
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

       Drum merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan musik dan 

telah berkembang menjadi salah satu instrumen yang multi fungsi. Tidak hanya 

sebagai pengiring saja, namun dapat ditampilkan secara tunggal. Drum pada awalnya 

digunakan untuk perang, ritual keagamaan dan tanda peringatan bahaya, namun 

seiring berkembangnya zaman, instrumen drum memililki fungsi lain yang berperan 

dalam musik. Berdasarkan sejarahnya, instrumen drumset berkembang sejak tahun 

1500 M, sebelumnya drum hanya terdiri dari tom-tom saja, kemudian berkembang 

menjadi drumset lengkap.
1
 

       Fungsi tom-tom di dalam drumset pada umumnya digunakan untuk memberi 

isian di bagian-bagian tertentu pada lagu, namun di dalam musik tertentu, tom-tom 

dapat menjadi bagian utama pada lagu. 

 

Gambar. 1.1 Drumset 

                                                           
       

1
 Aldiano M,  Panduan Praktis Bermain Drum (Jakarta: Puspa Suara, 2005), 2.  



(1) Cymbal, (2) Large Tom, (3) Tom-Tom, (4) Bass Drum, (5) Snare, (6) Hi-Hat 

       Resital yang berjudul “The Rhythm of Life” berasal dari kata berbahasa Inggris 

yaitu “Rhythm” berarti ritme, dan “Life” berarti hidup. Dalam sebuah karyanya, filsuf 

Perancis Michel de Montaigne (1533-1592) menuliskan, 

“We must learn to suffer whatever we cannot avoid. Our life is composed, like 

the harmony of the world, of discords as well as of different tones, sweet and 

harsh, sharp and flat, soft and loud. If a musician liked only some of them, 

what could he sing? He has got to know how to use all of them and blend 

them together. So too must we with good and ill, which are of one substance 

with our life.”
2
 [Kita harus belajar menanggung apapun yang tidak dapat 

dihindari. Hidup kita tersusun, bagaikan harmoni dunia, dari nada-nada 

sumbang maupun nada-nada merdu, lembut, kasar, berliku dan datar, pelan 

dan nyaring. Jika musisi menyukai hanya salah satu dari mereka, apakah yang 

dapat ia mainkan? Dia harus tau cara menggunakan dan meramu semuanya. 

Demikian pula seharusnya kita berhadapan dengan kesenangan dan 

kemalangan, yang merupakan hal tak terpisahkan dari hidup kita.] 

       Montaigne menganalogikan kehidupan manusia dengan musik. Seperti musik 

yang terdiri dari berbagai nada, ritme, dan dinamika, demikian pula kehidupan terdiri 

dari berbagai macam pengalaman: menyenangkan, menyedihkan, tenang, kalut, dsb. 

Tidak bisa dibayangkan jika musik hanya terdiri dari nada C saja atau seorang pemain 

piano hanya senang memainkan tuts putih tanpa tuts hitam. Sebuah karya indah 

biasanya terdiri dari seluas mungkin nuansa. Seorang komponis hebat adalah seorang 

yang mampu menggunakan dan mengharmonisasikan berbagai nada, ritme dan 

dinamika hingga menjadi sebuah komposisi yang mampu merebut hati semua 

pendengarnya. Orang yang punya vitalitas adalah orang yang secara kreatif mampu 

mengolah segala macam situasi di dalam hidupnya, baik itu hal-hal yang 

menyenangkan atau menyedihkan. 

                                                           
       

2
 Michel de Montaigne, The Complete Essays, diterjemahkan oleh M.A. Screech (New York: 

Penguin, 1993), III.13.1237. 



       Berdasarkan perenungan itulah penulis memberikan judul The Rhythm of Life 

untuk resital ini. Irama yang dimainkan di dalam pertunjukan ini merupakan metafora 

dari irama kehidupan (the rhythm of life) sesungguhnya. Maka, pertunjukan di dalam 

resital ini dirancang sedemikian rupa untuk menggambarkan ritme kehidupan dengan 

segala naik-turunnya, susah-senangnya dan segala tantangannya, sebagaimana yang 

penulis sendiri alami di dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Seni 

Pertunjukan UKSW. Repertoar-repertoar yang dibawakan dalam beberapa genre 

musik yang berbeda akan diurutkan mulai dari lagu yang berirama lambat, sedang 

hingga cepat, untuk mencapai nuansa yang klimaks diakhir acara. Ada beberapa 

genre musik yang akan dimainkan dalam resital ini, yaitu Progressive Rock, Heavy 

Metal, Rock Fusion, Fusion Funk, Funk Soul  dan Latin. 

       Karya yang akan dimainkan dalam genre Rock Fusion adalah komposisi yang 

berjudul “Have You” dan “Chary Life” karya Anika Nilles. Anika adalah seorang 

drummer, songwriter dan komposer wanita berkebangsaan Jerman. Komposisi yang 

berjudul “Have You” yang juga merupakan kolaborasi dengan bandnya, Nevell akan 

menjadi lagu pembuka di acara resital ini. Lagu ini memiliki sukat 6/8. Ciri khas lagu 

ini adalah variasi pola aksen pada snare yang bersamaan dengan bas drum, dan 

variasi not 1/32 pada fill in. Resital akan dilanjutkan dengan memainkan karya 

berjudul “Chary Life”. Lagu ini banyak menggunakan pola ritme triplet dan sextool. 

Pada bagian klimaks lagu ini, tempo akan berubah menjadi double time atau dua kali 

lipat dari tempo asli, dan akan berubah menjadi shuffle.
3
 Penulis memilih lagu-lagu 

karya Anika karena terinspirasi dengan sosok komponis dan solois wanita yang 

cantik dan berkharisma ini. Alasan lain penulis memilih repertoar-repertoar ini, 

karena bagi penulis memiliki keunikan dari segi teknik, walaupun kedengaran 

sederhana tetapi memiliki teknik-teknik yang bervariasi. Teknik yang bervariasi 

tersebut bagi penulis dapat menyajikan sebuah pertunjukan yang menarik, 

                                                           
       

3
 Karakteristik musik dengan feel triplet dalam sukat 4/4. 



diantaranya adalah teknik fill in
4
 menggunakan pukulan triplet

5
 atau sextool

6
, yang 

merupakan ciri khas dalam sebagian besar komposisi dari Anika. 

       Genre Progressive Rock yang akan dibawakan adalah dua karya komposisi dari 

band Dream Theater yang berjudul “Lie” dan “The Best of Times”. Lagu yang 

berjudul “Lie” merupakan single dari album “Awake” yang diliris pada tahun 1994. 

Dalam proses mengerjakan album ini, Dream Theater berada dibawah tekanan lebel 

rekaman yang mengharuskan mereka menghasilkan album yang sama suksesnya 

dengan album sebelumnya dan  lebih komersial dibandingkan album-album 

sebelumnya agar lebih mudah dijual. Hal tersebut menuai pertengkaran di dalam band 

mereka. Lagu “Lie” dan beberapa lagu lain dalam album ini dianggap gagal secara 

komersial oleh lebel rekaman.
7
 Penulis memilih lagu ini karena bernuansa lebih berat 

dan lebih gelap, berbeda dengan lagu-lagu Dream Theater yang lainnya. Didalam 

lagu ini terdapat bagian “sinkopasi”
8
 yang cukup rumit dengan variasi not 1/16 dan 

1/8 yang tidak utuh, sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh dalam memainkan 

bagian tersebut. Lagu yang berjudul “The Best of Times” merupakan ciptaan Mike 

Portnoy, drummer dari Dream Theater. Lagu ini dibuat oleh Portnoy pada tahun 2008 

untuk ayahnya yang saat itu mengidap penyakit kanker. Lagu ini bercerita tentang 

kehidupan dia dan ayahnya. Namun sebelum proses rekaman lagu ini selesai, ayahnya 

telah meninggal dunia.
9
 Penulis memilih lagu ini karena bernuansa penuh emosional. 

Secara teknis, lagu ini memiliki sukat 7/4 dengan variasi double pedal dan tempo 

yang cepat di bagian awal, kemudian berubah menjadi sukat 4/4 seiring dengan 

                                                           
       

4
 Mengisi; isian; pasasi lagu yang diisi secara bebas. 

       
5
 Bentuk garis lengkung dengan angka tiga diatasnya yang mengubah not tersebut menjadi dua per 

tiga dari nilai ketiga not tersebut, jika nilai not sama, maka terdiri dari tiga not. 

       
6
 Bentuk garis lengkung dengan angka enam diatasnya atau disebut dengan triol ganda, jika nilai 

not sama, maka terdiri dari enam not. 
       

7
 Awake (Dream Theater album ) yang diulas dalam laman Wikipedia The Free Encyclopedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Awake_(Dream_Theater_album) (8 Juli 2016). 

      
8
 Gaya ritmis yang bercirikan pada ketukan lemah. 

       9 The Best of Times by  Dream Theater yang diulas dalam laman Songfacts: 

http://www.songfacts.com/detail.php?id=16070 (8 Juli 2016). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Awake_(Dream_Theater_album)
http://www.songfacts.com/detail.php?id=16070


tempo yang menjadi lambat, namun mengharuskan penulis mencapai nuansa klimaks 

di akhir lagu. Repertoar ini akan menjadi lagu penutup dalam resital ini. 

       Genre Funk Soul, penulis akan memainkan karya dari David Garibaldi yang 

berjudul “Back In The Day”. Lagu ini merupakan salah satu karya dari bukunya yang 

berjudul “The Code of Funk”. Lagu ini terdengar sederhana dan banyak pengulangan, 

namun yang menjadi tantangan bagi penulis dalam memainkan lagu ini adalah pola 

ketukan snare drum yang banyak menggunakan variasi not 1/16 dengan aksen dan 

dinamika yang juga bervariasi, sehingga mengharuskan penulis untuk menjaga 

kestabilan dalam memainkan pola ketukan tersebut. 

       Genre Fusion Funk, karya yang akan dimainkan yaitu komposisi dari Dave 

Weckl yang berjudul “In The Pocket”. Secara teknis dalam lagu ini, beberapa bagian 

memiliki kerumitan pada ritme ketukannya karena terdapat “sinkopasi” dengan aksen 

yang tegas pada setiap perpindahan pola ketukan drumnya dan tekhnik yang unison
10

 

dengan pola ritme instrumen tiup.  

       Dari genre Latin, lagu yang akan dimainkan berjudul “Vera Cruz Island” karya 

Vera Figueiredo. Vera adalah seorang drummer wanita berkebangsaan Brazil. Wanita 

yang dijuluki The Queen of Samba ini telah memberikan banyak kontribusi di dunia 

musik di berbagai belahan dunia. Karya-karya komposisi dari Vera memiliki ciri 

khas, yaitu menggunakan ritme-ritme tradisional Brazil. Khususnya dalam komposisi 

yang berjudul “Vera Cruz Island” terdapat teknik yang disebut maracatu
11

, 

dimainkan pada snare drum. Dalam lagu ini secara teknis penulis harus menjaga 

intensitas dalam memainkan pola ketukan maracatu dengan koordinasi hi-hat pada 

kaki kiri dan bas drum pada kaki kanan. Selain itu sinkopasi dan aksen yang muncul 

di semua bagian lagu menjadi tantangan bagi penulis dalam memainkan karya ini. 

       Genre Heavy Metal, karya yang akan dimainkan berjudul “Almost Easy” oleh 

band yang bernama Avenged Sevenfold. Lagu ini memiliki sukat 6/4, 4/4 dan 6/8 

                                                           
       

10
 Bunyi yang dimainkan secara bersamaan dalam  ritme, nada atau oktaf yang sama oleh dua 

orang atau lebih dalam masing-masing instrumen. 
        11

 Tradisi karnaval kuno Brazil yang didalamnya terdapat tarian dan musik yang sakral dimainkan 

oleh sekelompok orang menggunakan instrumen sejenis drum. 



dengan tempo 175bpm. Penulis harus memainkan pola ketukan drum yang konsisten 

dengan aksen yang tegas pada setiap pukulan snare drum dengan variasi pola ketukan 

1/16 pada bas drum dengan menggunakan double pedal. 

 

B.   Tujuan Resital 

       Tujuan dari resital ini adalah: 

1. Memperkenalkan beberapa genre musik secara lebih mendalam, hal ini 

dimaksudkan agar mahasiswa FBS, mahasiswa lain dan masyarakat umum 

juga bisa memperoleh pengetahuan yang lebih tentang pola ketukan, cara 

memainkan instrumen drum dan dapat mengetahui keberagaman ritme 

yang berbeda di setiap pola ketukan drum yang dimainkan. 

2. Menampilkan keragaman karya komposisi drum dengan baik dan 

menarik. 

3. Memberikan pesan melalui film singkat tentang filosofi tema resital “The 

Rhythm of Life”. 

 

C.   Manfaat Resital 

       Dengan diadakannya resital ini, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

penulis, khususnya memainkan semua repertoar dengan baik dan sesuai dengan 

standar yang benar dan masyarakat secara umum yang menyaksikan memperoleh 

pengetahuan yang lebih tentang keberagaman jenis musik, keberagaman repertoar, 

dan pengetahuan mengenai sisi historis sebuah komposisi. 

 

 

 

 

 

 

 



D.   Daftar Repertoar 

       Resital ini akan menampilkan beberapa karya, yaitu: 

1. “Have You” – Anika Nilles 

2. “Chary Life” – Anika Nilles 

3. “Back In The Day” – David Garibaldi 

4. “In The Pocket” – Dave Weckl 

5. “Vera Cruz Island” – Vera Figueiredo 

6. “Almost Easy” – Avenged Sevenfold 

7. “Lie” – Dream Theater 

8. “The Best of Time” – Dream Theater 

 

E.   Pelaksanaan Resital 

1. Waktu : Rabu, 9 November 2016, pukul 19.00 WIB 

2. Tempat : Recital Hall FBS 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, Funk Soul dan Fusion Funk. Sesi II akan menampilkan 

genre Latin, Heavy Metal dan Progressive Rock. Di antara sesi I dan sesi II diselingi 

jeda 10 menit. 

       Pada sesi yang pertama, penampilan dimulai dengan repertoar berjudul “Have 

You” karya Anika Nilles, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan lagu yang 

berjudul “Chary Life” yang juga karya Anika Nilles. Kemudian beralih ke komposisi 

karya David Garibaldi yang berjudul “Back in The Day”, dilanjutkan dengan 

memainkan karya dari Dave Weckl yang berjudul “In The Pocket” yang akan menjadi 

penutup sesi pertama. 

       Sesi yang kedua dimulai dengan menampilkan lagu yang berjudul “Vera Cruz 

Island” karya Vera Figueiredo ber-genre Latin. Kemudian dilanjutkan dengan 

menampilkan komposisi ber-genre Heavy Metal yaitu karya berjudul “Almost Easy” 

dari Avenged Sevenfold, dan dilanjutkan dengan lagu dari Dream Theater yang 



berjudul “Lie” yang ber-genre Progressive Rock. Sesi kedua ditutup dengan lagu 

berjudul “The Best of Times” yang juga karya dari Dream Theater. 

       Dalam resital ini beberapa lagu akan dimainkan dengan format band dan 

melibatkan musisi lain untuk bermain Gitar, Gitar Bas, Piano, dan instrument tiup. 

Beberapa lagu yang lain akan dimainkan dengan menggunakan minus one drum
12

. 

4. Pengorganisasian 

Ketua  : Christoper Yanuar Wicaksono 

Seksi Acara : Okky Meilandy & Joan Thiores 

Stage Manager : Anditya Sapan & Edwardo Dwicky 

Seksi Pubdok : Michael Bangguna, Kevin Ronald, Nikolaus, Adelita 

Seksi Multimedia : Milkha Azalia & Rizaldy Primayudhi 

Seksi Perkap : Rixi Aritonang, Yosua Yesa, Ignasius Aji 

Seksi Dekorasi : Deny Praharyo & Gabriel Satyoadi 

Seksi Konsumsi    : Ayuning Tyas & Intaniar 

 

                                                           
       

12
 Pono Banoe, Kamus Musik  (Jakarta: Kanisius, 2003), 258. Teknik rekaman band secara 

stereophonic yang dapat memisahkan jalur solis dari musik pengiringnya. 


