
BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

A.   Sejarah Drumset 

       Drum adalah instrumen musik yang terdiri dari membran dan rongga 

beresonansi, yang menghasilkan bunyi ketika membrannya dipukul dan bergetar (ada 

juga sebagian kecil yang dipetik atau digesek). 

       Membran drum biasanya terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada 

rongga yang terbuat dari kayu, logam, tembikar, atau tulang. Drum dapat dibunyikan 

dengan dua cara: (1) dipukul, entah dengan tangan kosong atau dengan pemukul, atau 

digoncang; (2) digesek, yaitu dengan menyapu membran drum dengan alat pemukul 

atau membran drum diputarkan ke tali (seperti pada alat musik Tibet). Ukuran rongga 

dari drum menentukan nada yang akan dihasilkan. Semakin besar ukurannya, 

semakin rendah nada yang dihasilkan, demikian sebaliknya. 

       Hampir semua drum dimainkan dengan cara dipukul. Drum jenis ini dapat 

dikategorikan berdasarkan bentuk dari rongganya: 

a. Kettledrums, berbentuk seperti mangkuk. 

b. Tubular drums yang memiliki bentuk berbeda-beda: silindris, berbentuk tong, 

konikal-ganda, berbentuk jam pasir, konikal, sperikal, berbentuk cawan. 

c. Frame drums. 

       Drumset yang umum kita temui sekarang pada musik-musik pop sebenarnya baru 

ditemukan pada sekitar tahun 1930, sementara drum sebagai alat musik pukul 

(membranofon) sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Sebelum era ditemukannya 

drumset, instrumen-instrumen drum dimainkan secara terpisah—masing-masing 

pemain hanya memainkan satu instrumen. 

 

 

 



      Drumset biasanya tergabung dalam satu kesatuan yang didalamnya terdiri dari 

tiga macam perangkat, yaitu: 

a. Drum: snare drum, bass drum, tom-tom,  floor tom 

b. Cymbal: crash cymbal, hi-hat, ride cymbal, splash cymbal, Chinese cymbal 

dan cymbal efek lainnya. 

c. Hardware: pedal bas, pedal hi-hat, stand cymbal dan stool atau kursi. 

       Pada bagian ini, penulis hanya akan berfokus pada pembahasan mengenai 

drumset, secara khusus untuk meninjau sejarah dari masing-masing perangkat pada 

drumset. 

 

1.   Snare Drum 

       Snare drum ditemukan di Eropa pada abad pertengahan, sekitar tahun 1300. Pada 

awalnya instrumen ini digunakan pada musik tradisional dan dikenal dengan sebutan 

tabor. Kemudian, sekitar tahun 1400, militer Swiss menggunakannya pada saat 

perang. Kebiasaan ini diikuti oleh negara-negara lain, sehingga snare drum menjadi 

instrumen musik yang populer di kalangan militer. Di kalangan militer instrumen ini 

digunakan dengan cara digantungkan pada bahu dan diletakkan pada sisi dari pemain, 

sehingga terkadang disebut sebagai side drum. 

       Meskipun sudah mengalami berbagai macam perubahan dan modifikasi, sejak 

awal ditemukan hingga sekarang snare drum/side drum memiliki bentuk dasar yaitu 

rongga yang pada kedua ujungnya ditutupi dengan membran dan dieratkan dengan 

tali atau sekrup. 

       Tabor pada abad pertengahan tidak memiliki bentuk yang tetap: beberapa 

memiliki diameter yang lebih besar daripada kedalamannya, dan sebaliknya. Hampir 

pada semua tabor tradisional ini membrannya dieratkan menggunakan tali yang 

disimpul secara diagonal satu sama lain sehingga membentuk huruf “V”. Membran 

snare kebanyakan menggunakan kulit domba atau kulit sapi, namun tidak jarang juga 

ditemukan yang terbuat dari kulit kambing dan kulit babi. Pada tahun 1600-an, militer 

Turki di bawah Ottoman menggunakan baut untuk mengeratkan membran snare 



drum mereka sehingga terdengar lebih jernih. Cara ini digunakan hingga sekarang. 

Pada pertengahan 1800-an, orang mulai menggunakan kuningan sebagai bahan dari 

rongga snare drum. Penggunaan bahan ini menghasilkan nada snare drum yang lebih 

tinggi. 

       Snare drum mulai digunakan di dalam orkestra pada abad ke-18. Marais 

kemungkinan merupakan komposer pertama yang menggunakan side drum di dalam 

komposisi orkestranya. Hal serupa terlihat pada karya-karya Handel, Gluck, 

Beethoven dan Rossini. Penggunaan side drum yang amat kuat dapat terdengar pada 

karya-karya dari Rimsky-Korsakov, Elgar, Ravel, Nielsen dan Shostakovich. 

       Pada abad ke-20, snare drum tidak lagi digunakan sekedar sebagai pemberi 

tekanan tertentu pada komposisi, melainkan memainkan peran utama dalam 

pembentukan ritmik sebuah komposisi. Berbagai teknik menabuh ditemukan, yang 

paling populer adalah rim shot, yaitu memukul bagian membran dan bagian rim dari 

snare secara bersamaan; dan teknik brush yang sering digunakan pada musik jazz, 

yaitu menggunakan stik yang terbuat dari semacam sapu kawat untuk menyapu 

membran dari drum sehingga menghasilkan bunyi yang halus. Pada abad ini pula 

snare drum pada umumnya menggunakan metal counter-hoops sebagai pengencang 

kulit, sebab alat tersebut mampu mengeratkan secara stabil dan kuat. 

 

Gambar 1. Metal counter-hoops 

 

2.   Bass Drum 



       Bass drum merupakan instrumen drum yang berukuran paling besar. Cikal-bakal 

dari bass drum yang kita temui sekarang adalah davul, sebuah alat musik pukul Turki 

yang sudah dikenal di daerah Mediterania timur sejak abad ke-14. Maka, hingga abad 

ke-19, di dunia Barat bass drum dikenali sebagai drum Turki. 

 

Gambar 2. Davul/Drum Turki 

       Bass drum masih menjadi instrumen yang langka digunakan pada musik Barat 

hingga abad ke-18 ketika band Janissary Turki mulai populer ditiru oleh musik 

militer dan orkestra Barat. Sebelum abad ke-19, bass drum yang digunakan di 

orkestra adalah sejenis bass drum Turki tipis dengan satu atau dua membran, atau 

drum ber-membran ganda dengan shell yang terbuat dari kayu yang jarak antara dua 

membrannya amat panjang, jauh lebih panjang daripada diameternya. Bass drum 

yang disebut terakhir dikenal dengan nama long drum. Bass drum ini dieratkan 

dengan simpul tali berbentuk “V”. Jenis bass drum ini kemudian digantikan oleh 

drum dengan shell sempit pada abad ke-19. Pada abad ini juga pengatur tegangan 

membran mulai digantikan oleh sekrup, kulit sapi atau kulit kuda digunakan sebagai 

membran, dan alumunium atau kuningan mulai digunakan sebagai bahan dari bagian 

shell. 

       Pada konteks orkestra, bass drum merupakan instrumen perkusif yang paling 

besar yang diharapkan menghasilkan nada yang indefinite. Bass drum bermembran 

satu (tunggal) biasanya disebut sebagai gong. Salah satu sisinya tidak bermembran 

(terbuka), sehingga cenderung menghasilkan resonansi yang luar biasa, namun 

cenderung menghasilkan bunyi dengan nada yang definite dan kurang dalam. Oleh 



karena itu, meskipun sempat populer di Inggris selama beberapa abad, bass drum 

jenis ini jarang digunakan pada orkestra. 

 

Gambar 3 Gong drum 

 

Pada orkestra, bass drum diletakkan pada sebuah bingkai penyangga dan dimainkan 

dengan cara dipukul. Karena membrannya yang besar, maka pemukul bass drum 

biasanya bebentuk mallet yang besar dan tebal untuk dapat menghasilkan bunyi yang 

padat. Bass drum yang umum digunakan pada orkestra zaman sekarang biasanya 

berdiameter 70-100 cm dengan ketebalan shell sekitar 35-55 cm. 

       Penggunaan pedal untuk membunyikan bass drum mulai ditemukan pada tahun 

1890-an. Model yang dikenal secara umum adalah pedal Frisco. Pedal ini terbuat dari 

kayu, yang dioperasikan menggunakan jari kaki dan tumit untuk membuat gerakan 

memukul dan gerakan kembali. Model ini juga digunakan sebagai pedal untuk 

simbal. 

 

 

Gambar 4. Pedal Frisco 



       Penemuan pedal bass drum ini memungkinkan seseorang untuk memainkan 

instrumen lainnya secara bersamaan. Hal ini merintis munculnya peran baru dalam 

sebuah grup musik, yaitu seseorang yang memainkan sebuah drum kit yang terdiri 

dari berbagai jenis instrumen perkusi, seperti yang kita kenali sekarang dengan 

sebutan pemain drum. 

 

3.   Cymbal 

       Cymbal merupakan instrumen perkusi tertua berasal dari Asia yang biasanya 

dipergunakan di dalam upacara keagamaan. Instrumen ini mulai diperkenalkan di 

Eropa pada Abad Pertengahan oleh orang-orang muslim. Meskipun sempat 

menghilang, cymbal kembali digunakan secara luas pada orkestra pada abad ke-19, 

terutama dalam karya-karya Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Bizet, Liszt dan 

Wagner. Dalam musik orkestra cymbal digunakan untuk menekankan bagian-bagian 

tertentu dan kadang digunakan juga sebagai instrumen pengiring ritme. 

       Pada akhir abad ke-19, orang mulai menemukan pedal untuk cymbal yang 

dinamakan pedal Frisco. Dengan pedal ini, simbal dimainkan dengan kaki bersamaan 

dengan bass drum. Namun teknik ini kurang disukai sebab pemain tidak dapat 

mematikan sustain simbal ketika diperlukan. Teknik memainkan cymbal yang umum 

ditemukan adalah memukulnya dengan stik kayu ataupun stik mallet. Hingga 

sekarang, cymbal merupakan salah satu instrumen yang wajib berada pada drum kit. 

 

4.   Hi-Hat 

       Hi-hat seperti yang kita kenali sekarang, yang dapat dimainkan dengan tangan 

dan kaki, mula-mula dikembangkan oleh Barney Walberg pada sekitar tahun 1926. 

Ide membuat hi-hat pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika orang mulai 

berpikir untuk mengatasi keterbatasan tempat dan memangkas biaya untuk pemain 

perkusi, dengan cara membuat satu orang pemain perkusi saja dapat memainkan tiga 

instrumen (cymbal, snare, dan bass drum) sekaligus. 



       Versi awal dari hi-hat disebut sebagai clangers, sejenis simbal kecil yang 

terdapat di pinggiran bass drum dan dipukul dengan pedal bass drum. Versi awal 

lainnya adalah snowshoes, yaitu sepasang cymbal yang dapat dibenturkan satu sama 

lain dengan menginjak pedal kayu yang terbuat dari dua papan bergelantungan.  

 

Gambar 5. Snowshoes 

       Selain itu ada low-boy atau low-hat, yaitu hi-hat serupa dengan yang dapat kita 

temukan sekarang namun kedua simbalnya berposisi amat rendah. 

 

Gambar 6. Low-boy 

 

5.   Tom-tom 

       Tom-tom berasal dari alat musik Afrika, yang selain digunakan untuk 

menghasilkan irama, juga mereka gunakan untuk memberi tanda bahaya. Alat musik 

ini masuk ke Eropa pertama kali ketika Yunani mempelajarinya dari bangsa Afrika 

pada sekitar 2000 SM. Akan tetapi, bangsa Yunani kurang tertarik terhadap alat 

musik ini sehingga jarang menggunakannya. Kemudian, ketika bangsa Romawi 

menguasai Yunani dan Afrika pada 200 SM, mereka mempelajari alat musik tersebut 

lalu mengadopsinya ke dalam pagelaran musik dan militer mereka. 

       Pemakaian tom-tom dalam drumset dimulai pada tahun 1900-an. Tipe tom-tom 

yang digunakan pada saat itu adalah chinese tom, sebuah tom yang terdiri dari satu 



membran yang tidak menggunakan hoop dan langsung ditempelkan pada badan tom. 

Pada akhir tahun 1920-an, chinese tom mulai ditinggalkan dan digantikan dengan tom 

yang dapat ditata dan memiliki dua membran, seperti yang biasa kita temui sekarang.  

 

Gambar 7. Chinese tom 

 

A. Sejarah Perkembangan Genre Musik 

1. Funk 

                 Funk merupakan salah satu jenis dari musik pop Afrika-Amerika. Ciri       

khasnya meliputi: 

a. Tersusun dari pola syncopated interlocking rhythm. Instrumen-

instrumen di dalam sebuah lagu Funk memainkan ritmik ter-sinkopasi 

yang berbeda-beda secara bersamaan (poliritmik), tetapi ritmik yang 

berbeda-beda tersebut masih saling berkaitan dan berinteraksi satu 

sama lain (entah saling berlawanan atau saling mendukung), sehingga 

terdengar seperti “sahut-menyahut”. Pola ritmik interlocking seperti 

ini memang menjadi ciri khas dari musik-musik Afrika (juga Asia, 

seperti musik gamelan). Bisa dikatakan bahwa pola syncopated 

interlocking rhythm merupakan nyawa dari musik Funk. Kita bisa 

langsung mengenali bahwa sebuah lagu berjenis musik Funk dengan 

mendengar bahwa lagu itu tersusun atas pola ritmik tersebut. Contoh 

pola ritmik seperti ini dapat terlihat pada pola gitar elektrik Don’t Stop 

‘Till You Get Enough (Michael Jackson) atau interaksi ritmik antara 

brass section, gitar elektrik, bas gitar, perkusi, dan drum pada 

September (Earth, Wind & Fire). 



b. Style vokal seperti vokal pada musik soul yang menekankan intensitas 

emosional, “sahut-menyahut” lead vocal dengan backing vocal, 

improvisasi, dan nada-nada tinggi. 

c. Ditandai oleh “vamp”
 1

 yang panjang. Dengan kata lain, pada musik 

Funk kita akan menemukan potongan musik (biasanya berisikan pola 

chord progression berulang) yang cukup panjang sebelum sebuah 

verse atau sebelum vokal solois bernyanyi kembali. Contohnya, pada 

Celebration (Kool & the Gang) kita menemukan potongan musik 

(vamp) yang cukup panjang  (berisi chord progression berulang dan 

backing vocal) diulangi setiap kali vokal solois akan masuk 

menyanyikan verse, seolah lagu ini hanya merupakan alternasi antara 

vamp tersebut dengan vokal solo. Bahkan lagu seperti Funky Stuff 

tampak hanya seperti vamp yang diulang terus-menerus dengan sedikit 

variasi backing vocal dan brass section. 

       Musik Funk juga memiliki penekanan kuat pada bass line. Bass line 

tampak memiliki peran utama dalam membentuk fondasi lagu. Pola atau riff 

dari bass line biasanya kompleks sehingga terkadang ikut membentuk melodi 

dari lagu atau menjadi solo tersendiri—contoh: Funky President (James 

Brown), Flash Light (Parliament), Ladies Night (Kool & the Gang), Thank 

you falettinme be mice elf agin (Sly and the Family Stone). 

       Lirik dari lagu-lagu Funk berisikan tema-tema spiritual dan komentar 

sosial. Contohnya, Funky President (James Brown)
2
, Say It Loud—I’m Black 

                                                           
       

1
 Menurut kamus Merriam-Webster, vamp dalam istilah musik adalah “a short introductory 

musical passage often repeated several times (as in vaudeville) before a solo or between verses.” 

Menurut Wikitionary, vamp adalah “a repeated and ofted improvised accompaniment, usually 

consisting of one or two measures, often a single chord or simple chord progression, repeated as 

necessary, e.g. to accommodate dialogue or to anticipate the entrance of a soloist.” 

(https://en.wiktionary.org/wiki/vamp, diakses 3 Oktober 2016) 

       
2
 “Hey, country, you didn’t say what you meant/ You just changed, a brand new funky president/ 

Stock market going up, jobs going down/ It ain't no funky job to be found/ Tax keep going up, I 

changed from a glass/ Now I drink from a paper cup, getting bad/ People, people, we've got to get 



and I’m Proud (James Brown) dan Chocolate City (Parliament) yang 

berisikan kritik sosial mengenai status sosial orang kulit hitam. 

       Sebelum pertengahan 1970, istilah “funk” belumlah secara luas 

digunakan sebagai nama  untuk sebuah jenis musik, meskipun orang sudah 

mulai menggunakan istilah “funky” untuk menunjuk pada beberapa musik 

jazz yang terinspirasi dari musik gospel pada tahun 1950-an. Selain itu, istilah 

tersebut hanya muncul pada beberapa judul lagu sejak tahun 1967, seperti 

Funky Broadway dari Dyke and the Blazers. Pada akhir 1960-an terjadi 

peningkatan penggunaan istilah tersebut menyusul beberapa hal: (1) 

Perubahan di dalam politik orang-orang Afrika-Amerika berkenaan dengan 

gerakan Hak-Hak Warga Negara yang mendorong integrasi orang-orang kulit 

hitam di dalam masyarakat Amerika Serikat; (2) Kebangkitan musik-musik 

orang kulit hitam; (3) Gerakan “Black Power”; dan (4) Perubahan yang 

diakibatkan oleh rekaman funk dari James Brown berjudul Say It Loud—I’m 

Black and I’m Proud pada 1968. 

       Sebelum James Brown, Professor Longhair (Tipitina [1953]), Hawkettes 

(Mardi Gras Mambo [1954]), dan Ray Charles (What’d I Say [1959]), dengan 

menggabungkan ritme Latin dengan pola-pola tekstur dan harmonik dari 

R&B, serta teknik-teknik vokal dari musik gospel, telah membentuk cikal-

bakal dari yang kemudian dikenal sebagai musik Funk. James Brown 

membawa proto-funk kepada perkembangan yang lebih matang dengan 

rekaman-rekamannya seperti Think (1962), Out of Sight (1964), Papa’s got a 

brand new bag (1965), dan Cold Sweat (1967). 

       Kesuksesan James Brown membuat band-band mulai mengambil 

influensi darinya untuk meramu musik Funky Soul yang baru, seperti Booker 

T. and the MGs, the Bar-Kays, the Meters, dan Charles Wright and the Watts 

                                                                                                                                                                      
over/ Before we go under, listen to me/ Let's get together and rise 

Let's get together, get some land/ Raise our food like the man/ Save our money like the Mob/” 
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 Street Rhythm Band. Sly and the Family Stone menggabungkan gaya 

musik Brown dengan psychedelic rock dan vokal doo-wop, seperti yang 

tampak pada single sukses pertama mereka, Dance the Music (1967). Warna 

psychedelic rock di dalam ranah funky juga terdengar pada band-band lain 

seperti Funkadelic (Maggot Brain, 1971) dan the Isley Brothers (That Lady, 

1973). 

       Tahun 1970 merupakan era berkembang luasnya musik Funk. Pemain bas 

baru dari Brown, William Collins membuat peran bas di dalam musik Funk 

semakin menonjol, tampak pada rekaman-rekaman Brown pada 1970, Sex 

Machine dan Superbad. Larry Graham, basis dari Sly and the Family Stone 

memperdengarkan permainan slap pada Thank you falettinme be mice elf 

agin. Sementara itu, band War membuat inovasi dengan mengkombinasikan 

elemen musik Latin ke dalam Funk (Slippin’ into Darkness, 1971, dan Cisco 

Kid, 1972); Tower of Power membawa horn session kepada bentuk sinkopasi 

yang lebih kompleks (album Bump City, 1972). 

       Pada periode 1973-1975 Funk mulai dipandang sebagai genre musik 

tersendiri menyusul kesuksesan besar dari Kool & the Gang, the Ohio Players, 

Earth, Wind and Fire, Parliament, dan Stevie Wonder. Lagu-lagu hits dari 

Kool & the Gang seperti Funky Stuff, Jungle Boogie, dan Hollywood 

Swinging membawa musik Funk kepada audiens musik pop. Earth, Wind and 

Fire pada album That’s the Way of the World menggabungkan jazz, soul, 

ritmik Afro-Carribean, dan tema-tema Pan-African (dengan menggunakan 

kalimba). Kesuksesan Stevie Wonder dengan lagu Funk klasik, Superstition 

(1972) menandai dirinya sebagai artis kulit hitam paling populer pada masa 

itu. Ketenaran musik Funk membuat para artis jazz mengambil influensi 

darinya, seperti Miles Davis (Bitches Brew, 1969), Herbie Hancock 

(Headhunters, 1973), the Crusaders (Southern Comfort, 1974), dan Weather 

Report (Black Market, 1976). Periode 1970-an merupakan era kesuksesan the 

Parliament. Lagu-lagunya seperti Up for the Down Stroke (1974), Tear the 



Roof Off the Sucker (1977), Flash Light (1977), Aqua Boogie (1978) sukses 

merajai tangga lagu R&B. George Clinton, sang punggawa band, meramu 

bentuk Funk inovatif dengan menonjolkan gaya backbeat yang seringkali 

diperkuat dengan tepuk tangan elektronik, yang kemudian dipertebal dengan 

ketukan bass, synthesizer, sesi horn, dan vokal-vokal ala gospel yang saling 

kontras dan tumpang-tindih. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, musik 

disco, yang merupakan bentuk penyederhanaan dari musik Funk berkembang 

subur. Pada era ini influensi dari Funk juga amat terasa dalam musik-musik 

hits dari Prince, Living Colour dan Michael Jackson (khususnya pada lagu 

Thriller (1982)) yang menggabungkan unsur-unsur disco, pop, dan heavy 

metal. 

       Musik Funk terus-menerus mempengaruhi berbagai style musik hingga 

sekarang ini, terutama terdengar dengan kental pada musik-musik hip-hop 

yang mengadopsi pendekatan ritmik musik Funk. 

 

2. Soul 

       Soul merupakan style musik pop orang-orang kulit hitam yang 

menggabungkan style musik gospel, R&B, dan jazz. Ciri khas musik Soul 

terletak pada penekanan pola ritmik, vokal yang emosional dan intens, 

improvisasi, repetisi riff, penggunaan horn section (seringkali penggunaannya 

amat menonjol), serta sahut-menyahut antara vokal utama dan vokal latar. 

       Istilah ‘soul’ pada musik pop orang kulit hitam awalnya belumlah 

menunjuk kepada nama sebuah genre musik. Sebelum istilah ‘soul’ digunakan 

untuk menunjuk kepada genre musik, istilah ini merupakan istilah yang 

mencerminkan kebanggan para musisi Afrika-Amerika terhadap kebangsaan 

mereka. Beberapa band gospel tahun 1940-an dan 1950-an menggunakan 

istilah ‘soul’ untuk nama grup mereka, contohnya Soul Stirrers. Kemudian, 

pada akhir 1950-an istilah ‘soul’ mulai dilekatkan kepada musik jazz yang 

mengambil influensi dari musik gospel atau folk blues. Seiring dengan 



semakin maraknya teknik-teknik dari musik gospel dan soul jazz digunakan 

oleh para penata musik pada 1960-an, musik Soul perlahan-lahan menjadi 

istilah tersendiri yang digunakan untuk menunjuk kepada musik pop orang 

kulit hitam. 

       Asal-usul musik Soul dapat ditelusuri kembali kepada inovasi-inovasi 

yang dilakukan oleh vokalis R&B pada tahun 1950-an. Clyde McPhatter, 

contohnya, menarik perhatian berkat influensi kuat dari musik gospel dalam 

teknik vokalnya pada lagu-lagu yang direkam bersama Billy Ward and His 

Dominoes dan the Drifters. Di dalam hits tersebut, McPhatter 

memperdengarkan melisma-melisma dan alternasi sahut-menyahut dengan 

vokal latar dengan intensitas emosional yang tinggi. Penerus Clyde McPhatter 

di Billy Ward and His Dominoes, Jackie Wilson, juga menunjukkan karakter 

vokal yang serupa—terinspirasi dari musik gospel. Kemudian muncullah Ray 

Charles, sang legendaris musik R&B. Dengan stlye vokal gospelnya, dia 

membawa inovasi dari McPhatter di dalam rekaman-rekamannya pada 1954, 

seperti I’ve Got a Woman. Dengan vokalnya yang parau, nyanyiannya penuh 

dengan teriakan, sahutan, nada-nada bengkok, dan melisma, ditemani dengan 

piano bergaya gospelnya serta pola sahut-menyahut dengan horn dan grup 

vokal latarnya, the Ralletes. Pendekatan ini terasa semakin kuat pada rekaman 

1959 Charles, What’d I Say, yang tidak hanya mengimpor influensi dari 

musik gospel, tetapi juga sekaligus menghadirkan nuansa kebaktian American 

Holiness ke dalamnya. James Brown melakukan hal yang sama dengan 

memasukkan elemen-elemen American Holiness ke dalam lagunya, seperti 

Please, Please, Please (1956) dan Try Me (1958). 

       Era awal 1960-an menyaksikan kelahiran musik Soul sebagai genre 

tersendiri, ketika para artis, penulis lagu, produser, dan perusahaan rekaman 

mulai memproduksi rekaman-rekaman dengan warna yang konsisten yang 

kemudian disebut sebagai “soul”. Solomon Burke (Cry to Me, 1962), Otis 

Redding (These Arms of Mine, 1963), Wilson Pickett (I Found a Love, 1962), 



yang direkam oleh perusahaan rekaman independen seperti Atlantic dan Stax, 

memperdengarkan warna yang disebut “soul” ini, menegaskan era kelahiran 

soul sebagai genre musik tersendiri. Para artis yang mempolopori kelahiran 

soul memperdengarkan melisma-melisma, nada-nada bengkok, dan timbre 

khas dari vokalis utamanya, yang kebanyakan dimainkan dalam subdivisi 

triplet (diartikulasikan pada piano dan gitar) dan tempo lambat. 

       Setelah Soul menjadi genre musik tersendiri, mulai tampak adanya dua 

jenis soul: gaya Southern seperti yang terlihat pada rekaman-rekaman dari 

label Stax dan Atlantic, dan gaya northern atau uptown seperti yang 

diperdengarkan oleh rekaman-rekaman dari Motown Records yang berbasis di 

Detroit. 

       Di sepanjang era 1964-1966, pemakaian sinkop pada instrumen bas dan 

brass menjadi tren di dalam musik Soul, seperti yang diperdengarkan oleh 

James Brown (Out of Sight, 1964), Otis Redding (Mr. Pitiful, 1964), Wilson 

Pickett (In the Midnight Hour, 1965), Jr. Walker and the Allstars (Shotgun, 

1965), dan Fontella Bass (Rescue Me, 1965). Mereka juga cenderung 

meninggalkan ritme shuffle dari tahun 1950-an, sembari beralih pada pola 

subdivisi genap yang nantinya akan menjadi ciri khas musik funk, disco, dan 

pop. Musik-musik soul ballad tetap menggunakan subdivisi triplet, tetapi 

dengan aransemen yang lebih berkembang dan banyak menggunakan horn 

(kebanyakan pada soul Southern) atau instrumen-instrumen orkestra (pada 

soul Motown). Contohnya dapat terdengar pada rekaman-rekaman 1965: Otis 

Redding (I’ve Been Loving You Too Long), Joe Tex (Hold What You’ve Got), 

the Miracles (Ooh Baby Baby). 

       Di sepanjang periode 1965-1966 rekaman-rekaman artis Motown, 

terutama the Supremes dan the Four Tops mencapai popularitas yang amat 

tinggi; sementara pada Soul Southern, artis-artis seperti Redding, Pickett, dan 

Percy Sledge mendapatkan popularitas hingga ke pasar pop. Perlintasan 

popularitas ke pasar pop seperti itu dicapai juga oleh James Brown dan 



Impressions. Sementara itu, rekaman dari Aretha Franklin, Respect, dan James 

Brown, Say It Loud—I’m Black and I’m Proud, dengan liriknya yang 

menyentuh bidang politik menandai babak baru kedekatan musik Soul dengan 

ranah politik. 

       Aretha Franklin sendiri menjadi catatan khusus dalam sejarah musik Soul. 

Sebagai salah satu vokalis solo wanita pertama di genre ini, dia membuat 

dampak besar: range vokalnya yang luas, penguasaan terhadap teknik vokal 

gospel, diiringi oleh permainan piano gospel-nya yang memukau, membuat 

dia digelari “ratu musik Soul” pada era akhir 1960-an. Tidak mengherankan, 

melihat penjualan rekamannya yang melampaui artis-artis soul lain pada masa 

ini. 

       Pada era 1970-an, terlihat ada dua gaya musik Soul yang muncul: soul 

yang cenderung “manis”, seperti yang diperdengarkan oleh Curtis Mayfield, 

dan soul yang cenderung funky, seperti James Brown, para artis Soul 

Southern, dan Aretha Franklin. Artis-artis soul dari Philadelphia cenderung 

bergerak ke arah sweet soul. Produser-produser seperti Gamble and Huff dan 

Thom Bell yang membuat karya-karya yang mendominasi musik Soul pada 

awal 1970-an menampilkan ciri khas audio yang jernih dan halus—

menonjolkan frekuensi atas, seperti yang tampak pada rekaman dari O’Jays 

(Love Train, 1973) dan Harold Melvin and Blue Notes (The Love I Lost, 

1973). Rekaman-rekaman ini memperdengarkan pola ritmik dan sonik yang 

belakangan ditemukan di dalam musik disco. Muncul pula style soul yang 

romantik dari grup-grup ballad seperti Delfonics (La La Means I Love You, 

1968) dan The Stylistics (Betcha By Golly Wow, 1972) yang 

memperdengarkan vokal falsetto dan orkestrasi. Sementara itu, artis-artis 

berbasis di Memphis, seperti Al Green yang mencapai serangkaian sukses 

pada awal 1970-an memperdengarkan kombinasi style ‘sweet’ dan ‘funky’. 

Mulai dari awal 1970-an, aliran funky dalam musik Soul berkembang luas dan 

mulai memisahkan diri dari soul untuk membentuk genre tersendiri. Influensi 



dari Brown, serta Sly and the Family Stone yang menggabungkan gaya musik 

Brown dengan musik psychedelic rock terasa dalam banyak rekaman artis-

artis soul. Contohnya, lagu-lagu dari the Temptations: Cloud Nine, Ball of 

Confusion, dan Papa was a Rolling Stone, dari tahun 1968-1972. Karya-karya 

awal Jackson Five juga menunjukkan kecenderungan ini, seperti pada I Want 

You Back (1969). Sementara artis-artis Motown juga menunjukkan hal 

serupa—Marvin Gaye pada rekaman What’s Goin’ On (1971) dan Stevie 

Wonder pada Talking Book (1972). 

       Sejak pertengahan 1970-an, rekaman-rekaman up-tempo soul dalam 

warna ‘sweet’ mulai disebut sebagai musik disco. Bahkan sejak tahun 1982, 

Billboard tidak lagi memakai nama ‘soul’ untuk menunjuk kepada musik kulit 

hitam Amerika secara umum, sehingga mereka mengganti istilah ‘soul’ 

dengan ‘Black Music’. Meskipun demikian aspek-aspek dari musik Soul tetap 

hidup pada musik R&B kontemporer dan pada musik hip-hop. Dewasa ini, 

penggunaan istilah musik Soul menunjuk kepada gaya musik kulit hitam yang 

dimulai oleh para pelopor  pada era 1950-an, berkembang menjadi Southern 

Soul dan Motown pada 1960-an, untuk kemudian berkembang lagi menjadi 

funk dan disco pada 1970-an. 

 

3.    Fusion 

       Fusion (Jazz Rock) merupakan gaya musik Jazz yang sangat dipengaruhi 

oleh gaya musik Rock, selama akhir tahun 60-an dan 2 dasawarsa setelah itu. 

Musik Jazz Rock (Fusion), adalah satu gaya musik baru yang dikombinasikan 

oleh para musisi Jazz dalam improvisasi, dimana mereka menggunakan 

pendekatan irama dan warna suara musik Rock. 

       Jazz Rock mencapai popularitas yang tidak dapat disamakan dengan 

popularitas dari beberapa aliran Jazz lainnya, terutama sejak era musik Swing 

di tahun 30-an hingga 40-an. Grup-grup Jazz Rock tersebut memiliki ciri-ciri 

khas, yakni mencakup penggunaan instrumen non elektrik yang berkombinasi 



dengan instrumen synthesizer, piano elektrik, gitar elektrik, dan bas elektrik. 

Instrumen non elektrik dengan penambahan komponen elektrik juga sering 

digunakan, untuk memperluas wilayah efek tonal. Sementara, bagian perkusi 

diberi porsi lebih besar dari pada yang lainnya (terutama pada grup-grup Jazz 

awal), dan seringkali juga dikombinasikan dengan instrumen Afrika, Amerika 

Latin, atau India. Dua hal utama yang menjadi pembeda dari Jazz Rock 

dengan musik Jazz lainnya, adalah peran melodi bas elektrik dan adanya satu 

figur ritmik yang diulangi secara terus menerus.
3
 

 

4.   Latin 

       Musik latin terlahir dari proses sosial dan sejarah yang kompleks, terjadi 

di Amerika setelah kedatangan Columbus. Meskipun kemunculannya 

menyisakan sejarah kelam, namun musik latin adalah salah satu hasil positif 

dari banyaknya perjuangan rakyat setempat mempertahankan tanahnya dari 

Columbus. Musik Latin adalah campuran budaya dan lingkungan sosial. 

Percampuran dari budaya adat dan masyarakat baru ini menghasilkan genre 

musik Latin. Namun musik Latin dalam setiap negara biasanya memiliki 

irama berbeda karena instrumen musik yang digunakan juga tidak sama. 

Kolumbia misalnya, negara ini lebih banyak meyisipkan alat musik tiup 

dalam lagunya. Sehingga pada akhirnya musik Latin yang tercipta pun 

didominasi oleh suara tiup. 

       Musik Latin memiliki ritme yang luar biasa dan berkarakter, dengan 

campuran yang kaya dengan lead vokal dan instrumental. Musik Latin 

dimulai dengan pengaruh dari musik asli seperti dari Mayas yang memiliki 

minat yang besar dalam musik dan menghasilkan semua jenis instrumen tiup 

dan instrumen perkusi. Banyak budaya Pra-Columbine menggunakan 

instrumen tiup, dengan semua jenis seruling dibuat di seluruh benua. 
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Banyaknya ekspresi musik asli ini dapat dilihat di beberapa musik Latin yang 

lebih tradisional seperti musik Andean di Amerika Selatan. Kemudian dengan 

kedatangan Columbus dan Eropa, bahasa Spanyol dan Portugis dibawa ke 

dunia baru, bahasa yang menentukan banyak musik Latin. Musik Latin 

biasanya berhubungan dengan negara-negara seperti Meksiko, Kolombia, 

Brasil, Kuba, Puerto Rico dan Argentina. Irama Latin telah telah diwariskan 

selama berabad-abad. Sejarahnya dimulai tidak hanya dengan budaya Karibia, 

tapi bahkan sebelum itu, dari budak yang berasal dari Afrika dengan 

membawa ketukan yang merupakan sumber utama inspirasi untuk musik yang 

diikuti di Amerika. Perjumpaan budaya yang disebutkan di atas, Pre-

Columbine, Eropa dan Afrika, menciptakan lingkungan sosial yang dinamis 

yang telah menghasilkan musik Latin. Ada beberapa musik Latin yang paling 

terkenal: 

a. Salsa 

       Ada banyak perdebatan mengenai dari mana Salsa berasal. 

Beberapa mengklaim Salsa merupakan versi yang lebih baru dari Afro-

Cuban, irama yang berasal dari Kuba. Adapun yang menunjukkan 

bahwa antara tahun 1930 -1960 musisi dari Puerto Rico, Meksiko, Kuba 

dan Amerika Selatan berbondong-bondong ke New York, masing-

masing membawa irama asli mereka dan membawa pengaruh hingga 

saat ini. 

b. Samba 

       Musik yang paling khas dari Brasil, dan ritme aslinya berasal dari 

"Candomble" atau musik doa dari praktik keagamaan Afro-Brazilian. 

Kata "samba" berarti "untuk berdoa". 

c. Bossa Nova 

      Paling terkenal dari semua musik Brasil. Bossa Nova berasal dari 

Samba dan berarti "cara baru". 



       Adapun jenis dan variasi musik Latin lainnya, yaitu Merengue, 

Reggeaton, Tango, Cueca, Bolero, Danzon, Rumba, Cumbia dan Mambo. 

Beberapa seniman Latin Pop paling populer dan terkenal antara lain Alejandro 

Sanz, Shakira, Enrique Iglesias, Juanes, Selena, Ricky Martin dan Luis 

Miguel.
4
 

 

 

 

 

1. Heavy Metal 

       Heavy metal merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1970-an 

untuk menunjuk kepada salah satu sub-genre dari musik Hard Rock yang 

ditandai dengan gitar yang lebih terdistorsi, penggunaan ‘power chords’ dan 

riff-riff yang berat, vokal yang melengking, solo gitar yang panjang, serta 

drum dan bas yang lebih berat. Dengan kata lain, Heavy Metal merupakan 

sejenis musik Rock yang lebih berat daripada Hard Rock. 

       Dimulai dengan gitaris Jimi Hendrix pada tahun 1960-an, karakteristik 

rock yang seperti ini diperdengarkan oleh band-band rock lainnya seperti Led 

Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Judas Priest, Kiss, Alice Cooper, dan Deep 

Purple pada tahun 1970-an. Band-band ini menuai sukses besar di pasar 

internasional. Tahun 1980-an menyaksikan ketenaran Van Halen dengan 

penampilan solo gitarisnya, Edward Van Halen, yang menginspirasi gitaris 

dari masa ke masa. Era ini juga menyaksikan kelahiran ‘glam metal’ lewat 

band-band seperti Poison dan Mötley Crüe. Selain itu, gitaris-gitaris metal 

seperti Van Halen, Randy Rhoads, dan Yngwie Malmsteen mengadaptasi 

chord progression dari musisi abad 18 seperti Vivaldi dan Bach, memberikan 

warna unik pada warna metal mereka. Pada era ini, Heavy Metal menjadi sub-
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genre musik Rock yang paling populer. Di antara mereka, Metallica, yang 

mengusung Trash Metal adalah salah satu yang paling populer. 

       Pada tahun 1990-an, Metallica, Van Halen, Ozzy Osbourne, dan band-

band metal veteran lainnya melanjutkan kesuksesan mereka. Namun, istilah 

Heavy Metal semakin jarang digunakan untuk membedakan mereka dari 

band-band rock lainnya sehingga semakin kehilangan prestisenya. Beberapa 

grup baru seperti Korn dan Rob Zombie yang melanjutkan tradisi Heavy 

Metal dalam caranya masing-masing tidak meng-klaim diri mereka sebagai 

band Heavy Metal. 

       Pada puncak popularitasnya pada tahun 1980-an, Heavy Metal seringkali 

dijadikan kambing hitam, dianggap sebagai penyebab dari berbagai macam 

masalah sosial, terlebih khusus di kalangan anak-anak muda, seperti misogoni 

dan satanisme. Hal ini dikarenakan lirik-lirik dari musik Heavy Metal yang 

seringkali membangkitkan kesan horor dan mistisisme dalam memandang dan 

mengkritisi peradaban. 

 

2. Progressive Rock 

       Progressive Rock merupakan perkembangan dari musik pop UK yang 

dimulai pada 1967 yang mengeksplorasi karakteristik sonik dari musik the 

Beatles (khususnya Strawberry Fields Forever) dan Procol Harum (A Whiter 

Shade of Pale). Istilah “Progressive Rock” dilekatkan pada band-band rock 

yang mencoba memisahkan diri dari kecenderungan musik rock yang 

mainstream di Amerika, sembari mengeksplorasi dengan bebas karakteristik 

mereka sendiri dengan alusi-alusi kepada band-band rock klasik UK.  

       Kecenderungan untuk keluar dari kebiasaan ini tampak pada beberapa 

hal: usaha mereka untuk lepas dari pop “tiga menit”, seperti Stairway to 

Heaven (Led Zeppelin) dan Thick as a Brick (Jethro Tull); meminjam 

karakteristik dari musik klasik, seperti yang tampak pada Pictures at an 

Exhibition (Emerson, Lake and Palmer) dan Bohemian Rhapsody (Queen); 



integrasi teknik-teknik free jazz, seperti tampak pada 21st-Century Schizoid 

Man (King Crimson), dan Man-Erg (Van der Graaf Generator); lirik yang 

terkadang memperlihatkan karakteristik quasi-mistik—seperti pada Awaken 

(Yes), terkadang pula memperlihatkan narasi, seperti pada Knots (Gentle 

Giant). Pendekatan-pendekatan eksperimental ini dimungkinkan oleh 

beberapa hal, seperti bertambah canggihnya teknologi studio rekaman, pasar 

musik, dan peningkatan ekonomi, yang memungkinkan label-label rekaman 

mayor untuk berinvestasi kepada artis-artis bahkan kepada artis-artis yang 

menampilkan musik yang tidak biasanya. 

 

 

 

B.   Analisis Repertoar 

       Dalam menganalisis repertoar komposisi resital, penulis menggunakan bentuk 

penulisan notasi drumset sebagai simbol bunyi. Berikut lambang notasi yang 

digunakan dalam penulisan ini 

 

 

Gambar Notasi 1. Drum dan cymbal 

 

1. Analisis “Have You” karya Anika Nilles 

       Anika Nilles adalah seorang drummer wanita berkebangsaan Jerman. Ia 

juga merupakan produser dan songwriter. Lagu ini memiliki sukat 6/8, dengan 



tempo andante
5
. Penguasaan tempo dan sukat memegang peranan penting 

dalam keberhasilan memainkan lagu ini. 

       Intro
6
 lagu dimulai dengan empat birama yang hanya diisi oleh drum, 

pada birama ke 4 ketukan ke 4 terdapat jeda dua ketuk, kemudian seluruh 

instrumen masuk di brama ke 5. Secara keseluruhan, bagian intro terdiri dari 

empat birama (birama 1-4). Pola ritme drum yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi  1.1 Pola dasar 

Pola ritme diatas juga digunakan pada bagian A atau verse
7
, namun terdapat 

variasi pada bass drum dan hi-hat. Pada bagian B atau chorus
8
 (birama 23-30) 

terjadi perubahan pola ritme drum yang mengikuti pola ritme gitar bas, 

menjadi: 

 

Gambar Notasi 1.2 Pola ritme bagian chorus 

Akhir dari bagian chorus selalu ditutup dengan pola ritme drum sebagai 

berikut: 

 

Gambar Notasi 1.2.1 Akhir bagian chorus 

                                                           
       

5
 Tempo dengan kecepatan antara 76bpm-108bpm 

       
6
 Intro diambil dari kata introduction yang artinya ‘memperkenalkan’ atau ‘pembukaan’. Intro 

dalam lagu digunakan untuk mengawali sebuah lagu atau pengantar lagu. 

       
7
 Verse sama dengan bait lagu. 

      
8
 Chorus sama seperti reff atau bagian lagu yang sering diulang-ulang dan merupakan inti atau 

bagian utama dari sebuah lagu. Chorus merupakan klimaks dari sebuah lagu. 



Bagian interlude
9
 terdiri dari 16 birama (birama 58-66) dengan isian melodi 

gitar elektrik, dengan pola ritme drum yang menyerupai bagian chorus
10

 

namun terjadi pengembangan pada pola ketukan bass drum sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 1.3 Pola ritme bagian interlude 

Bagian F merupakan bagian coda
11

 yang  terdiri dari 35 birama (birama 71-

95) dengan improvisasi bebas pada pola ritme drum dan mengikuti pola ritme 

gitar bas, salah satu diantaranya: 

 

 

Gambar Notasi 1.4 Pola ritme improvisasi bagian coda 

Akhir bagian coda (birama 100) ditutup dengan pola ritme yang unison pada 

semua instrumen dengan aksen yang tegas untuk menandakan akhir lagu. Pola 

ritme drum yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 1.4.1 Akhir bagian coda 

 

2. Analisis “Chary Life” Karya Anika Nilles 
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 Interlude adalah selingan melodi atau improvisasi di dalam lagu. 

 

      
11

 Bagian penutup pada lagu 



       Komposisi Karya Anika berjudul “Chary Life” memiliki sukat 4/4 dengan 

tempo andante. Judul dari lagu ini memiliki pesan yang tersirat saat 

memainkan lagu ini. Dalam kamus bahasa Inggris, kata “chary” memiliki 

makna “kehati-hatian”. Lagu ini banyak menggunakan sinkopasi dan teknik 

yang independent di setiap bagian lagu, sehingga dibutuhkan konsentrasi 

tinggi dan kehati-hatian dalam memainkan lagu ini. 

      Lagu ini terdiri dari beberapa bagian: 

1) Intro : Birama 1-8 

2) A      : Birama 9-16 

3) B      : Birama 17-20 

4) C      : Birama 21-28 

5) D      : Birama 29-32 

6) E      : Birama 33-40 

7) F      : Birama 41-44 

8) G     : Birama 45-52 

9) H     : Birama 53-61 

10) I      : Birama 62-70 

11) J      : Birama 71-74 

12) K     : Birama 75-86 

13) L     : Birama 87-111 

       Bagian intro lagu ini diawali dengan empat birama yang hanya diisi oleh 

synthesizer (birama 1-4), kemudian di birama ke 5 semua instrumen masuk. 

Pola ritme drum yang digunakan pada bagian intro adalah sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.1 Pola ritme bagian intro 



       Pola ritme tersebut dimainkan pada birama 5 sampai birama 8. Kemudian 

pada birama 8 terjadi perubahan pola ritme yang menjadi jembatan/bridge
12

 

menuju bagian A. Pola ritme drum yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.1.1 Pola ritme bridge bagian intro 

       Bagian A/verse terdiri dari delapan birama, yang dimainkan dari birama 8 

sampai birama 16. Pola ritme pada bagian ini  merupakan pengembangan pola 

ritme pada bagian intro, dengan penambahan not 1/32 pada hi-hat seperti 

dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.2 Pola ritme bagian A 

Pada birama 4 ketukan 3 terdapat sinkopasi pada drum yang mengikuti 

sinkopasi gitar bas. Pola tersebut bisa dibuat seperti fill in, seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.2.1 Pola sinkopasi bagian A 

Kemudian pada birama 15 dan 16 terdapat perubahan pola ritme drum 

mengikuti pola ritme gitar bas yang menjadi bridge ke bagian B: 

 

Gambar Notasi 2.2.2 Pola ritme bridge bagian A 
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 Bagian transisi antara dua tema musik 



       Bagian B masih termasuk dalam verse, namun terjadi perubahan pola 

ritme drum sebanyak empat birama yang dimainkan dari birama 17 sampai 

20, sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.3 Pola ritme bagian B 

Dalam birama 18, di ketukan ke 3 pada bagian B terdapat variasi dengan 

menggunakan teknik triplet seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.3.1 Pola variasi bagian B 

Pada birama 20, di ketukan ke 3 terdapat fill in 2 ketuk untuk menuju ke 

bagian C atau chorus. Pola fill in menggunakan teknik sextoll seperti dibawah 

ini: 

 

Gambar Notasi 2.3.2 Pola fill in bagian B 

       Bagian C/chorus, terdapat delapan birama yaitu birama 21 sampai 28, 

yang dimainkan di ride cymbal. Pola ritme drum bagian C adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar Notasi 2.4 Pola ritme bagian C 



Dalam bagian C terdapat dua bentuk sinkopasi. Yang pertama, di birama 3 

dan 4 pada bagian C (birama 23 dan 24) terdapat sinkopasi pada crash cymbal 

yang mengikuti sinkopasi gitar elektrik, dan diakhiri dengan fill in pada tom-

tom di ketukan 4 pada birama 24. Pola  yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.4.1 Pola sinkopasi pertama bagian C 

Yang kedua, pada birama 27 dan 28 juga terdapat sinkopasi yang mirip 

dengan birama 23 dan 24, namun terjadi pergeseran pada ketukan 3 dan 4 di 

birama 28: 

 

Gambar Notasi 2.4.2 Pola sinkopasi kedua bagian C 

       Bagian D terdapat empat birama (birama 29-32) menggunakan motif 

yang sama dengan intro, yang diisi oleh synthesizer. Pola ritme drum yang 

digunakan juga sama seperti pola ritme intro. Namun di birama 4 (birama 32) 

terjadi pengembangan pola ritme drum yang menjadi bridge menuju bagian E. 

Pola ritme tersebut menggunakan pola ritme sextool yang dimainkan pada 

splash cymbal dengan aksen pada snare, sebagai berikut: 

 

 

Gambar Notasi 2.5 Pola ritme bridge bagian D 

       Kemudian pada bagian E terdapat delapan birama (birama 33-40) yang 

merupakan verse, sama seperti bagian A. Pola ritme drum yang digunakan 

juga sama, namun terjadi pengembangan pada pola ritme bridge yaitu pada 



birama 39 dan penambahan fill in pada birama 40 menggunakan pola ritme 

sextool yang dimainkan pada tom-tom dengan aksen pada snare, untuk 

menuju ke bagian F: 

 

Gambar Notasi 2.6 Pola ritme bridge dan fill in bagian E 

       Bagian F terdiri dari empat birama yaitu birama 41 sampai 44 dan 

merupakan pengulangan bagian B yang masih termasuk verse. Pola ritme 

drum yang digunakan juga sama seperti bagian B. Namun terjadi 

pengembangan fill in pada birama 44 untuk menuju bagian G/chorus. Dalam 

fill in tersebut, penulis menggunakan not 1/32 seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.7 Pola ritme fill in bagian F 

      Bagian G terdiri dari delapan birama, yaitu birama 45 sampai 52 dan  

merupakan pengulangan chorus, sama seperti bagian C. Pola ritme drum yang 

digunakan juga sama. 

       Bagian H terdiri dari sembilan birama yaitu birama 53 sampai 61. Bagian 

ini menggunakan motif yang sama seperti bagian chorus, namun terjadi 

perubahan pola ritme pada drum dan gitar bas. Pola ritme drum menggunakan 

teknik sextool yang dimainkan pada hi hat dan pola ritme bas drum 

menggunakan not 1/8 sama seperti pola ritme gitar bas: 

 

Gambar Notasi 2.8 Pola ritme bagian H 



Pada birama 3 dan 4 bagian H (birama 55 dan 56), terjadi variasi pada pola 

ritme snare drum seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.8.1 Pola variasi snare birama 55-56 

Pada birama 60 terdapat fill in yang menggunakan teknik sextool, dan pada 

birama 61 ketukan 2 terdapat jeda satu setengah ketuk dan terdapat pola ritme 

satu setengah ketuk sebagai bridge menuju bagian I: 

 

Gambar Notasi 2.8.2 Fill in dan bridge birama 60-61 

       Bagian I merupakan bagian bridge sebagai pengantar ke bagian H. 

Bagian ini terdiri dari sembilan birama yaitu birama 62 sampai 70. Pola ritme 

drum yang digunakan dalam bagian ini adalah pola ritme bebas atau 

improvisasi, namun pola ritme bas drum tetap mengikuti pola ritme gitar bas, 

sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.9 Pola ritme bagian I 

Pada birama 4 bagian I (birama 65), penulis memberi isian variasi dengan 

menggunakan teknik sextool yang dimainkan  pada splash cymbal dengan 

aksen pada snare drum: 

 

 



Gambar Notasi 2.9.1 Pola variasi bagian I birama 65 

Pada birama 69, terdapat perubahan sukat menjadi 2/4 dan berisi jeda 

sebanyak dua ketuk. Kemudian pada birama ke 70, kembali menjadi sukat 4/4 

dan terdapat fill in yang menggunakan teknik triplet, mengikuti pola ritme 

gitar bas sebagai pengantar ke bagian J seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.9.2 Pergantian sukat dan pola fill in birama 69-70 

             Bagian J terdiri dari empat birama yaitu birama 71 sampai 74. Bagian 

ini menggunakan motif intro. Pola ritme drum yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar Notasi 2.10 Pola ritme bagian J 

Diakhir bagian J yaitu birama ke 74, terdapat fill in dengan aksen pada snare 

untuk menuju bagian K. Pola ritme  fill in yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.10.1 Pola ritme fill in bagian J 

       Bagian K merupakan interlude yang berisi melodi gitar elektrik dan 

synthesizer. Bagian ini terdiri dari 12 birama yaitu birama 75 sampai 86. Ada 

tiga macam pola ritme drum yang digunakan. Pola pertama di birama 75 

sampai 78, seperti dibawah ini: 

 



Gambar Notasi 2.11 Pola ritme pertama bagian K 

Pola ritme kedua di birama 79 sampai 82: 

 

Gambar Notasi 2.11.1 Pola ritme kedua bagian K 

Pola ritme ketiga di birama 83 sampai 85 yang mengikuti pola ritme pada 

gitar bas: 

 

Gambar Notasi 2.11.2 Pola ritme ketiga bagian K 

Pada birama ke 85 ketukan 4 terdapat fill in satu ketuk yang menggunakan 

teknik triplet dan di birama 86 di ketukan 2 terdapat jeda tiga ketuk yang 

menandakan perpindahan ke bagian L atau coda: 

 

Gambar Notasi 2.11.3 Pola fill in birama 85 

       Bagian L atau coda yang terdiri dari 25 birama, yaitu birama 87 sampai 

birama 111. Bagian ini merupakan bagian klimaks dan tempo berubah 

menjadi double time
13

. Bagian ini diawali dengan pola fill in  menggunakan 

not 1/16 yang dimainkan pada snare pada birama 87. Pola yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.12 Pola fill in awal bagian L 

                                                           
       

13
 Istilah yang digunakan untuk memainkan suatu groove dua kali lebih cepat daripada tempo 

normal, walaupun hitungan musik berjalan seperti biasa. 



Ada dua pola ritme drum yang digunakan dalam bagian coda. Pola ritme 

drum mengikuti pola ritme gitar bas. Pola ritme pertama  dimainkan dari 

birama 88 sampai 93 seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 2.12.1 Pola ritme pertama bagian L 

Pola ritme kedua berubah menjadi shuffel. Dimainkan dari birama 94 sampai 

111: 

 

Gambar Notasi 2.12.2 Pola ritme kedua bagian L 

Pada birama 95 terdapat fill in yang dimainkan secara bebas menggunakan 

teknik triplet. Fill in tersebut sebagai pengantar melodi gitar pada birama 96 

sampai akhir lagu. 

 

Gambar Notasi 2.12.3 Fill in triplet birama 95 

Pada birama 110 sampai 111 terdapat fill in dua birama sebagai penutup lagu, 

menggunakan variasi not 1/32. Pola fill in yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 2.12.4 Fill in penutup 

 

3. Analisis “Back In The Day” Karya David Garibaldi 

       David Garibaldi adalah seorang drummer asal California dan besar di San 

Fransisco Timur. Ia tergabung dalam sebuah grup band yang bernama Tower 



Of Power yang ber-genre Funk Soul. Lagu yang berjudul Back in The Day 

merupakan salah satu karya dari bukunya yang berjudul “The Code of Funk”. 

Dalam lagu ini terdapat instrumen vokal yang menjadi ciri khas dari genre 

Soul.  

       Lagu ini bersukat 4/4 dengan tempo moderato
14

. Lagu ini terdengar 

sederhana dan terdapat banyak pengulangan pada strukturnya, oleh sebab itu 

kesabaran dan interpretasi dari pemain sangat dibutuhkan dalam memainkan 

lagu ini. 

      Intro lagu diawali dengan aksen pada snare drum sebagai hitungan 

pembuka lagu dengan menggunakan teknik flam.
15

 Teknik tersebut terdapat di 

ketukan 4 sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 3.1 Hitungan pembuka lagu 

Pada birama 1 semua instrumen masuk. Bagian intro terdiri dari enam birama 

(birama 1-6). Ada dua jenis pola ritme drum yang digunakan pada bagian ini. 

Aksen pada pola ritme bas drum mengikuti pola ritme gitar bas. Pola ritme 

yang pertama dimainkan dari birama 1 sampai 2, dan di birama ke 2 terdapat 

fill in untuk menuju ke pola kedua: 

 

Gambar Notasi 3.1.1 Pola ritme pertama bagian intro 

Pola ritme kedua dimainkan dari birama 3 sampai 6 dan pada birama 6 

terdapat  fill in untuk menuju bagian A/verse: 

                                                           
       

14
 Tempo dengan kecepatan antara 108bpm-120bpm 

       
15

 Ornamen pada alat musik pukul, yaitu dua pukulan yang hamper jatuh bersamaan.   



 

Gambar Notasi 3.1.2 Pola ritme kedua bagian intro 

 

Gambar Notasi 3.1.3 Pola ritme fill in birama 6 

       Bagian A atau verse terdiri dari 17 birama (birama 7-23). Pola ritme drum 

pada bagian ini merupakan pengembangan dari pola ritme drum pada bagian 

intro, dengan penambahan pada pola snare menggunakan variasi not 1/16. 

Berikut pola ritme tersebut: 

 

Gambar Notasi 3.2 Pola ritme bagian A/verse 

Pola ritme diatas dimainkan dari birama 17 sampai 21. Pada birama 22 sampai 

23 terdapat perubahan pola ritme singkat dan fill in sebagai jembatan menuju 

bagian B/chorus. Pola fill in birama 22 menggunakan teknik flam dengan 

aksen pana snare drum, dan fill in birama 23 menggunakan not 1/16 dengan 

aksen pada snare dan tom-tom seperti dibawah ini: 

 

 Gambar Notasi 3.2.1 Pola fill in bagian A  

       Bagian B atau chorus terdiri dari delapan birama (birama 24-31). Pola 

ritme drum pada bagian ini merupakan pola ritme yang sama seperti pola 

ritme bagian intro: 



 

Gambar Notasi 3.3 Pola ritme bagian B/chorus 

 

Pada birama 31 terdapat fill in untuk kembali ke bagian verse: 

 

Gambar Notasi 3.3.1 Pola ritme fill in bagian B 

       Bagian C terdiri dari 17 birama (birama 32-48). Bagian C sama seperti 

bagian A atau verse , dan pola ritme drum yang digunakan juga sama seperti 

pola ritme drum pada bagian A. 

       Bagian D merupakan bagian chorus. Terdiri dari delapan birama (birama 

49-56). Pola ritme drum pada bagian ini juga sama seperti pola ritme pada 

bagian B atau chorus. Namun pada birama 56 terdapat fill in untuk menuju 

bagian E. 

 

Gambar Notasi 3.4 Pola fill in bagian D 

       Bagian E merupakan interlude dengan melodi pada gitar elektrik. Bagian 

E terdiri dari 17 birama (birama 57-73). Pola ritme yang digunakan sama 

seperti pola ritme bagian verse. Pada birama 57 sampai 64, vokal digantikan 

oleh melodi gitar elektrik. Pada birama 64 terdapat  fill in untuk mengantar 

kembali ke vokal. Pada birama 65 vokal kembali bernyanyi. Berikut pola 

ritme dan fill in yang dimaksud: 



  

Gambar Notasi 3.5 Pola fill in bagian E birama 64 

      Bagian F adalah bagian chorus, terdiri dari delapan birama (birama 74-

81). Pola ritme drum yang digunakan sama seperti bagian chorus sebelumnya. 

   Bagian H juga merupakan pengulangan chorus yaitu birama 82 sampai 89. 

Pada birama 89 terdapat fill in untuk menuju bagian H. Pola fill in dimainkan 

dengan aksen pada snare menggunakan variasi not 1/16 yang mengikuti 

sinkopasi instrumen brass. 

 

Gambar Notasi 3.6 Pola fill in bagian G 

       Bagian H sampai bagian N masih termasuk pengulangan chorus. Namun 

terdapat improvisasi pada instrumen brass hingga akhir lagu. Jumlah 

keseluruhan bagian H sampai N terdiri dari 51 birama yaitu birama 90 sampai 

birama 141. Pola ritme drum pada bagian ini masih sama seperti pola ritme 

bagian chorus sebelumnya, namun di sepanjang bagian ini penulis melakukan 

improvisasi dan pengembangan bebas pada pola ritme drum yang dimainkan 

hingga mencapai klimaks diakhir lagu. 

 

4. Analisis “In The Pocket” Karya Dave Weckl 

       Dave weckl adalah seorang drummer fusion asal Amerika Serikat. 

Karyanya yang berjudul “In The Pocket” adalah lagu dari album yang 

berjudul “Hard Wired”. Lagu ini ber-genre Fusion Funk, dengan sukat 4/4 

dan tempo moderato. Penguasaan groove pada pola ritme lagu ini memegang 

peranan penting dalam memainkan lagu ini. 



Bagian intro terdiri dari delapan birama (birama1-8). Birama 1 sampai 3 

dimulai dengan instrumen keyboard, pada birama ke 4 drum masuk dengan 

pola ritme seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 4.1 Pola ritme intro birama 4 

Pada birama ke 5 sampai 8 semua instrumen masuk. Pola ritme drum pada 

bagian ini mengikuti pola ritme instrumen keyboard. 

 

Gambar Notasi 4.1.1 Pola ritme intro birama 5-8 

       Bagian A atau verse terdiri dari delapan birama (birama 9-16). Bagian ini 

diisi oleh motif pada instrumen wind section.
16

 Pola ritme drum dalam bagian 

ini terdiri dari empat birama. Berikut pola ritme drum yang digunakan pada 

bagian ini: 

 

Gambar Notasi 4.2 Pola ritme bagian A/verse 

Pola ritme empat birama tersebut dimainkan dari birama 9 sampai 12, dan 

diulang pada birama 13 sampai 16. Pada biram 16 terdapat  fill in satu ketuk 

untuk menuju bagian B. Berikut pola fill in yang digunakan: 

 

Gambar Notasi 4.2.1 Pola fill in bagian A 
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 Bagian dalam sebuah orkestra yang terdiri dari instrumen tiup 



       Bagian B atau chorus terdiri dari delapan birama (birama 17-24). Pola 

ritme drum dalam bagian ini menggunakan variasi not 1/32 yang dimainkan 

pada snare drum. Berikut pola ritme drum pada bagian ini: 

 

Gambar Notasi 4.3 Pola ritme bagian B 

Pola ritme diatas dimainkan dari birama 12 sampai birama 22. Pada birama 23 

sampai birama 24 terdapat tutti
17

 yang menandakan akhir dari frase bagian 

chorus. Pola ritme drum menggunakan variasi not 1/16 dengan aksen pada 

crash cymbal. Berikut pola ritme drum yang digunakan: 

 

Gambar Notasi 4.3.1 Pola tutti 

Pola ritme tutti diatas juga muncul pada setiap bagian yang menandakan akhir 

frase bagian chorus dalam lagu ini. 

       Bagian bridge terdiri dari empat birama (birama 25-28). Pola ritme drum 

yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 4.4 Pola ritme bagian bridge 

       Bagian A’ terdiri dari delapan birama (birama 29-36). Bagian ini 

merupakan pengulangan verse. Pola rtime drum yang digunakan sama seperti 

yang terdapat pada bagian A. 

       Bagian B’ terdiri dari delapan birama. Bagian ini merupakan pengulangan 

bagian chorus. Pola ritme drum yang digunakan sama seperti bagian B, 
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 Irama yang dimainkan oleh semua (atau sebagian besar) instrument bersama-sama, dalam 

sebuah bagian dalam lagu. 



namun bagian ini dimainkan pada ride cymbal dan terdapat penambahan pada 

pola ritme bas drum sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 4.5 Pola ritme bagian B’ 

Pola ritme diatas dimainkan dari birama 37 sampai birama 42, dan akhir frase 

bagian ini kembali ditutup oleh tutti pada birama 43 sampai 44. 

       Bagian A’ terdiri dari 16 birama yaitu birama 45 sampai birama 60. 

Bagian ini diisi oleh improvisasi pada gitar elektrik. Pola ritme drum yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar Notasi 4.6 Pola ritme bagian A’ improvisasi gitar elektrik 

Pada birama 60 terdapat  fill in untuk menuju ke bagian bridge. Di dalam fill 

in tersebut terdapat variasi teknik roll yang dimainkan pada snare dan tom-

tom. 

 

Gambar Notasi 4.6.1 Pola fill in birama 60 

       Bagian bridge terdiri dari delapan birama yaitu birama 61 sampai birama 

68. Pola ritme pada bagian ini dimainkan pada ride cymbal dan ride cymbal 

bell. Berikut pola ritme drum yang digunakan: 

 

Gambar Notasi 4.7 Pola ritme bagian bridge birama 61-68 



       Bagian C terdiri dari delapan birama (birama 69-76). Bagian ini diisi oleh 

improvisasi pada keyboard. Pola ritme drum yang digunakan sama seperti 

pola ritme bagian bridge. Pada birama 76 terdapat fill in untuk menuju bagian 

B’. Fill in menggunakan variasi not 1/32 yang dimainkan pada snare dan tom-

tom seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 4.8 Pola fill in bagian C birama 76 

      Bagian B’ merupakan pengulangan bagian chorus. Pola ritme drum yang 

digunakan juga sama seperti bagian chorus  sebelumnya, dimainkan dari 

birama 77 sampai 82 dan kembali ditutup dengan tutti pada birama 83 sampai 

84. 

       Birama 85 sampai 88 merupakan pengulangan bridge yang terdiri dari 

empat birama. Pola ritme drum yang digunakan juga sama seperti pola ritme 

bagian bridge sebelumnya.  

       Birama 89 sampai 92 menggunakan motif bagian intro yang dimainkan 

pada keyboard dengan variasi pada pola ritmenya. Pola ritme drum yang 

digunakan juga sama seperti pola ritme drum pada bagian intro. 

       Bagian D diisi oleh improvisasi pada drum sebanyak 14 birama yaitu dari 

birama 93 sampai 106. Pola improvisasi drum mengikuti pola ritme dari motif 

wind section. Kemudian pada birama 107 terdapat tutti sebagai penutup 

bagian ini. Pola ritme tutti pada drum adalah sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 4.9 Pola tutti bagian D birama 107 

       Birama 95 sampai 98 merupakan pengulangan bagian intro. Motif yang 

digunakan pada keyboard sama seperti motif intro di bagian awal lagu. Pola 



ritme drum pada bagian ini menggunakan isian bebas dengan permainan pada 

cymbal. 

       Bagian A’, B’, bridge dan E merupakan pengulangan satu struktur yaitu 

bagian verse, chorus, bridge dan coda. Pola ritme drum pada bagian A’, B’ 

dan bridge yaitu birama 99 sampai 118, sama seperti pola ritme di bagian-

bagian sebelumnya. Namun di bagian E/coda, di birama 119 sampai 122 pola 

ritme drum hanya dimainkan pada hi-hat dan bas drum seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 4.10 Pola ritme E birama 119-122 

Kemudian pada birama selanjutnya yaitu birama 123 sampai 138 masih 

merupakan pengulangan bagian coda. Pola ritme drum dimainkan secara 

bebas hingga mencapai klimaks di akhir lagu. Akhir lagu ditutup dengan tutti 

pada birama 139 seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 4.11 Pola tutti birama 139 

 

5. Analisis “Vera Cruz Island” Karya Vera Figueiredo 

       Vera Figueiredo adalah seorang drummer wanita dari Brazil. Karyanya 

yang berjudul “Vera Cruz Island” adalah komposisi dari albumnya yang juga 

berjudul “Vera Cruz Island”. Album ini mengilustrasikan kematangannya 

sebagai player dan komposer saat ia dewasa. Lagu ini ber-genre Latin Fusion. 

Dalam lagu ini terdapat teknik yang disebut maracatu, dimainkan pada snare 

drum. Maracatu atau sebutan aslinya Maracatu Nação adalah tradisi karnaval 

kuno dari Brazil yang sangat kaya dengan budaya dan musik. Setiap 

Maracatu Nação memiliki identitasnya sendiri; kepercayaan dalam ibadah 

Orixa, rasio terhadap fungsi instrumen perkusi, apakah wanita diizinkan untuk 



memainkan drum, nuansa Batuque [kombinasi percakapan antara bagian 

perkusi individu], kecepatan dalam bermain, lagu-lagu yang akan digunakan, 

jumlah karakter dalam istana, apakah orang-orang diluar komunitas atau garis 

keturunan diizinkan untuk mengambil bagian untuk bermain dalam karnaval, 

dan sebagainya.
18

  

       Lagu ini bersukat 4/4. Di dalam lagu ini terdapat banyak sinkopasi dan 

perubahan pola ritme pada setiap bagian. Meskipun hanya bertempo andante, 

sangat dibutuhkan ketelitian dalam memainkan lagu ini.  

      Lagu ini terdiri dari beberapa bagian: 

1) Intro : Birama 1-10 

2) A      : Birama 11-21 

3) B      : Birama 22-30 

4) C      : Birama 31-36 

5) D      : Birama 37-58 

6) E      : Birama 59-72 

7) F      : Birama 73-81 

       Intro lagu dimulai dengan melodi instrumen flute dan iringan snare  drum 

dengan teknik maracatu yang terdapat dalam  minus one, sebanyak empat 

birama yaitu birama 1 sampai 4. Di dalam maracatu terdapat perpaduan 

teknik flam dan teknik roll seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 5.1 Pola ritme intro minus one 

Pada birama ke 5, drum masuk dengan memainkan teknik maracatu pada 

snare sama seperti yang terdapat pada minus one namun ada penambahan 

koordinasi bas drum dan hi-hat. Berikut pola ritme drum yang dimainkan: 
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 Pengertian maracatu yang diulas dalam laman http://jubadoleao.com/2/geek-out/what-is-

maracatu/ (25 November 2016). 

http://jubadoleao.com/2/geek-out/what-is-maracatu/
http://jubadoleao.com/2/geek-out/what-is-maracatu/


 

Gambar Notasi 5.1.1 Pola ritme drum intro 

Pola ritme tersebut dimainkan dari birama 5 sampai birama 10. Pada birama 

10 terdapat jeda dua ketuk yang diisi oleh pola melodi pada instrumen flute 

yang menjadi pengantar ke bagian A. Pola ritme flute menggunakan not 1/16 

seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 5.1.2 Pola ritme flute 

       Bagian A terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah birama 11 sampai 

birama 14, dan bagian kedua adalah birama 15 sampai birama 18. Pola ritme 

drum pada bagian pertama masih menggunakan teknik maracatu. Pada bagian 

pertama birama 14 juga terdapat jeda dua ketuk yang diisi oleh pola melodi 

pada instrumen trombone yang menjadi pengantar ke bagian A1. Pola ritme 

trombone menggunakan not 1/16 seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 5.2 Pola ritme trombone bagian A 

Pada bagian kedua atau A1, pola ritme drum berubah. Pola ritme tersebut 

mengikuti sinkopasi pada gitar bas dan piano, dengan aksen pada pola ritme 

hi-hat dan bas drum. Berikut pola ritme drum yang digunakan: 

 

Gambar Notasi 5.2.1 Pola ritme drum bagian A1 



Pola ritme tersebut dimainkan dari birama 15 sampai birama 17. Pada birama 

18 terdapat fill in dan sinkopasi yang mengikuti pola ritme gitar bas, piano 

dan instrumen tiup. Pola sinkopasi dimainkan dengan aksen pada crash 

cymbal, seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 5.2.2 Pola sinkopasi birama 15 

Pada birama  19 sampai 21 terdapat  fill in dan improvisasi pada pola ritme 

drum yang masih mengikuti sinkopasi instrumen lain. Berikut pola ritme yang 

dimainkan: 

 

Gambar Notasi 5.2.3 Pola fill in dan improvisasi birama 19-21 

       Bagian B terdiri dari sembilan birama yaitu birama 22 sampai birama 30. 

Bagian ini kembali menggunakan teknik maracatu, namun terdapat perubahan 

pola ritme pada bas drum. Pada birama 22 sampai birama 23, pola bas drum 

seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 5.3 Pola bas drum birama 22-23 

Pada birama 24 sampai birama 25, terdapat aksen pada snare drum dan 

pergeseran pada pola bas drum seperti dibawah ini: 

 



Gambar Notasi 5.3.1 Pola bas birama 24-25 

Pada birama 26 sampai birama 28 terdapat perubahan pola ritme drum. Pola 

ritme bas drum dan snare mengikuti pola ritme gitar bas. Berikut pola ritme 

drum yang digunakan: 

 

Gambar Notasi 5.3.2 Pola ritme birama  26-28 

Pada birama 29, tempo lagu berubah menjadi double time dan juga terjadi 

perubahan pola ritme drum dari birama 29 sampai birama 30 seperti dibawah 

ini: 

 

Gambar Notasi 5.3.3 Pola ritme birama 29-30 

       Bagian C terdiri dari enam birama yaitu birama 31 sampai birama 36. 

Tempo dalam bagian ini masih double time, dan terdapat dua jenis pola ritme 

drum dengan sinkopasi yang berbeda. Pola ritme pertama dimainkan pada 

birama 31 sampai 32, dan pola ritme kedua dimainkan dari birama 33 sampai 

36. Pola ritme kedua merupakan sinkopasi yang dimainkan secara bersamaan 

dengan seluruh instrumen. Berikut pola ritme pertama: 

 

Gambar Notasi 5.4 Pola ritme pertama bagian C 

Pola ritme kedua dimainkan pada snare, tom-tom dan floor tom menggunakan 

variasi not 1/8 dan pola bas drum dimainkan dengan not 1/4. Berikut pola 

ritme kedua: 



 

Gambar Notasi 5.4.1 Pola ritme kedua bagian C 

       Bagian D masih dengan tempo double time. Pada birama 37 sampai 

birama 44, terjadi pengulangan satu kali dan pada birama 39 terdapat 

perubahan sukat menjadi 3/4 kemudian kembali menjadi 4/4 pada birama 40. 

Berikut pola ritme drum yang digunakan: 

 

 

Gambar Notasi 5.5 Pola ritme birama 37-44 

Pada birama 46 sampai birama 47 terdapat sinkopasi semua instrumen yang 

diawali dengan aksen pada snare menggunakan teknik flam. Sinkopasi 

tersebut sebagai pengantar untuk kembali ke tempo normal. Pola ritme yang 

digunakan seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 5.5.1 Pola ritme sinkopasi birama 46-47 

Pada birama 48 tempo kembali menjadi normal atau menjadi half time seperti 

diawal. Pola ritme drum pada birama 48 sampai birama 50 kembali 

menggunakan maracatu namun terdapat aksen pada snare yang mengikuti 

aksen pada instrumen lainnya, dan pada birama 50 terdapat fill in satu ketuk 

dengan not 1/16, yang menandakan perubahan pola ritme di birama 

selanjutnya. 



 

Gambar Notasi 5.5.2 Pola ritme birama 48-50 

Pada birama  51 sampai birama 53, terjadi perubahan pola ritme drum.  Pola 

ritme tersebut merupakan pengembangan pola ritme bagian B birama 26-28, 

namun terdapat penambahan not 1/8 pada bas drum. 

 

Gambar Notasi 5.5.3 Pola ritme birama 51-53 

Birama 54 sampai birama 58 merupakan bagian solo maracatu. Bagian ini 

kembali diisi oleh snare drum dengan improvisasi bebas pada teknik 

maracatu. Kemudian di birama 58 terdapat fill in untuk menuju bagian E. 

 

Gambar Notasi 5.5.4 Improvisasi maracatu 

       Bagian E terdiri dari 14 birama yaitu birama 59 sampai birama 72. Pada 

bagian ini, tempo kembali berubah menjadi double time. Pola ritme drum di 

bagian ini dimainkan pada ride cymbal dengan menggunakan variasi not 1/8 

yang dimainkan dengan tempo double time. 

 

Gambar Notasi 5.6 Pola ritme bagian E 

       Bagian F terdiri dari tiga birama yaitu birama 73 sampai 75. Bagian ini 

merupakan pengulangan motif tiga birama pada bagian C yaitu birama 31 



sampai 33. Pola ritme drum mengikuti pola ritme instrumen tiup. Namun 

terdapat perbedaan pola ritme pada birama 75, pola ritme drum di birama ini 

merupakan  fill in untuk menuju kembali ke bagian D. 

 

Gambar Notasi 5.7 Pola ritme bagian F birama 75 

Bagian selanjutnya merupakan pengulangan kembali ke bagian D yaitu dari 

birama 37 sampai birama 47. Kemudian kembali lagi ke bagian F yaitu 

birama 76 sampai 81 yang merupakan bagian coda.  

 

Gambar Notasi 5.7.1 Pola ritme coda (birama 76-81) 

Birama 76 sampai 77 hanya diisi oleh drum dengan variasi not 1/8 yang 

dimainkan pada floor tom, snare, dan bas drum. Kemudian pada birama 78 

sampai 79 terdapat sinkopasi yang dimainkan pada snare dan crash cymbal. 

Akhir lagu ditutup dengan tutti pada birama 80 sampai 81. 

 

6. Analisis “Almost Easy” Karya Avenged Sevenfold 

       Avenged Sevenfold adalah sebuah grup band yang dibentuk di 

Huntingtown Beach, California pada tahun 1999. Terdapat beberapa aliran 

musik yang dimainkan band ini, yaitu Heavy Metal, Hard Rock dan 

Metalcore. Lagunya yang berjudul “Almost Easy” lebih bernuansa Heavy 

Metal.  



Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyesali kepergian ibunya. Ia 

telah memperlakukan ibunya dengan sangat buruk dan pernah mencoba bunuh 

diri sehingga ia mengalami stres. Dalam lirik lagu ini, ia meminta ibunya yang 

sudah meninggal untuk kembali dan ingin memperbaiki segalanya. Ia telah 

merasa dirinya gila karena terjebak dalam keadaannya. 

       Lagu ini bertempo presto
19

 dengan sukat 6/4 dan 4/4. Sangat dibutuhkan 

kestabilan tempo dan stamina dalam memainkan lagu ini.      Lagu ini terdiri 

dari beberapa bagian: 

1) Intro    : Birama 1-8 

2) Bridge : Birama 9-16 

3) A          : Birama 17-32 

4) B          : Birama 33-40 

5) C          : Birama 41-48 

6) A’         : Birama 49-64 

7) B’         : Birama 65-72 

8) C’         : Birama 73-88 

9) Bridge : Birama 89-96 

10)  D         : Birama 97-104 

11)  Intro    : Birama 105-113 

12)  E         : Birama 114-124 

13)  B’        : Birama 125-132 

14)  C’        : Birama 133-148 

15)  Bridge : Birama 149-156 

       Intro terdiri dari delapan birama, yaitu birama 1 sampai 8. Bagian ini 

bersukat 6/4 dan diisi oleh melodi gitar elektrik. Pola ritme drum pada bagian 

ini mengikuti pola ritme pada gitar bas. Berikut pola ritme drum yang 

digunakan: 

                                                           
       

19
 Tempo dengan kecepatan antara 168bpm-200bpm. 



 

Gambar Notasi 6.1 Pola ritme intro 

Pola ritme diatas dimainkan dari birama 1 sampai birama 8. Kemudian pada 

birama 8 ketukan ke 5 terdapat fill in dua ketuk yang menggunakan variasi not 

1/6 yang dimainkan pada snare, tom-tom dan bas drum. Berikut pola fill in 

tersebut: 

 

Gambar Notasi 6.1.1 Pola fill in bagian intro 

       Bagian selanjutnya yaitu bridge terdiri dari delapan birama yaitu birama 9 

sampai 16. Pada bagian ini sukat berubah menjadi 4/4. Berikut pola ritme 

drum pada bagian ini: 

 

Gambar Notasi 6.2 Pola ritme bagian bridge 

Dalam memainkan bagian ini dibutuhkan pukulan yang konstan dengan pola 

ritme bas drum sebagai penjaga tempo. Pada birama 12 terdapat  fill in 

menggunakan not 1/16. Kemudian pada birama 13 pola ritme drum kembali 

seperti diatas. Berikut fill in pada birama 12: 

 

Gambar Notasi 6.2.1 Pola fill in bagian bridge birama 12 

Pada birama 16 terdapat pula fill in untuk menuju bagian A. Pola ritme fill in 

berupa sinkopasi yang mengikuti pola ritme gitar elektrik, dimainkan pada 



snare, crash cymbal dan bas drum. Pola sinkopasi ini selalu muncul di akhir 

frase pada setiap bagian dalam lagu ini. 

 

Gambar Notasi 6.2.2 Pola fill in bagian bridge birama 16 

       Bagian A merupakan bagian verse, terdiri dari 16 birama yaitu birama 17 

sampai birama 32. Pada bagian ini, vokal mulai masuk. Pola ritme drum pada 

bagian ini dimainkan pada ride cymbal bell. Berikut pola ritme drum bagian 

A: 

 

Gambar Notasi 6.3 Pola ritme bagian A 

Pada birama 20 terdapat fill in yang menggunakan sinkopasi seperti bagian 

bridge, namun pola not 1/16 yang dimainkan pada snare juga dimainkan pada 

tom-tom dan bas drum seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 6.3.1 Pola fill in bagian A birama 20 

Pada birama 24 pola sinkopasi diatas kembali muncul. Kemudian pada birama 

25 sampai 27 pola ritme drum berubah menjadi seperti pola ritme bagian 

bridge, dan pada birama 28 kembali muncul pola sinkopasi seperti diatas. 

Pada birama 29 sampai birama 31 kembali ke pola dasar bagian A, kemudian 

di birama 32 terdapat fill in untuk menuju bagian B. Pola fill in menggunakan 

variasi not 1/32 pada bas drum. Berikut pola fill in yang digunakan: 



 

Gambar Notasi 6.3.2 Pola fill in birama 32 bagian A 

       Bagian B terdiri dari delapan birama yaitu birama 33 sampai 40. Pola 

ritme drum pada bagian ini menggunakan variasi not 1/8 yang dimainkan 

pada snare dan bas drum seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 6.4 Pola ritme bagian B 

Pola ritme dua birama tersebut dimainkan dari birama 33 sampai 39. Pada 

birama 39 ketukan ke 4 sampai birama 40 terdapat fill in untuk menuju bagian 

C. Pola fill in yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 6.4.1 Pola fill in bagian B  

       Bagian C adalah bagian chorus, terdiri dari delapan birama yaitu birama 

41 sampai 48. Berikut pola ritme drum yang digunakan pada bagian ini: 

 

Gambar Notasi 6.5 Pola ritme bagian C 

Akhir frase bagian C kembali ditutup oleh fill in dan sinkopasi seperti di 

bagian bridge. 

       Bagian selanjutnya adalah A’, B’ dan C’ yang merupakan pengulangan 

bagian A, B dan C, namun terdapat variasi akord dan pola ritme pada 

instrumen lain. Pola ritme drum bagian A’, B’ dan C’ sama seperti pola ritme 



drum bagian A, B dan C, namun terdapat pengulangan satu kali pada bagian 

C’.  

       Bagian C’ terdiri dari 19 birama yaitu birama 72 sampai 88. Pada birama 

80 terdapat fill in satu birama untuk menuju pengulangan, menggunakan 

variasi not 1/16. 

 

Gambar Notasi 6.6 Pola ritme fill in bagian C’ birama 80 

Pola ritme pengulangan bagian C’ pada birama 81 sampai 87 berbeda dengan 

pola ritme sebelumnya. Pola ritme bagian ini sama dengan pola ritme yang 

terdapat pada bagian intro di birama 1 ketukan 1 sampai 4, namun bagian 

intro bersukat 6/4 dan bagian ini bersukat 4/4. 

Berikut pola ritme yang dimaksud: 

 

Gambar Notasi 6.6.1 Pola ritme pengulangan bagian C’ 

Akhir frase yaitu pada birama 88 kembali diisi oleh fill in dan sinkopasi yang 

sama seperti sebelumnya.  

       Bagian selanjutnya adalah bagian bridge yaitu birama 89 sampai 96. 

Bagian ini sama seperti bagian bridge sebelumnya. Pola ritme drum yang 

digunakan juga sama. Bagian ini merupakan pengantar ke bagian D yaitu 

interlude. 

       Bagian D merupakan bagian interlude, terdiri dari delapan birama yaitu 

birama 97 sampai 104. Bagian ini diisi oleh improvisasi gitar elektrik. Pola 

ritme drum menggunakan not 1/8 pada snare dan bas drum, juga variasi not 

1/32 pada bas drum. Berikut pola ritme yang digunakan: 



 

Gambar Notasi 6.7 Pola ritme bagian D 

 

 

 

 

Pada birama 104 terdapat fill in seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 6.7.1 Pola fill in bagian D birama 104 

       Bagian selanjutnya yaitu birama 105 sampai 111 masih improvisasi gitar 

elektrik, namun sukat berubah menjai 6/4. Pola ritme drum dan gitar bas pada 

bagian ini sama dengan bagian intro.  

       Pada birama 111 terdapat perubahan sukat menjadi 4/4, kemudian pada 

birama 112 sampai birama 113 terdapat fill in dan juga terjadi perubahan 

sukat menjadi 6/8 yang akan berlanjut di bagian E. Berikut uraian birama dan 

pola ritme yang dimaksud: 

 

 

Gambar Notasi 6.8 Pola fill in birama 111-113 

       Bagian E terdiri dari 11 birama yaitu birama 114 sampai 124. Bagian ini 

masih bersukat 6/8, namun terjadi perubahan tempo menjadi half time
20

. Pada 
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 Tempo awal yang dibagi dua; tempo 175bpm menjadi 85bpm 



bagian ini suasana lagu menjadi lebih pelan. Pola ritme drum yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

Gambar Notasi 6.9 Pola ritme bagian E 

Pada birama 117 terdapat fill in dan sinkopasi yang mengikuti pola ritme 

instrumen lain. 

 

Gambar Notasi 6.9.1 Pola fill in bagian E birama 117 

Kemudian pada birama 121 ketukan 4 sampai birama 122 ketukan 3 terdapat 

sinkopasi yang mengikuti pola ritme gitar bas, dengan aksen yang dimainkan 

pada crash cymbal dan bas drum. Berikut pola sinkopasi tersebut: 

 

Gambar Notasi 6.9.2 Pola sinkopasi birama 121-122 

Pada birama 123 terjadi pengulangan sinkopasi seperti diatas, dan pada 

birama 124 ketukan 4 terdapat fill in untuk menuju bagian selanjutnya. Pola 

ritme fill in menggunakan teknik flam yang dimainkan pada snare. 

 

Gambar Notasi 6.9.3 Pola fill in birama 124 

       Bagian selanjutnya adalah B’ yang merupakan pengulangan bagian B, 

namun terjadi perubahan pola ritme drum. Sukat menjadi 4/4 dan tempo 



kembali menjadi cepat seperti diawal. Pada birama 125 sampai 128 hanya 

diisi oleh drum, gitar elektrik dan vokal. Berikut pola ritme drum yang 

digunakan: 

 

Gambar Notasi 6.10 Pola ritme bagian B’ birama 125-128 

Pada birama 129 terdapat sinkopasi pada bas drum mengikuti sinkopasi gitar 

bas dan gitar elektrik. Pola sinkopasi drum seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 6.10.1 Pola sinkopasi birama 129 

 

Pada birama 131 terdapat pengulangan pola sinkopasi seperti diatas dan 

dilanjutkan dengan fill in pada birama 132 seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 6.10.2 Pola fill in birama 132 

       Bagian selanjutnya merupakan pengulangan bagian C’ yaitu birama 133 

sampai 148 dan pengulangan bagian bridge yang juga termasuk ending lagu 

yaitu birama 149 sampai birama 156. Pada birama 156 terdapat fill in dan 

sinkopasi sebagai penutup. Berikut pola ritme tersebut: 

 

Gambar Notasi 6.11 Pola fill in dan sinkopasi akhir lagu 

 



7. Analisis “Lie” Karya Dream Theater 

       Dream Theater merupakan sebuah band ber-genre Progressive Rock. 

Lagunya yang berjudul “Lie” merupakan karya dari album yang berjudul 

“Awake” yang diliris pada tahun 1994. Lagu ini bernuansa lebih berat dan 

lebih gelap, berbeda dengan lagu-lagu Dream Theater yang lainnya. Lagu ini 

bertempo andante dengan sukat 4/4 dan 6/8. Dalam lagu ini terdapat banyak 

perubahan pola ritme di setiap bagiannya. 

       Intro lagu terdiri dari delapan birama yaitu birama 1 sampai 8. Pola ritme 

drum pada bagian ini sama dengan pola ritme gitar bas dan gitar elektrik. Ada 

dua jenis pola ritme drum pada bagian ini. Berikut pola ritme pertama: 

 

Gambar Notasi 7.1 Pola intro pertama 

Pola ritme tersebut dimainkan dari birama 1 sampai 4. Pola ritme kedua 

dimainkan dari birama 5 sampai 8 dan sama seperti pola ritme pertama, 

namun ketukan ke 4 pada snare berpindah pada tom-tom seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 7.1.1 Pola intro kedua 

       Bagian A atau verse terdiri dari delapan birama (birama 9-16). Pola ritme 

drum pada bagian ini menggunakan variasi not 1/16 yang dimainkan pada 

double pedal. Berikut pola ritme bagian A: 

 

Gambar Notasi 7.2 Pola ritme bagian A 



       Bagian B terdiri dari empat birama (birama 17-20). Bagian ini mirip 

dengan bagian intro, namun pola ritme drum pada bagian ini berbeda dengan 

intro. Berikut pola ritme bagian B: 

 

Gambar Notasi 7.3 Pola ritme bagian B 

       Bagian C terdiri dari delapan birama (birama 21-28). Bagian ini 

merupakan pengulangan verse. Pola ritme drum yang digunakan juga sama 

seperti pola ritme pada bagian A. 

       Bagian D merupakan bagian chorus yang terdiri dari 12 birama (birama 

29-38). Pola ritme drum pada bagian ini merupakan pengembangan pola ritme 

bagian B. Pada birama 30 ketukan 4 sampai birama 32 terdapat sinkopasi 

yang mengikuti sinkopasi pada gitar bas dan gitar elektrik. Sinkopasi ini 

selalu muncul pada bagian chorus. Berikut pola sinkopasi yang dimaksud: 

 

 

Gambar Notasi 7.4 Pola sinkopasi bagian chorus 

       Bagian E terdiri dari empat birama (birama 39-42) dengan satu kali 

pengulangan. Pola ritme drum pada bagian ini sama dengan pola ritme vokal, 

gitar elektrik dan gitar bas. Berikut pola ritme bagian E: 

 

Gambar Notasi 7.5 Pola ritme bagian E 



Pada birama 43 terdapat sinkopasi pada drum, gitar elektrik dan gitar bas. 

Setelah itu terdapat pengulangan kembali ke pola ritme diatas. Berikut pola 

sinkopasi pada bagian ini: 

 

Gambar Notasi 7.5.1 Pola sinkopasi bagian E 

       Bagian F merupakan pengulangan chorus yaitu birama 43 sampai 52.  

Selanjutnya, bagian G terdiri dari empat birama. Bagian ini merupakan 

pengulangan bagian intro. Pola ritme drum pada bagian ini merupakan 

pengembangan pola ritme bagian intro. Pola bas drum dikembangkan pada 

double pedal seperti dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 7.6 Pola ritme bagian G 

       Bagian H terdri dari 24 birama yaitu birama 55 sampai 78. Pada bagian 

ini sukat berubah menjadi 6/8. Bagian ini hanya diisi oleh drum dan gitar bas 

dengan pola ritme yang sama. Ada lima jenis pola ritme drum pada bagian ini. 

Pola ritme pertama terdapat pada birama 55 sampai 62 dengan menggunakan 

variasi not 1/16 yang dimainkan pada bas drum, tom-tom dan teknik  flam 

pada snare. Berikut pola ritme pertama: 

 

Gambar Notasi 7.7 Pola ritme pertama bagian H 

Pola ritme kedua masuk diikuti dengan gitar elektrik pada birama 63 sampai 

66 dan terdapat penambahan pola ketukan pada hi-hat yang dimainkan pada 

iride cymbal. 



 

Gambar Notasi 7.7.1 Pola ritme kedua bagian H 

Pola ritme ketiga terdapat pada birama 67 sampai 70. Pola ritme drum pada 

bagian ini dimainkan dengan variasi pada ride cymbal bell. 

 

Gambar Notasi 7.7.2 Pola ritme ketiga bagian H 

Pola ritme keempat terdapat pada birama 71 sampai 74. 

 

Gambar Notasi 7.7.3 Pola ritme keempat bagian H 

Pola ritme kelima terdapat pada birama 75 sampai 78. 

 

Gambar Notasi 7.7.4 Pola ritme kelima bagian H 

       Bagian I terdiri dari delapan birama yaitu birama 79 sampai 86. Pada 

bagian ini sukat kembali menjadi 4/4. Pola ritme drum pada bagian ini sama 

dengan pola ritme gitar bas dan gitar elektrik. Berikut pola ritme bagian I: 

 

Gambar Notasi 7.8 Pola ritme bagian I 

Pada birama 82 terdapat sinkopasi pada drum, gitar bas dan gitar elektrik. 

Berikut pola sinkopasi tersebut: 

 



Gambar Notasi 7.8.1 Pola sinkopasi birama 82 

       Bagian J terdiri dari sembilan birama yaitu dimulai dari birama 86 

ketukan 3 sampai birama 94 ketukan 2. Birama 86 sampai 90 ketukan 2 

sampai  diisi oleh improvisasi pada drum dengan pola ritme yang mengkuti 

pola ritme gitar bas dan gitar elektrik. Berikut pola ritme tersebut: 

 

                 

Gambar Notasi 7.9 Pola ritme improvisasi drum 

Pada birama 90 ketukan 2 sampai 94 ketukan 2 diisi oleh improvisasi gitar 

elektrik dan pola ritme diatas tetap dimainkan gitar bas dan drum pada snare. 

Berikut pola ritme snare drum yang dimainkan: 

 

         

Gambar Notasi 7.9.1 Pola ritme snare birama 90-94 

       Bagian K terdiri dari sembilan birama yaitu birama 94 ketukan 3 sampai 

birama 102 ketukan 2. Terdapat dua pola ritme drum pada bagian ini. Pola 

ritme pertama mirip dengan pola ritme yang terdapat pada bagian E, namun 

terdapat penambahan pada bas drum. Berikut pola ritme pertama: 

 

Gambar Notasi 7.10 Pola ritme pertama bagian K 

Pola ritme kedua diisi oleh improvisasi gitar elektrik dari birama 98 ketukan 3 

sampai birama 102 ketukan 2. Berikut pola ritme kedua: 



 

Gambar Notasi 7.10.1 Pola ritme kedua bagian K 

       Bagian L merupakan pengulangan bagian chorus yaitu birama 102 

ketukan 3 sampai birama 112 ketukan2. 

       Bagian M terdiri dari sembilan birama yaitu birama 112 ketukan 3 sampai 

birama 120 ketukan 2. Terdapat dua pola ritme drum pada bagian ini. Pola 

ritme pertama pada birama 112 ketukan 2 sampai birama 116 ketukan 2. 

Berikut pola ritme pertama: 

 

Gambar Notasi 7.11 Pola ritme pertama bagian M 

Pola ritme kedua tedapat pada birama 116 ketukan 3 sampai birama 120 

ketukan 2. Berikut pola ritme kedua: 

 

Gambar Notasi 7.11.1 Pola ritme kedua bagian M 

       Bagian N terdiri dari tiga birama yaitu birama 120 ketukan 3 sampai 

birama 122 ketukan 2. Berikut pola ritme drum pada bagian ini: 

 

Gambar Notasi 7.12 Pola ritme bagian N 

       Bagian O terdiri dari delapan birama yaitu dari birama 122 ketukan 3 

sampai birama 129. Bagian ini diisi oleh melodi gitar elektrik. Berikut pola 

ritme drum pada bagian ini: 



 

Gambar Notasi 7.13 Pola ritme bagian O 

       Bagian P terdiri dari empat birama dengan tiga kali pengulangan yaitu 

birama 130 sampai 133. Berikut pola ritme drum pada bagian ini: 

 

Gambar Notasi 7.14 Pola ritme bagian P 

Pola ritme empat birama diatas, selalu diakhiri dengan fill in dua ketuk seperti 

dibawah ini: 

 

Gambar Notasi 7.14.1 Pola fill in bagian P 

Bagian selanjutnya yaitu birama 134 sampai 137 masih merupakan 

pengulangan pola ritme bagian P, namun terdapat fill in yang berbeda pada 

birama 137 sebagai pengantar ke bagian Q. Berikut pola  fill in  yang 

digunakan: 

 

Gambar Notasi 7.14.2 Pola fill in bagian P birama 137 

       Bagian Q terdiri dari empat birama yaitu birama 138 sampai birama 141. 

Bagian ini merupakan bagian akhir dari lagu ini. Berikut pola ritme drum 

yang digunakan: 

 



 

Gambar Notasi 7.15 Pola ritme bagian Q 

Pada birama 141 terdapat tutti dengan aksen yang dimainkan pada snare  

sebagai penutup dari lagu ini. Berikut pola tutti tersebut: 

 

Gambar Notasi 7.15.1 Pola tutti bagian akhir lagu 

 


