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A.A.A.A. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Dalam perencanakan resital ini, penyaji melakukannya dengan cara

mengumpulkan repertoar-repertoar yang sudah ada, lalu menyusunnya dan

mencari tema yang sesuai, yaitu “Invictus”, yang memiliki arti tidak terkuasai.

Penyaji memaknainya sebagai moto hidup untuk tidak berputus asa dan tetap

teguh menghadapi hidup dengan segala tantangannya. Repertoar yang

dinyanyikan dalam resital ini adalah sebagai simbol pemaknaan dari kisah

hidup yang telah dijalani oleh penyaji. Erlkönig, repertoar ini sebagai simbol

bahwa dalam hidup akan ada banyak hal yang tidak kita ketahui, dan kita akan

selalu takut kepada hal yang tidak kita ketahui. Amarilli Mia Bella, sebagai

pemaknaan bahwa cinta memberikan harapan untuk menuntun langkah

menghapadi ketidakpastian. Vous qui faites l’endormie sebagai perwujudan

dari emosi manusia yang seringkali tergoda untuk mengambil jalan pintas,

namun dengan cara yang tidak baik. The Trumpet Shall Sound, sebagai

pengingat dan pemberi harapan bahwa setiap godaan yang muncul, berarti

juga ada jalan keluar dengan cara yang lebih baik. La Vendetta sebagai simbol

untuk menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita juga akan berhadapan

dengan rasa marah dan kebencian, dan di dalamnya juga terkandung niatan

manusia untuk membalas hal buruk yang terjadi kepadanya. Setiap emosi

yang negatif memiliki penyeimbangnya, Confutatis, sebagai pengingat, bahwa

pada akhirnya semua manusia akan meninggal dan akan menghadapi

penghakiman. Where’er you walk memberikan harapan kembali, apabila kita

memiliki emosi yang positif, maka kehidupan dan orang-orang disekitar kita

juga akan memberikan respon yang positif juga. Cintaku jauh di pulau

memiliki pemaknaan bahwa akan selalu ada hal-hal yang berada diluar kuasa

kita, dan hanya dapat berserah dan menerima dengan ikhlas. Largo al

Factotum memberikan kesimpulan bahwa hidup dapat terasa nikmat apabila

kita melakukan setiap kegiatan kita dengan sukacita.



2

Resital memberikan pembelajaran dan manfaat bagi penyaji, yaitu untuk

berpengalaman dalam menampilkan sebuah pertunjukan musik, memahami

apa yang diperlukan untuk merencanakan sebuah pertunjukan musik, baik

materi maupun operasional.

B.B.B.B. SaranSaranSaranSaran

Bagi teman-teman mahasiswa FSP yang akan menyelenggarakan ujian

akhir resital, bahwa sebuah resital yang baik (untuk semua instrumen dan

vokal) dapat menunjukkan apa saja yang telah diperoleh selama masa

perkuliahan. Sehingga disarankan untuk memilih repertoar dengan cakupan

ketrampilan atau tingkat kesulitan yang luas. Baik dari segi jenis repertoar (Art

song, Opera, Oratorio, dll), segi Era (Renaisans, Barok, Klasik, Romantik,

Modern), dan juga bahasa syair.


