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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Persiapan Resital 

       Resital vokal ini mulai dipersiapkan secara intensif sejak bulan Januari 

2015. Namun, sebelum memasuki bulan tersebut, penyaji sudah mulai 

berlatih sebagian materi pada saat kelas praktek mayor di semester 

sebelumnya. Sejak bulan Januari 2015, penyaji melakukan persiapan intensif 

bersama para pengiring, yang terdiri dari: piano, violin 1, violin 2, viola, 

cello, fluit, klarinet, dan gitar. Penyaji berlatih di setiap minggu bersama 

pengiring dengan jadwal yang sudah diatur di setiap minggunya hingga saat 

mendekati hari pelaksanaan resital. Selain itu, penyaji juga berlatih mandiri 

secara intensif di bawah arahan dosen pembimbing 

 Sembari melakukan persiapan secara materi, penyaji juga mulai 

mempersiapkan dalam hal pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut 

terdiri dari: ketua sekaligus seksi acara, publikasi, dokumentasi, seksi 

perlengkapan sekaligus dekorasi, seksi konsumsi, seksi penerima tamu, 

narator sekaligus pembawa acara. Penyaji memutuskan untuk merangkapkan 

beberapa seksi dalam panitia agar tidak terlalu banyak orang dalam 

kepanitiaan, sehingga koordinasi lebih mudah dilakukan. Namun, terjadi 

kesalahan pada pengorganisasian ini yaitu pelaksanaan rapat koordinasi yang 

terlambat, yakni satu minggu menjelang pelaksanaan resital. Sebelum rapat 

koordinasi, panitia hanya melakukan koordinasi secara terpisah, tidak dalam 

rapat bersama. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan persiapan yang 

kurang terkontrol. 

  

B. Pelaksanaan Resital 

Resital vokal ”Voice of Nature” dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 April 

2015 di Recital Hall Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas Kristen Satya 

Wacana, Salatiga. Konser berlangsung pada pukul 19.15 - 20.30 WIB. Dalam 
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konser ini, penyaji menampilkan 15 lagu dari era Barok, Romantik, dan Abad 

ke-20. Konser dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Di antara 

pergantian sesi tersebut terdapat jeda selama 10 menit. 

       Sesi pertama diawali dengan ucapan selamat datang kepada para 

penonton dan dosen penguji, kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan. 

Setelah itu, pembawa acara membacakan biografi penyaji dan narasi lagu 

pertama dan kedua, kemudian penyaji menampilkan 6 lagu di sesi ini. Total 

durasi pada sesi 1 adalah 25 menit. Setelah sesi pertama selesai, dilanjutkan 

dengan jeda 10 menit. 

Setelah waktu jeda selesai, pembawa acara kembali melanjutkan acara 

masuk sesi kedua. Pada sesi ini, penyaji menampilkan 9 lagu. Kemudian, 

penyaji mengucapkan ucapan terimakasih kepada para penonton yang telah 

hadir serta pemberian kenang-kenangan kepada dosen pembimbing dan dosen 

penguji. Setelah itu, resital ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak 

Poedji Soesilo. Total durasi sesi kedua ini adalah 44 menit. Terdapat jeda 10 

menit saat pergantian sesi 1 dan sesi 2. 

 Penyajian musik ditampilkan dengan format iringan yang beragam dan 

menyuguhkan berbagai nuansa dari lagu yang ditampilkan, sehingga 

membuat pertunjukan tidak monoton. Sebuah narasi yang bersambung 

dibacakan setiap pergantian lagu membuat penonton dapat menikmati dan 

mengikuti alur penyajian musiknya. Pengaturan dekorasi yang baik 

menunjang konser yang bertema alam ini menjadi semakin hidup.  

Resital ini mendapatkan sambutan yang baik dari penonton yang hadir. 

Para penonton memberikan komentar baik serta beberapa kritik dan saran atas 

berlangsungnya konser ini. Namun, sebagian besar penonton merasa terhibur 

akan penyajian yang diberikan. Konser ini dihadiri oleh 150 orang penonton, 

yang terdiri dari keluarga, sivitas UKSW, Komunitas Semarang Music 

Society, Komunitas Cah Semarang, teman-teman SMA, dan murid penyaji 

beserta keluarga. Konser ini menggunakan tiket reservasi. Namun, karena 

hujan, tamu yang sudah memesan tiket reservasi pada akhirnya banyak yang 

tidak hadir. 
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C. Alur Konser 

       Alur penyajian dalam resital vokal ini diawali dengan rasa bahagia, 

kemudian sedih, dan pada akhirnya kembali bahagia. Narasi yang dibacakan 

oleh narator dipergunakan untuk membantu alur penyajian. Dengan alur 

penyajian ini, para pendengar diharapkan dapat memahami makna dan isi 

lagu yang akan dinyanyikan dengan lebih baik. Berikut adalah narasi yang 

digunakan: 

 

“A Solis Ortu” & “Flammende Rose, Zierde der Erden” 

Dari langit Engkau menyapa lewat hangat sang cahaya 

Dari bumi Engkau berkata lewat indahnya sang karya 

Tak henti ku sampaikan kagumku 

Tak lelah ku senandungkan syukurku 

Sungguh, tak satupun terluput dari tegunku 

Tuhan penciptaku 

 

“La Capinera” 

Suaramu menyenangkanku 

Suaramu menggerakkanku 

Mari kita bernyanyi bersama 

Kita nyanyikan lagu cinta 

 

“Meninggalkan Kandang” 

Aku adalah aku! 

Mengapa aku harus menjadi dia atau kamu? 

Mengapa aku harus tunduk pada belenggu? 

Ah! Tunggu saja!  

Jika ada waktu, aku akan lari dari si belenggu! 
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“Hujan di Jendela” & “Tidurlah Intan” 

Hai kekasih, 

Ku lihat embun yang menggantung 

Ku lihat asap yang mengepul 

Ku lihat titik hujan yang jatuh 

Tak kau lihatkah itu?  

Satu hari terindah telah lewat 

Tinggal kini kurasakan bekasnya 

 

Kekasih, 

Lihatlah intan yang tersenyum dalam bahagia 

Lihatlah intan yang tertawa saat bersuka 

Tak kuasa kumelihatnya tanpa mengenangmu 

 

“In The Winter Wild” 

Siapakah yang kini lupa mengagumi Sang Pencipta? 

Saat alam bersuka cita dalam damaiNya, 

Saat burung-burung tenang merenungkan gelombang senja 

 

“The Flower Duet” 

Kita tak sama tapi kita bisa hidup bersama, seharusnya... 

Kita berbeda cerita tapi kita bisa merajutnya, seharusnya... 

Ya, aku tahu itu semua tak hanya seharusnya 

Tapi salahkah aku jika aku terhenyak dalam khawatirku? 

 

“The Sea Bird”, “Moonlight”, & “By the Sea” 

Ku lihat maut menyerang bagai gulungan ombak yang siap menghanyutkan 

Ku lihat kematian bersanding dengan gelap yang tak terelakkan 

Ku lihat kesedihan berkawan dengan air mata yang tak terusapkan 

Tapi, cahaya apa yang kemilaunya mengintip dari balik angkasa? 

Ia bagai sedikit memberi nafas di dadaku yang sesak 
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Gemerlapan cahaya dan kebahagiaan semu yang mempesonaku 

Tunggu, jangan tinggalkan aku 

Mengapa engkau terlalu cepat berlari merenggut harapku! 

 

“Ständchen” & “In der Ferne” 

Kekasihku, dengarkah engkau nyanyian rinduku? 

Nada-nada sedih nan manis penantianku; 

Melodi perih yang tak putus akan risauku; 

Senandung permohonan agar engkau datang kepadaku 

 

“Das Fischermädchen” 

Rinduku tak terbendung 

Ratapku tak berujung 

Tangisku terus menggantung 

Sudahlah, ini cukup sebagai deritaku 

Biarkan ku memulai kisah baru 

Dengan dirimu yang memberi senyum dan tak berlalu 

 

“The Hills Are Alive” 

Kini, ku berdiri di atas kakiku sendiri 

Bagai bukit-bukit yang menantang teriknya mentari 

Hampa dan derita tak lagi tersisa 

Hanya jiwa bahagia menatap pagi tanpa mendung dan lara 

 


