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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Persiapan Resital 

Penyaji mulai mempersiapkan ujian resital kurang lebih delapan bulan 

terhitung sejak dari bulan Mei 2019. Awal bulan penyaji mengumpulkan dan 

mempersiapkan materi (repertoar dan minus one) serta menetapkan repertoar yang 

akan dibawakan dalam ujian resital. Bulan kedua penyaji mulai mendiskusikan 

penulisan lagu dengan pembimbing resital dan mulai melakukan latihan persiapan 

dengan iringan minus one. Ada dua lagu dalam bentuk minus one dalam resital 

tersebut.  

Memasuki bulan ketiga dan keempat penyaji mulai merancang konsep resital 

sekaligus merancang anggaran untuk resital beserta latihan dengan minus one 

hingga matang. Pada bulan kelima dan keenam penyaji berlatih lagu yang akan 

dibawakan live dengan menggunakan iringan mp3 terlebih dahulu sebelum 

nantinya menggunakan format band. Memasuki bulan ketujuh penyaji mengatur 

latihan untuk lagu yang bersama band. Ada lima lagu dengan format band dalam 

resital tersebut.  

Dalam format band ini penulis berkolaborsai dengan teman-teman dari 

Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya 

Wacana. Bulan  kedelapan penyaji melakukan pembentukan organisasi yaitu Ketua 

Panitia, Publikasi, Dokumentasi, Stage Manager, Perkap dan Konsumsi. Tiga 

minggu sebelum acara konser resital ini tim publikasi mulai menyebarkan poster 

dan mengunggah pengumuman melalui media elektronik, media sosial online 

(seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter). Sehari sebelum acara,  tim Stage 

Manager dan seksi perlengkapan mulai mempersiapkan sound-out, amplifier, 

drumset dan dekorasi. 
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B. Pelaksanaan Resital 

Penyelenggaraan Resital Tugas Akhir berlangsung di Recitall Hall Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana pada Kamis, 4 Desember 2019. 

Acara dimulai tepat pada pukul 18.00 WIB, opening oleh screening, kemudian sesi 

pertama dimulai dengan repertoar “Playground” dari Fusion Stuff, Prakata dari 

penyaji, dilanjut minus one “Sight” dan “Thoughts” dari Kaz Rodriguez.  

Tiga lagu pada sesi pertama dan sesi kedua live bersama band. Sesi kedua 

dilanjut dengan repertoar “The Journey” Suradipa, “Dang Hyang Story” Dewa 

Budjana, “Freak Jack” Casiopea, dan “Higher Ground” Dave Weckl. 

 


