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Abstract 

Single paradiddle is one of various snare drum sticking techniques which can be applied 

into drum playing. This article brings this technique at work, particularly its application on 

drum playing. 
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PENDAHULUAN 

Drum set merupakan salah satu dari instrumen musik perkusi yang populer di 

kalangan masyarakat awam. Bangun tubuhnya yang relatif kompleks menyebabkan drum 

set menjadi kurang efektif dan praktis untuk dibawa kemana-mana sebagaimana halnya 

gitar, flute, ataupun biola. Meskipun demikian peranan drum set tidak kalah penting 

dibandingkan d_engan alat musik lainnya. Secara umum drum set berfungsi sebagai 

pemandu tempo dan ritmik. 

Beberapa ragam teknik pukulan pada snare drum yang dapat diaplikasikan pada 

drum set, diantaranya double stroke, flam, drag, dan paradiddle. Salah satu manfaat dari 

teknik paradiddle ialah mengefektifkan teknik sticking pada instrumen snare drum, drum 

set, maupun instrumen perkusi lainnya. Berdasarkan pola sticking, maka teknik paradiddle 

dapat dibedakan menjadi: single paradiddle, double paradiddle, triple paradiddle, 

flamadiddle, dan funkadiddle. 

1 Stafpengajar Program Studi Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga 
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Berikut ini merupakan contoh bentuk pola dasar dari teknik double paradiddle-

terdiri dari enam pukulan yang merupakan penggabungan dari empat single stroke secara 

bergantian dan satu double stroke pada pukulan kelima dan keenam. Aksen diletakkan pada 

pukulan pertama dan ketiga)-, dan triple paraddidle~terdiri dari delapan pukulan, 

merupakan penggabungan dari enam kali single stroke secara bergantian dan satu kali 

double stroke pada pukulan ketujuh dan delapan. Aksen diletakkan pada pukulan pertama, 

ketiga dan kelima. 
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Double paradiddle 

nii:J .h 13 .h n I 13 !J J3 JJ :II 
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Triple paradiddle 

Teknik Dasar Single Paradiddle 

Paradiddle merupakan penggabungan dari teknik single stroke (pukulan tunggal) 

dan double stroke (pukulan ganda) pada snare drum.2 Dalam perkembangan waktu teknik 

paradiddle pada snare drum mengalami perkembangan yang cukup signifikan.3 Teknik 

single paradiddle yang merupakan penggabungan dari dua single stroke secara bergantian 

dan satu double stroke, mengenal istilah seperti: down (d), up (u) dan tap (t). Ketiganya 

merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pola pukul stik sehingga menghasilkan 

2 F. Henri Klickmann, Buddy Rich's Modern Interpretation Of Snare Drum Rudiment, Embassy 
Music Corporation, London, 1942, p. 37. 

3 James Blades, Percussion Instrument And Their History, revised edition, Faber and faber, London
Boston, 1984, p. 212. 

182 

JURH 

ujw 

den 

pos 



JURNAL MUSIK VOL. 1. No.3 FEBRUARI 2010 

aksen (tekanan) yang diinginkan.4 Gerakan stik pada down stroke diawali dengan posisi 

ujung stik di atas, kemudian stik dipukulkan pada media yang ada, memantul dan ditahan 

dengan posisi ujung stik di bawah (± 4cm di atas permukaan). Up stroke diawali dengan 

posisi ujung stik di bawah kemudian dipukulkan ke media, memantul dan ditahan dengan 

posisi ujung stik ke atas. Gerakan stik pada pukulan tap diawali dengan posisi ujung stik di 

bawah, kemudian stick dipukulkan pada media yang ada, memantul dan ditahan dengan 

posisi ujung stik tetap di bawah atau pada posisi semula. 

/J 
down stroke (d) up stroke (u) 

~ ~ 

II:J 8 n In B :II 
RLRRLRLL 
dutt dutt 

Single paradiddle 

Keterangan: R: Kanan/Right L: Kiri/Left. 

tap (t) 

Berikut ini merupakan beberapa contoh pengembangan teknik single paradiddle 

dalam berbagai variasi aksen: 

Single paradiddle dengan aksen pada pukulan kedua. 

ll:i Bn 1 Bn :II 
LRLR RLRL 
t d u t t d u t 

Single paradiddle dengan aksen pada pukulan ketiga. 

3Emil Sholle, Here's The Drum, Cleveland Hts, Ohio: Brook Publishing Co. 1960, p. 39. 
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> > 

II:¥ n n 1 n n :II 
LLRL RRLR 
t t d u t t d u 

Single paradiddle dengan aksen pada pukulan keempat. 

> > 

11:£ 8 8 18 n :II 
RLLR LRRL 
uttd uttd 

Pada beberapa contoh variasi aksen di atas, notasi atau pukulan yang beraksen 

diumpamakan sebagai pukulan pertama pada teknik dasar single paradiddle sehingga 

memudahkan penggunaan teknik pukulan down, up, tap serta stickingnya. Selain beberapa 

contoh variasi aksen di atas, variasi lain yang dapat dilakukan pada single paradiddle 

adalah variasi sticking sebagai berikut: 

> > 

II:JB n Inn :II 
> > 

ll:i B n In n :II 
4/4 

tek 
RLLR LRRL RRLR LLRL 

Sql 

11:£ Jjn I Jjn :II 
RRLR LLRL 

~ > > ~ 

ll:f .uBI B JJ :II 
RLLR LRRL 

tek 

A. 

Aplikasi Teknik Single Paradiddle pada Drum Set 1. 

Sebelum membahas mengenai berbagai aplikasi teknik single paradiddle pada drum 

set, diperlukan pemahaman yang sama tentang penulisan notasi standar pada drum set. 
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0 

J J~ J ~ g 

Hi hat Hihat Open Snare Drum Rim Shot 

J J J J 
Bass Drum Toml Tom2 Tom 3 

(Small Tom) (Middle Tom) (Floor Tom) 

J J J 
J 

Bell Ride Cymbal Crash Cymbal Hihat Close Cowbell 
with foot 

Penulisan aplikasi teknik single paradiddle pada drum set menggunakan tanda sukat 

4/4 serta pola ritmik 16 beat. Pemilihan pola ritmik 16 beat mengacu pada penggunaan 

teknik single paradiddle yang setiap ketuknya terdiri dari empat nada bemilai 

seperenambe1asan. Aksen snare drum selalu dimainkan pada pukulan pertama, sementara 

teknik single paradiddle pada ketukan kedua dan keempat. 

A. Penerapan teknik single paradiddle sebagai pemangku pola ritmik pada drum set 

1. Pola dasar 

Teknik single paradiddle pada hi hat dan snare drum 

Aplikasi teknik single paradiddle pada hi hat dan snare drum dilakukan dengan 

memainkan stik kananlright (R) pada hi hat dan stik kirillefl (L) pada snare drum. 

Sebagai catatan bahwa dalam latihan ini posisi hi hat dalam keadaan tertutup rapat. 
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Latihan dasar 1: 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

liD BJJ liD Jrnl I 
j 

£ II II •7 Y. y. • 
Zi 

Setelah memainkan teknik single paradiddle pada hi hat dan snare drum dalam latihan 

dasar di atas, aplikasi teknik single paradiddle sebagai pemangku pola ritmik dapat 

dimainkan dengan menambahkan bass drum seperti pada beberapa contoh berikut: 

Menambahkan ritme bass drum dengan nada seperempat pada ketukan pertama dan 

ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

II P:IP:I~ •7 Y. t< ~ I : II li 

Setelah memainkan pola ritmik dasar di atas, kemudian dapat ditambahkan variasi 

ritmik pada bass_ drum dengan beberapa contoh sebagai berikut: 

RLRRLRLLRLRRLRLL R > > 

II Pffi#P¥£#1 •?.. 2• 
o7 y. •'.l. I• ~ I : II 
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RLRRLRLLRLRRLRLL 
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II ilff?P:ffl •7 
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II p; ffli p; fiji ~ •-' •7 ~ I : II '· li 
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II F11F111 

•7 
2i 

o7 y. •7 
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- Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada bemilai seperdelapan pada 

ketukan pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL 

II IIIII 
R 

II 

- Menambahkan ritme pada bass drum dengan menggunakan dua buah nada seperdelapan 

dan seperenambelas pada ketukan pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

II g:sg:s~ •7 o7 z< ~ l : II 2i y. 

~ 

- Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas pada ketukan 

pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 
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RLRRLRLLRLRRLRLL 

II 8!18!1~ •7 

R 

~ ~ l : II li 

-
3 

Menambahkan ritme bass drum dengan satu buah nada seperdelapan dan dua buah nada 

seperenambelas pada ketukan pertama dan ketiga. 

RLRRLRLLRLRRLRLL R > > 

II i}lgjll •7 
2i 

.7 ,. z< f r : II 

Dalam memainkan teknik single paradidle sebagai pola ritmik pada beberapa contoh di 

atas belum digunakan variasi teknik hi hat open, penggunaan ride cymbal, dan beberapa 

macam tom-tom. Hi hat open yaitu merupakan posisi dimana kedua cymbal hi hat 

dalam keadaan terbuka. 

2. Pola pengembangan 

a. Teknik single paradiddle pada hi hat open dan snare drum 

Aplikasi teknik single paradiddle pada hi hat open dan snare drum dilakukan dengan 3 
menggunakan stik kanan pada hi hat dan stik kiri pada snare drum. Hi hat open 

dilakukan pada pukulan keempat dari teknik single paradiddle. 
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Latihan dasar 2: 

R 

j 

I '-- II 

Setelah memainkan teknik single paradiddle dengan hi hat open pada latihan dasar di 

atas, variasi ritme pada bass drum dapat ditambahkan seperti pada beberapa contoh 

berikut: 

Menambahkan ritme bass drum dengan nada seperempat pada ketukan pertama dan 

ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

di 
RLRRLRLLRLRRLRLL 

II pffJJ~Lhll 
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II 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperdelapan pada ketukan 

pertama dal) ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL 

II 11511~ 
R 

jt. ~ l : II 

Menambahkan ritme bass drum dengan nada seperdelapan dan seperenambelas pada 

ketukan pertama dan ketiga sebagai pola ritmikdasar. 
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RLRRLRLLRLRRLRLL 
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Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas pada ketukan 

pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL 

II @31@%1~ 
R 

•7 ~ I : II 2i 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas dan satu nada 

seperdelapan pada ketukan pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

II IIIII •-Z •Z •7 ~ I : II I• z. 2i 

b. Teknik single paradiddle pada bell ride cymbal dan hi hat 

Aplikasi teknik single paradiddle pada bell ride cymbal dan hi hat dilakukan dengan 

memainkan stik kananlright (R) pada bell cymbal dan stik kirilleft (L)pada hi hat. 

Pukulan aksen snare drum pada ketukan kedua dan keempat dilakukan dengan stik kiri 

secara bergantian dengan pukulan pada hi hat, disesuaikan dengan sticking pada teknik 

single paradiddle. 
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Latihan dasar 3: 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

IrnJmlm]ml II •l •ii; o7 IJ l • II I• 2 ,. 

Setelah memainkan teknik single paradiddle pada bell ride cymbal dan hi hat pada 

latihan dasar di atas, aplikasi teknik single paradiddle sebagai pola ritmik dapat 

dimainkan dengan menambahkan ritme bass drum seperti pada beberapa contoh berikut 

1m: 

Menambahkan ritme bass drum dengan nada seperempat pada ketukan pertama dan 

ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRR LRLL RLRR LRLL 

II fPifPI~ 
R 

II 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperde lapan pada ketukan 

pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRR LRLL RLRR LRLL R 

~" mt~:§Wf~gp~~~~ §;z. ~;z.~y. *I~ ~ 
Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah seperdelapan dan seperenambelas 

pada ketukan pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 
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RLRR LRLL RLRR LRLL 
::;.- R 

3 
Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas pada ketukan 

pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas dan satu buah 

nada seperdelapan pada ketukan kedua dan keempat sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

c. Teknik single paradiddle pada bell ride cymbal dan hi hat open 

Aplikasi teknik single paradiddle pada bell ride cymbal dan hi hat open dilakukan 

dengan memainkan stik kanan pada bell cymbal dan stik kiri pada hi hat. Kalau pada 

pola ritmik dasar sebelumnya hi hat selalu dalam posisi tertutup, maka pada pola ritmik 

dasar berikut ini hi hat open dimainkan pada setiap pukulan kedua dari teknik single 

paradiddle, masing-masing pada ketukan pertama dan ketiga. 
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Latihan dasar 4: 

RLRRLRLLRLRRLRLL R 

LID 1m Jttj Jm I I 
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' II II o7 •7 X -,. 2i 

Setelah memainkan teknik single paradiddle pada bell ride cymbal dan hi hat open 

pada latihan dasar di atas, aplikasi teknik single paradiddle sebagai pola ritmik dapat 

dimainkan dengan menambahkan ritme bass drum seperti pada beberapa contoh 

berikut: 

Menambahkan ritme bass drum dengan nada seperempat pada ketukan pertama dan 

ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

II 

RLRRLRLLRLRRLRLL 

rm•••~ y. 

R 

II 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperdelapan pada ketukan 

pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

II 

RLRRLRLLRLRRLRLL 

ISfft~ 
R 

o7 I~ l : II z; 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperdelapan dan 

seperenambelas pada ketukan pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 
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RLRRLRLLRLRRLRLL R 
0 Em 0 > 

I~ II lr={§ll Y. •7 X' I : II li 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas pada ketukan 

pertama dan ketiga sebagai pola ritmik dasar. 

II 

RLRRLRLLRLRRLRLL 

if! fill 
R 

•' I~ I : II z. 

3 

Menambahkan ritme bass drum dengan dua buah nada seperenambelas dan satu buah 

nada seperdelapan pada ketukan kedua dan keempat sebagai pola ritmik dasar. 

RLRRLRLLRLRRLRLL 
R 

I!.IMI I~ l II 
-

II o7 •7 •.Z : --li ,. z. --

d. Teknik single paradiddle dengan pengembangan pada beberapa instrumen dasar 

pada drum set 

Pengembangan aplikasi teknik single paradiddle pada instrumen dasar drum set 

dimainkan dengan berbagai variasi aksen dan sticking. Variasi penempatan pukulan 

pada instrumen dasar drum set bisa dimainkan misalnya pada bell cymbal, tom-tom, 

cowbell, hi hat, dan snare drum. 
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Dengan kelebihan yang dimilikinya, aplikasi teknik single paradiddle juga dapat 

digunakan sebagai altematif untuk beberapa ragam pola ritmik. Berikut ini merupakan 

beberapa contoh aplikasi teknik single paradiddle untuk beberapa ragam pola ritmik. 

Teknik single paradiddle pada pola ritmik irama samba 

Latihan dasar yang perlu dilakukan adalah latihan pengenalan dan penguasaan ritme 

dasar pada bass drum dan hi hat with foot seperti tertulis pada notasi berikut ini. 

.. ruru 1ruru 1 *1 * II 

Setelah menguasai ritme dasar pada bass drum dan hi hat with foot, pengembangan 

teknik single paradiddle dapat digunakan dengan variasi aksen dan sticking seperti pada 

bebera,pa contoh berikut ini. 

RLRRLRLL RLRRLRLL R 

II p~er=B~r~en;~ * I * I * I~ i : II 

RLRRLRLL RLRRLRLL R 

II 
rj > ~@ 0 > ~ > 

* I * I$ I~ t : u % ~ur8 F I~ I II 

RRLRLLRL RRLRLLRL R 

II 

>>>~>>>~ 

I * I * I~ ; : f@Ps 1P@PBI* II 
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R 

$1$1$1?1: II 

Teknik single paradiddle pada pola ritmik irama salsa 
31 

Seperti halnya contoh penggunaan teknik single paradiddle pada pola ritmik untuk 

irama samba, maka latihan dasar yang hams dilakukan adalah pengenalan dan 

penguasaan ritme pada bass drum, hi hat, dan snare drum. 

Latihan dasar yang pertama adalah menguasai ritme dasar salsa pada bass drum dan hi 

hat seperti pada notasi berikut ini. 

·> z; 
., 
n lp II 

Setelah menguasai pola ritmik dasar di atas, dilanjutkan dengan pengenalan dan 

penguasaan ritm~ dasar pada bass drum, hi hat dan snare drum untuk irama salsa 

seperti pada notasi berikut: 

11 p. d ~ i r I f d ~ ; r I .> y. I f : II sc 

b 

Latihan tahap selanjutnya adalah mengembangkan teknik single paradiddle seperti pada 
D 

beberapa contoh berikut: 
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R R L R L L R L R R L R L L R L R 
> > 

j j i > 

~· J J j i J ~ j It J 
J 

~ Jl if II II .~ 2 z< : ,. 

R L R R L L R L R L R R L L R ,k R 
> > > 

~· J Jj ; J 

~ J ~ l J; ; J 

~ Jl IF II II .~ .~ .~ : I . z: ,. ,. 

L 

.~ z; : II 

Aplikasi teknik single paradiddle sebagai pola ritmik pada drum set tidak hanya 

terbatas untuk irama samba maupun salsa seperti pada beberapa contoh di atas, namun 

juga terbuka kemungkinan untuk diaplikasikan pada irama yang lain. 

Penutup 

Dalam uraian ataupun contoh-contoh latihan di atas telah disampaikan tentang 

penerapan serta pengolahan secara praktis teknik single paradiddle pada drum set baik 

sebagai pola ritmik ataupun fill in. Latihan-latihan ini sekali lagi bertujuan untuk melatih 

bagaimana membuat atau merangkai teknik pukulan single paradiddle yang terbatas 

menjadi suatu bentuk variasi pukulan yang menarik dengan cara atau pola yang sederhana. 

Mengingat bahwa pada hakekatnya intisari konsep ini adalah proses kreatif dan pengolahan 

rasa, maka dalam pelaksanaannya setiap pemain dianjurkan untuk mengaplikasikan teknik 

paradiddle sesuai dengan rasa atau ide musikal mereka sendiri. Karena itu contoh-contoh 

latihan di atas janganlah dipandang sebagai bentuk pola ritme atau pola ritmik yang baku 
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dan harus dimainkan sesuai dengan notasi yang tertulis, melainkan digunakan sebagai 

acuan (referensi) yang kemudian dapat diterapkan atau dikembangkan sesuai dengan 

interpretasi setiap drummer. 
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