
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Resital adalah pertunjukkan musik untuk umum, baik vokal maupun 

instrument oleh satu atau dua penyaji (penyanyi dan pengiring), resital di 

lingkup Program Studi Seni Musik adalah tugas akhir untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Musik pada konsentrasi Penyajian Musik. Penulis merancang sebuah 

resital vokal sebagai tugas akhir dengan memilih judul O’ SerA, judul tersebut 

merupakan singkatan dari “O” yaitu Opera, “Ser” yaitu Seriosa dan “A” yaitu 

Aria. 

O’ SerA merupakan rangkaian huruf yang membentuk kata Opera, 

Seriosa dan Aria. Opera1 adalah sebuah drama dimana para pemain 

memerankan karakter mereka dengan cara bernyanyi, biasanya disertai dengan 

instrumen. Seriosa2 adalah jenis irama lagu yang dianggap serius karena 

membutuhkan teknik vokal yang tinggi dan matang dengan menggunakan 

teknik vibrasi dan pernafasan yang baik. Aria3 adalah lagu solo yang rumit, 

umumnya menggunakan iringan instrumental dan merupakan bagian dari 

Opera dan Oratorio, yang ditampilkan dalam bahasa Italia, Inggris, Jerman, 

Indonesia. Penulis memilih judul tersebut adalah berawal dari beberapa jenis 

karya yang penulis pelajari selama perkuliahan dan disajikan dalam konser. 

Bahasa dan sastra yang digunakan dalam syair karya, melodi dan harmoni yang 

mendukung penyajian karya-karya tersebut. 

Pemilihan karya yang disajikan berdasarkan kemampuan penulis yang 

telah dikembangkan selama studi. Tingkat kesulitan teknik vokal, periodisasi, 

komposer karya vokal menjadi tolok ukur dalam pemilihan repertoar. 

Periodisasi karya vokal pada resital ini meliputi Klasik, Romantik, Barok dan 

Moderen. Berikut akan dipaparkan tentang judul karya dan keterangannya.  

                                                           
1 The Facts On File Dictionary of Music, Ammer Christine, hal.269 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Drs Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, 115  
3  The Facts On File Dictionary of Music, Ammer Christine, hal.13 
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Rejoice Greatly to Zion karya George Frederic Handel yang berarti 

bersoraklah! Hai Putri Sion, merupakan bagian pertama dari oratorio Messiah 

yang digubah pada tahun 1741, lagu bertempo allegro ini membutuhkan Teknik 

pernafasan yang baik dan respon vokal yang lincah karena terdapat banyak 

penggunaan melisma pada melodinya. Selain itu penghayatan dan ekspresi 

yang baik juga sangat dibutuhkan untuk mendukung penyajian karya ini. 

Pace Pace Mio Dio karya Giuseppe Verdi merupakan aria yang 

ditampilkan dalam opera La Forza del destino. “Pace, pace mio Dio” berarti 

damai damai Tuhanku. Opera ini dibagi dalam empat adegan, lagu ini cukup 

sulit untuk dinyanyikan karena membutuhkan Teknik pernafasan yang sangat 

terkontrol dalam menyanyikan nada tinggi, terutama dibagian akhir lagu. 

Vissi D’arte Vissi D’amore karya Giacomo Puccini memiliki arti  

“hidupku untuk seni, hidupku untuk cinta”. Merupakan aria dari opera Tosca 

karya Giacomo Puccini. Mengangkat kisah tentang seorang wanita yang 

berjuang dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta keselamatan bagi 

kekasihnya. Membutuhkan teknik pernafasan dan teknik vokal yang tinggi, 

karena frase yang Panjang dan dramatis 

Vedrai Carino Karya W.A Mozart “kau akan melihat sayang” 

merupakan aria dari opera yang berjudul Don Giovanni. Opera ini terdiri dari 

2 bagian, teks ditulis oleh Lorenzo Da Ponte. Lagu Vedrai Carino di nyanyikan 

dalam adegan pertama di skenario kedua. Pada saat itu Masetto (kekasihnya 

Zerlina) datang mencari Geovanni untuk dipukuli. Dalam kejadian itu 

Geovanni menang dan Zerlina menemukan kekasihnya Masetto di tengah jalan 

dengan bekas pukulan.   

Bester Jüngling karya Wolfgang Amadeus Mozart merupakan aria yang 

dimainkan dalam opera Opera Der Schauspieldirektor, mengisahkan tentang 

seorang wanita yang menerima cinta dari seorang pemuda tapi meragukan 

apakah pemuda itu mampu menderita bersamanya. Karya ini dibuat dalam 

tempo andante dengan sukat 2/2 dan tonalitas es mayor, membutuhkan teknik 

vokal yang matang dan teknik pernafasan yang baik untuk menyanyikan nada-

nada melisma dengan tepat.  
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Batti, Batti, O Bel Maesetto merupakan Aria dalam adegan ke empat 

dari Opera Don Giovanni karya Wolfgan Amadeus Mozart, menceritakan 

tentang seoarang wanita yang bernama Zerlina yang berusaha menenangkan 

kekasihnya yang sedang cemburu untuk menyakinkanya bahwa dia tidak 

bersalah. Membutuhkan kelenturan otot dan kontrol emosi yang baik dalam 

menyanyikan karya ini, teknik vokal yang lembut menggambarkan sebuah 

rayuan tetapi tetap berbobot, dimaikan dalam sukat 4/4 dengan tempo andante 

grazioso. 

Quando Men Vo (disaat aku sedang berjalan seorang diri) merupakan 

Aria dari Opera La Boheme karya Giacomo Puccini, mengisahkan tentang 

betapa banyak orang yang mengaggumi Musetta, membutuhkan teknik vokal 

yang matang dalam menyanyikan nada-nada dengan jarak interval yang cukup 

jauh.  

Stizzoso Mio Stizzoso karya Giovanni Pergolesi merupakan Aria dari 

Intermezzo La Serva Padona (pelayan yang menjadi nyonya) yang diperankan 

oleh seorang tokoh yang bernama Serpina dengan suara sopran. Dalam 

penampilan karya ini, dibutuhkan teknik dan gaya bernyanyi yang lincah untuk 

mengekspresikan kelicikan/kecerdika Seprina yang menawarkan dirinya 

menjadi istri dari Umberto.  

Meninggalkan Kandang merupakan  karya Ananda Sukarlan, dalam 

membawakan lagu ini, penyanyi dituntut untuk bisa bernyanyi dengan 

ekspresif, diperlukan ketegasan yang lebih dalam menyanyikan lagu ini. 

Penyanyi dan pianis harus saling berkoordinasi dengan baik karena ritme 

antara vokal dan piano selalu bergantian. 

Renungan di Makam Pahlawan karya Binsar Sitompul merupakan 

pertama fragmen dari trilogi. Struktur karya ini terdiri dari resitatif A A’. setiap 

bagian memiliki satu motif utama pada frase selanjutnya. Dinyanyikan dengan 

ekspresi yang sedih menggambarkan kesedihan tokoh yang ditinggal mati oleh 

suaminya akibat gugur di medan perang. 
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       Kisah Mawar di Malam Hari karya Iskandar, menggunakan sukat 4\4 

dalam tonalitas Ges mayor, struktur musiknya A B A’. Lagu ini menggunakan 

tempo Lamentoso, merupakan karya untuk vokal dengan iringan piano.  

 

B. Tujuan Resital 

Tujuan dari resital ini adalah sebagai sarana untuk mengenalkan dan 

mengapresiasi repertoar para komposer Opera, Seriosa, dan Aria, sekaligus 

mewujudkan rasa syukur penulis kepada Tuhan melalui karya musik yang 

disajikan baik karya sakral maupun sekuler. 

 

C. Manfaat Resital 

Pelaksanaan resital vokal O’SerA ini dapat bermanfaat bagi penyaji dan 

mahasiswa Prodi Seni Musik terutama mayor vokal, sebagai media 

pembelajaran dan memberi pengalaman dalam pementasan. Bermanfaat 

sebagai salah satu sarana hiburan yang bermutu bagi masyarakat pencinta 

musik. 

 

D. Daftar Repertoar 

1. Rejoice Greatly to Zion from Oratorio Messiah (G.F.Handel) 

2. Kisah Mawar di Malam Hari (Iskandar/Mochtar Embut) 

3. Vissi D’arte Vissi D’amore from Opera Tosca (G.Puccini) 

4. Renungan di Makam Pahlawan (Binsar Sitompul) 

5. Pace,Pace,Mio Dio! from Opera La Forza del Destino (G. Verdi) 

6. Meninggalkan kandang (Ananda Sukarlan) 

7. Besster Jüngling from Opera Der Schauspieldirektor (W.A Mozart) 

8. Vedrai Carino from Opera Don Giovanni (W.A Mozart) 

9. Batti, Batti, O Bel Masetto from Opera Don Giovanni (W.A Mozart) 

10. Quando Men Vo from Opera La Bohème (Giacomo Puccini) 

11. Stizzoso Mio Stizzoso from Opera La Serva Padrona (Giovanni 

Pergolesi)   

E. Rancangan Resital 
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1. Waktu dan Tempat 

Resital vokal ini dilaksanakan pada 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 10 Juli 2019 

Pukul : 18.00-19.30 

Tempat : Resital Hall UKSW 

 

2. Metode Pelaksanaan 

17.30-18.00 : Pintu resital dibuka  

18.00-18.10 : Pembukaan 

 18.10-18.30 : Sesi I 

18.30-18.40 : Istirahat  

18.40-19.10 : Sesi II 

19.10-19.30 : Ucapan terima kasih dan doa penutup. 

 

3. Pengorganisasian  

Ketua  :    Dinda Yana Charita  Choeldahono 

 Sekretaris :    Katerina Fieschi Restu Rintoningtyas 

Bendahara         :    Risma Dwi Masira  

Seksi Acara         :    Josefina Setia Widanti 

Seksi Dekorasi         :    Cindy Paula Sekarwangi 

Perekap         :    Clifford Israel Gosal,  

          Sepnaht Yambres Leunupun 

Petugas Sound        :    Samuel Evan Natanael Tambunan 

Seksi Publikasi & Dokumentasi  :    Sandy.N. Rudamaga,  Albert Dwi   

Setiyawan 

Seksi Konsumsi        :    Dhinny.M.Manumpi
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