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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Tema Resital dan Pemilihan Repertoar 

Resital musik adalah bentuk penyajian musik kepada masyarakat yang diperlukan 

adanya persiapan dan perlengkapan khusus serta rinci. Musik merupakan sebuah bahasa 

yang bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Musik dapat membangkitkan 

respon emosional dan menggugah pikiran, tetapi musik tidak dapat memberi pengertian 

nyata atau gagasan berpikir seperti yang tampak dalam kata benda, kata kerja maupun kata 

sifat. 

Terkait dengan hal-hal tersebut maka dirancang sebuah resital sederhana yang 

dikemas dengan cerita perjalanan seseorang dalam menjalani kehidupannya yang penuh 

liku-liku. Tetapi ia yakin bahwa sepanjang perjalanan hidup itu  

diaturolehTuhanYangMahaKuasa. Resital ini diberi judul “ANAMIMNESKO” Kata ini 

berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna mengingat sebuah peristiwa yang sudah 

dijalani secara aktif. Arti lain dikenal dari kata tersebut dalam bahasa inggris “MEMORY” 

dan kata  “ANAMIMNESKO” dikutip dari “The Oxford English-Hebrew Dictionary. 

Resital dari berbagai periode Barok, Klasik, Romantik dan Modern. Repertoar periode 

Barok yang akan disajikan dalam resital ini berjudul “Ombra Mai Fu” karya dari George 

Friderick Handel. “Ombra Mai Fu “ merupakan salah satu  dari Opera Serse. Repertoar ini 

disajikan pada saat pembukaan karena, mengulas balik kisah pada saat perjalanan cerita 

cinta sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Repertoar kedua berjudul “Lost Is My Quiet 

”karya Henry Purcell. Repertoar ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang disakiti 

dan kecewa setiap kali ia ingin membuktikan cinta nya namun, ia lebih memilih diam dan 

tak ingin membalas perbuatan keji yang sudah ia terima.  Repertoar ketiga berjudul 

“Vittoria Mio Core”, karya Giacomo Carissimi. Repertoar ini menceritakan sebuah 

kemenangan yang telah diterima dari segala duka yang telah dialami. 

Repertoar periode klasik berjudul “Nel Cor Piu Non Mi Sento” repertoar ini 

merupakan aria karya dari Giovanni Paisiello. Kisah tentang sepasang kekasih yang sedang 

kasmaran ini menceritakan tentang cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan dan sang 

kekasih hanya berpura-pur mencintai pasangannya. 

Repertoar peride romantik  berjudul “These Are They Which Came” merupakan 

Sacred Song karya dari Alfred Ralph Gaul. Repertoar ini merupakan lagu penyerahan diri 

yang digambarkan melalui darah anak domba Allah yang telah menyucikan dosa-dosa 

manusia.  Repertoar kedua berjudul “Ich Harette Des Hern“ merupakan bagian kelima dari 
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Lobgesang atau Symphony no 2 karya Frederick Mendelsohn lagu ini menceritakan tentang 

penyerahan diri manusia yang mengundang Tuhan hadir dan menuntun kehidupannya. 

Repertoar ketiga berjudul “En Priere“ karya Gabriel Faure yang diartikan dalam bahasa 

Inggris “The Prayer“. Repertoar ini menceritakan tentang ungkapan Doa dan Harapan. 

Repertoar periode modern berjudul “In Dreams” karya Ralph Vaughan Williams. 

Repertoar ini merupakan salah satu kumpulan dari Song Travel. Repertoar ini 

menggambarkan sebuah mimpi buruk yang terjadi dalam kehidupan nyata dalam 

kehidupan. Repertoar kedua berjudul “The Roadside Fire” karya Ralph Vaughan Williams. 

Repertoar ini berkesinambungan dengan repertoar pertama. Repertoar ini menceritakan 

tentang kisah cinta yang sedang dijalani oleh sepasang kekasih, namun hubungan mereka 

hanyalah diketahui oleh mereka berdua saja tanpa diketahui oleh orang lain. Repertoar 

ketiga berjudul “By A Fountainside” karya komposer periode modern bernama Roger 

Quilter. Repertoar ini menggambarkan tangisan yang tak dapat lagi terbendung, 

dikarenakan rasa sakit hati yang sudah tak bisa ditahan. 

Repertoar keempat yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian resital berjudul 

“Memory”. Repertoar ini bagian dari tema dasar resital. Repertoar tersebut merupakan 

karya dari komponis periode modern yaitu Andrew Lloyd Webber. Repertoar ini 

menceritakan tentang suatu kehidupan dapat berubah, walaupun kita seringkali disakiti, 

dihina, kecewa dan gagal namun tidak ada kata terlambat untuk mengubah semua 

kehidupan yang lebih baik dan menyongsong masa depan yang indah. 

 

B. Tujuan Resital 

Sebagai salah satu syarat kelulusan yang sudah ditentukan oleh program studi Seni 

Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas Kristen Satya Wacana. Sebagai mahasiswa 

diwajibkan untuk membuat resital sesuai alur mata kuliah yang telah diambil. Konsep 

resital yang akan diselenggarakan buat merupakan ungkapan rasa syukur setelah melampaui 

banyaknya kejadian yang dilalui namun masih tetap dilindungi dalam dekapan Tuhan Yang 

Maha Esa melalui repertoar yang akan dibawakan. Repertoar yang akan dibawakan tak 

terlepas dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pihak fakultas mencakup tiga periode 

musik yang berbeda yaitu periode Barok, Klasik dan Romantik. 

 

C. Manfaat Resital 

Resital ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mayor vokal yang akan 

melaksanakan ujian akhir resital bisa dijadikan tolak ukur dan referensi pelaksanaan resital, 

bagi para penikmat musik klasik khususnya dibidang vokal klasik atau seriosa, bagi para 
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masyarakat awam yang belum pernah mendengarkan vokal klasik namun tertarik untuk 

mendengarnya, bagi para dosen mayor bisa menjadi acuan dalam membimbing 

mahasiswanya. 

Kiranya melalui resital ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan musik baik 

dalam praktek maupun teori baik untuk mahasiswa dan dosen FSP. Meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap musik klasik melalui repertoar dalam resital ini. 

 

D. Daftar Repertoar 

Repertoar yang akan disajikan  

1. Ombra Mai Fu, George Frederick Handel 

2. In Dreams, Ralph Vaughn Williams 

3. The Roadside Fire, Ralph Vaughn Williams 

4. Nel Cor Piu Non Mi Sento, Giovanni Paisiello 

5. By A Fountainside, Roger Quilter 

6. Lost Is My Quiet, Henry Purcell 

7. These Are They Which Came, Alfred Rudolph Gaul 

8. Ich Harrete Des Hern, Felix Mendelssohn 

9. En Priere, Gabriel Faure 

10. Vittoria Mio Core, Giacomo Carissimi 

11. Memory, Andrew Lloyd Weber 

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Hari / tanggal  : Selasa / 22 Juli 2014 

Waktu   : 18.00 WIB - selesai 

2. Tempat   : Recital Hall Fakultas Seni Pertunjukan                            

          Universitas Kristen Satya Wacana 

Alamat   : Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 

 

 

3. Metode Pelaksanaan 

Resital ini diselenggarakan terbuka untuk umum yang berlangsung selama 1 jam 

dengan dua sesi. Resital didukung oleh banyak pihak : yaitu penyanyi sopran, tenor, 

ansambel musik, gitaris, pianis dan tim organisasi dari teman-teman Fakultas Seni 

Pertunjukan.  
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4. Tim musik 

Sopran 1 : Eriyani Tenga Lunga 

Sopran 2 : Monita Fitria 

Tenor  : Paulus  Dian 

Pianis   : Cynthia Purnama Sari Pranoto 

Gitar  : Anggia Anggun Anastasia 

Gitar Bas : Erwin 

Cello  : Eskatologia Sopranata 

Violin I  : Ingrid Liem 

Violin II : Amadhea Roseline 

Biola  : Christoper Wicaksono 

Flute  : Vina Renata 

Saxophone I : Yohanes Ruswanto 

Saxophone II : Aditya Septian Nanda Ausviano  

  

5. Pengorganisasian 

Personil tim organisasi adalah sebagai berikut : 

Ketua   : Silvia Permata Sari 

Sekretaris  : Silvia Permata Sari 

Bendahara  : Sherly Paulina Shouce 

Acara   : Dani Trisadi 

Perlengkapan  : Elia, Satya Kumala Dathu 

Konsumsi  : Eleonora Maharani 

Stage Manager  : Olga Yovie 


