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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Persiapan Resital 

Resital gitar ini mulai dipersiapkan sejak Juli 2018. Persiapan dan 

pelatihan materi repertoar sudah dimulai sejak 2015. Pada matakuliah Resital 

1, 2, dan 3 penyaji juga menampilkan beberapa repertoar untuk melatih mental 

dan persiapan materi. Pada awal Agustus 2018 hingga pelaksanaan konser, 

penyaji melatih kesiapan mental dengan berlatih mandiri di  ruang  kelas,  

depan  Gedung  D,  maupun  di  ruang  Resital  Hall  UKSW. Selama persiapan 

ini, penyaji mendapat masukan dari dosen pembimbing dalam hal 

menginterpretasikan materi repertoar yang akan ditampilkan. 

Bersamaan dengan mempersiapkan materi, penyaji juga mulai 

mempersiapkan  panitia untuk tugas akhir resital ini. Panitia tersebut terdiri 

dari teman-teman program studi Seni Musik. Mereka yang dipercayai sebagai 

panitia dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya sesuai job description-

nya. 

 

B. Pelaksanaan Resital 

Resital gitar “KANTHI LAKU” dilaksanakan pada Senin, 1 April 2019 

di Resital Hall Program Studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Konser berlangsung pada pukul 

18.30-20.30 WIB, karena keterlambatan dosen penguji sehingga konser harus 

terlambat 30 menit. Pada konser ini penyaji menampilkan 10 repertoar dari 

era Renaisans, Barok, Klasik, Romantik, dan Flamenco. Konser dibagi 

menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Pada sesi pertama, penyaji 

menampilkan lima repertoar. Setelah sesi pertama terdapat jeda 10 menit 

untuk penyaji beristirahat. Sesi kedua penyaji menampilkan lima repertoar 

terakhir. 
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Sesi pertama diawali dengan pembukaan yaitu pengantar dari pembawa 

acara dan doa pembuka  oleh Bapak Poedji Soesila. Pembawa acara 

membacakan biografi penyaji oleh pembawa acara dan mempersilahkan  

penyaji naik ke atas panggung. Penyaji menampilkan lima repertoar di sesi 

pertama, setiap pergantian repertoar pembawa  acara  membacakan  sinopsis  

repertoar  tersebut.  Hal ini bertujuan agar penyaji dapat mengambil waktu 

sejenak untuk merilekskan fisik dan mempersiapkan konsentrasi untuk 

repertoar selanjutnya. Total durasi waktu sesi pertama adalah 30 menit. Setelah 

sesi pertama selesai dilanjutkan dengan jeda 10 menit. 

Sesi kedua penyaji menampilkan lima repertoar dan dua buah encore 

yaitu permainan gitar oleh Moses (murid penyaji) dan duet penyaji dengan 

Bapak Poedji Soesila. Akhir resital penyaji menyampaikan ucapan terima 

kasih dan pemberian cinderamata kepada orang tua, dosen pembimbing, dan 

dosen penguji. Resital ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Agastya 

Rama Listya. Pada sesi kedua ini durasi konser adalah 90  menit. 

 


