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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Repertoar 

Resital adalah bentuk tugas akhir bagi mahasiswa seni musik yang 

mengambil konsentrasi penyaji, resital digelar dengan melaksanakan konser 

tunggal sesuai instrumen yang dibidangi, dalam laporan ini penulis akan 

memaparkan gambaran pelaksanaan resital vokal dan tujuan diadakannya 

resital ini. 

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi penulis dalam memilih karya 

yang akan disajikan pada resital vokal tunggal ini, yaitu tema, periode musik, 

dan keberagaman bahasa. Alasan yang pertama berdasarkan tema Resital vokal 

ini berjudul “A Quest To Remember”, yang artinya sebuah perjalanan pencarian 

jati diri dalam proses bernyanyi yang patut untuk dikenang. Alasan penulis 

mengambil judul tersebut untuk menggambarkan perjalanan pribadi penulis 

dalam bermusik khususnya dalam hal bernyanyi yang melewati berbagai 

proses, kadang mengalami masa-masa sulit yang merupakan bagian dari proses 

bermusik penulis. Alasan kedua, periode musik. Periode musik yang akan 

ditampilkan adalah Klasik, Romantik dan Moderen. Alasan ketiga, berdasarkan 

keberagaman bahasa yang meliputi bahasa Jerman, Perancis, Italia dan 

Indonesia. 

Berikut ini adalah paparan repertoar yang akan disajikan dalam resital 

yang berjudul “A Quest To Remember”. Resital diawali dengan komposisi “Ah 

Mio Cor” karya dari Giorgio Federico Handel merupakan repertoar lieder 

Jerman yang berasal dari opera Alcina yang bercerita tentang pengakuan cinta 

Alcina kepada Ruggiero. Frase vokalnya pendek, menggambarkan detak 

jantung dan tetesan air mata. Karya ini merupakan karya yang dipelajari 

penulis pada awal penulis belajar vokal di Program Studi Seni Musik. 

Repertoar kedua pada sesi pertama adalah “Desaku” karya Ibenzani 

Usman karya ini menggambarkan tentang kehidupan di desa yang rukun dan 

sejahtera, namun tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai masa 
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depan yang lebih baik. Karya ini berkaitan dengan asal penulis yang berasal 

dari desa. 

Repertoar ketiga pada sesi pertama adalah “Dalla Sua Pace” yang 

merupakan  karya dari Wolfgang Amadeus Mozart. Komposisi ini merupakan 

bagian dari Opera “Don Giovanni” yang memperkenalkan karakter Don 

Ottavio. Lagu ini menggambarkan perasaan Don Ottavio kepada Donna Anna 

yang kadang memunculkan rasa emosioal yang tinggi, dan lagu ini juga 

menggambarkan rasa suka itu yang kemudian menjadi cinta. Karya ini sebagai 

penggambaran perkembangan penulis dalam belajar vokal 

Repertoar keempat pada sesi pertama adalah “Die Mainacht” karya 

Johanes Brams. Penulis syair lagu ini adalah Ludwig Heinrich Christoph Hölty.  

Komposisi  ini menggambarkan kesedihan seseorang ketika suasana malam. 

Dia merindukan seseorang yang tidak dia ketahui keberadaannya. 

Repertoar terakhir yang akan dinyanyikan pada sesi pertama adalah 

“Winterlied” karya Felix Mendelsohnn karya ini diadaptasi dari puisi Ludwig 

Heinrich Christoph Hölty. Karya ini menggambarkan seorang anak yang ingin 

pergi ke hutan untuk mencari adiknya, walaupun sang  ibu melarang karena 

diluar sedang turun salju sang anak tetap bersikeras untuk pergi. Tapi setelah 

anak itu pergi dia tidak pernah kembali. 

Sesi kedua akan di buka dengan Repertoar “A Dream of Paradise” karya 

Hamilton Gray. Komposisi ini menceritakan tentang mimpi seorang penyanyi 

yang melihat hiruk-pikuk perselisihan, penderitaan, tangisan anak kecil dan 

kesedihan yang terjadi di bumi. Sang penyanyi berdoa kepada Bapa di Surga 

untuk mengirimkan cahaya kasihNya bagi manusia. 

Repertoar kedua pada sesi kedua adalah “Ständchen” karya Franz 

Schubert. Karya ini merupakan komposisi Lieder Jerman yang puitis dan 

menarik untuk ditampilkan karena memiliki notasi yang mendayu-dayu yang 

sarat dengan perasaan cinta. Karya ini menceritakan tentang perasaan rindu 

kepada kekasih1.  

                                                
1 V Saya and R. Walters, The Lieder Anthology High Voce Ed. (Winconsin:Hal 

Leonard, 2003),28 
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Repertoar ketiga pada sesi kedua adalah “Una Furtiva Lagrima” dari 

Opera “L’elisir D’amor” karya Gaetano Donizetti karya ini bagian dari babak 

kedua, pada adegan kedua dari opera di atas. Aria ini dinyanyikan oleh tokoh 

Nemorino setelah dia mendapati obat yang dibeli untuk memenangkan hati 

gadis impiannya Adina. Aria ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi 

sebagai perwujudan pencapaian penulis dalam belajar vokal. Bagian akhir dari 

komposisi ini terdapat kadensa yang secara penguasaan teknik vokal memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi.  

Repertoar terakhir yang akan di bawakan pada resital vokal ini adalah 

“I’ll Walk with God” karya Nicolas Brodsky. Karya ini menjadi soundtrack 

dari film “The Student Prince”. Karya ini menggambarkan ketika kita berjalan 

bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan. Dalam setiap masalah yang 

kita hadapi Tuhan selalu ada bersama kita untuk menolong. Karya ini sekaligus 

mengungkapkan gambaran perjalanan penulis dalam bermusik tidak berjalan 

sendiri, semua karena anugerahNya. 

 

B. Tujuan Resital 

Tujuan resital ini untuk mengenang karya-karya komponis dunia, serta 

memperkenalkan karyanya kepada masyarakat pada masa kini, untuk 

menghibur masyarakat yang gemar dengan musik., serta menunjukkan 

perbedaan dan karakteristik masing-masing karya vokal dari setiap zaman. 

 

C. Manfaat Resital 

1. Bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan teknik vokal yang diperoleh 

selama kuliah. 

2. Melatih mental penulis bernyanyi solo dalam sebuah resital tunggal. 

3. Menyajikan musik dari berbagai genre dan periode kepada masyarakat 

D. Komposisi Vokal: 

SESI I: 

1.  “Ah Mio Cor” karya dari Giorgio Federico Handel 
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2. “ Desaku” karya Ibensani Usman  

3. “Dalla Sua Pace” dari Opera Don Giovani karya Wolfgang Amadeus 

Mozart 

4.  “Die Mainacht” karya Johanes Brams  

5. “Winterlied” karya Felix Mendelsonn  

SESI II: 

1. “A Dream of Paradise” karya Hamilton Gray  

2. “Ständchen” karya Franz Schubert 

3. “Una Furtiva Lagrima” dari Opera L’elisir D’amor karya Gaetano 

Donizeti 

4. “I’ll Walk with God” karya Nicolas Brodsky  

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Hari, Tanggal             : Selasa, 27 November 2018 

2. Jam                  : 18.00 - 19.30 WIB 

3. Tempat  : Recital Hall Program Studi Seni Musik, FBS,  

UKSW 

4. Metode Pelaksanaan : Resital akan dimulai pukul 18.00 WIB dan     

diperkirakan berakhir pada pukul 19.30 WIB. 

Resital dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama 

antara pukul 18.00-18.40 WIB, dengan ada jeda 

istirahat 10 menit, kemudian berlanjut ke sesi 

dua dengan perkiraan waktu antara pukul 18.50 

WIB hingga berakhir pada pukul 19.30 WIB. 

5. Pengorganisasian :  

Ketua    : Kevin Alvaro Biantoro 

Sekretaris    : Catherine Cynthia Padamara  

Bendahara   : Arielle Dana Rizkynanda  

Seksi Acara   : Silvia Widya, Suryo Kartodinoto. 

Seksi Publikasi  : Nicolas Evander  

Seksi Panggung  : Elmanoel Waskito, Alvin Marccelino 
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Seksi Perlengkapan           : Endsivan Benaya W. D, Clifford Israel G. 

Seksi Dekorasi                  : Endah Wulan Sari 

 Seksi Dokumentasi  : Mario Abraham Warow 

Kordinator Penerima Tamu : Nikolaus Kohelet 

 


