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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Tema Resital dan Pemilihan Repertoar 

Resital merupakan ujian akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa  

Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Seni Musik yang mengambil konsentrasi 

penyajian musik. Pengertian dari resital sendiri dalam Kamus  Besar Bahasa 

Indonesia adalah konser atau pertunjukan yang ditampilkan oleh seorang pemain 

musik atau kelompok kecil pemain musik.1 Pada resital ini penulis berencana akan 

menyajikan permainan drum tunggal dengan membawakan beberapa repertoar 

yang terdiri dari beberapa genre musik. 

Instrumen drum, atau lebih tepatnya sebagaimana dimaksud dalam tulisan 

ini adalah drum-set, merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan 

musik. Drum, menurut pandangan umum, sebenarnya bukan hanya berfungsi 

sebagai pengiring saja, namun dapat berfungsi untuk menjaga dan mengatur tempo 

dan memberi penanda untuk mengawali atau mengakhiri lagu. 

Berdasarkan sejarahnya, dahulu drum digunakan sebagai bagian instrumen 

pengiring marching band, biasanya terdiri dari snare, bass drum, cymbal, dan hi-

hat. Dalam perkembangannya hingga sekarang, instrumen drum yang sebelumnya 

terdiri dari banyak bagian tersebut selanjutnya dijadikan satu dan selanjutnya 

disebut sebagai drumset. 2 

Penulis akan membawakan resital drum yang berjudul “Dream and Drum”. 

Pemilihan judul resital ini diterjemahkan menjadi “mimpi dan drum”. Pemilihan 

kata dalam judul resital tersebut menceritakan tentang proses perjuangan dalam 

mewujudkan mimpi sebagai seorang pemain drum. Penulis mulai tertarik untuk 

menjadi pemain drum ketika menginjak kelas VI, dan selanjutnya mengikuti les 

                                                            
1 https://kbbi.web.id/resital 
22 James Blade. Percussion Instrumen and their History (London: Faber and Faber, 

1984), hal 50. 

https://kbbi.web.id/resital
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privat di bawah bimbingan Rudi Biantoro. Les berasal privat tersebut berlangsung 

selama sekitar dua tahun (hingga kelas VIII).  Lulus SMA penulis memilih untuk 

mendaftarkan diri di Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas Bahasa dan Seni 

program studi Seni Musik. Pada awal perkuliahan penulis sulit untuk menentukan 

pilihan antara konsentrasi komposisi atau penyaji, dan akhirnya penulis lebih 

memilih untuk menjadi penyaji karena dari awal belajar drum sudah terbiasa 

menjadi pemain dalam band, sampai masuk Universitas Kristen Satya Wacana 

mempunyai mimpi untuk menyelenggarakan konser tunggal.  

Pada resital ini penulis akan membawakan lagu bergenre fusion, progressive  

rock, dan jazz. Lagu-lagu yang akan dimainkan yaitu: “Sight” adalah karya 

drummer Inggris, Kaz Rodriguez. Karya ini memiliki tempo moderato, bersukat 

4/4, bergenre fusion dan menggunakan synthesizer. Untuk memainkannya tidak 

terlalu membutuhkan tenaga ekstra karna lagu ini bertempo moderato tetapi pada 

pertengahan lagu terdapat solo improvisasi drum yang menunjukkan keterampilan 

dalam teknik drum.  

“Playground” adalah karya band asal Indonesia Fusion Stuff  terdiri dari 

Krishna Siregar (Keyboard), Kadek Rihardika (Gitar), Franky Sadikin (Bass), 

Damez Nababan (Alto sax), dan Jeanne Phialsa (Drum). Fusion stuff merilis album 

di awal tahun 2018 salah satunya ialah “playground” berarti taman bermain. Lagu 

ini diciptakan oleh Krishna tentang pengalaman hidup yang menceritakan anaknya 

karena suka bermain, namun sudah meninggal karena sakit kanker, dan yang 

diartikan playground ialah taman yang indah yaitu surga.  

Thoughts adalah salah satu lagu dalam album vol.3 Kaz Rodriguez, dengan 

genre progresive rock. Lagu ini pertama kali dikenalkan oleh komposernya pada 7 

Maret 2017. Penulis memilih lagu ini karena terdiri dari banyak variasi ritme dan 

tempo, serta teknik dari dasar rudiment drum3. Lagu ini dimainkan dengan 

                                                            
3 Chandler Eric Alan. A history of Rudimental Drumming in America From the  

Revolutionary War to the Present. (Lousiana State University and Agricultural 

Mechanical College. 1990.) 
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beberapa instrumen yaitu gitar elektrik, bass, keyboard dan synthesizer. Bersukat 

4/4 dan 6/8, dan bertempo vivace. 

 “Dang Hyang Story” diciptakan oleh gitaris dari band Gigi asal Indonesia 

yang bernama Dewa Budjana. Dewa Budjana merilis album instrumenal berjudul 

Joged Kahyangan dan diterbitkan pada tahun 2013. Adapun delapan lagu dari 

album ini dengan salah satu lagu berjudul “Dang Hyang Story” yang akan 

ditampilkan penulis dalam bahan recital drum. Untuk lagu ini agak rumit karena 

sering terjadi perpindahan sukat dimulai dari 6/8, 10/8, dan 9/8. 

“Freak Jack ”diciptakan oleh band Casiopea yang berasal dari Jepang. 

Karya ini memiliki kerumitan cukup tinggi pada bagian ritme yaitu terdapat 

sinkopasi dan tutti, dengan aksen-aksen yang tegas pada setiap perpindahan pola. 

“Higher Ground” adalah salah satu karya lagu yang diciptakan Stevie 

Wonder yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam lagu ini diaransmen ulang oleh 

Dave Weckl dan Joy Oliver dengan suasana yang baru bergenre jazz fusion. Lirik 

lagunya menyampaikan pesan positif, fokus pada mengambil sesuatu dengan 

tenang dan menonjolkan yang positif. 

“The Journey” adalah salah satu karya dari Suradipa pemain gitar yang  

berasal dari Bali. Dalam karya ini terdapat alunan suara gamelan dan seruling yang 

diimitasi oleh keyboard dan flute.  

 

B. Tujuan Resital 

Memperkenalkan tiga genre musik secara lebih jelas kepada para audien 

yaitu genre fushion, rock, dan shuffle dan memberikan wawasan secara luas kepada 

para audiens mengenai resital drum tunggal. 

 

C.  Manfaat Resital 

Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk memberikan pengalaman dalam 

melaksanakan resital dan sebagai bentuk aplikasi ilmu yang telah diterima selama 

perkuliahan kepada para audiens. 
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D. Daftar Repertoar 

Sesi pertama 

1. “Playground” – Fusion Stuff 

2. “Sight” – Kaz Rodriguez 

3. “Thoughts” – Kaz Rodriguez 

Sesi kedua  

4.   “The Journey” – Suradipa 

5.  “Dang Hyang Story” –Dewa Budjana 

6.  “Freak Jack” – Casiopea 

7.  “Higher Ground” – Dave Weckl 

 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Waktu  : Rabu, 4 Desember 2019 

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

3. Metode Pelaksanaan : Resital dibagi dalam sesi I dan sesi II. Istirahat 15 menit 

di antara sesi. 

Pada  sesi  yang  pertama  penampilan  dimulai  dengan  repertoar berjudul 

“Playground” karya Fusion Stuff. Karya kedua yang akan dibawakan adalah 

“Sight” karya Kaz Rodriguez. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan karya 

berjudul “Thoughts” karya Kaz Rodriguez sekaligus sebagai penampilan terakhir 

di sesi 1. 

Sesi  yang kedua diawali oleh “The Journey” karya Suradipa, “Dang Hyang 

Story” karya Dewa Budjana, kemudian dilanjutkan “Freak Jack ” karya Casiopea. 

Karya terakhir yang akan dibawakan adalah “Higher Ground” karya Stevie 

Wonder. 

Pada resital ini terdapat dua karya yang dimainkan dengan iringan minus one 

dan ada lima karya dimainkan dengan melibatkan musisi   lain yaitu karya yang 

berjudul “Playground” ,“Dang Hyang Story”, “Freak Jack”, “The Journey”, dan 
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“Higher Ground”. Karya ini akan melibatkan pemain gitar elektrik, bass, piano 

dan brass section. 

4. Pengorganisasian 

 

Ketua  : Samuel Evan Natanael Tambunan 

Sekretaris : Risma Dwi Masira 

Seksi Acara : Cefy Aprilia 

  Nadia Naranita 

Seksi Pubdok : Dimas Ananda Saputra   

Seksi Perkap : Adinda Satria N. 

    Baginda Wicaksono 

 


