
55 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

         Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan suatu resital, yaitu : 1) teknis (tingkat penguasaan repertoar dan 

kesiapan mental dari penyaji); maupun 2) non–teknis (dukungan kepanitiaan 

yang kuat).  

Dalam mempersiapkan faktor teknis, terutama tingkat penguasaan 

repertoar, penyaji menemui beberapa kesulitan. Kesulitan penyaji dalam 

membawakan “French Suite no. 6, BWV 817” karya Johann Sebastian Bach yaitu: 

1) memunculkan karakter setiap tarian; 2) memainkan ornamen dengan baik 

supaya aliran lagu tidak terputus; dan 3) memainkan lompatan interval yang 

jauh. Kesulitan penyaji dalam membawakan ”Piano Sonata in C Major, Hob. XVI 

no. 35” karya Franz Joseph Haydn yaitu: 1) memainkan iringan triplet dengan 

rata pada movement pertama; 2) memunculkan ekspresi pada movement kedua; 

dan 3) menampilkan kontras suasana antara bagian mayor dan minor pada 

movement ketiga. Kesulitan penyaji dalam membawakan “Variations in E Major, 

sur un Air allemand” karya Frederic Chopin yaitu: 1) memainkan karya ini di 

luar kepala; 2) memunculkan karakter dari setiap variasi; dan 3) memainkan 

bagian introduksi dengan cemerlang. Kesulitan penyaji dalam membawakan 

“Danzas Argentina” karya Alberto Evaristo Ginastera yaitu: 1) memainkan karya 

ini di luar kepala; 2) memainkan pola ritmik yang rumit dengan banyak 

sinkopasi; dan 3) menjaga otot tetap rileks ketika memainkan pasase dengan 

dinamika keras.  



56 
 

 Penyaji menemui kesulitan dalam menghafal karya karena tidak terbiasa 

bermain di luar kepala. Kesulitan ini diatasi dengan menghafal secara 

struktural, termasuk menghafal harmoni dan teknik-teknik kompositoris yang 

terdapat pada masing-masing bagian. 

   

B. Saran 

 Untuk dapat menyajikan resital dengan baik, seorang penyaji harus benar-

benar menguasai ketrampilan teknik dan interpretasi dari repertoar yang akan 

dimainkan. Penyaji bisa mendapatkan ketrampilan teknis dengan latihan yang 

cukup dan efektif. Interpretasi lagu bisa didapatkan dengan beberapa cara, 

yaitu: 1) mencari referensi tentang karakter tiap periode musik dan karakter 

jenis musik yang akan dibawakan; dan 2) mengimajinasikan suasana yang 

sesuai dengan karya yang akan dimainkan. Sebagai evaluasi latihan, 

disarankan untuk merekam repertoar yang akan dibawakan sehingga dapat 

diketahui bagian mana yang harus diperbaiki. Proses evaluasi latihan dengan 

rekaman membuat latihan lebih efektif dan menghemat waktu. Penyaji dapat 

melaksanakan gladi bersih dengan memakai kostum pentas sehingga dapat 

diketahui apakah kostum tersebut mengganggu permainan atau tidak.  

  

 

 

 

 

 

 

 




