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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Tema Resital dan Pemilihan Repertoar 

       Drum menjadi salah satu instrumen penting dalam perkembangan musik, 

telah berkembang menjadi salah satu instrumen yang tidak hanya berfungsi 

menjadi instrumen pengiring saja namun menjadi instrumen yang dapat 

memberikan nuansa berbeda dalam setiap komposisi musik. Dari sejarahnya, 

instrumen drum hadir di era musik modern, sebelumnya drum hanya terdiri dari 

snare drum saja. 1 Dalam perkembangannya menjadi perangkat drum lengkap. 

       Penulis memberi judul “The Power Of Drumming” dalam resital ini. Dalam 

bahasa Inggris “Power” berarti kekuatan, melalui resital ini penulis ingin 

menampilkan karakteristik dan kekuatan nuansa yang dibangun dari setiap pola 

ketukan drum dan genre musik yang ditampilkan. Beberapa genre musik yang 

akan dimainkan dalam resital ini yaitu Fusion, Funk, Rock, Latin, dan Reggae. 

Perbedaan dari resital-resital sebelumnya yaitu penulis menambahkan genre 

Reggae.  

       Genre fusion dengan ritme latin samba, karya yang akan ditampilkan adalah 

komposisi karya Chick Corea yang berjudul “Spain”, adalah karya instrumental, 

komposisi ini dibuat oleh Chick Corea untuk istrinya yang ada di Spanyol. Secara 

teknis karya ini memiliki kerumitan yang cukup tinggi pada bagian ritme 

ketukannya karena banyak terdapat “sinkopasi”2 , dengan aksen yang tegas pada 

setiap perpindahan pola ketukan drum nya. Lagu ini memiliki pola ketukan latin 

samba, dalam komposisi lagu ini tantangan bagi penulis adalah mempertahankan 

pola ritme samba yang dimainkan dengan pola ketukan independen antara tangan 

dan kaki namun dengan dinamika yang bervariasi dan tempo yang stabil. 

       Genre rock karya yang akan ditampilkan adalah dua komposisi karya band 

Dream Theater yang berjudul “Overture medley Strange de Javu”. Penulis 

memilih dua karya komposisi tersebut untuk ditampilkan, karena komposisi pola 

                                                           
       1 Istilah “drum” pertama kali digunakan pada tahun 1700-an di Britania, (history of drum 

musikal, Ludwig Musik Company)  
       2 gaya ritmis yang bercirikan pada ketukan lemah  
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ketukan dan ritme dari karya tersebut memiliki sukat, ritme, dan tempo yang 

bervariasi. Dalam komposisi berjudul “Overture” penulis ingin menampilkan 

variasi pola ketukan drum dalam sebuah komposisi instrumenal sekaligus lagu ini 

menjadi lagu pembuka dalam resital ini. Komposisi berjudul “Strange de Javu” 

penulis ingin menampilkan pola ketukan drum yang bervariasi, adanya perubahan 

tempo lagu, dan menggunakan double pedal pada variasi pola ketukan di bas 

drum.  

       Genre reggae karya yang ditampilkan adalah “War”, “No More Trouble”, 

karya dari legenda musik reggae yang bernama Bob Marley. Pola ketukan pada 

musik reggae yang sederhana, bervariasi dengan teknik “sinkopasi” dan pola 

ketukan yang cenderung bertempo lambat bervariasi dengan pola ketukan yang 

memiliki aksen pada ketukan lemah menjadi tantangan tersendiri bagi penulis 

untuk menampilkan musik ini, tantangan lain dalam memainkan genre musik ini 

adalah konsistensi pemain drum untuk menjaga tempo, pola ketukan, dan feel. 

Genre musik reggae pada ujian resital belum pernah ditampilkan sebelumnya 

maka penulis akan membawakan genre musik ini untuk menampilkan sesuatu 

yang berebeda dari ujian resital sebelumnya sekaligus mengenalkan musik reggae 

kepada para penonton. 

       Genre Funk karya yang ditampilkan adalah “The Zone” karya Dave Weckl. 

Pola ketukan pada komposisi lagu ini memerlukan kesabaran dan konsentrasi bagi 

penulis untuk memainkannya, karena dalam komposisi tersebut terdapat 

perubahan dinamika yang terjadi secara perlahan (tidak terjadi secara tiba-tiba). 

       Karya berikutnya dengan pola ritme latin berjudul “Island Magic”, tantangan 

bagi penulis dari karya berjudul Island Magic adalah penguasaan feel , dan pola 

ritme latin yang dimainkan dengan sukat 7/8. 

       Karya berikutnya yang akan ditampilkan oleh penulis yaitu berjudul “Have 

Fun”, merupakan karya yang diciptakan oleh penulis. Karya ini bergenre fusion 

dengun unsur ritme Afro cuban mozambique, funk, dan rock didalamnya. Latar 

belakang terciptanya karya ini adalah ketertarikan penulis akan pola ritme drum 

Afro cuban mozambique yang jarang didengar sebelumnya. Melalui resital ini 

penulis ingin mempopulerkan pola ritme musik tersebut.  
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B. TUJUAN RESITAL 

1. Tujuan Untuk Penulis 

       Penulis dapat mengaplikasikan teori-teori tentang musik dan teknik bermain 

drum, yang dipelajari selama perkuliahan di Fakultas Seni Pertunjukan. 

2. Tujuan Khusus 

       Memperkenalkan beberapa genre musik secara lebih mendalam, agar 

masyarakat juga bisa mendapat pengetahuan yang lebih tentang pola ketukan , 

cara memainkan instrumen drum di dalam genre yang berbeda dan dapat 

merasakan nuansa yang berbeda di setiap pola ketukan drum yang dimainkan. 

 

C. MANFAAT  

       Dengan diadakannya resital ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat 

secara umum, dan masyarakat yang datang menyaksikan mendapat pengetahuan 

yang tentang keberagaman jenis musik, keberagaman repertoar, dan pengetahuan 

mengenai sisi historis sebuah komposisi. 

 

D. DAFTAR REPERTOAR 

1. “Overture 1928” – Dream Theater 

2. “Strange de Javu” – Dream Theater 

3. “Island Magic” – Dave Weckl 

4. “The Zone” – Dave Weckl 

5. “War medley No More Trouble” – Bob Marley 

6. “Have Fun” – Christian 

7. “Spain” – Chick Corea 

 

E. PELAKSANAAN RESITAL 

1. Waktu : Jumat, 7 Agustus 2015, pukul 18.00 WIB 

2. Tempat : Recital Hall FSP UKSW, Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 

3. Metode Pelaksanaan : 

        Resital ini akan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi I menampilkan repertoar 

dari genre musik Rock, Fusion dengan pola ritme Latin dan Funk. Sesi II akan 
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menampilkan genre Reggae, Fusion dan Latin. Di antara sesi I dan sesi II diselingi 

jeda 15 menit. 

Pada sesi I penampilan dimulai dengan repertoar berjudul “Overture 1928” karya 

Dream Theater. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan lagu “Strange de 

Javu” karya Dream Theater. Kemudian komposisi berjudul “Island Magic” karya 

Dave Weckl ditampilkan. Kemudian sesi pertama ditutup dengan menampilkan 

karya Dave weckl berjudul “The Zone”. 

       Sesi II dimulai dengan menampilkan karya berjudul “War” dan medley 

dengan karya berjudul “No More Trouble” bergenre Reggae, kemudian 

dilanjutkan dengan menampilkan komposisi bergenre Fusion karya penulis yang 

berjudul “Have Fun”. Sesi kedua ditutup dengan karya bergenre latin samba 

berjudul “Spain” karya dari Chick Corea. 

       Dalam resital ini, beberapa lagu akan dimainkan dengan format band dan 

melibatkan musisi lain untuk bermain Gitar, Bas, Piano, dan Seksofon. Beberapa 

lagu yang lain akan dimainkan dengan menggunakan minus one drum3. 

4. Pengorganisasian 

            Ketua    : Elya Wijanarko 

Stage Manager  : Michael Bangguna, Tri Hary Pamungkas 

Seksi Pubdok  : Yanuar Christoper, Adi wardoyo, Yakub Pratama 

Seksi Perkap  : Theodorus, Vincentius Handri 

Seksi Konsumsi : Denny Notowardoyo 

  

 

                                                           
       3 Dalam suatu komposisi atau lagu, salah satu track instrumen atau vokal dihilangkan untuk 

dimainkan secara langsung dengan pola atau bentuk tertentu. “Kamus Musik” (1992 : 86)   


