
BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN RESITAL 

 

       Penulis melakukan persiapan resital selama kurang lebih sepuluh bulan terhitung 

sejak bulan Januari 2016. Bulan pertama penulis mempersiapkan materi lagu yang 

akan dibawakan, dengan mengumpulkan repertoar maupun minus one. Penulis mulai 

mempersiapkan dua lagu pertama sebagai materi praktek mayor stick percussion VIII. 

Setelah itu penulis mulai melakukan latihan mandiri yang terstruktur selama semester 

berjalan. Bulan keempat setelah mengikuti ujian praktek mayor, penulis melanjutkan 

persiapan dengan melatih lagu ketiga dan lagu-lagu berikutnya. Memasuki bulan 

kedelapan  penulis telah menyelesaikan delapan repertoar yang akan dibawakan dan 

memulai bimbingan Tugas Akhir Resital. Selama berjalannya proses latihan mandiri, 

penulis mempunyai ide membuat sebuah film singkat yang bertujuan untuk 

menyampaikan maksud dari tema resital yang telah penulis tetapkan. Selama kurang 

lebih dua bulan penulis mulai menyusun cerita, menghubungi rekan-rekan yang akan 

berperan didalam film tersebut, menentukan lokasi dan memulai proses perekaman. 

Setelah bulan kedelapan, penulis mempersiapkan dan mengatur jadwal latihan 

repertoar yang akan dibawakan dengan format band.  

       Memasuki bulan kesembilan penulis melakukan persiapan sesuai konsep acara 

dan membentuk panitia yang akan terlibat didalam resital yaitu ketua panitia, stage 

manager, seksi acara, perlengkapan, dekorasi, publikasi, dokumentasi, multimedia 

dan konsumsi. Bulan kesepuluh, tepatnya satu minggu sebelum acara, tim publikasi 

mulai menyebarkan poster dan memberi pengumuman melalui media elektronik yaitu 

sosial media seperti Blackberry Messenger, Facebook dan Instagram. Tim dekorasi 

juga mulai mempersiapkan dekorasi sesuai dengan konsep acara. Dua hari sebelum 

acara, tim stage manager dan perlengkapan mulai mempersiapkan drumset, sound 

out, amplifier dan alat-alat pendukung lainnya. 

 



       Pelaksanaan Resital Tugas Akhir berlangsung di Recital Hall Fakultas Bahasa 

dan Seni, Progdi Seni Musik pada hari Rabu 9 November 2016. Acara dimulai pada 

pukul 19.15 WIB, dibuka oleh pembawa acara dan doa pembukaan. Sesi pertama 

dimulai dengan pemutaran film singkat yang berjudul “The Rhythm of Life” sesuai 

dengan tema resital selama kurang lebih tujuh menit. Setelah film berakhir, penulis 

langsung memainkan repertoar pertama yang berjudul “Have You”, kemudian 

dilanjutkan dengan memainkan dua repertoar lainnya (“Chary Life”, “Back In The 

Day”) dengan format minus one dan satu repertoar yang berjudul “In The Pocket” 

dengan format band. Kemudian diselingi dengan jeda selama sepuluh menit. Sesi 

kedua dimulai dengan memainkan repertoar yang berjudul “Vera Cruz Island”, 

dilanjutkan dengan repertoar yang berjudul “Almost Easy”, keduanya dengan format 

minus one dan dua lagu dengan format band yang berjudul “Lie” dan “The Best Of 

Times”. 

       Acara dapat berjalan dengan lancar dan meriah. Penonton yang hadir cukup 

banyak meskipun sebelum acara dimulai, cuaca kurang mendukung karena hujan 

deras. Kendala teknis yang terjadi selama acara adalah monitor penyaji yang tiba-tiba 

bermasalah dan acara yang dimulai tidak tepat waktu seperti yang ditetapkan di 

rundown. Namun kendala-kendala tersebut tidak mengurangi kemeriahan acara dan 

acara dapat berjalan dengan baik hingga selesai. 

 


