
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Tema Resital dan Pemilihan Repertoar 

Kecintaan dalam menyanyi menjadikan tema resital kali ini berjudul 

“D’Amore Voce Cantano”. Menurut Italian Dictonary kata “D’Amore” berarti 

pecinta, “Voce” berarti Suara, “Cantano” berarti nyanyian. Inilah yang 

melatarbelakangi penulis dalam menentukan tema dan memilih repertoar-

repertoar yang akan disajikan pada resital vokal. Repertoar yang dipilih memiliki 

berbagai makna tentang suka cita, impian, kekecewaan, keterpurukan, tangisan, 

kerinduan, kembali kepada Tuhan, bahagia, kejujuran, keajaiban, keindahan, dan 

cinta. Periode repertoar yang dipilih meliputi tiga jaman yaitu: 

1. Renaisance 

2. Baroque 

3. Romantic 

Berikut ini adalah paparan repertoar yang akan disajikan dalam resital 

berjudul “D’Amore Voce Cantano”. 

Repertoar pertama dan kedua adalah karya dari Antonio Vivaldi (1678-

1741) yaitu “Laudate” dan “Sit Nonem”. Kedua komposisi ini merupakan 

rangkaian lagu liturgy ibadah “Laudate Pueri” PSALM 112. 

Repertoar ketiga adalah . “Ah! Je Veux Vivre ” komposisi ini merupakan 

karya dari Charles Francois Gounod(1818-1893) dan libretto dari Jules Barbier 

dan Michele Carre. Dinyanyikan dengan bahasa Perancis. Karya ini merupakan 

salah satu lagu opera Romeo Et Juliette dan diperankan oleh karakter Juliette 

(soprano).  

Repertoar keempat adalah karya Jhon Dowland (1563-1626) berjudul “Flow 

My Tears” (Renaisance) yang dinyanyikan dengan bahasa Inggris, menceritakan 

tentang kedukaan dan kekecewaan yang sangat mendalam, marah pada 

lingkungan dan keadaan yang ada, tersakiti tanpa tahu apa-apa, rasa putus asa 
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yang berulang-ulang, hanya menutup diri dan berdoa kepada Tuhan agar tidak 

terhanyut dalam kesesatan. Jhon Dowloand berada antara dua jaman yaitu 

Renaisance dan Baroque, tetapi dalam karyanya yang berjudul “Flow My Tears” 

mempunyai gaya Renaisance. 

Repertoar kelima adalah “Apres un reve” karya Gabriel Faure (1857-1924). 

komposisi ini berbentuk puisi dan dinyayikan dengan bahasa Prancis, bercerita 

tentang seseorang yang mempunyai kerinduan mendalam akan cintanya, 

kemudian mimpi malam membawanya bertemu dengan orang yang dicintanya, 

rasa bahagiapun datang kemudian ada sekilas cahaya terang membangunkanya 

dalam mimpi. Ia pun kecewa dan terus memanggil mimpi misterius itu kembali 

datang. 

Repertoar keenam adalah komposisi karya Antonio Vivaldi (1678-1741) 

berjudul “T’intendo Si Mio Cor” (Baroque), dinyanyikan dengan bahasa Italy. 

Repertoar ini berbentuk Cantata per soprano e basso continuo RV 668, bercerita 

tentang  seseorang yang sedang menyampaikan pesan kepada orang yang 

dicintainya bahwa jangan menghianati perasaannya dan ia akan mencintainya 

dengan  rasa pengertian, rasa percaya, meyakinkan pada orang yang dicintainya 

harus tetap yakin dan terus bertumbuh. Komposisi berjudul “T’intendo Si Mio 

Cor” terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama Andante, bagian kedua Recitativo, 

dan bagian ketiga Allegro non molto. 

Repertoar ketujuh adalah “Mesicku Na Nebi Hlubokem” yang terdapat pada 

opera Rusalka  (ru’salka )  Op. 114, karya Opera kesembilan dari Antonín Dvořák 

(1841-1904) yaitu bercerita tentang legenda mitologi, seorang bidadari air 

bernama Rusalka yang jatuh cinta kepada manusia, ia seorang pangeran. Antonín 

Dvořák menggunakan libretto Jaroslav Kvapil (1868-1950), berdasarkan cerita 

legenda yang ditulis oleh Karel Jaromír Erben dan Božena Němcová. Lagu 

Romantik berjudul "Měsíčku na nebi hlubokém" dinyanyikan dengan bahasa 

Ceko/Czech dan perankan oleh karakter bernama Rusalka (soprano). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Jaromír_Erben
http://en.wikipedia.org/wiki/Božena_Němcová
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Komposisi kedelapan adalah “Vocalise” komposisi karya Sergei 

Rachmaninoff (1873-1943). “Vocalise” adalah versi asli dari kumpulan 14 lagu 

yang dikerjakan oleh Rachmaninoff 1910 dan disempurnakan pada 

1912. “Vocalise” merupakan repertoar jaman Romantik yang sangat populer, 

keindahan harmoninya begitu menghipnotis dan mengandung suatu pesan yang 

jelas bahwa musik adalah menyampaikan sesuatu yang indah. 

Repertoar kesembilan adalah “Vissi D’arte” karya Giacomo Puccini (1858-

1924), Giuseppe Giagosa (1847-1906) dan libretto Luigi Illica (1857-1919). 

Repertoar ini terdapat dalam opera Tosca, dinyanyikan dengan bahasa Italy dan 

diperankan oleh karakter  sopran bernama Floria Tosca. 

Komposisi kesepuluh yang akan dinyayikan adalah “Il Bacio” 1863. Il 

Bacio, merupakan karya Romantik yang dibuat oleh Luigi Arditi (1822-1903), 

dan teks Gottardo Aldighieri
1
. Komposisi ini adalah salah satu lagu dari buku The 

Dream Of Home, dinyanyikan oleh karakter Sopran dengan bahasa Italy. 

Komposisi ini didedikasikan untuk seorang wanita bernama Marietta Piccolomini. 

Il Bacio yang berarti “Sebuah Ciuman” merupakan komposisi vocal berbentuk 

Waltz yang dibuat pada 1858.
2
 

 

B. Tujuan Resital 

Memberi pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pengaruh musik 

dalam kehidupan dan mendedikasikan sajian musik vokal dari berbagai periode 

kepada masyarakat.  

 

 

                                                           
1
 http://www.ipasource.com/poet/a/aldighieri-gottardo-1824-1906/il-bacio.html 

2
https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Arditi 

 

 

http://www.ipasource.com/poet/a/aldighieri-gottardo-1824-1906/il-bacio.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Arditi
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C. Manfaat Resital 

1. Menerapkan pengetahuan tentang gaya bernyanyi sesuai dengan karya 

komponis menurut periode sejarah musik vokal. 

2. Menerapkan teknik-teknik vokal dengan baik yang diperoleh selama kuliah. 

3. Menyampaikan pesan positif lewat repertoar-repertoar yang dinyanyikan. 

 

D. Daftar Repertoar 

Sesi I 

1. “Laudate” Antonio Vivaldi 

2.  “Sit Nonem” Antonio Vivaldi 

3. “Je Veux Vivre” Charles Gonoud 

4. “Flow My Tears”Jhon Dowland 

5. “Apres Un Reve” Gabriel Faure 

Sesi II 

6. “T’intendo Si Mio Cor” Antonio Vivaldi 

7. “Mesicku Na Nebi Hlubokem” Antoni Dvorak 

8. “Vocalise” Sergei Rachmaninoff 

9. “Vissi D’arte”Giacomo Puccini 

10. “Il Bacio” Luigi Arditi 

 

E. Pelaksanaan Resital  

1. Waktu    :    Jumat, 7 Agustus 2015 

2. Tempat   :    Reictal Hall Fakultas Seni Pertunjukan UKSW 

3. Metode Pelaksanaan  :  

Resital akan dimulai jam 19.00 dengan doa. Kemudian langsung dimulai sesi 

1, yang menyanyikan repertoar bernuansa sukacita, kesedihan, permohonan, 

dan kerinduan. Setelah selesai, jeda istirahat 15 menit. Acara dilanjutkan 

dalam sesi 2, dalam sesi ini bernuansa doa, keteguhan, keindahan, dan cinta. 
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4. Tim Musik  

Pianis : Stefani Halim  

Pianis : Nirai Kristiana S.Sn.,M.A. 

Cellist : Angela Sande Lilingan  

Gitaris : Satya Kumala Dhatu  

5. Pengorganisasian 

Ketua     : Maria Theresiana Angela 

Sie Acara     : Ribca Adriana Ruth Kawengian   

Seksi Soundsistem     : Benidictus Candra 

Seksi dekorasi     : Dani Triasdi 

Seksi publikasi dan dokumentasi : Tri Hari Pamungkas 

Seksi perlengkapan     : Imam Dwi W 

Usher     : Michelle Audry Chintanie 

    

 

 

 

 

 

 

 


