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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Resital merupakan tugas akhir perkuliahan yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi penyajian musik sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Musik. Ujian praktik instrumen mayor akan 

dikemas dalam bentuk konser dan disaksikan oleh khalayak umum. 

 Resital akhir ini berjudul “Avenir” yang memiliki arti “masa depan” 

dalam bahasa Perancis
1
. Penulis memilih “Avenir” sebagai judul  sebab resital  

ini bukanlah akhir bagi penulis, melainkan  permulaan dari masa  yang akan 

datang. Masa depan yang dimaksud bukanlah semata-mata tentang waktu, 

tetapi juga proses. Proses yang  dimaksud  adalah bertambahnya pengetahuan 

dan keterampilan penulis sebagai seorang penyaji, khususnya dalam 

memainkan instrumen biola.  Repertoar yang akan digunakan merupakan 

materi perkuliahan yang telah dipelajari selama ini. Pemilihan repertoar 

ditentukan berdasarkan periodisasi dan tingkat kesulitan karya. 

 Karya musik yang akan ditampilkan pada resital ini disusun 

berdasarkan periodisasi musik, dimulai dari periode Barok dan berakhir pada 

periode Romantik. Dari periode Barok, penulis akan memainkan karya dari J. 

S. Bach; periode Klasik akan diwakili oleh karya dari W. A. Mozart; dan dari 

periode Romantik penulis akan memainkan karya dari Ludwig van 

Beethoven, J. B. Accolay, Niccolo Paganini dan Jules Massenet. 

  

                                                           
1 Lefort, Frank dan Fatmawati, Isma, Kamus Besar Bahasa Perancis. (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2010) 
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B. Tujuan 

 Resital biola ini dilakukan untuk memperkenalkan repertoar biola 

tingkat menengah lanjut kepada masyarakat dan memperluas wawasan, 

pengalaman, dan keterampilan penulis. 

 

C. Manfaat 

Resital ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tiga pihak, yaitu bagi 

penulis, masyarakat, serta Program Studi (Prodi) Seni Musik. Pertama, 

melalui resital ini penulis berharap: 1) dapat menambah pengalaman tampil di 

depan publik; 2) dapat mengaplikasikan ilmu manajemen seni dalam 

mengelola pertunjukan; 3) menumbuhkan rasa percaya diri. Kedua,  resital ini 

diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat umum terhadap 

repertoar Klasik untuk biola. Ketiga, diharapkan repertoar yang dimainkan 

dapatmemperkaya referensi repertoar Klasik bagi mahasiswa prodi Seni 

Musik khususnya untuk mahasiswa konsentrasi penyaji dengan instrumen 

mayor biola. 

. 

D. Daftar Repertoar 

1. Gigue, Partita III karya J. S. Bach 

2. Violin Concerto No.03, K. 216: 1st Movement karya W. A. Mozart 

3. Sonata No.05 in F Major, Op.24 “Spring”: 1st Movement karya Ludwig 

van Beethoven 

4. Concerto in A Minor: 1st Movement karya J. B. Accolay 

5. Meditation from Thais karya Jules Massenet 

6. Cantabile karya Niccolo Paganini 

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu   : Jumat, 2 Agustus 2019 

2. Tempat  : Recital Hall, UKSW 

3. Metode pelaksanaan : Resital akan dipandu oleh seorang pembawa acara 

dan diawali dengan doa pembukaan.  Resital terdiri dari dua sesi, sesi 
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pertama akan dimulai pada pukul 18.10 WIB dengan tiga repertoar dari 

periode Barok hingga Romantik,  lalu disisipi dengan istirahat selama 15 

menit. Pada sesi kedua, penulis akan memainkan tiga repertoar dari 

periode Romantik. Resital akan diakhiri dengan doa penutup. 

 

F. Perorganisasian 

Ketua Panitia : Ulrich Setya Ambara 

Sie Dekorasi : Cindy Paula Sekarwangi 

Penerima tamu : Risma Dwi Masira, Tiara Putri Kristi, Endah 

Wulan Sari, Hema Yuvati Chandra, Josefina Setia 

Widanti  

Lighting : Franciscus Nico Kumalahadi 

Sie Konsumsi : Yemima Kurniasari Domikus 

Sie Dokumentasi : Gabriel Setyoadi Iswanto 

Audio Recorder : Samuel Evan Natanael Tambunan 

MC : Chytara Denis Gresya 


