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BAB II 

KAJIAN REPERTOAR 

 

A. Sejarah Singkat Instrumen Drum 

Pada pertengahan abad, kegunaan drum umumnya dipakai untuk 

kemiliteran atau ritual keagaman. Sebagian besar instrumen perkusi yang 

dikenal sebagai drum termasuk dalam kategori membranophone. 

Membranophone ialah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput 

atau membran. Dahulu, membran terbuat dari kulit sapi, kambing, ular, babi, 

dan pada zaman modern membran sudah menggunakan plastik elastis yang 

direntangkan pada rongga terbuat dari kayu, logam, atau tulang.1 

Drum dimainkan secara ensemble atau kelompok seperti di dalam drum 

band/marching band atau dapat juga dimainkan secara perseorangan. Dari 

banyaknya perkembangan, timbul pemikiran untuk membuat drum yang tidak 

membutuhkan banyak tempat dan biaya. Pemain drum menyatukan beberapa 

macam drum dari yang berukuran diameter kecil hingga besar dan 

menambahkan beberapa instrumen perkusi lain seperti cymbal. Dari penyatuan 

drum lebih dikenal dengan nama drumset.2 

Para pemain drum cenderung hanya mengetahui drumset standar. 

Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa drumset yang dikenal sekarang, 

baru muncul pada sekitar tahun 1930. Setelah itu, memasuki abad ke-20, 

semakin banyak orang yang memainkan drumset, karena mudah dirancang dan 

menghasilkan suara yang keras sehingga dapat didengar  dengan jelas. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 James Blade. Percussion Instrumen and Their Story (London : Faber and Faber, 1984) 

50. 
2 James Blade, 51. 
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B. Instrumen Drum 

Drumset  yang kita kenal terdiri dari bass drum, snare drum, tom-tom, 

dan berbagai macam cymbal. Berikut ini adalah beberapa bagian dan sejarah 

singkat dari drumset : 

1. Bass Drum  

Pertama kali bass drum ditemukan berada di daerah timur dengan istilah 

“davul” atau bisa disebut juga “tabul turki”. Awal ditemukan davul pada abad 

ke-14 di Mediterania Timur3. 

 

Gambar 2.1 Tabul Turki 

Pada abad ke -18 bass drum masih sangat jarang ditemukan pada daerah 

Eropa, sebelum grup musik musik militer Turki menjadi terkenal di antara grup 

musik militer Eropa. Abad ke-19 bass drum dalam bentuk batang kayu silinder 

dengan panjang melebihi diameter batang kayu itu sendiri (ukuran 50 cm) 

mulai digunakan pada orkestra. Mulai abad pertengahan bass drum 

menggunakan tali yang berbentuk huruf “V” disimpulkan untuk mengulur dan 

memperkuat tegangan tali pada bass drum.4 

 

2. Hi-hat  

Hi-hat ditemukan oleh William F. Ludwig pada tahun 1909. Berawal dari 

keinginan membuat cymbal menjadi bagian terintegrasi di dalam sebuah 

drumset. Cara memainkan hi-hat dengan memukulkan 2 buah cymbal, 

                                                           
 

4 Sadie, 610. 
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digantikan oleh sebuah pedal yang cara kerjanya hanya dengan dipijak.5 

Clanger adalah jenis hi-hat yang pertama muncul pada abad 20-an. Sebuah 

lengan atau batang besi ditambahkan pada pedal bass drum, sehingga ketika 

pedal dipijak akan memukul cymbal yang sebelumnya telah ditempel atau 

dilekatkan pada bass drum.6 

 

 

Gambar 2.2 Clanger 

 

Clanger dimainkan dengan kick pada bass drum. Keterbatasan variasi 

permainan pada clanger menyebabkan munculnya inovasi-inovasi lain. Salah 

satu contohnya yaitu Charleston Snow Shoe di era 1920-an. Seperti namanya, 

cymbal dilekatkan pada sebuah papan kayu menyerupai bakiak yang diberi 

engsel dan bekerja dengan cara dipijak. Setiap pijakan akan menyebabkan 

kedua cymbal beradu dan berbunyi.  

 

                                                           
5 Sadie, 611. 
6 John Aldrige. Guide to Vintage Drum (California : Publishing, 1994) 22. 
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Gambar 2.3 Snow Shoe 

Pada tahun 1926, Bernard “Bernie” Walberg dari Walbert and Auge 

Company memodifikasi low boy dengan mengganti pipa penyangga yang lebih 

panjang dan menyebabkan posisi hi-hat bisa diatur lebih 

tinggi  sehingga pemain drum dapat memukulkan stick di hi-hat dengan 

nyaman tanpa harus menunduk. Hadirnya stand hi-hat buatan Walberg ternyata 

sangat disukai oleh para pemain drum.  Low boy, shoe dan clanger pun 

tenggelam. Ukuran hi-hat sendiri mengalami perubahan terus menerus, 

baik size dan berat. Pada awal kelahirannya hi-hat berukuran 10-11″, ketika 

stand hi-hat modern muncul, 14″ menjadi ukuran standard untuk hi-hat. Seiring 

dengan waktu, kebutuhan akan ukuran yang berbeda untuk keperluan efek dan 

suara yang khusus, menyebabkan pabrikan cymbal dunia mengeluarkan banyak 

variasi ukuran hi-hat.7 

 

3. Snare Drum 

Snare drum diperkirakan merupakan turunan dari Tabor (drum pada abad 

pertengahan) yang umumnya digunakan pada masa perang. Drum sederhana 

dengan tali senar sederhana ini menjadi populer dikalangan militer Swiss pada 

era tahun 1400-1500-an sebagai akibat dari pengaruh 

militer Ottoman Turki yang juga menggunakan drum. Pengembangan 

selanjutnya pada tahun 1600-an, dengan menggunakan baut untuk mengaitkan 

                                                           
7 John Aldrige, 23. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
https://id.wikipedia.org/wiki/1400
https://id.wikipedia.org/wiki/1500
https://id.wikipedia.org/wiki/Ottoman
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
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tali senar yang menghasilkan suara yang lebih jernih. Sementara snare drum 

dari metal mulai muncul sekitar tahun 1900-an.8 

 

 

Gambar 2.4 Tabor/Snare Drum 

Membran snare drum pada umumnya terbuat dari kulit binatang, 

penghargaan atas temuan penggunaan plastik sebagai membran diberikan 

kepada Marion Chick Evans yang pertama kali muncul pada tahun 1956. 

Pada abad pertengahan 1300 di Eropa ditemukan snare drum yang 

dikenal dengan nama tabor. Membran pada tabor memakai kulit anak sapi atau 

kulit kepala domba.  

Tabor ini lebih populer pada abad ke 14 oleh Lansquenet (tentara Swiss) 

dan diikuti oleh Ottoman Empire (tentara Turki) karena digunakan untuk 

marching band dan kegiatan militer guna untuk memberikan sinyal tetapi 

dengan ukuran yang lebih besar dinamakan field drum. Seiring berjalannya 

waktu, field drum ini menyebar ke negara-negara lain tetapi dengan versi lain.9 

 

4. 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, 

                                                           
8  Sadie, 612. 
9 Muffler. History of Snare Drum. 2006. 25 Februari 2015. 

http://www.drummuffler.com/history-of-the-snare-drum.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/1900
https://id.wikipedia.org/wiki/1956


11 
 

ketika bangsa Romawi menguasai Yunani dan Afrika pada 200 SM, mereka 

mempelajari alat musik tersebut lalu mengadopsinya kedalam 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.10 

 

 

Gambar 2.5 Chinese Tom 

 

5. Cymbal 

Komponen perkusi yang bernama cymbal ialah yang tertua dan berasal 

dari Asia yang sempat digunakan dalam upacara keagamaan. Orang-orang dari 

Timur Tengah mulai memperkenalkan instrumen cymbal pada abad 

pertengahan di Eropa. Pada abad ke-19 cymbal kembali digunakan secara luas 

di lingkungan orkestra, terutama dalam karya-karya Mozart, Beethoven, 

Tchaikovsky, Bizet, Liszt dan Wagner. Dalam musik orkestra cymbal 

digunakan untuk penekanan di bagian-bagian nada tertentu dan kadang cara 

memainkan mengikuti ritme.11 

Frisco adalah pedal yang ditemukan untuk cymbal pada akhir abad ke-

19. Penemuan pedal yang bernama Frisco ini dimainkan dengan kaki bersama 

                                                           
10 Aldrige, 10. 
11 https://www.vsl.co.at/en/Cymbals/History/ 
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cymbal. Namun teknik ini kurang disukai sebab pemain tidak dapat mematikan 

sustain simbal ketika diperlukan. Teknik memainkan cymbal yang umum 

ditemukan adalah memukulnya dengan stick kayu ataupun stick mallet. Hingga 

sekarang, cymbal merupakan salah satu instrumen yang wajib berada pada 

drum kit.12 

 

Gambar 2.6 Pedal Frisco 

 

C. Sejarah Perkembangan Genre Musik 

1. Jazz 

Genre musik jazz dikenal warga Afro-Amerika pada akhir abad 19 hingga 

awal abad 20. Banyak dikatakan, jazz berakar dari musik Afrika dan Eropa. 

Dalam pembentukannya jazz tidak dapat lepas dari peran orang kulit hitam di 

Amerika. Selama ini banyak yang menganggap bahwa musik jazz hanya untuk 

orang kulit hitam yang pada masa itu merupakan kaum yang tertindas. Orang-

orang kulit hitam menyajikan penampilan di bar, rumah judi, bahkan tempat-

tempat pelacuran yang tumbuh subur pada masa itu.13 

Pada tahun 1865, Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan 

tentang peraturan yang menghapuskan perbudakan. Walaupun perbudakan 

telah ditiadakan, orang kalangan kulit hitam masih sulit memperoleh pekerjaan 

sehingga mereka menggunakan keterampilan bermusik mereka untuk 

                                                           
12 Lonardy, Fera, The Rhythm of Life: Resital Stick Percussion, 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13252/2/T1_852012019_BAB%20II.pdf 

(skripsi), diunduh pada hari Kamis, 14 November 2019. 
13Ervan,Ragtime, 2009. 25 Februari 2015, http://www.horizon-line.com/planet-

jazz/sejarahmusik-jazz/ragtime/. 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13252/2/T1_852012019_BAB%20II.pdf
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menopang hidup. Musik jazz mulai berkembang dan jazz memiliki beberapa 

jenis gaya yaitu Early swing/Dixieland, Swing/Bigband, Bebop, Hardbop, 

Cooljazz, Free jazz, dan Fusion.  Musik jazz banyak menggunakan gitar, 

trombon, piano, trompet, dan saksofon. Elemen penting dalam jazz adalah blue 

notes, improvisasi, polyrhthms, sinkopasi, dan shuffle note. 

 

2. Rock 

Asal mula genre rock adalah genre musik yang berkembang di Amerika 

Serikat pada akhir tahun 1940-an, dan mencapai puncak kepopuleran pada awal 

tahun 1950-an. Pada tahun 1920-an dan 1930-an terjadi tindak rasisme karena 

orang kulit putih di Amerika banyak menyenangi pemain musik sesame 

berkulit putih dengan memainkan musik milik orang Afrika daripada orang 

yang berkulit hitam dengan memainkan musik yang sama seperti halnya kulit 

putih dan sering tidak mendapat sambutan. 

Alan Freed mengadakan konser konser rock pertama kali pada 21 Maret 

1952 dan diberi nama “The Moondog Coronation Ball”. Acara banyak dihadiri 

penonton yang berasal dari kulit putih dan kulit hitam sampai pada akhirnya 

pertunjukan seperti ini membantu penyebaran gaya music Afrika-Amerika di 

berbagai kalangan.  

Pada tahun 40-an akar musik genre rok berasal dari rhythm and blues, 

musik country, termasuk musik rakyat (folk musik), jazz, dan musik klasik. 

Instrumen yang digunakan pada genre sering menggunakan gitar elektrik, dan 

penggunaan backbeat yang sangat kentara pada rhythm section dengan bass 

elektrik dan drum. Ciri-ciri genre rok mempunyai tiga chords, backbeat yang 

konsisten dan mencolok dengan melodi yang menarik. 14 

 

 

 

 

                                                           
14 T. E. Scheurer, American Popular Music: The Age of Rock : Madison, WI: Popular 

Press, 1989. 
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D. Analisis Repertoar 

1.  “Playground”karya dari Fusion Stuff 

Fusion Stuff band Indonesia yang menciptakan karya instrumen jazz 

dipimpin oleh pemain keyboard yaitu Krishna Siregar. Penulis tidak 

menemukan informasi detail tentang karya ini. Menurut penulis karya ini 

bergenre Fussion. Berikut analisis “Playground” karya Fusion Stuff : 

Pada bagian intro dari birama 1-8 terdapat melodi gitar. 

Pada birama 1-8 adalah introduksi yang diawali oleh melodi gitar dan 

birama 9-24 bagian A mulai masuk dalam permainan yang diawali dengan 

alunan melodi gitar dan saksofon dengan melodi utama. Ritmis bagian ini 

memainkan ride cymbal dan cross stick pada snare. 

 

 

Gambar 2.7 Pola Ritme Bagian A 

 

Bagian B birama 25-40 yaitu, ritmis ride cymbal perpaduan 1/8 dan 1/16. 

Karya ini menggunakan saksofon untuk mengganti melodi atau dimainkan 

seperti bernyanyi. Di birama 41-44 berhenti atau istirahat 4 birama hanya di isi 

dengan melodi gitar. 

 

 

Gambar 2.8 Pola Ritme Bagian B 

 
 

Gambar 2.9 Melodi Gitar 
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Bagian C terdiri dari 45-61 motif  mengulang kembali seperti pada bagian 

A, selanjutnya terjadi perngulangan 8 birama menjadi 2 putaran. 

 

 
 

Gambar 2.10 Pola Ritme Bagian C 

 

Pada bagian D birama 62-79 mengulang motif yang sama seperti bagian 

B, terjadi 2 kali pengulangan dalam 8 birama. Pada bagian ini didominasi 

dengan improvisasi dari instrumen saxophone. 

 

 
 

Gambar 2.11 Pengulangan Motif 

 

Birama 80-98 bagian E menjadi jembatan untuk ke bagian F  berganti 

melodi menggunakan gitar elektrik. 

 

 
 

Gambar 2.12 Pola Ritme Bagian E 

 

Bagian F birama 99-110 mulai ada peningkatan untuk tingkat kesulitan 

dalam karya ini karena terdapat 12 birama memakai tutti dengan memainkan 

semua instrumen secara bersamaan. Tetapi penulis tidak menuliskan secara 

detail ritmisnya karena penulis memilih untuk improvisasi. 
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Gambar 2.13 Pola Ritme Bagian Interlude 

 

Pada birama 111-126 bagian G motif yang digunakan sama seperti bagian 

B mengulang kembali 2 putaran dalam 8 birama dan ditambah 4 birama untuk 

jembatan klimaks lagu menuju akhir. 

 

 
 

Gambar 2.14 Pola Ritme Bagian G 

 

Bagian H birama 130-138 bagian akhir lagu atau penutup. Permainan 

instrumen hanya melodi gitar, keyboard, dan bass drum sebagai tempo untuk 

mengakhiri karya ini. 

 

Gambar 2.15 Akhir Bagian Coda 

 

2. Analisis “Sight” karya dari Kaz Rodriguez 

Karya ini diciptakan dengan judul “Sight” dalam artian “melihat”. Tanda 

sukat pada komposisi ini adalah 4/4. Pada karya ini tidak ditemukan informasi 

yang lengkap mengenai karya tersebut, karena itu penulis akan menganalisa 

lagu “Sight” karya dari Kaz Rodriguez bagian demi bagian yang terdapat 

didalamnya.  

Birama 1-8 bagian intro diawali dengan bunyi synthesizer yang menjadi 

pengiring di lagu ini. 
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      Gambar 2.16 Synthesizer bagian intro 

 

Pada bagian A (birama 9-16) terjadi perubahan pada ritmis terutama pada 

hi-hat dan bass drum yang banyak menggunakan ketukan 1/8 dan 1/16. 

 

 
 

Gambar 2.17 Pola Dasar 

 

Pada bagian B birama 17-34, di bagian B adalah Verse. Hi-hat 

menggunakan ritme 1/4 dan untuk bass drum ketukan ke 3 up memainkan ritme 

1/16. 

 
 

Gambar 2.18 Pola Ritme Bagian B 

 

Pada bagian C pengulangan motif sama seperti pola dasar bagian A. 

 

             Gambar 2.19 Pola Ritme Bagian C 

Pada bagian D birama 51-82 adalah solo drum, penulis tidak menulis 

konsep apa yang digunakan pada saat solo drum dikarenakan penulis lebih 

memilih untuk berimprovisasi langsung diatas panggung. 
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Gambar 2.20 Pola Ritme Bagian D 

 

Pada birama 83-98 bagian E motif sama seperti pola dasar dan bagian ini 

akhir bagian dari lagu atau coda. 

 
 

             Gambar 2.21 Pola Ritme Coda 

 

3. Analisis “Thoughts” karya dari Kaz Rodriguez 

     Thoughts adalah karya dari seorang drummer yang berasal dari 

London yang bernama Kaz Rodriguez. Karya ini diciptakan dengan judul 

“Thoughts” dalam artian “pikiran”. Dalam iringan lagu ini tidak jauh beda 

dengan karya sebelumnya yang berjudul “Sight”, yang membuat iringan lagu 

ini hampir sama ialah dominan menggunakan synthesizer. Lagu ini bertanda 

sukat 4/4, memiliki tempo 140 bpm dan bergenre fusion rock.  

 Pada bagian birama 1-8 merupakan introduksi tetapi untuk bagian drum 

mulai masuk di birama ke 8. Tidak terlalu rumit untuk bagian introduksi dalam 

lagu ini, karena ritmis yang digunakan masih sangat sederhana, hanya saja ada 

bagian tertentu yang membutuhkan variasi agar tidak terlihat monoton. 

Pada bagian A (birama 17-24) memainkan ritme 1/4 dengan open hi-hat.  

 
 

Gambar 2.22 pola dasar 

 

     Pada bagian A’ (birama 24-40) bertambah suara bass elektrik mulai 

masuk dan adanya perubahan melodi synthesizer pertanda lagu bagian 



19 
 

introduction yang terakhir mulai klimaks dan diakhiri dengan fill in jembatan 

menuju bagian B. 

 

 
 

Gambar 2.23 Pola Ritme Bagian A’ 

 

Pada bagian B (birama 33-56) untuk pukulan masih sama seperti 

introduction karena agar terdengar memulai non klimaks dan kembali ke motif 

yang sama, pola hi-hat menggunakan 1/4 untuk menunjukkan suasana rock 

dalam lagu. 

 
 

Gambar 2.24 Pola Ritme Pertama Bagian Chorus 

 

  Pada bagian C (birama 49-72) pukulan drum lebih padat, menggunakan 

variasi, dan meperlihatkan kerumitan dalam lagu ini. Hi-hat tetap 

menggunakan pola 1/4, sedangkan snare drum dan bass drum menggunakan 

pola 1/16. 

 

 
 

Gambar 2.25 Pola Ritme Bagian C 

 

  Pada bagian D (birama 72-88) pattern kembali seperti di bagian A’ yang 

terdiri dari 16 birama. Tidak banyak perubahan irama pada lagu ini, banyak 
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bagian yang diulang dan pola yang dipakai tetap 1/16. Hanya saja yang bagian 

ini pola 1/16 harus benar-benar ditonjolkan. 

 

 
 

Gambar 2.26 Pola Ritme Kedua Bagian Chorus 

 

  Pada bagian E (birama 88-104) sukat tetap 4/4 tetapi suasana ketukan 

dalam bagian lagu ini seperti 6/8, hanya saja ketukan beratnya berganti pada 2 

up dan 4 up sampai 8 birama dan 8 birama selanjutnya ketukan berat kembali 

ke semula pada ketukan pertama dengan alur klimaks atau menegangkan. 

 
 

Gambar 2.27 Pola Ritme Bagian E 

 

Pada bagian F (birama 104-120) kembali ke motif semula dengan pattern 

yang sederhana, karena pada lagu ini banyak pengulangan dari non klimaks 

kembali lagi ke klimaks.  

 
 

Gambar 2.28 Pola Ritme pertama Bagian F 

 

Pada bagian G (birama 120-136) menggunakan pola 1/16 yang lebih 

padat untuk  menunjukkan skill pada lagu ini. 

 
 

Gambar 2.29 Pola Ritme Kedua Bagian G 
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Pada bagian H adalah permainan Solo Drum, konsep tidak ditulis oleh 

penulis dikarenakan penulis lebih memilih untuk berimprovisasi di atas 

panggung agar tidak terlihat kaku dalam menunjukkan skill. 

 

 

   Gambar 2.30 Bagian Solo Drum 

 

Pada bagian I kembali ke motif dasar dan untuk 8 birama terakhir ritmis 

drum ada getakan seperti pada lagu rock untuk memunculkan klimaks di akhir 

lagu dan fill in tegas untuk mengakhiri lagu atau coda. 

 
 

Gambar 2.31 Pola Ritme Bagian Coda 

 

4. Analisis “ The Journey ” karya dari Suradipa 

Suradipa adalah musisi lulusan dari Institut Seni Indonesia (ISI) 

Yogyakarta jurusan Musik Program Studi Musikologi pada tahun 1993 dan 

beliau seorang gitaris dan komposer. Pada bagian intro birama 1-8 terdapat 

permainan gitar. 

 

 
 

Gambar 2.32 Bagian Intro 

 

Birama 9-16 bagian A adalah melodi tema dengan tambahan instrumen 

flute sebagai pendukung suasana sebuah perjalanan. 
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Gambar 2.33 Pola Dasar 

 

Sama halnya dengan melodi utama pada birama 9-16, pada birama 17-24 

bagian B tidak ada perubahan untuk ritmis drum, hanya saja yang membedakan 

adalah melodi yang dimainkan. Birama 25 terdapat bridge untuk 

menghubungkan ke tema bagian C. 

 
 

Gambar 2.34 Pola Ritme Bagian Chorus 

 

 
 

Gambar 2.35 Bagian Bridge 

 

Pada birama 26-33 bagian C untuk ritmis tidak ada perubahan dan melodi 

kembali seperti pada bagian A. 

 

 
 

Gambar 2.36 Pola Ritme Bagian C 

 

Bagian D terdiri dari 8 birama yaitu 34-41 masih sama seperti bagian C, 

hanya melodi yang membedakan. Birama 42 terdapat bridge untuk jembatan 

menuju ke tema selanjutnya. 
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Gambar 2.37 Pola Ritme Bagian D 

 

 
 

Gambar 2.38 Bagian Bridge 

 

Pada bagian E dan F birama 43-58 ritmis drum pada ketukan ke tiga 

terdapat open hi-hat. Birama 59-60 terdapat bridge untuk menghubungkan ke 

melodi utama sebagai coda. 

 

 
 

Gambar 2.39 Pola Ritme Bagian E Pertama 

 

 
 

Gambar 2.40 Pola Ritme Bagian F Kedua 

 

 
 

Gambar 2.41 Bagian Bridge 
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Pada birama 61-68 bagian G dan dilanjutkan bagian H birama 69-76 

adalah bagian coda yang kembali seperti melodi utama. 

 

 
 

Gambar 2.42 pola Menuju Coda 

 

 
 

Gambar 2.43 Pola Ritme Bagian Coda 

 

5. Analisis “Dang Hyang Story” karya dari Dewa Budjana 

Dewa Budjana adalah musisi asli Indonesia, gitaris dari band ‘Gigi’ yang 

sering merilis album solo gitarnya. Pada tahun 2013 dewa Budjana merilis 

album berjudul Joged Kahyangan, adapun delapan lagu dari album ini dengan 

salah satu lagu berjudul Dang Hyang Story yang akan dibawakan penulis dalam 

bahan recital. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Dang Hyang 

adalah roh pemelihara dan pelindung. Dang/Sang/Ra menjadi kata Dahyang, 

Sahyang atau Rahyang, kata ini menjadi sebutan kehormatan untuk 

memuliakan dewa atau leluhur yang sudah meninggal. Hyang ialah yang 

dibentuk dari susunan kata ka-hyang-an dan di identikkan dengan surge. 

Karena adanya kepercayaan bahwa hyang menghuni tempat-tempat yang tingii, 

maka wilayah pegunungan kerap kali dianggap sebagai tempat hyang 

bersemayam. 

Tanda sukat dalam komposisi ini terdiri dari perpaduan beberapa tanda 

sukat diantaranya adalah 6/8, 10/8, 9/8. Dalam lagu Dang Hyang Story ini 

terdapat garis melodi pentatonik yang mendasari lahirnya komposisi Dewa 
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Budjana dari Bali. Berikut analisis lagu dari Dang Hyang Story yang diciptakan 

oleh Dewa Budjana. 

Pada birama 1-8 adalah introduksi yang diawali oleh  instrumen gitar 

dalam sukat 6/8 dan instumen bass elektrik, keyboard, dan cymbal drum 

mengisi hentakan dalam ketukan satu atau ketukan berat supaya dapat 

membantu pemain gitar untuk menghitung sukat dan tempo agar tetap stabil. 

 

Gambar 2.44 pola gambar intro 

 

Bagian A birama 9-16 mulai memasuki bait pertama yang dawali oleh fill 

in drum. Untuk masuk bait pertama terjadi perubahan sukat lagi dengan 

menggunakan sukat 10/8. Menggunakan hitungan sukat jumlah besar bisa saja 

terjadi, contoh seperti 3/4 dan 5/4 tetapi penulis memilih dalam hitungan 

kecilnya karena suasana dalam lagu ini adalah seperdelapan. Dengan cara 

grouping sukat 10/8 dan 9/8 penulis menggunakan hitungan 1-6, 1-4 dan 1-6, 

1-3. Lanjut pengulangan untuk bait ke-2 dengan sukat yang sama dan melodis 

yang sama dalam nada pentatoniknya. Fill in pada birama ke-17  di sambung 

reff. 

 

 

Gambar 2.45 Pola Dasar 

 

Bagian B birama 17-26 perpindahan sukat kembali terjadi yaitu 10/8 dari 

bait satu dan dua ke reff yang menjadi 6/8 terdapat pengulangan reff 2 kali. Di 

bagian reff ini terdapat instrumen saxophone tenor yang mengangkat suasan 

pada lagu tersebut. 
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Gambar 2.46 Pola Ritme Bagian B 

 

Bagian C birama 27-34 mulai kembali dari sukat 6/8, sekarang menjadi 

10/8 dan bridge 2 birama. Di birama 33 dan 34 komposer lagu ini menyelipkan 

sukat 6/8 pada 2 birama lalu disambung permainan solo piano dengan 

perubahan sukat lagi yaitu 9/8. 

 

 
 

Gambar 2.47 Kembali Bagian Pola Dasar 

 

 

Gambar 2.48 Bagian Bridge 

Bagian D, E, F, G, dan H birama 35-82 di isi 2 birama 6/8 sebelum 

menuju ke solo piano, solo gitar, dan solo drum. Piano mengawali bagian solo 

dalam 8 birama menggunakan sukat 9/8, lalu masih bertahan dengan solo piano 

tetapi ada perpindahan sukat menjadi 6/8. Setelah itu masuk bagian solo gitar 

dengan perubahan sukat menjadi 9/8 dengan alur yang sama seperti solo piano 

sebelumnya yaitu sukat 9/8 solo 8 birama dan perpindahan sukat menjadi 6/8 

dalam 8 birama. Selanjutnya berbeda halnya dengan drum yang menggunakan 

sukat 10/8 dengan mengambil melodi pada tema awal. Di bagian ini suasana 

pentatonik terasa lebih dominan karena solo drum mengimitasi suara gendang 

Jaipong dan memainkan 8 birama lalu kembali ke bagian reff lagu. 
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Gambar 2.49 Pola Ritme Bagian D, E dan Solo piano Bagian F 

 

 

 

 
 

Gambar 2.50 Pola  I dan J Solo Saksofon Alto dan Tenor. 

 

Bagian I dan J birama 76-90 kembali dengan bagian reff disambung 

pengisian saksofon alto dan tenor menuju ke klimaks lagu karena saksofon 

melakukan modulasi pada bagian tersebut, dan terjadi pengulangan dua kali 

pada reff. Untuk sukat menggunakn 6/8, masih sama pada sebelumnya setiap 

kali bagian reff. Selanjutnya mulai menuju ke bagian akhir lagu. 

 

 
 

Gambar 2.51 Pola Ritme Bagian Coda 
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Bagian K birama 91-103 kembali pada motif awal dengan menggunakan 

sukat 10/8 terjadi pengulangan dua kali pemutaran dalam bagian tersebut, dan 

di akhiri dengan hentaman bersama snare drum dan gitar.  

 

6. Analisis “Freak Jack ” karya dari Casiopea 

Casiopea adalah band dari Jepang tahun 80-an yang terdiri dari pemain 

gitar (Issei Noro), pemain bass Tetsuo Sakurai. Berganti format sampai 

akhirnya diputuskan vakum oleh Noro pada 1 Agustus 2006, antara lain 

personil lainnya adalah pemain  drum (Akira Jimbo), pemain keyboard (Minoru 

Mukalya). Berikut analisa karya Casiopea berjudul Freak Jack.  

Pada bagian intro birama 1-8 diawali dengan tutti 4 birama yang 

dimainkan semua instrumen secara bersamaan menggunakan tema yang sudah 

ada pada karya  dan 4 birama selanjutnya mulai dasar pattern. 

 

 
 

 
 

Gambar 2.52 Pola Ritme Bagian Intro  

 

Birama 9-20 bagian A mulai masuk dalam tema lagu perpaduan 1/8 

dengan 1/16. Di birama 15-16 terdapat tutti yang dominan dengan ritmis 1/16. 

 

 

Gambar 2.53 Pola Dasar 
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Gambar 2.54 Pola Ritme Fill in 

 

Bagian B birama 17-24 motif mengulang kembali seperti pada bagian A 

terdapat 8 birama dan untuk 2 birama terakhir (birama 27 dan 28) terdapat tutti 

yang sama. 

 
 

Gambar 2.55 Pola Ritme Bagian B 

 

 

Gambar 2.56 Pola Ritme Fill in 

 

Pada bagian C birama 29-36 ritmis memukul ride cymbal menggunakan 

irama swing, ritmis snare dan bass drum perpaduan antara nilai 1/8 dan 1/16. 

 

 
 

Gambar 2.57 Pola Ritme Bagian C 

 

Birama 37-48 bagian D memiliki bar yang banyak karena kalimat bagian 

ini membutuhkan 12 birama yang sama seperti pada bagian A. Pada birama 

nomor 45-48 mengulang tutti yang sama seperti bagian A. 
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Gambar 2.58 Pola Ritme Bagian Tutti Pertama 

 

 

 

Gambar 2.59 Pola Ritme Bagian Tutti Kedua 

 

Selanjutnya di bagian E birama 49-64 untuk 6 birama awal adalah solo 

gitar dilanjutkan dengan tutti 2 birama disambung solo gitar 6 birama diakhiri 

dengan tutti. 

 
 

Gambar 2.60 Bagian Solo Gitar 

 

 

 
 

Gambar 2.61 Pola Ritme Bagian Fill in 

 

Pada birama 65-72 bagian F adalah solo bass dan 2 birama terakhir 

terdapat tutti. 
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Gambar 2.62 Bagian Solo Bass Elektrik 

 

 
 

Gambar 2.63 Pola Bagian Fill in 

 

Di bagian G birama 73-80 adalah  solo drum. Penulis tidak menuliskan 

part yang digunakan untuk solo drum karena penulis ingin berimprovisasi 

dengan tutti yang ada pada bagian tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.64 Bagian Solo Drum 

 

Pada bagian H birama 81-88 motif kembali seperti bagian A dan terdapat 

tutti pada 2 birama akhir. 

 

 
 

Gambar 2.65 Pola Ritme Bagian H 

 

 
 

Gambar 2.66 Pola Ritme Bagian Fill in 

 



32 
 

Birama 89-96 bagian I, penjelasan motif sama seperti pada bagian C. 

 

 
 

Gambar 2.67 Pola Ritme Bagian I 

 

Birama 97-104 bagian J, penjelasan motif sama seperti pada bagian D 

dan satu birama terakhir terdapat tutti yang dimainkan isntrumen secara 

bersama. 

  

 
 

Gambar 2.68 Pola Ritme Bagian J 
 

Pada bagian K birama 105-112 terdapat solo piano 16 birama. 

 

 

                                                          Gambar 2.69 Pola Ritme Bagian Solo Piano 

Birama 113-120 bagian L adalah solo saxophone alto dan tenor sekaligus 

sebagai puncak pada karya ini. 

 

 
 

Gambar 2.70 Pola Ritme Bagian Solo Alto dan Tenor Saxophone 
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Terakhir pada bagian M birama 121-125 adalah bagian coda yang 

berakhir dengan tutti yang sama pada bagian awal karya. 

 

 
 

Gambar 2.71 Pola Ritme Bagian M 

 

 

Gambar 2.72 Pola Ritme Tutti bagian Coda 

 

 

7. Analisis “Higher Ground ” karya dari Stevie Wonder Arr Dave Weckl 

and Joy Oliver 

Stevie Wonder adalah seorang komposer, produser rekaman, dan penyanyi 

di Amerika, beliau termasuk musisi yang sukses di tahun 20-an. Karya Higher 

Ground diciptakan oleh Stevie Wonder kemudian di arransmen kembali oleh 

Dave weckl dan Joy Oliver dengan genre yang berbeda yaitu jazz shuffle. 

Berikut analasis karya Higher Ground dari Dave Weckl : 

Pada birama 1-10 pengantar lagu sebelum masuk ke verse atau disebut 

dengan intro, karna lagu bergenre shuffle tema menggunakan triplet dan triol 

besar. 

 
 

Gambar 2.73 Pola Intro 
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Gambar 2.74 Lanjutan Pola Intro 

 

Birama 11-18 bagian A masuk pada verse menggunakan irama shuffle dan 

birama ke delapan terdapat tutti yang dimainkan bersama semua instrumen. 

 

 
 

Gambar 2.75 Pola Ritme Bagian Verse pertama 

 

Pola ritme birama 19-22 bagian B terlepas dari irama triplet dan memakai 

ritme 1/4. 

 

 
 

Gambar 2.76 Pola Ritme Bagian B 

 

Sama halnya dengan B, pada bagian C birama 23-26 pola ritme tidak 

berubah dan hanya terjadi perubahan melodi. 

 

 
 

Gambar 2.77 Pola Ritme Bridge 
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Gambar 2.78 Tutti Bridge 

 

Pada bagian C birama 27-30 pola ritme masih sama seperti bagian 

sebelumnya. 

 

 
 

Gambar 2.79 Pola Ritme Bagian D 

 

Bagian E  ke 2 birama 31-38 di bagian E pola ritme kembali ke pola dasar 

triplet. 

 
 

Gambar 2.80 Pola Ritme Dasar 

 

Pada bagian F birama 39-42 sama halnya dengan pola ritme bagian 

sebelumnya.  

 

 
 

Gambar 2.81 Pola Ritme Bagian F 

 

Birama 43-46 bagian G pola ritme sama dengan bagian D dan birama 46 

terdapat tutti triplet yang dimainkan bersama semua instrumen. 

 



36 
 

 
 

Gambar 2.82 Pola Ritme Bagian G 

 
 

Gambar 2.83 Pola Lanjutan Bagian G 

 

Pola menggunakan rime dasar shuffle di birama 51-58 bagian H yaitu triplet 

dan pada birama ke 58 terdapat tutti. 

 

 

 

Gambar 2.84 Pola Ritme bagian H 

 

Pada bagian I birama 59-66 kembali bagian bridge  

 
 

Gambar 2.85 Pola Ritme bagian I 

 

 
 

Gambar 2.86 Pola Ritme Bagian tutti 

Birama 67-82 bagian J kembali ke reff dengan tutti di birama terakhir yang 

dimainkan instrumen secara bersama. 
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Gambar 2.87 Pola Ritme Bagian J 

 

 
 

Gambar 2.88 Lanjutan Ritme Bagian J 

 

Bagian klimaks menuju ke coda menggunakan ritme triplet dan solo drum 

pada bagian akhir lagu.  

 

 
 

Gambar 2.89 Pola Ritme Bagian Coda 


