
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Resital Junior “Moving Forward” 

1.1.1 Latar Belakang Resital Junior “Moving Forward” 

Kata “Moving Forward” dipilih sebagai judul resital junior karena 

“Moving Forward” adalah kata yang mendeskripsikan atau melambangkan kisah 

perjalanan bernyanyi dan bermusik penulis. “Moving Forward” berarti bergerak 

maju atau bergerak kedepan.  

Penulis ingin „menceritakan‟ kisah dimana mulai sering tampil sebagai 

penyanyi saat Sekolah Menengah Atas. Dan saat itu, lagu yang melekat di hati 

penulis adalah Over The Rainbow. „Kisah‟ tersebut berlanjut saat masuk ke 

Conservatory Of Music di Universitas Pelita Harapan, dan berkenalan dengan 

musik Blues, dengan lagu God Bless The Child. Dan saat penulis menemukan 

tantangan untuk menyanyikan lagu dengan odd meter, 5/8 dengan lagu Body And 

Soul. Dan akhirnya, „menantang‟ diri sendiri untuk menyanyikan lagu dengan 

tingkat kesulitan yang tinggi untuk penulis saat itu, dengan lagu Made In New 

York yang adalah lagu yang tidak memiliki lirik. Dimana lagu tersebut 

dinyanyikan hanya dengan menggunakan syllable.  
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Penulis percaya bahwa tugasnya sebagai penyanyi adalah menyampaikan 

sesuatu lewat lagu-lagu yang dinyanyikan. Dan dengan “Moving Forward”, 

penulis ingin bercerita tentang perjalanan bermusik penulis kepada penonton. 

1.1.2 Tujuan Resital Junior “Moving Forward” 

Penulis membuat resital junior ini sebagai salah satu mata kuliah wajib di 

Conservatory of Music, Universitas Pelita Harapan. Selain itu, resital ini juga 

sebagai sarana pembelajaran untuk menjadi penampil musik yang baik. Yang 

tidak hanya dapat bernyanyi, tapi juga dapat mengorganisir sebuah acara, mulai 

dari penyusunan lagu, pembuatan poster, jadwal latihan, sampai pada promosi dan 

pengaturan konsumsi.  

Selain itu, resital ini juga bertujuan melatih sisi kepemimpinan seorang 

musisi. Bagaimana memimpin sebuah ensemble, bagaimana bermain dalam 

kelompok musik dengan baik. 

Dan resital ini juga bertujuan memperkenalkan musik jazz kepada 

masyarakat. Karena penonton tak hanya datang dari lingkungan musik jazz, tapi 

juga dari teman-teman yang bermain musik klasik, sampai orang-orang yang tidak 

mempunyai dasar pendidikan musik. Walaupun tidak semua lagu di resital ini 

adalah lagu jazz. 

1.1.3 Manfaat Resital Junior “Moving Forward” 

Resital junior ini bermanfaat sebagai sarana pengenalan musik ke 

masyarakat luas. Tidak hanya musik jazz, tapi secara luas memperkenalkan musik 
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yang berkualitas kepada masyarakat. Juga memperkenalkan penulis dan 

pendukung acara sebagai musisi. 

Dan dari resital ini, penulis belajar bagaimana mempersiapkan sebuah 

konser, bagaimana bermain dalam ensemble dengan baik, bagaimana bersikap 

sebagai pemimpin dalan sebuah kelompok musisi.  

1.2 Resital Senior “Radiant” 

1.2.1 Latar Belakang Resital Senior “Radiant” 

Radiant, menurut New Oxford American Dictionary, Radiant mempunyai 

arti, sending out light; shining or glowing brightly. (of a person or their 

expression) clearly emanating great joy, love. (of an emotion or quality) 

emanating powerfully from someone or something.
1 

Dalam kehidupan ini, kita sebagai mahkluk sosial yang berinteraksi di 

lingkungan yang beragam, kita harus mempunyai “kualitas” tersendiri. Kita harus 

bisa „memancarkan‟ emosi (perasaan) dan kualitas yang ada di dalam diri kita. 

Sehingga kehadiran kita dalam lingkungan kita menjadi berarti. Dan “kualitas” ini 

lah yang membedakan kita dengan orang lain, yang membuat kita berbeda satu 

sama lain. Dan dari resital senior ini, penulis ingin menghadirkan hal ini. 

Selain itu, setiap lagu memiliki kualitas dan emosi tersendiri. Dan tujuan 

dalam resital senior ini adalah supaya penonton dapat merasakan emosi dan 

kualitas dari setiap lagu yang dibawakan.  

                                                        
1
 Eric, McKean. New Oxford American Dictionary. New York: Oxford Uni Press, 2005. pg. 1769 



4 

Dan dalam praktiknya pun, sangat penting bagi seorang penyanyi untuk 

dapat menyampaikan maksud dari sebuah lagu kepada penontonnya. Seorang 

penyanyi harus dapat menyampaikan emosinya kepada penonton, juga harus dapat 

memancarkan kualitas dari lagu yang dia bawakan. Seorang penyanyi harus dapat 

menghadirkan emosi dan kualitas yang berbeda, “Radiant” yang berbeda di setiap 

lagu. 

1.2.2 Tujuan Resital Senior “Radiant” 

Tujuan resital senior ini adalah penulis juga ingin menampilkan apa yang 

menjadi hasil belajar selama empat tahun belajar di Universitas Pelita Harapan, 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga sebagai bentuk pengekspresian diri. 

Selain itu, lewat resital ini penulis juga ingin memperkenal karya 

komposisi orisinil nya lewat resital senior ini.  Dan sesuai dengan judul yang 

diambil, yaitu supaya penonton merasakan kualitas dan emosi dari setiap lagu 

yang dibawakan. 

1.2.3 Manfaat Resital Senior “Radiant” 

Resital senior ini bermanfaat sebagai sarana pengekspresian diri penulis 

dalam bermusik. Tidak hanya lewat lagu-lagu orisinil dari penulis, tapi juga dari 

lagu-lagu lain yang dibawakan dengan aransemen yang menampilkan ciri khas 

penulis dalam bermusik. 

Resital ini juga bermanfaat untuk memperkenalkan musik yang 

berkualitas kepada penonton. Dan juga memperkenalkan penulis dan pendukung 
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acara sebagai musisi. Penonton yang datang dari lingkungan yang beragam, 

memberikan kesempatan penulis untuk membagikan kecintaannya terhadap musik 

dan memberikan suguhan musik yang beragam, dan berkualitas. 

Proses persiapan dari resital senior ini juga sangat bermanfaat bagi 

penulis sebagai sarana pembelajaran untuk dapat menjadi pribadi yang dewasa, 

bertanggungjawab, kreatif, dan sigap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




