
 

FUNGSI MUSIK YANG BERPENGARUH TERHADAP 

SEMANGAT BEROLAHRAGA BILYARD (Studi Kasus 

Tung De’ Blang Pool, Lounge and Resto) 

 

 

 

Skripsi 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Prodi Pendidikan Seni Musik  

 

 

 

 

 

oleh 

Lensy Salasa 

2503407042 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 

PERSETUJUAN BIMBINGAN 

 

  



 

 vi 

SARI 

Salasa, Lensy. 2012. Fungsi Musik yang Berpengaruh Pada Semangat 

Berolahraga Bilyard (studi kasus Tung De’ Blang Pool, Lounge and 

Resto). Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I 

: Prof. Dr. F. Totok Sumaryanto. Pembimbing II : Drs. Syahrul Syah 

Sinaga, M.Hum. 

Kata Kunci  :  Musik, Semangat Berolahraga, Bilyard, Fungsi, Kenyamanan. 

 

Musik dapat membuat seseorang bersemangat, seperti dalam olahraga 

bilyard yang mengandalkan pemikiran serta konsentrasi, semangat sangatlah 

diperlukan agar dapat memenangkan permainan bilyard. Tanpa adanya semangat 

maka berolahraga bilyard akan membuat ketegangan dan akhirnya akan 

menimbulkan kebosanan dari dalam diri para pemain. Hal ini yang disadari oleh 

pihak pool Tung De‟ Blang sehingga mereka memberikan hiburan musik secara 

terus menerus agar kecenderungan strees menghilang dan akhirnya membuat para 

pemain menjadi senang dan bersemangat kembali. Permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi musik yang berpengaruh pada 

semangat berolahraga bilyard?; (2) Bagaimanakah kenyamanan yang dirasakan 

para pemain bilyard dengan adanya hiburan live musik atau ilustrasi musik?. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis fungsi 

musik dalam mempengaruhi semangat berolahraga bilyard; dan (2) untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana kenyamanan yang dirasakan para 

pemain dengan adanya hiburan live musik atau backsound. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mendiskripsikan fungsi musik yang 

berpengaruh pada semangat berolahraga bilyard dan bagaimana kenyamanan yang 

dirasakan para pemain bilyard dengan adanya hiburan live musik atau ilustrasi 

musik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. 

Lokasi penelitian diambil di Tung De‟ Blang Pool, Lounge and Resto 

karena mayoritas pelanggan pool ini adalah mahasiswa dan para pekerja. Pihak 

Tung De‟ Blang sendiri menggunakan music sebagai hiburan tambahan agar para 

pemain lebih bersemangat sehingga terhindar dari kejenuhan. Namun bagi para 

pemain tanpa sadar music mempunyai fungsi-fungsi yang tidak mereka sadari dan 

akhirnya membuat mereka merasa senang sehingga lebih bersemangat ketika 

bermain bilyard dan akhirnya kemudian menghasilkan kenyamanan yang mereka 

rasakan sebagai suatu rasa yang akhirnya membuat mereka betah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, fungsi musik yang 

berpengaruh pada semangat berolahraga bilyard adalah: (1) Fungsi ekspresi 

emosional; (2) Fungsi tentang kenikmatan estetis; (3) Fungsi hiburan; (4) Fungsi 

komunikasi; (5) Fungsi respon positif; (6) Fungsi tentang kontribusi kontinyuitas 
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dan stabilitas budaya; (7) Fungsi kontribusi terhadap integrasi masyarakat. Dari 

hasil uraian penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa musik yang diperdengarkan 

di Tung De‟ Blang Pool, Lounge and Resto tidak hanya sekedar diputar atau 

disajikan secara live untuk meramaikan suasana pool, akan tetapi mempunyai 

tujuan agar para pemain bilyard dapat betah, merasa nyaman dan senang dengan 

suasana pool. Diharapkan setelah merasa senang maka para pemain merasa betah 

dan bersemangat kemudian nantinya akan kembali lagi ke Tung De‟ blang. Saran 

yang dapat diberikan, Tung De‟ Blang Pool, Lounge and Resto dapat 

mempertahankan pelayanan yang telah diberikan kepada para pemain, khususnya 

pelayanan terhadap musik yang diputar. 

 

  




