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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Resital Tugas Akhir “Kanthi Laku” di Resital Hall Prodi 

Seni Musik UKSW telah berlangsung. Banyak sekali hal yang dijumpai 

sepanjang persiapan hingga pelaksanaannya. Beberapa hal yang mendukung 

dalam persiapan dan pelaksanaan, yakni dari segi repertoar dapat dijumpai 

kemudahan serta kelancaran dalam mempersiapkannya. Hal ini dimungkinkan 

karena persiapan pemilihan sudah dimulai sejak jauh hari yakni pada bulan Juni 

2018. Sementara hambatan yang dijumpai adalah dalam pelaksanaan resital, 

yakni semestinya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 terpaksa diundur 

karena penulis mendadak menderita sakit dan harus opname di rumah sakit. 

Akhirnya, pelaksanaan resital yang tertunda dapat dilangsungkan pada Senin, 

6 April 2019. 

Selain persiapan teknis penyajian, sisi kepanitiaan merupakan 

pendukung penting dalam persiapan dan pelaksanaan resital. Peran kepanitiaan 

membantu menjamin kelangsungan pelaksanaan resital agar dapat berjalan 

dengan baik dan lancar, terutama dalam hal tata pangung, tata suara serta 

perekaman audio visual, dan tata cahaya. Pada kenyataannya, pelaksanaan 

resital di atas panggung tidak sesuai harapan penyaji. Beberapa repertoar yang 

dimainkan, terutama di sesi pertama, terdapat bagian yang kurang lancar. Hal 

ini diakibatkan oleh kurangnyaa persiapan mental dan emosi yang tidak stabil, 

sehingga mengganggu konsentrasi serta penguasaan panggung. Selain itu, 

pengalaman tampil secara solo di atas panggung dan memainkan beberapa 

repertoar sekaligus merupakan pengalaman pertama, sehingga situasi tersebut 

cukup menjadi tekanan mental bagi penyaji. 
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B. Saran 

Bagi teman-teman program studi Seni Musik yang mengambil konsentasi 

Penyajian Musik, Resital Tugas Akhir sebaiknya dipersiapan sejak awal 

perkuliahan. Hal ini akan memudahkan kita dalam mempersiapkan repertoar 

yang akan digunakan untuk Tugas Akhir. Selain itu, data-data yang berkaitan 

dengan resital, yakni sejarah literature repertoar, composer repertoar juga  

perlu  dipersiapkan pada saat mengikuti matakuliah yang relevan. Konsep yang 

matang dalam persiapan resital harus jelas dan disesuaikan dengan repertoar 

yang dibawakan. 

Kerjasama antara penyaji dan panitia resital harus dibangun dengan baik, 

agar  resital  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  tanpa  hambatan. 
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