa instrumen yang akan digunakan (jika gitar maka memilih 

jenis senar yang cocok dengan gitar yang digunakan (contoh: high 

tension, normal tension dll)) 

10. Jauh hari sebelum ujian resital dilaksanakan mulailah mengerjakan 

analisis repertoar. 

 

 


