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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Persiapan Resital 

Persiapan resital vokal ini diawali dengan membicarakan konsep yang di 

inginkan penulis bersama dosen pembimbing, kemudian pemilihan lagu 

dengan persetujuan dosen pembimbing dengan memperhatikan keberagaman 

repertoar, tingkat kesulitan dan durasi.Penulis kemudian mencari pengiring 

serta membentuk panitia sejak September 2018 dan bersama dengan panitia 

mempersiapkan resital ini.Persiapan tersebut meliputi pematangan konsep yang 

sebelumnya sudah dibahas dan disetujui bersama dosen pembimbing, 

kemudian melakukan publikasi melalui sosial media, poster, dan MMT. 

Penyebaran poster tidak hanya dilakukan di area kampus melainkan juga 

disebar kebeberapa gereja besar yang ada di salatiga dengan melampirkan surat 

yang dibuat oleh panitia. Penulis juga melakukan pengalangan dana dengan 

menyebar proposal sponsorship  untuk meminimalisir pengeluaran dana.  

Penulis bersama dengan panitia mulai aktif menyebarkan proposal 

sponsorshipsejak bulan oktober, proposal disebarkan ke beberapa tempat yang 

memungkinkan untuk melakukan kerjasama.Penulis juga mempersiapkan 

beberapa hal non teknis seperti pembuatan kostum, souvenir, menyiapkan 

konsumsi serta menyewa jasa dokumentasi. 

Latihan untuk mempersiapkan resital ini dimulai sejak bulan Juli 2018 

meliputi penguasaan materi, teknik, mental dan bimbingan rutin dengan dosen 

pembimbing vokal. Latihan intensif dengan pianis dimulai sejak september 

 

B. Pelaksanaan Resital 

Resital Vokal “A Quest to Remember” dilaksanakan pada hari selasa 27 

November 2018 , pukul 18.00 - 19.30 di Recital Hall Program Studi Seni 

Musik, FBS, UKSW. Ada 9 komposisi vokal yang dibawakan pada resital 

ini.Komposisi tersebut diambil dari periode Barok, Klasik, Romantik dan 

Moderen.Resital dibagi menjadi 2 sesi dan diberi jeda istirahat 10 menit. 
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Sesi pertama diawali dengan pembukaan dari MC dilanjutkan dengan doa 

pembuka. Selanjutnya MC membacakan tata tertib dan profil penyaji, serta 

membacakan narasi komposisi yang akan dibawakan pada sesi pertama. Sesi 

pertama penulis membawakan lima buah komposisi 

Pada sesi kedua penulis membawakan 4 buah komposisi lalu dilanjutkan 

dengan menyampaikan ucapann terimakasih dan memberikan kenang-

kenangan dan karangan bunnga kepada dosen pembimbing, dosen penguji 

pianis dan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


