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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Repertoar 

       Resital vokal merupakan suatu pertunjukan musik vokal yang 

direncanakan, disiapkan, dan ditampilkan oleh seorang penyaji. Dalam hal ini  

diselenggarakan sebagai tugas akhir mahasiswa mayor vokal di Fakultas Seni 

Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana yang mengambil konsentrasi 

Penyajian Musik.  

       Dalam resital ini, penulis akan menampilkan repertoar-repertoar vokal 

klasik. Beberapa aspek yang menentukan pemilihan repertoar dalam resital 

vokal ini, yaitu: periodisasi, tema, dan keberagaman. Berdasarkan periodiasi, 

penulis memilih repertoar dari tiga periode yang berbeda, yaitu Barok, 

Romantik, dan Abad ke-20. Aspek kedua yang menentukan pemilihan 

repertoar yaitu tema. Dalam resital ini, penulis mengangkat tema tentang 

alam. Sesuai dengan tema tersebut,  penulis memilih judul “Voice of Nature”. 

“Voice of Nature” memiliki maksud penggambaran perasaan manusia dalam 

alunan-alunan melodi yang digambarkan melalui alam semesta. Maka, 

penulis akan memilih repertoar-repertoar yang berhubungan dengan alam. 

Aspek selanjutnya, yaitu keberagaman. Penulis memilih beberapa ragam 

repertoar, yaitu dari bahasa yang beragam, serta tingkat ketrampilan lagu 

yang berbeda-beda. 

       Repertoar yang dipilih oleh penulis, antara lain: “A Solis Ortu” karya 

Antonio Vivaldi; “Flammende Rose, Zierde der Erden” karya G. F. Handel; 

“La Capinera” karya Julius Benedict; “Meninggalkan Kandang” karya 

Ananda Sukarlan; “Hujan di Jendela” karya Ananda Sukarlan; “Tidurlah 

Intan” karya Ananda Sukarlan; “In the Winter Wild” karya R. Vaughan 

Williams; “Flower Duet” karya Léo Delibes; ”The Sea Bird” karya Roger 

Quilter; “Moonlight” karya Roger Quilter; “By the Sea” karya Roger Quilter; 

“Ständchen” karya Franz Schubert; “In der Ferne” karya Franz Schubert; 



2 
 

“Das Fischermädchen” karya Franz Schubert; “The Hills are Alive” karya 

Richard Rodgers. 

       “A Solis Ortu” merupakan sebuah karya vokal berbahasa Latin gubahan 

Antonio Vivaldi. A Solis Ortu dalam bahasa Indonesia berarti “dari Timur”. 

Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur manusia terhadap Tuhan, 

sehingga ia senantiasa memuji Tuhan, dari terbit hingga terbenamnya 

matahari. Melodi dan harmoni mengalun dengan sangat indah dan dinamis 

sehingga dapat menggambarkan pujian yang indah. 

       “Flammende Rose, Zierde der Erden”, karya George Frideric Handel ini 

merupakan lagu yang bercerita tentang bunga mawar yang bermekaran indah 

dan mempesona. Banyak orang yang melihatnya menjadi kagum dan 

mengakui bahwa tangan Tuhan yang telah menciptakannya. Lagu berbahasa 

Jerman ini sangat indah dan ceria. 

       “La Capinera”, merupakan karya dari Julius Benedict. Lagu berbahasa 

Italia ini bercerita tentang seekor burung capinera yang bernyanyi dengan 

ceria dan lincah, yang digambarkan melalui nada-nada melismatis yang 

menantang, sehingga membuat lagu ini menjadi sangat menarik untuk 

disajikan dalam resital. 

       “Meninggalkan Kandang”, tembang ini berkisah tentang seekor burung 

camar yang ingin terbang bebas menuju tempat yang seharusnya ia berada. 

Bukan hanya hidup aman dan santai di darat seperti ayam, parkit, maupun 

bebek. Tembang berbahasa Indonesia ini menarik karena memiliki lirik yang 

unik dan apa adanya. “Hujan di Jendela”, merupakan salah satu tembang 

lainnya karya Ananda Sukarlan yang bercerita tentang sebuah perpisahan 

yang membekas dalam. Selanjutnya yaitu “Tidurlah Intan”, tembang puitik 

ini bercerita tentang seorang gadis yang bernyanyi tentang sebuah kenangan 

yang sedih.  Ketiga tembang puitik di atas diambil dari sebuah siklus berjudul 

“Nyanyian Malam”.
1
 

                                                             
       1 Ananda Sukarlan, Tembang Puitik Volume 2 (Spanyol: Sociedad General de Autores y 

Editores 2010), 74. 
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       “In the Winter Wild”, merupakan salah satu komposisi untuk solo sopran 

yang diambil dari sebuah Cantata karya Ralph Vaughan Williams. Lagu ini 

bercerita tentang kelahiran Putera Allah di tengah kebekuan yang 

digambarkan dengan musim dingin. Melalui kelahiran-Nya, seluruh alam 

raya bersuka cita saat itu dan damai melingkupinya. Namun, pada saat ini 

manusia menjadi semakin egois, perang di mana-mana, tidak ada kedamaian. 

Lagu ini menggambarkan betapa manusia saat ini telah lupa akan kedamaian 

seperti saat Tuhan lahir di bumi ini. 

       Komposisi “The Flower Duet” merupakan lagu berbahasa Perancis. 

Lagu ini digubah oleh Léo Delibes. Lagu dari era modern ini merupakan lagu 

untuk duet Soprano. Lagu ini memiliki melodi yang sangat cantik dan 

ekspresif. Pergantian nuansa beberapa kali terjadi di dalamnya, membuat lagu 

ini sangat menarik. 

       Beberapa karya dari Roger Quilter yang akan dibawakan pada resital 

vokal ini, yaitu: “The Sea Bird”, “Moonlight”, dan “By The Sea”. “The Sea 

Bird” menggambarkan seekor burung laut yang sedang terbang menyusuri 

pinggir pantai yang dingin. Ia terbang melayang-layang saat matahari mulai 

terbenam. Selanjutnya adalah “Moonlight”, lagu ini bertempo lebih cepat dari 

lagu sebelumnya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang 

menikmati malamnya di bawah sinar bulan. Angin yang berbisik 

membuainya, ia menjadi hanyut dalam suasana malam itu. Lagu yang ketiga 

yakni “By The Sea”. Lagu ketiga dari siklus (songcycle) yang berjudul “Three 

Song of The Sea” ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang berada 

di tengah berkilauan, mengagumi indahnya lampu-lampu di sekitarnya yang 

gemerlapan indah. Ombak dan angin yang bergulung-gulung menutupi dosa-

dosanya, membuat dia merasa penuh.   

       Karya vokal lainnya diambil dari salah satu siklus gubahan Franz 

Schubert yang berjudul Schwanengesang. Tiga karya vokal yang akan 

dibawakan dari siklus antara lain “Ständchen”, “In der Ferne”, dan “Das 

Fischermädchen”. Lagu “Ständchen” dan “In der Ferne” memiliki nuansa 

yang hampir sama. Kedua lagu tersebut sama-sama memiliki arti tentang 
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sebuah penantian. Namun, kedua lagu ini memiliki intensitas yang lebih dari 

lagu-lagu sebelumnya. Sehingga lagu-lagu tersebut bisa membawa suasana 

menjadi semakin dalam. Sedangkan lagu “Das Fischermädchen” memiliki 

makna yang berbeda dari kedua lagu sebelumnya. Lagu ini berisi tentang 

sebuah ajakan kepada jiwa yang letih (digambarkan dengan seorang pelaut 

yang telah lama di laut dan terombang-ambing oleh ombak laut) untuk 

beristirahat sejenak. Melepaskan segala bebannya, maka ia akan menemukan 

kedamaian sejati.   

       Komposisi terakhir dalam resital ini adalah “The Hills are Alive”. 

Komposisi modern yang digubah oleh Richard Rodgers ini menceritakan 

tentang sebuah nyanyian atau musik yang lahir dari alam. Alam mengajarkan 

banyak hal kepada manusia. Alam memberikan kenyamanan di saat kita 

sedang kesepian. Dari alam, lahirlah sebuah musik yang indah dan jujur. 

Lagu berbahasa Inggris ini merupakan salah satu soundtrack utama dalam 

film musikal yang berjudul The Sound of Music. 

  

B. Tujuan Resital 

Resital ini bertujuan untuk menyajikan repertoar-repertoar yang 

mengekspresikan berbagai perasaan melalui penggambaran alam semesta. 

Perasaan tersebut meliputi senang, jatuh cinta, sedih, marah, bimbang, hingga 

penyesalan. Penulis memilih alam sebagai  sarana dalam berekspresi karena 

alam itu natural, jujur, dan tidak pernah dibuat-buat. Alam akan 

menampakkan keindahannya yang luar biasa saat ia diperlakukan dengan 

sepantasnya, namun alam juga bisa menunjukkan kemarahannya yang 

dahsyat saat ia tidak diindahkan atau diperlakukan dengan semena-mena.  

Dalam resital vokal ini, penulis akan menyajikan alur konser yang 

dinamis. Diawali dengan suasana yang gembira dan penuh semangat, 

kemudian dilanjutkan dengan sebuah kebimbangan sekaligus penyesalan. 

Alur ini menggambarkan tentang sebuah perjalanan seseorang yang awalnya 

ia merasa gembira akan hidupnya, ia terus dibawa naik dan ia sangat 

menikmatinya. Hingga suatu saat ia lupa akan jalan yang seharusnya ia 
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tempuh. Ia mulai terlena dan menjadi sombong, ia mulai berbelok arah. 

Kemudian ia mulai bimbang. Ia merasa jatuh dan semuanya terasa hampa. 

Semua keindahan itu tidak ada lagi, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. 

Suatu saat ia tersadar dan ia mulai kembali ke jalan yang benar. Pada 

akhirnya ia menemukan kembali keindahan dan kedamaian sejati yang telah 

lama dirindukannya. 

 Penulis mengangkat konsep ini karena wujud dari keprihatinan 

terhadap kehidupan manusia saat ini. Di jaman ini manusia semakin egois. 

Kebanyakan dari kita lebih sering mementingkan keinginannya sendiri 

daripada sesama kita yang lebih membutuhkan. Rasa simpati terhadap 

lingkungan sekitar semakin menipis. Padahal, jika kita mau terus memelihara 

kebaikan, kepedulian, dan hidup yang benar, maka hidup ini pasti akan 

menjadi indah dan bermakna. Kedamaian akan melingkupi hari-hari kita, dan 

kebahagiaan selalu mewarnai hidup kita. Alam pun juga akan turut bersorak 

bahagia dengan memancarkan keindahannya.  

Semoga melalui resital vokal ini, dapat memberikan pelajaran 

kehidupan bagi semua yang terlibat. Melaui konsep yang disajikan dapat 

mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita harus selalu melakukan 

kebenaran. Kita harus selalu waspada dan jangan mudah terlena akan 

kenyamanan hidup, hingga pada akhirnya kita tidak sadar dan membuat kita 

jatuh. Kebenaran akan melahirkan kedamaian, dan dari kedamaian itu akan 

terpancar keindahan. Begitu pula dengan alam, jika kedamaian itu melingkupi 

bumi ini, maka alam tidak akan segan-segan memancarkannya lewat 

keindahannya. Kita memiliki alam semesta yang luar biasa. Oleh karena itu, 

kita bisa belajar banyak hal melaui kejujuran alam tersebut. Kita harus 

bersyukur atas anugerah ini dan juga senantiasa menjaganya. 

 

C. Manfaat Resital 

1. Penulis dapat menerapkan teknik-teknik bernyanyi yang baik yang 

diperoleh selama kuliah di FSP. 

2. Melatih mental penulis untuk bernyanyi secara solo. 
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3. Penulis dapat memberikan contoh pelajaran moral bagi para penonton 

melalui konsep resital vokal ini. 

4. Mengakrabkan masyarakat terhadap komposisi musik vokal klasik. 

5. Membuka wawasan tentang resital vokal dan tema yang dibawakan 

bagi pihak-pihak yang terlibat. Baik bagi penulis, panitia, penguji, 

pembimbing maupun penonton sendiri. 

 

D. Daftar Repertoar 

Sesi 1 : - “A Solis Ortu” karya Antonio Vivaldi 

 - “Flammende Rose, Zierde der Erden” karya G. F. Handel 

 - “La Capinera” karya Julius Benedict 

- “Meninggalkan Kandang” karya Ananda Sukarlan 

 - “Hujan di Jendela” karya Ananda Sukarlan 

- “Tidurlah Intan” karya Ananda Sukarlan 

Sesi 2 : - “In The Winter Wild” karya R. Vaughan Williams 

 - “Flower Duet” karya Léo Delibes 

  - “The Sea Bird” karya Roger Quilter 

- “Moonlight” karya Roger Quilter 

 - “By The Sea” karya Roger Quilter 

 - “Ständchen” karya Franz Schubert 

 - “In der Ferne” karya Franz Schubert 

 - “Das Fischermädchen” karya Franz Schubert 

 - “The Hills are Alive” karya Richard Rodgers 

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu : Sabtu, 25 April 2015, pukul 19.00 - 20.00 WIB 

2. Tempat : Recital Hall FSP UKSW 

3. Metode Pelaksanaan 

Resital vokal ini akan dilaksanakan dengan diiringi piano, biola, 

biola alto, cello, fluit, dan klarinet. Secara keseluruhan, resital dibagi 
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menjadi dua sesi dengan urutan lagu seperti yang sudah disusun 

sebelumnya. Untuk mendukung suasana, tempat pertunjukan akan 

dihias menggunakan dekorasi sesuai dengan tema. Penulis juga akan 

menyiapkan narasi jalan cerita konser untuk membantu memberikan 

keterangan sepanjang konser berlangsung yang akan dibacakan oleh 

narator. 

 

4. Pengorganisasian  

Ketua dan Seksi Acara  :  Imam Dwi W.  

Seksi Publikasi   :  Samgar, Tri Hari Pamungkas 

Seksi Dokumentasi   :  Michael Bangguna, Dani Triasdi 

Seksi Konsumsi   :  Mira 

Seksi Perlengkapan dan Dekorasi :  Mario, Abi, Gabriel  

Seksi Penerima Tamu  :  Yessika, Ribka, Azalia, Sarah 

Pembawa Acara   :  Ester Komalig 

 

 


