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Penelitian tentang bentuk pertunjukan musik japanese rock sudah ada 

mencakup pengertian, sejarahdanperkembangansosialmusik Japanese Rock di 

Indonesia. Dalam penelitian  ini dilakukan denganfokus yang sama tetapi dengan 

objek yang berbeda di daerah Semarang khususnya.Fenomenal japanese rock 

yangterjadi di Indonesia apakah memotivasi perkembangan band japanese rock di 

Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk pertunjukan dan bentuk 

komposisi musik. 

Masalah yang akan dikajidalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

bentuk pertunjukan musik japanese rock di Semarang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana bentuk pertunjukan music 

japanese rock di Semarang. Manfaat teoritis bagi masyarakat, hasil penelitian ini 

di harapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang 

bagaimana bentuk pertunjukan musik japanese rock di semarang. Manfaat praktis 

bagi mahasiswa diharapakan penelitian ini berguna sebagai bahan informasi 

terutama bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Sendratasik  pada 

umumnya dan mahasiswa seni musik pada khususnya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

pengambilan data menggunakan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi. 

Setelah data diperoleh, untuk mencari kesimpulan dan verivikasi penelitian 

melakukan analisis dengan langkah mereduksi data, penyajian data, kemudian 

penarikan data atau kesimpulan.  

Bentuk pertunjukan musik Japanese Rock di kota Semarang adalah 

penampilan dari band yang terdiri atas beberapa personil yaitu vokalis dan pemain 

alat musik seperti drum, gitar, bass, keyboard. Pertunjukan musik Japanese Rock 

di kota Semarang tidak hanya menampilkan lagu sendiri tetapi juga menampilkan 

lagu yang sudah terkenal dengan aransemen band itu sendiri. Setelah melihat 

pertunjukan musik Japanese Rock di kota Semarang ternyata ada beberapa 

perbedaan dengan musik Japanese Rock di Jepang dimana asal dari musik 

Japanese Rock tersebut. Ada pula perbedaan musik Japanese Rock di Semarang 

dan di Jepang atau beberapa kota lain di Indonesia ialah dari segi kostum yang 

digunakannya. Setiap band menggunakan kostum yang sudah di desain menurut 

keinginannya masing-masing. 

Mengingat semakin maraknya band-band baru dengan jenis yang berbeda 

karena sekarang baru trend band-band industri, maka di sarankan kepada band-

band Japanese Rock di kota Semarang agar meningkatkan kreatifitasnya dan 

berkarya dalam bermusik menghasilkan lagu-lagu yang baru dan dijadikan sebuah 

album, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan musik 

Japanese Rock di Indonesia dan dunia. 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberi akal dan budi pekerti 

dibandingkan makhluk lainnya karena selalu berusaha untuk mencari kepuasan 

diri dan selalu berkreasi mengolah semua yang diberikan Tuhan menjadi nikmat 

untuk dirinya. Sesuatu yang pada awalnya tidak berbentuk kemudian diberi 

bentuk. Bentuk kreasi tersebut antara lain adalah kesenian. 

Menurut Bastomi (2001 : 4) seni adalah kreativitas batin dalam 

pengalaman estetika yang dinyatakan dalam bentuk agung dan mempunyai daya 

bangkit rasa takjub dan haru. Agung merupakan pengejawantahan pribadi kreatif 

yang telah masak dan matang. Takjub adalah getaran emosi yang terjadi karena 

adanya rangsangan yang kuat dari suatu yang agung, sedangkan haru adalah rasa 

yang dimiliki atau dimulai dari simpati dan empati sehingga terlebur menjadi 

pesona akhirnya memuncak menjadi haru. 

Bermain musik merupakan salah satu kegiatan yang diminati dan disukai 

masyarakat mulai dari kalangan anak-anak, kalangan pemuda bahkan kalangan 

lanjt usia. Di negara-negara modern musik sudah menjadi sarana pendidikan sejak 

usia dini, kondisi seperti itu bukan hanya untuk musisi professional, tetapi juga 

untuk semua pelajar di semua tingkatan. Melalui musik dan karya-karya musik 

klasik, anak-anak dilatih untuk mengatur berbagai ragam suasana dan emosi ( 

Parto, 1996 : 67). Sesuai dengan keterangan diatas, terbukti bahwa musik, selain 
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berfungsi sebagai media hiburan, musik juga mempunyai peran penting dalam 

dunia pendidikan. 

Seseorang bisa menuangkan semua perasaan yang merekan alami kadalam 

musik, kreativitas dalam diri mereka muncul menjadi kreasi inovatif. Hasil daya 

cipta yang mereka kembangkan dalam menciptakan musik akan mengalir sendiri 

membuat karakter-karakter yang terus berkembang dalam bermusik ( Jamalus, 

1988 : 6). Sekarang ini mengartikan musik secara luas tidak melestarikan 

kebudayaan dan nilai estetikanya melainkan bersifat komersial (Jube, 2008 : 14). 

Dalam dunia musik banyak terdapat berbagai aliran musik, seperti jazz, 

pop, rock, dangdut, dan juga japanesse rock. Orang memainkan musik japannese 

rock, memiliki alasan yang berbeda. Misalnya hobi, mata pencaharian atau untuk 

kegiatan sosial. 

 Japanese rock atau biasa disingkat J-Rock merupakan salah satu genre 

musik popular Jepang. Sebenarnya orang-orang Amerika lah yang membuat 

istilah ini karena di Jepang sendiri mereka tidak memakai istilah J-Rock. Orang-

orang menyebut istilah J-Rock untuk menyebut band Jepang yang membawakan 

musik Rock, sama seperti istilah American Rock (Rock yang dimainkan orang 

Amerika) dan Brit Pop (musik Pop di Inggris). Di Jepang, genre musik modern 

seperti rock, pop, dance, dan lainnya berada di bawah naungan J-Pop. 

(http://www.Wikipedia.org/wiki/J-Pop). 

http://www.wikipedia.org/wiki/J-Pop
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Foto 1. 

 Gazette ( Group band yang berasal dari Jepang ) 

 

Demam J-Pop di Indonesia dimulai saat lagu Ko Ko Ro No Tomo meledak 

di tahun 80-an. Agak unik sebenarnya, ketika lagu-lagu pop cengeng begitu 

merajalela, Mayumi Itsuwa, tiba-tiba masuk dan memberikan sebuah perbedaan. 

Ketika itu, semua penggemar musik pop tiba-tiba bisa berbahasa Jepang. Berawal 

dari J-pop yang dipengaruhi musik luar, dan hasilnya pun menggebrak dengan 

ekspansi sampai ke luar Jepang. Artis-artis J-Pop mulai melakukan pertunjukan ke 

luar Jepang dimulai dari seputar negara-negara di Asia, kemudian meluas ke 

Australia, Amerika, bahkan Eropa. Bahkan J-pop mulai dijadikan inspirasi musik 

di beberapa negara seperti Indonesia dengan grup-grup yang terinspirasi oleh artis 

Jepang paling pasaran di Indonesia, L`arc en Ciel. Kemudian menyusul gaya 

fashion mereka yang ditiru.( 

http://basitharrahman.wordpress.com/2010/10/04/sejarah-masuknya-music-

jepang-ke-indonesia ) 

http://basitharrahman.wordpress.com/2010/10/04/sejarah-masuknya-music-jepang-ke-indonesia
http://basitharrahman.wordpress.com/2010/10/04/sejarah-masuknya-music-jepang-ke-indonesia
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Seiring berjalanya waktu musik Japanese Rock menyebar ke suluruh 

Indonesia termasuk juga di kota Semarang, musik Japanese Rock di Semarang 

mulai berkembang tidak lepas dari group band yang berasal dari Jakarta yaitu J-

rock. Dengan mengusung genre musik dan ciri khas yang berbeda dari group band 

yang lain  J-rock‟s sering kali mengisi event-event musik di Semarang. Dari 

situlah muncul band-band Japanese Rock di Semarang, seperti The Lemonade, 

Kurenai Eve, Double Slides, Azumi, Hansamuno Hito, Giga Of Spirit, Onibi, Loli 

Candy, Sans Logique dan lain-lain. 

Melihat bentuk pertunjukan musik Japanese Rock di Semarang jelas 

terdapat kesan berbeda dengan pertunjukan musik lainya, dalam segi pemakaian 

alatnya mungkin hampir sama, tetapi yang paling membedakan adalah kostum, 

gaya rambut dan make up yang mereka gunakan. Untuk kostum, para musisi 

biasanya mengangkat tema Visual Kei atau gaya visual dalam berpakaian, 

potongan gaya rambut mereka juga mempunyai ciri khas tersendiri yaitu Harajuku 

Style. Gaya penampilan mereka cenderung terlihat seperti perempuan yang 

menggunakan make-up tebal yang memiliki kesan feminin. Di sisi lain setiap ada 

event-event musik Japanese Rock biasanya terdapat juga kontes visual kei yaitu 

kontes meniru penampilan tokoh-tokoh karakter kartun komik Jepang. 

Hal tersebut yang membuat rasa ingin tahu penulis terhadap informasi 

tentang musik Japanese Rock di Semarang. Oleh karena itu penulis memilih band-

band musik Japanese Rock yang ada di Semarang sebagai sarana objek penelitian. 

Penelitian sejenis belum pernah ada, namun beberapa bentuk tertulis 

dalam permasalahan diantaranya artikel tentang pengertian musik Japanese Rock 
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sudah ada hanya mencakup pengertian, sejarah dan perkembangan sosial musik 

Japanese Rock di Indonesia bukan pertunjukan dan sejenisnya. Dengan demikian 

dengan fenomena musik Japanese Rock yang terjadi di Semarang, maka kajian 

terhadap bentuk pertunjukan band-band Japanese Rock merupakan suatu kajian 

yang sangat menarik mengingat selama ini sepanjang pengetahuan peneliti belum 

pernah dilakukan kajian terhadap pertunjukan musik Japanese Rock khususnya di 

kota Semarang. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak meneliti “Bentuk Pertunjukan 

Musik Japanese rock di Semarang : Kajian Musikologis“.   

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk pertunjukan musik japanese rock di 

Semarang? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana bentuk pertunjukan 

musik japanese rock di Semarang. 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakanya penelitian ini penulis berharap ada manfaat yang dapat 

diambil. Bebeapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan untuk menambah wawasan tentang bagaimana bentuk pertunjukan musik 

japanese rock di Semarang. 
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1.4.1.2 Bagi pengamat musik japanese rock, penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai bagaimana gambaran tentang bentuk pertunjukan musik 

japanese rock. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan 

informasi terutama bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan 

Sendratasik pada umumnya dan mahasiswa seni musik pada khususnya. 

1. 5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini dibagi tiga bagian yaitu: bagian awal berisi halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran. Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan: 

Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 Landasan teori: 

Bab ini meliputi teori-teori tentang bentuk pertunjukan musik japanese 

rock di Semarang yang menjadi landasan penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian: 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, lokasi dan 

sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 Pembahasan: 
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Bab ini mencakup pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup 

lokasi penelitian. 

Bab 5 Penutup: 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB  2 

LANDASAN TEORI 

 

2. 1. Pengertian Bentuk 

Bentuk mempunyai arti wujud yang ditampilkan (Poerwadarminto 

1987:122). Selanjutnya menurut Suwanda (1992 : 5) kata bentuk mempunyai arti 

suatu media atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu dari 

pencipta kepada masyarakat sebagai penerima. Sementara menurut Mulyadi 

Muhammad (2008 : 2) menyatakan bahwa bentuk adalah organisasi yang paling 

cocok dan kekuaatan-kekuatan, dan hubungan-hubungan yang didasarkan oleh 

seniman, hingga dia dapat meletakanya dengan sesuatu yang obyektif. 

Arti bentuk musik selanjutnya menurut Jamalus (1988 : 34) bahwa bentuk 

adalah susunan serta hubungan antara unsur-unsur musik sehingga menghasilkan 

suatu komposisi atau lagu yang bermakna, sedangkan Suwanda (1992 : 5) 

berpendapat bahwa bentuk merupakan media atau alat untuk berkomunikasi, 

menyampaikan arti yang terkandung oleh bentuk itu sendiri atau menyampaikan 

peran tertentu dari pencipta kepada masyarakat sebagai penerima. Pendapat 

Suwondo berbeda dengan Hadi (2003 : 24) yang menyatakan bahwa bentuk 

adalah suatu aspek ruang yang selalu ada dalam musik. 

Bentuk adalah unsur dasar dari semua perwujudan. Bentuk seni sebagai 

penciptaan seniman merupakan wujud dari ungkapan isi, pandangan dan 

tanggapanya kedalam bentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indra. Bentuk 

adalah suatu wujud yang ditampilkan (KBBI, 1999 : 119). Bentuk dalam karya 
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musik adalah kerangka musikal sebagaimana halnya kerangka bagi mahluk hidup 

sehingga sangat besar perananya bagi suatu karya musik( Kurniasih, 2006 : 5 ). 

Bentuk musikal juga bisa dipahami sebagai disain atau rancangan karya musik, 

kurang lebih sama dengan rancangan arsitektur sebuah rumah, suatu blok-blok 

perkantoran atau sebuah pabrik. Dalam konteks musik, komposer harus membuat 

rancangan karya musiknya karena jika tidak suatu karya seni atau karya musik 

akan tidak seimbang atau tidak jelas. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas , maka dapat dikatakan bahwa 

bentuk adalah suatu wujud dari suatu tata hubungan faktor-faktor yang 

mendukungnya dan saling tergantung serta terkait satu sama yang lain, dan dapat 

ditangkap indra sebagai media untuk menyampaikan arti yang ingin disampaikan 

oleh penciptanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk adalah unsur dari 

dasar dari semua perwujudan. Bentuk seni sebagai ciptaan seniman merupakan 

wujud dan ungkapan isi, pandangan dan tanggapannya kedalam bentuk fisik yang 

dapat ditangkap oleh indra. 

2. 2. Pengertian Pertunjukan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996 : 1559), kata pertunjukan 

artinya suatu tontonan. Bentuk pertunjukan seni lebih banyak menampilkan jenis 

seni rupa, sastra dan seni pertunjukan,semua tempat berlangsungnya kegiatan, 

seni merupakan pertunjukan yang di dalamnya terdapat seniman, karya seni dan 

penikmat seni. Bastomi (1990 : 42) mengungkapkan bahwa pertunjukan adalah 

seni yang disajikan dengan tampilan peragaan, yaitu seni akan dapt dinikmati, 

dihayati selama berlangsung ungkapan oleh pelaku seni. Ketika suatu pertunjukan 
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berlangsung akan terjadi kepuasan antar seniman dan penonton sebagai penikmat 

seni. Dalam mewujudkan pertunjukan ada dua factor yang membuntuk 

pertunjukan tersebut yaitu komposisi dan bentuk penyajian (Susetyo 2007 : 5-11). 

Pendapat dari Jazuli (2001 : 72-74), jenis dan bentuk pertunjukan berkaitan 

dengan materi pertunjukan. Jenis pertunjukan meliputi teater, tari, musik, 

sedangkan bentuknya dapat berupa tradisional, kreasi/pengembangan, modern 

atau kontenporer,. Pertunjukan adalah istilah yang biasanya mengacu pada seni 

konseptual atau avant garde yang tumbuh dari seni rupa. 

(http:/id.wikipedia.org/wiki/seni_pertunjukan). Hermin (2000 : 75) berpendapat 

bahwa seni pertunjukan adalah aspek-aspek yang divisualisasikan dan 

dipergelarkan mampu mendasari suatu perwujudan yang disebut sebagai seni 

pertunjukan. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa arti kata pertunjukan adalah 

cara menyampaikan suatu data atau pengaturan penampilan. Jadi dengan kata lain 

bahwa pertunjukan adalah cara menyampaikan data dari yang disampaikan 

dengan menggunakan tata cara sendiri sesuai dengan obyek yang ada. 

Beberapa pengertian yang ada tentang dikemukakanya pendapat antara kata 

bentuk dan pertunjukan, maka dapat disimpulkan bahwa: bentuk pertunjukan 

adalah suatu wujud dari beberapa unsur yang menghasilkan suatu tatanan yang 

dapat dipertontonkan kepada semua orang dalam bentuk seni drama, tari ataupun 

musik sehingga apa yang dibuat, diciptakan dan diperlihatkan kepada orang 

banyak dapat dinikmati, dirasakan dan dapat bermanfaat dengan menggunakan 

panca indra yang ada sehingga dari hal tersebut maka akan terjadi kesan dan pesan 

dalam masing-masing diri masyarakat tersebut 
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2. 3. Bentuk Pertunjukan Musik 

 Pertunjukan adalah seni yang disajikan dengan penampilan peragaan, 

maksudnya seni itu akan dapat dihayati selama berlangsungnya proses ungkap 

oleh pelakunya (Bastomi, 1992: 72). Seni pertunjukan mengandung pengertian 

untuk mempertunjukan sesuatu yang bernilai seni, senantiasa berusaha untuk 

menarik perhatian bila ditonton, (Jazuli, 1994:64). Jenis dan bentuk pertunjukan 

berkaitan dengan materi pertunjukan. Jenis pertunjukan meliputi teater, tari, 

musik, sedangkan bentuknya bisa berupa tradisional, kreasi atau pengembangan, 

modern atau kotemporer (Jazuli, 2001: 72).  

 Menurut Soewito (1996 : 3), bentuk pertunjukan musik ditinjau dari 

jumlah pemusik atau pendukungnya digolongkan menjadi 4 golongan yaitu solo, 

duet, ansambel, orkestrasi. Solo adalah bentuk pertunjukan musik yang dibawakan 

oleh seseorang saja secara tunggal misalnya seorang membawakan suatu lagu, 

yang tidak dibantu oleh orang lain. Duet adalah dua orang yang membawakan 

suatu lagu secara vokal, atau memainkan alat musik dalam menyajikan suatu lagu. 

Demikian selanjutnya Trio (tiga orang), Kwartet (empat orang), Kwintet (lima 

orang), Sektet (enam orang), Septet (tujuh orang). Ansambel adalah pertunjukan 

atau permainan musik yang dimainkan secara bersama baik alat musik sejenis, 

beberapa jenis atau disertai nyanyian. Dan orkestrasi adalah pertunjukan musik 

yang terdiri dari gabungan berbagai alat musik yang dimainkan menurut jenis 

lagunya. Orkestrasi ini terdiri dari : Orkes keroncong yang memainkan lagu-lagu 

keroncong, orkes gambus yang memainkan lagu-lagu padang pasir, dan lain-lain.   
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 Aspek kajian bentuk musik Japanese Rock tidak terlepas dari pengkajian 

seni pertunjukan pada umumnya, dimana aspek yang bersifat tekstual senantiasa 

menyertai bentuk musik itu sendiri. Dalam mewujudkan pertunjukan ada dua 

faktor yang membentuk pertunjukan tersebut yaitu bentuk komposisi dan bentuk 

penyajiannya (Susetyo, 2007:1-2).   

2. 4. Pengertian musik 

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam 

bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau 

keselarasan yang indah (Sunarko, 1985: 5). Musik adalah gerakan bunyi, dan 

musik merupakan totalitas fenomena akustik yang apabila diuraikan terdiri dari 

tiga pokok yaitu: (1). Unsur yang bersifat material, (2). Unsur yang bersifat 

spiritual, (3). Unsur yang bersifat moral (Maryoto, 1989: 9). Musik bukanlah 

sekedar emosi atau rasa akan tetapi juga rasio atau akal budi. Menurut Gunawan 

(1987: 7), musik juga didefinisikan sebagai bentuk penyajian yang ada 

rangkaiannya dengan nada-nada atau suara yang dapat menimbulkan rasa puas 

bagi penyaji maupun penghayatnya. 

Musik adalah ungkapan isi hati manusia dalam bentuk bunyi yang teratur 

dengan melodi atau ritme, serta mempunyai unsur harmoni atau keselarasan yang 

indah (Sunarto, 1989). Musik adalah bunyi yang sengaja dibuat manusia untuk 

mengungkapkan ide dari akal budi dan perasaan batinnya. Jadi kicau burung di 

dahan atau percik air di pematang sawah bukan termasuk karya seni, walaupun 

terdengar indah hingga mampu membangkitkan dan menumbuhkan rasa seni bagi 

yang mendengarkannya (Suharto, 1990 : 2).  
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Menurut C Tylor (Joseph, 2001: 3) bahwa musik adalah ekspresi artistik 

dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat-alat musik ritmis, atau nada-nada 

yang harmonis. Musik sebenarnya sudah mengandung arti seni, tambahan kata 

seni dalam kata seni musik adalah sebuah perwujudan dalam jajarannya dengan 

cabang seni lainya, yaitu sama-sama bergerak dalam bidang estetika atau 

keindahan. Jadi musik adalah suatu bunyi-bunyian yang dibuat oleh manusia 

untuk mengungkapkan ide, akal budi, dan perasaanya. 

Musik termasuk sebagai karya seni, karena musik merupakan hasil karya 

manusia atau seniman, yang mengandung unsure keindahan. Musik sengaja dibuat 

manusia untuk mengungkapkan ide-ide dan berbagai perasaanya. Unsur-unsur 

musik yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

2. 4. 1. Irama 

Irama adalah suatu urutan rangkaian gerak yang terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang 

pendeknya, membentuk pola irama bergerak menurut pulsa dalam ayunan birama 

(Jamalus, 1988:58). Irama dapat juga diartikan sebagai bunyi atau kelompok 

bunyi dengan macam-macam panjang pendeknya not dengan tekanan atau aksen 

pada not. 

2. 4. 2. Melodi  

Sebagai karya seni suara, seluruh lagu juga merupakan karya seni sastra, 

karena lagu terdiri dari dua bagian yang pertama adalah rangkaian kata dan yang 

kedua adalah rangkaian nada. Rangkaian kata tersebut disebut syair sedangkan 

nada disebut melodi. Syair berfungsi memperjelas maksud yang tersirat dalam 
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melodi, sebaliknya melodi berfungsi memperjelas maksud syair. Keduanya 

berjalan seiring saling melengkapi, sehingga terciptalah nuansa yang 

menggetarkan jiwa para penikmat musik. Lebih khusus Jamalus (1988:16) 

menyatakan bahwa melodi adalah susunan rangkaian nada ( bunyi dengan getaran 

teratur ) yang terdengar beraturan serta berirama dan mengungkapkan suatu 

gagasan. 

2. 4. 3. Harmoni  

Harmoni adalah keselarasan atau keserasian dari bagian lagu 

(Rochaeni,1989:34) mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa nada yang 

dibunyikan serempak atau arpeggio (berurutan) walau tinggi rendah nada tersebut 

tidak sama tetapi selaras kedengaranya dan merupakan kesatuan yang bulat. Dasar 

dari harmoni adalah titinada dan akord. Akord terbentuk dari salah satu nada 

dalam sebuah tangga nada. Menurut Jamalus(1988:30) harmoni adalah bunyi 

gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tingginya. 

2. 4. 4. Bentuk Lagu dan Struktur Lagu 

Musik mirip dengan bahasa, terjadinya dalam urutan tertentu, di dalam 

potongan-potongan tersebut biasanya tersusun sedemikian rupa sehinga tampak 

teratur atau simetris, tapi ada juga potongan lagu yang tidak teratur, dan lagu 

demikian sangat jarang didapati.bentuk dan struktur lagu adalah susunan serta 

hubungan antara unsur-unsur musik dalm lagu, sehingga menghasilkan komposisi 

lagu yang bermakna (Jamalus,1988:35). 

2. 4. 5. Ekspresi 
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Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang diwujudkan oleh 

para seniman musik atau penyanyi yang disampaikan kepada pendengar yang 

mencakup tempo, dinamika dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik 

(Jamalus,1988:38). Dengan begitu unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang 

terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik inilah pencipta atau 

penyanyi mengunkapkan rasa yang dikandung dalam suatu lagu. 

Dapat disimpulkan bahwa musik adalah salah satu cabang seni abstrak 

yang berbentuk suara dan bunyi yang sengaja dibuat manusia untuk 

mengungkapkan ide dari akal budi dan perasaan batinnya dan terdiri atas unsur-

unsur ritme, melodi, harmoni, serta timbre sehingga menghasilkan komposisi 

(suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. 

2. 5. Aspek Penyajian 

 Aspek penyajian meliputi urutan penyajian, panggung, tata rias, busana 

atau kostum, tata cahaya, dan tata suara, formasi. 

2.5.1. Urutan Penyajian 

 Ada bentuk seni pertunjukan, baik musik maupun tari yang mempunyai 

urut-urutan penyajian yang merupakan bagian dari keseluruhan pementasanya, 

ada juga yang tidak. Untuk bentuk seni pertunjukan yang mempunyai urutan 

sajian, dapat diamati apakah ada bagian pembukaan, bagian utama, dan bagian 

akhir yang masih merupakan rangkaian dari keseluruhan pementasan (Wijanarko, 

2008 : 18).  

 Bentuk pertunjukan seni lebih banyak menampilkan jenis seni rupa, sastra, 

pertunjukan. Semua tempat berlangsungnya seni merupakan pertunjukan, yang 
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didalamnya terdapat seniman, karya seni, dan penikmat seni, (Mukminin, 

2009:32). 

 Menurut Asis (2010:20) Pertunjukan musik untuk saat ini telah mengalami 

perkembangan cepat sehingga meliputi segala yang mendukung kesuksesan 

pertunjukan tersebut. Pada pertunjukan band japanis juga memperhatikan hal-hal 

tersebut,  adapun urutan penyajianya :  

2.5.1.1 Lagu pembukaan 

 Lagu pembukaan biasanya diisi dengan membawakan lagu secara 

instrumental. Hal ini dimagsudkan untuk menyesuaikan kondisi kesiapan dari alat 

musik ataupun tata suara. 

2.5.1.2 Lagu Inti 

 Lagu inti merupakan lagu-lagu pilihan yang telah dipersiapkan untuk 

menunjukan kualitas permainan, baik itu yang terdapat pada permainan alat 

musiknya maupun pada pembawaan penyanyinya. Lagu-lagu yang telah terkonsep 

juga menyesuaikan tema dari acara yang sedang berlangsung. Lagu inti biasanya 

berlangsung selama dua putaran dari penyanyi yang ada.    

2.5.1.3 Lagu Spontanitas 

 Lagu spontanitas adalah lagu yang disajikan berdasarkan permintaan 

penonton, baik itu yang dibawakan oleh kelompok maupun penonton yang 

meminta lagu. 

2.5.1.4 Lagu Penutup 

 Lagu penutup adalah lagu-lagu ang dibawakan pada saat menjelang akhir 

pertunjukan, baik itu secara instrumental ataupun dengan penyanyi. 
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 Dari beberapa keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

penyajian yang meliputi beberapa faktor pendukungnya merupakan bagian yang 

sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah pertunjukan, khususnya 

pada pertunjukan band (Mukminin, 2009:32). 

2.5.2. Tempat pentas 

 Suatu pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat atau 

ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Di Indonesia kita 

mengenal beberapa tempat pentas atau tempat pertunjukan , seperti di lapangan 

terbuka, di pendopo, dan pemanggungan.  

 Menurut Poerwadarminta (2001:723), panggung ialah lantai yang 

bertiang atau rumah yang tinggi atau lantai yang berbeda ketinggiannya untuk 

menampilkan suatu pertunjukan. Panggung juga merupakan suatu ruangan yang 

datar dan terang, artinya dapat dilihat, (Suparjan,1982:15). Dapat disimpulkan 

bahwa panggung merupakan tempat bangunan yang agak tinggi, lantainya 

bertiang yang biasanya untuk menampilkan suatu pertunjukan, baik di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan. 

   Ruang pentas pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: ruang 

pentas di dalam gedung tertutup dan ruang pentas di luar gedung (Sugianto dan 

Prijana, 1982: 6). Diperkuat dengan pendapat Jazuli (1994: 20 – 23) yang 

mengatakan bahwa bentuk pemanggungan atau sering disebut bentuk-bentuk 

pentas ada bermacam-macam, di antaranya: (1) procenium yakni penonton hanya 

dapat menonton dari sisi depan saja, (2) bentuk tapal kuda yaitu pentas yang 

bentuknya menyerupai tapal kuda, para penonton dapat melihat dari sisi depan, 
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samping kiri, dan samping kanan, (3) bentuk pendapa, para penonton seperti 

halnya bentuk tapal kuda namun perbedaannya adalah pendapa bangunannya lebih 

ditinggikan daripada pentas tapal kuda. (4) pada pertunjukkan tradisional di 

lingkungan rakyat sering dipergelarkan di lapangan terbuka.  

 Budiman (2009:28), Panggung menempatkan hal-hal yang perlu untuk 

ditonjolkan, agar terhindar dari kesemrawutan dan hiruk pikuk penonton. Pentas 

musik akan terasa lebih “menggigit” dan mudah dilihat dengan adanya panggung. 

Pemain musik dan penyanyi dapat dengan mudah melihat reaksi penonton 

sehingga memudahkannya dalam penguasaan panggung, pemandu acarapun 

biasanya membutuhkan panggung agar bisa terlihat oleh penonton. Panggung 

sebagai tempat yang terpisah dari audience, juga memudahkan penempatan dan 

pengontrolan element-element estetis seperti lampu asap dan efek-efek lainya. 

Sama halnya dengan penempatan peralatan musik, dengan adanya panggung 

semua dapat dilokalisir di suatu area yng dapat memudahkan instalasi peralatan 

pemakaian. 

 Tempat pentas atau panggung dalam pertunjukan musik japanis bentuk 

dan ukurannya relatif. Artinya tidak semua pertunjukan musik japanis 

menggunakan panggung yang besar dan luas tergantung situasi dan kondisi yang 

ada. 

2.5.3. Tata Rias 

 Rias adalah hiasan yang terdapat pada wajah yang ditata dengan 

komposisi yang serasi antara warna bentuk wajah dan jenis kulit yang dirias. Tata 
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rias biasanya diperlukan untuk memberi tekanan atau akselerasi bentuk dan garis-

garis muka sesuai dengan karakter (Wijanarko, 2008:13). 

2.5.4. Tata Busana atau Kostum 

 Menurut Poerwadarminta (1996:1727) busana mengandung pengertian 

pakaian atau perhiasan yang indah dipakai oleh seseorang pemain musik pada saat 

diatas panggung atau pertunjukan. Busana adalah segala sesuatu yang dipakai 

mulai dari rambut sampai kaki, ini berarti bahwa bagian-bagian busana hendaknya 

melengkapi satu sama lain sehingga menjadi satuan penampilan busana yang 

utuh.    

 Penampilan yang dilakukan oleh para penyanyi dan pemusik japanis 

utamanya dalam panggung pertunjukan, mengenakan pakaian jawa klasik dan 

atau pakaian yang lazimnya digunakan untuk menampilkan musik popular, 

(Wiyoso, 2002 : 11) .  

2.5.5. Tata Cahaya 

Tata cahaya dalam pertunjukan dikatakan berhasil apabila memberikan 

pengaruh obyek-obyek yang ada di atas pentas, sehingga semua yang ada di 

pentas suasananya nampak hidup dan mendukung sajian yang dipentaskan, 

(Audiopro, 2004:25). Fungsi tata cahaya adalah (1) menerangi dan menyinari tata 

pentas atau pertunjukan, (2) membuat efek-efek khusus dalam pertunjukan, (3) 

membantu melukis dekor dalam menambah nilai warna sehingga tercapai adanya 

sinar dan bayangan , (4) membantu para pemain dalam melambangkan 

maksudnya memperkuat kejiwaan (Dramatugi, 1988:146). Sistim tata cahaya 

(lighting) pertunjukan pada umumnya terdiri dari 4 tata sinar yaitu (1) Strilight 
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adalah lampu warna yang berderet atau lampu par yang berfungsi untuk 

memberikan efek warna tertentu, (2) Spotlight lampu yang memberikan sinar pada 

satu titik atau bidang tertentu misalnya Follow lite, (3) Floodlight adalah lampu 

yang berkekuatan besar tanpa lensa yang digunakan untuk menerangi daerah 

permainan atau background misalnya yaitu lampu ACL, (4) movinglight adalah 

lampu gerak dengan efek-efek tertentu, yaitu berfungsi untuk menciptakan efek 

kejiwaan tertentu misalnya lampu matha, lampu lazer pancoline, mirror ball 

(Dramatugi, 1988 : 146; RSM catalog, 2007 : 14). Pada pertunjukan japanis pada 

umumnya, penggunaan lighting sangat bervariasi dan fleksibel, yang berarti 

penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dan bentuk panggung (http: 

//www.wikipedia.org/light/campursari). 

2.5.6. Tata Suara 

Tata suara merupakan sarana penyambung dari suara yang berfungsi 

sebagai pengeras suara baik dari vokal dan instrumen. Tata suara pada umumnya 

terdiri dari dua versi yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan, (Bayin, 2005 : 

32). Besar kecilnya daya tata suara tergantung pada tempatnya. tata suara yang 

dipakai dalam pementasan musik campursari atau organ tunggal umumnya  

menggunakan beberapa peralatan tata suara seperti speaker, mixer, power, 

beberapa microphone, sound control dan lain-lain. Penempatan alat-alat sound 

tersebut tidak memakan tempat dan menggunakan tegangan listrik yang tinggi 

antara ± 10000 sampai ± 15000 watt, 

(http://www.Audiopro.co.id/detail.asp?id=4998cid=5&cid). 

 

http://www.audiopro.co.id/detail.asp?id=4998cid=5&cid
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2.5.7. Formasi 

 Bentuk formasi pemain biasanya terdapat pada bentuk-bentuk penyajian 

yang masih besar dan tidak berpindah tempat seperti paduan suara, ansamble,  

gamelan, (Wijanarko, 2008:18). Jika menilik pernyataan diatas maka pada 

pertunjukan japanis posisi pemain berpindah-pindah seperti halnya ansambel dan 

gamelan. 

2. 6. Musik Japanese Rock 

Sejarah Musik Japanese rock di Dunia 

Sejarah J-Rock dimulai tahun 1957 dengan dikenalnya musik rock di 

Jepang bersamaan dengan puncak kepopuleran rockabilly yang merupakan salah 

satu gaya rock 'n' roll. Rockabilly yang dimulai di berbagai kelab jazz melahirkan 

penyanyi rockabilly seperti Mickey Curtis, Masaaki Hirao, dan Keijirō 

Yamashita. Pada bulan Februari 1958, ketiganya tampil dalam konser Westan 

Kānibaru I (Western Carnival I) di gedung pertunjukan bernama Nihon Gekijō, 

Tokyo. 

Di akhir dekade 1950-an, kepopuleran rockabilly yang mulai surut 

digantikan era Kabā Popsu (cover pops) yang terdiri dari berbagai jenis musik. Di 

antara tokoh cover pops terdapat musisi seperti Yūya Uchida dan Isao Bitō yang 

berakar pada genre rockabilly. Selain itu, cover pops dengan gaya Liverpool 

Sound lahir mengikuti kepopuleran grup-grup musik seperti The Beatles di sekitar 

tahun 1963. 

Gitar elektrik produk dalam negeri yang bisa dibeli dengan harga murah 

membantu terciptanya demam Ereki (musik rock dengan gitar elektrik). Istilah 
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"Ereki" merupakan singkatan dari kata erekigitā (エレキギター ?, gitar listrik). 

Penggemar musik rock di Jepang banyak yang berganti identitas dari pendengar 

setia menjadi musisi rock. 

 

2.6.1 Dari Ereki ke Liverpool Sound dan British beat 

Sekitar tahun 1964-an, The Astronauts dan The Ventures menjadi populer 

di Jepang. Musik yang dimainkan musisi seperti Terauchi Takeshi to Burū Jīnzu 

(Takeshi Terauchi & Blue Jeans) disebut surf music alias musik Ereki (Eleki). 

Rekaman lagu The Astronauts dan The Ventures dengan lirik bahasa Jepang 

seperti yang dibawakan Fujimoto Kōichi juga menjadi hit. Musik Ereki dengan 

seketika mencapai puncak kepopuleran. Grup band Ereki di Jepang pada masa itu 

tidak saja memainkan lagu-lagu surf music, melainkan juga lagu-lagu berirama 

Liverpool Sound milik berbagai grup band asal Inggris yang menandai era 

gerakan musik British Invasion. Di tahun 1965, Yuzo Kayama membentuk band 

Ereki tiruan The Ventures yang disebut The Launchers. Grup musik ini begitu 

populer hingga Yuzo Kayama dijadikan peran utama dalam film Ereki no 

wakadaishō (Electric Guitar Young Guy atau Campus A-Go-Go). Pada tahun 

yang sama, Tokyo Beatles merilis piringan hitam berisi lagu-lagu The Beatles 

dengan lirik bahasa Jepang. Selain itu, Tokyo Beatles juga mengeluarkan PH 

berisi lagu-lagu yang pernah dibawakan grup musik Inggris yang memainkan 

Liverpool Sound. 

2.6.2 Group sounds 
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Kedatangan The Beatles untuk tampil dalam pertunjukan di Jepang 

membuat grup-grup musik Ereki berganti warna musik agar ikut bisa bergaya 

British Invasion. Di antara perintis British Invasion di Jepang terdapat grup musik 

seperti Jackey Yoshikawa and his Blue Comets dan The Spiders. Pada saat yang 

bersamaan tampil grup musik berirama Group Sounds (Gurūpu Saunzu). Aksi 

panggung band-band berirama Group Sounds banyak meniru grup musik berirama 

British Invasion, tapi sebagian besar singel dan album mereka tidak berirama 

rock, melainkan Kayōkyoku atau Wasei Pops (pop Jepang). 

2.6.3 Era 1960-an hingga 1970-an 

Akhir dekade 1960-an hingga pertengahan dekade 1970-an diwakili grup-

grup musik seperti Hadaka no Rallies, Jacks, RC Succession, Joe With Flower 

Travellin' Band, Mickey Curtis & Samurai, Blues Creation, Murahachibu, The 

Mops, PYG, Happy End, Sadistic Mika Band, Fried Egg, Yonin Bayashi, Magical 

Power Mako, Zunō Keisatsu dan Gedō. Tidak juga ketinggalan grup rock seperti 

Carol, Cools, dan band asal Kansai seperti Funny Company yang disebut sebagai 

Carol-nya Jepang bagian barat. 

Daerah Kansai di dekade 1970-an diwarnai dengan rock aliran blues rock 

yang mirip southern rock. Musik jenis ini dibawakan pemusik rock seperti Ueda 

Masaki and South to South, serta West Road Blues Band. Sementara itu, angin 

Okinawan rock berhembus dari Okinawa. Aliran ini dibawakan Katchan 

Condition Green dan grup Murasaki. Dari namanya saja, grup Murasaki (bahasa 

Jepang untuk warna ungu) sudah jelas ingin diasosiasikan dengan Deep Purple. 

Dari Nagoya tampil Kondō Fusanosuke dengan grup Break Down. Ayukawa 
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Makoto dengan grupnya yang bernama Son House tampil dari Fukuoka dan 

nantinya disebut perintis Mentai Rock. 

2.6.4 Era rock Jepang hingga tahun 1980-an 

Dekade 1970-an dimeriahkan Uzaki Ryūdō dengan kelompoknya yang 

Downtown Boogie-Woogie Band, grup Carol yang mendapat pengaruh kuat The 

Beatles, Off Course, dan Tulip. Selain itu, mantan anggota kelompok irama group 

sounds The Tigers yang berkarier solo, Kenji Sawada terus menghasilkan singel 

dan album berwarna rock. Takurō Yoshida dan Yōsui Inoue adalah penyanyi 

paling laris di Jepang saat itu. Keduanya dipengaruhi Bob Dylan dan musik-musik 

mereka bergaya folk rock. Sementara itu, grup musik yang paling laris adalah 

Garo dan NSP (grup musik) yang mendapat pengaruh dari Crosby, Stills, Nash & 

Young. 

Grup musik yang terkenal di Jepang pada pertengahan dekade 1970-an, 

misalnya: Kai Band yang memiliki warna rock yang kuat, Shōgo Hamada, Miyuki 

Nakajima, dan Momoe Yamaguchi yang banyak membawakan lagu ciptaan 

Ryūdō Uzaki. Walaupun banyak grup musik rock yang terkenal, musik rock 

masih belum diterima seluruh lapisan masyarakat. 

Keadaan ini diubah oleh band Carol yang didirikan Eikichi Yazawa dan 

tiga tokoh rock ternama: Sera Masanori & Twist, Shinji Harada, Char yang 

dikenal sebagai "tiga besar dalam rock" (rokku gosanke). Musik rock makin 

mudah diterima orang Jepang berkat Southern All Stars yang memulai debutnya 

di tahun 1978, The Alfee, Kenji Sawada, dan Godiego (hanya single yang 

dirilisnya saja). Di akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an bermunculan 
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musisi dan grup rock seperti Terao Akira, Creation, Yoshito Machida, Yamanaka 

Joe, Yanagi George & Rainy Wood, RC Succession, Monta & Brothers, Masaki 

Ueda, Kai Band, Shōgō Hamada, dan Masahiro Kuwana yang banyak melahirkan 

lagu-lagu hit. Bulan Maret 1980, Motoharu Sano memulai debutnya, tapi masih 

kurang mendapat sambutan. 

2.6.5 Era new wave 

Jepang di sekitar tahun 1980-an ramai dengan grup musik berbagai aliran 

seperti punk rock, new wave, techno-pop, hard rock, dan heavy metal. Grup 

musik yang mewakili era tersebut, misalnya: BOW WOW, Loudness, Yellow 

Magic Orchestra, Anthem, Earthshaker, 44Magnum, dan Hound Dog. Dari 

Fukuoka tampil grup-grup seperti Sheena & The Rokkets yang dipimpin 

Ayukawa Makoto, The Mods, A.R.B., The Roosters, dan The Rockers yang 

membawakan aliran Mentai Rock, serta The Checkers. Grup lain asal periode ini 

misalnya, Chanels (Rats & Star) yang dibesarkan di live house. Dari daerah Kanto 

tampil grup-grup musik seperti Plastics, Anarchy, Juicy Fruits, The Venus, 

Ippudō, Hikashu, dan P-Model. 

2.6.6 Era band 

Boowy memulai debutnya di tahun 1982 dan band ini nantinya 

mempunyai pengaruh kuat dalam dunia musik rock Jepang. Sejak akhir dekade 

1970-an, grup musik dari label rekaman Indies terus populer, sehingga terjadi 

"Band Boom" di Jepang pada paruh kedua dekade 1980-an. Pada masa itu 

terdapat banyak sekali grup-grup musik yang populer. Princess Princess, Unicorn, 

Jun Sky Walker(s), Bakufu-Slump, dan Pink Sapphire adalah nama-nama grup 
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musik pencetak banyak sekali lagu hit di pertengahan tahun 1980-an. Di jalur 

heavy metal, Seikima II merupakan band yang paling populer dan sering tampil di 

televisi. 

B'z memulai debutnya tahun 1988. Di tahun yang sama, album berjudul 

Covers oleh RC Succession dihentikan peredarannya akibat protes berbagai 

kalangan karena lagu-lagu bertema antiperang dan antinuklir. X Japan memulai 

debutnya di tahun 1989 dan berhasil menggetarkan Jepang dengan musik heavy 

metal yang dapat diterima semua kalangan. X Japan merupakan perintis gerakan 

musik Visual Kei yang melahirkan band-band yang mengekor ketenaran X Japan. 

Dari label Indies lahir grup rock Kin-Show (King-Show) yang bernaung di bawah 

perusahaan rekaman Nagomu Record. 

Di akhir dekade 1980-an, The Flipper's Guitar memulai debutnya sebagai 

pemimpin gaya Shibuya Kei nantinya menjadi sub-budaya tersendiri. Gerakan 

musik Shibuya Kei memadukan unsur musik jazz, fusion, dan musik tradisional 

Jepang. Di sekitar waktu yang sama, Ozaki Yutaka juga mencapai puncak 

ketenaran. Lagu-lagunya bertema kritik sosial yang dilihat dari sudut pandang 

generasi muda. 

2.6.7 Akhir "Band Boom" 

Mr.Children yang beranjak dari live house La Mama di Shibuya memulai 

debutnya di tahun 1994. Kesuksesan Mr.Children diikuti oleh Spitz, ulfuls, The 

Yellow Monkey, dan Elephant Kashimashi. 

Pertengahan dekade 1990-an merupakan puncak ketenaran band Visual 

Kei. Kehadiran Luna Sea mendapat sambutan luar biasa penggemar musik 
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Jepang, diikuti oleh Glay dan L'Arc～en～Ciel (walaupun L'Arc～en～Ciel 

sendiri menolak disebut sebagai band Visual Kei). 

Lagu-lagu dari band Visual Kei banyak dipakai sebagai lagu tema anime 

dan permainan video, sehingga keberhasilan anime dan permainan video di luar 

Jepang turut menyeret kepopuleran band Visual Kei di luar Jepang. Sementara itu, 

penyanyi rock wanita seperti Maki Oguro, Nanase Aikawa, dan Ringo Shiina 

sedang berada di puncak ketenaran. Di saat yang bersamaan muncul tren 

mendirikan grup musik campuran dengan vokalis wanita, seperti Judy and Mary 

dan Hysteric Blue. Pada waktu itu juga populer grup The High-Lows yang 

didirikan Hiroto Kōmoto dan Masatoshi Mashima yang keduanya mantan The 

Blue Hearts. Aliran baru yang disebut Melodic Hardcore diciptakan oleh Hi-

Standard, Nicotine, Snail Ramp, dan Kemuri. Lirik lagu berbahasa Inggris yang 

sekarang sudah menjadi barang lumrah justru dimulai oleh Hi-Standard. Pada saat 

yang sama, band wanita Shonen Knife menjadi populer di luar Jepang. Mitos 

"sukses di luar negeri harus pandai betul memainkan instrumen" luntur dengan 

keberhasilan Shonen Knife menjadi band pembuka konser Nirvana pada tahun 

1993. Beberapa band lain asal Jepang yang populer di luar negeri, misalnya Guitar 

Wolf, Boredoms, dan The 5.6.7.8's. 

Akhir dekade 1990-an ditandai dengan puncak kepopuleran Blankey Jet 

City dan thee michelle gun elephant. Pada masa itu sering diadakan konser di 

alam terbuka seperti Fuji Rock Festival. Kelompok musik seperti Number Girl, 

Supercar, Yura Yura Teikoku yang termasuk aliran Rockin juga banyak menarik 

perhatian penggemar. 
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T.M.Revolution, Gackt, dan Kiyoharu yang memulai debutnya sebagai 

Visual Kei beralih sebagai musisi solo yang terus menghasilkan lagu yang dapat 

memasuki tangga lagu pop hingga sekarang. 

2.6.8 Tahun 2001 hingga sekarang 

Di awal tahun 2000-an mulai terdapat gaya Seishun Punk yang dimulai 

oleh Stance punks, Gagaga SP, dan Going Steady. Saat itu populer grup musik 

seperti Bump of Chicken, Asian Kung-Fu Generation, dan Acidman yang 

tergolong genre Shimokita Kei. 

Sejak pertengahan tahun 2000-an terdapat banyak sekali grup bergenre 

Melodic Hardcore dan Emocore seperti Ellegarden dan Asian Kung-Fu 

Generation. Musisi yang berjasa di masa kejayaan Melodic Hardcore tahun 1990-

an juga ikut bangkit kembali, misalnya: mantan anggota Hi-Standar yang bernama 

Ken Yokoyama berkarier solo, Ultra Brain, dan Snail Ramp. Saat ini populer 

kelompok J-Rock seperti Bump of Chicken dan Sambo Master yang matang 

sebagai grup rock aliran utama. Selain itu juga terdapat Rize, Orange Range, HY, 

dan Dragon Ash yang tergolong genre Mixture rock. 

Saat ini di kota Semarang banyak sekali group band yang muncul dengan 

mengusung aliran musik Japanese Rock. Beberapa band Japanese Rock di 

Semarang yang sudah dikenal oleh banyak orang, antara lain The Lemonade, 

Kurenai Eve, Double Slides, Azumi, Hansamuno Hito, Giga Of Spirit, Onibi, Loli 

Candy, San Logique dan lain-lain.  
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BAB  3 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990 : 11) mendefinisikan 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Data 

yang sudah dikumpulkan, kemudian di analisis secara induktif dan hasilnya 

disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu diuraikan dalam bentuk kata-kata, 

gambar-gambar, dan skema. 

 Uraian di atas sesuai dengan karakteristik penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong ( 1988 : 15 ) 

bahwa pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

3. 1. 1. Penelitian kualitatif menggunakan latar alami, sebagai sumber data 

langsung dan penelitian sendiri merupakan instrument kunci. 

3. 1. 2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar, laporan 

penelitianya memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta 

penyaji. Data ini mencakup transkrip wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3. 1. 3. Dalam penelitian kualitatif, proses lebih dikedepankan dari pada 

hasil. 
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3. 1. 4. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif 

yaitu membangun suatu teori dan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang 

diteliti. 

3. 1. 5. Dalam penelitian kualitatif makna merupakan kandungan inti. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Bentuk 

Pertunjukan Musik Japanese rock di Semarang : Kajian Musikologis adalah 

penelitian diskrptif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan studi pustaka, 

wawancara, dan observasi atau pengamatan langsung (Rahman, 1993:101). 

3. 2. Fokus Penelitian 

 Menurut Arikunto (2002 : 104) fokus penelitian adalah gejala yang 

bervariasi, yang menjadi objek penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana cara penyajian musik japanese rock oleh band-band japanese rock di 

Semarang. 

3. 3. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek atau bahan yang bisa 

memberikan informasi mengenai tujuan penelitian , sumber data yang diperoleh 

bersifat tertulis maupun lisan. Data tertulis meliputi buku, makalah, laporan 

penelitian, kamus, jurnal, dan artikel internet. Data yang bersifat lisan meliputi ; 

teman-teman yang berkecimpung dalam musik japanese rock, para anggota band 

japanese rock, para penonton, dan masyarakat yang mengetahui tentang musik. 

Data-data yang berhubungan dengan bentuk pertunjukan berupa foto-foto pada 

saat pementasan. 
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3. 4. Instrumen 

 Pada hakikatnya yang menjadi instrument pada penilitian kualitatif adalah 

penelitian itu sendiri, dimana penelitian harus turun ke lapangan serta berusaha 

mengumpulkan info sendiri melalui observasi dan wawancara. Namun setelah 

penelitian dijalankan nanti, akan dikembangkan intrumen pendamping yang 

membantu menjaring data sumber yang lebih luas (Meleong, 1990 : 38) 

3. 5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang benar. Data yang dimaksudkan 

adalah data-data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian tersebut, untuk 

kepentingan pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut : 

3. 5. 1. Observasi 

 Teknik observasi adalah suatu teknik pengamatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan sistematik terhadap gejala-gejala yang Nampak pada objek penelitian 

(Rahman,1993:71). Teknik ini diperlukan atau dilakukan untuk memperoleh 

catatan mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang diobservasi 

adalah band yang ada dalam jalur musik japanese rock dan acara pertunjukan 

musik japanese rock 

3. 5. 2. Wawancara 

 Menurut Moleong (1990 : 115) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud agar  memperoleh informasi tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua 

belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut sehingga diperoleh informasi yang jelas.Tujuan 
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dilakukanya wawancara adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi tentang 

pengakuan, keseriusan dan sebagainya (Moleong 1988:22). 

3. 5. 3. Dokumentasi 

 Menurut Sutopo (1996 : 63) dokumen merupakan sumber data yang sering 

memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian 

mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi dimasa lampau 

yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang 

diteliti. 

 Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan dokumen beberapa catatan, sejumlah surat, fota dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan objek-objek yang diteliti. Hal ini juga  harus 

menggunakan alat diantaranya adalah kamera digital atau handycam. Dalam 

teknik dokumentasi dimungkinkan peneliti harus melihat semua hasil karya, alat 

atau bentuk kelompok dalam melakukan pertunjukan yang dilakukan dalam 

mengisi pertunjukan yang digelar peneliti atau individu yang lain. 

3. 6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Untuk menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan, 

pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Teknik 

yang dipakai dalam penelitian ini memakai kriterium derajat kepercayaan, yaitu 

pelaksanaan inkuiri dengan pembuktian oleh penelitian pada kenyataan penemuan 

dalam kriterium ini dapat dipakai. 

 Untuk menguji validitas dalam penelitian ini digunakan teknik pengujian 

data yaitu: dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori (Moeloeng, 
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1989:159). Dari keempat triangulasi yang sering digunakan penguji melalui 

sumberlainya. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber 

penulis melakukan perbandingan dan pengecekan baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Tujuanya adalah 

memverifikasikan atau mengkonfirmasikan. Artinya mengecek kebenaran data 

tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu berlainan, dan dengan 

menggunakan metode yang berlainan. 

3. 7. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 

analisis yang tidak berdasarkan angka melainkan bentuk pernyataan. Alassan 

menggunakan penelitian ini karena data yang diperoleh dan dikumpulkan adalah 

data kualitatif. Untuk menyimpulkan penelitian ini valid maka hasil dari observasi 

wawancara, serta dokumentasi diorganisir menjadi satu, kemudian dianalisis yang 

dilakukan melalui tiga langkah atau jalur (Rohendi, 1992 : 16) yaitu reduksi data , 

penyajian data dan kesimpulan. 

3. 7. 1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses pemilihan serta transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan dilapangan, proses ini dilakukan peneliti dengan cara 

menyeleksi data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan, dari 

hasil observasi dan dokumentasi yang mendukung, yang sesuai dengan tujuan 

penelitian dan kerangka yang dibuat. Setelah diseleksi data itu dikelompokan-

kelompokan. 
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3. 7. 2. Penyajian Data 

 Penyajian data adalah merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah 

dilakukan penyelesaian data dan pengelompokan data-data, kemudian peneliti 

menyajikanya dalam bentuk uraian kalimat yang didukung dengan adanya 

dokumen-dokumen berupa foto untuk menjaga validalitas semua informasi yang 

terjadi. 

3. 7. 3. Kesimpulan/ Verifikasi 

 Kesimpulan merupakan pencarian arti dari data-data yang telah tersusun 

dan terdapat dalam Bab IV, yaitu dengan menghubungkan data yang digunakan 

untuk menjawab masalah penelitian. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diajukan sehubungan 

dengan kesimpulan yang diperoleh. 

 Di bawah ini merupakan skema  Analisis Data Kualitatif menurut Miles 

dan Huberman dalam Sumaryanto (2001: 23). 

Model interaktif. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 01 : Skema Analisis Data Kualitatif 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

 

Penyajian data 

Menarik kesimpulan 
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BAB  4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data secara 

deskriptif kualitatif dapat disampaikan hasil penelitian secara berurutan diawali 

dari gambaran umum lokasi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang meliputi : 

geografis, pembagian administratif daerah, jumlah penduduk, pendidikan, agama, 

mata pencaharian, kehidupan kesenian serta bentuk pertunjukan musik Japanese 

Rock oleh band-band lokal di Kota Semarang. 

4. 1. Gambaran Lokasi Penelitian 

4. 1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang  

 

 

       

 

 

 

 

Foto 2 

Peta Kota Semarang 

(id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, Maret 2013) 

 Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah yang 

strategis karena terletak di tengah–tengah pulau Jawa, yaitu terletak sekitar 466 
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Km sebelah timur Jakarta, dan 312 Km sebelah barat Surabaya, dengan 

pembagian wilayah di Semarang adalah sebagai berikut : 

 

1. Sebelah Timur  : Kabupaten Demak 

2. Sebelah Selatan  : Kabupaten Semarang 

3. Sebelah Barat  : Kabupaten Kendal 

Penelitian kali ini dilakukan di Kabupaten Semarang, tepatnya di Semarang 

Kota. Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

Ibukotanya adalah Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Demak 

dan Kabupaten Grobogan di timur; Kabupaten Boyolali di timur dan selatan; serta 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal di barat. 

Posisi geografis Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, 

tepatnya pada garis 6 10, ؛7' - 5, ؛ ' Lintang Selatan dan 110 35, ؛ ' Bujur Timur. 

Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km2 (sumber : 

http//www.wikipedia.org/semarang/2001). 

4. 1.1.1. Jumlah Penduduk     

 Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2009 sebanyak 

978.253 jiwa yang terdiri dari 497.227 jiwa (51%) penduduk laki-laki dan 

493.431 jiwa (49%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke-

19 kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Semarang. 

 Komposisi penduduk menurut kelompok usia dapat dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu usia produktif dan usia non produktif, sedangkan untuk usia non 

produktif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) lagi, yaitu usia belum produktif (usia 
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sekolah) dan usia tidak produktif. Kelompok usia > 65 belum produktif (usia 

sekolah 15 - 64 Tahun; adalah antara usia 0 sampai 14 tahun yang merupakan 

tanggungan orang tua, karena mereka belum bisa bekerja, sedangkan yang 

termasuk dalam usia tidak produktif adalah usia 60 tahun ke atas. Adapun untuk 

usia produktif adalah usia antara 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun. 

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka kelompook umur 

tertinggi adalah kelompok umur 15 - 64 tahun dengan jumlah penduduk 724.896 

jiwa atau sekitar 73% sedangkan kelommpok umur terkecil adalah kelompok 

umur diatas 65 tahun dengan jumlah penduduk 65.974 jiwa atau 7% dari jumlah 

penduduk Kabupaten Semarang (sumber : http//www.wikipedia.org/semarang). 

4. 1.1.2. Pendidikan 

 Tingkat pendidikan warga Semarang sudah cukup baik karena di Kota 

Semarang terdapat sekolah–sekolah favorit serta beberapa Universitas Negeri dan 

Universitas Swasta yang berstandar/terakreditasi baik di Jawa Tengah. 

4. 1.1.3. Mata Pecaharian 

 Penduduk Semarang memiliki berbagai macam mata   pencaharian antara 

lain : petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, 

pedagang, pegawai negeri, pensiunan PNS, musisi dan lain-lain. Pada umumnya 

masyarakat kota Semarang adalah masyarakat yang hetero atau beragam mata 

pencahariannya. 

4. 1.1.4. Agama 

 Penduduk Semarang mempunyai agama atau kepercayaan yang beragam. 

Pada dasarnya mayoritas penduduknya beragama islam, ada juga konghutju 
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karena sebagian daerah di Semarang terkenal dengan pecinan (daerah tempat 

warga keturunan Cina).  

 Jumlah pemeluk agama Islam di Kabupaten Semarang sebesar 876.139 

orang (92%) sedangkan jumlah pemeluk agama Kristen sebanyak 35.218 orang 

(4%), agama Katolik sebanyak 24.275 orang (3%), Buddha sebanyak 6.605 orang 

(1%), agama Hindu dan Konghucu hanya minoritas dan tercatat sebanyak 354 

orang dan 400 orang. 

 Sarana Ibadah yang ada di Kabupaten Semarang terdiri dari Mesjid, 

Mushola, Gereja, Pura, dan Vihara. Jumlah langgar dan mushola di Kabupaten 

Semarang cukup besar yaitu sejumlah 2.666 buah (61%) dan jumlah masjid 

sebanyak 1.562 buah (33%). 2233[rujukan?] Gereja Kristen dan 17 Gereja 

Katolik, selain itu Kabupaten Semarang juga memiliki 8 pura dan 55 Vihara. 

Fasilitas keagamaan lainya yang ada di Kabupaten Semarang adalah pondok 

pesantren yaitu sejumlah 127 buah dengan jumlah santri 13.809 orang dan jumlah 

kiai/ustad sebannyak 2.527 orang (sumber: http//www.wikipedia.org/semarang). 

4. 1.2. Keadaan Kesenian/Band di Semarang 

 Kota Semarang memiliki potensi seni pertunjukan yang beragam. Berada 

pada lokasi strategis di antara perbatasan wilayah di Jawa Tengah, menjadikan 

Kota Semarang memiliki beragam kesenian. Beberapa kesenian yang ada di Kota 

Semarang dan masih eksis sampai sekarang adalah keroncong, orkes dangdut, 

trebang/rebana, karawitan, orkes gambus, wayang kulit, gambang dan masih 

banyak kesenian modern yang semakin berkembang tiap tahun seperti seni musik 

yang beragam, antara lain musik Pop, Rock, Metal, Dangdut,  Underground, Band 
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Indie, Rn'B dan salah satunya adalah musik Japanese Rock. Pada umumnya 

kesenian–kesenian tersebut memiliki sejarah masing–masing. 

4. 1.3. Gambaran Singkat Musik Japanese Rock di Semarang 

Berdasarkan penuturan Sdri. Kiki (26), yang menjabat sebagai pendiri/ 

penggagas sekaligus sebagai ketua Komunitas Akashiro dalam wawancara 

langsung tanggal 19 Agustus 2013,  Musik Japanesse Rock berkembang di kota 

Semarang berawal dari sekumpulan anak muda yg menyukai tentang berbagai hal 

yang terkait dengan Negara Jepang misalnya dari segi bahasa, budaya, komik, 

film, makanan, cosplay, dan musik Jepang. Sejak saat itu mereka mulai 

membentuk Komunitas-komunitas yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi 

siapa saja yang menyukai tentang Negara Jepang. Salah satu dari Komunitas 

tersebut adalah Komunitas Musik Jepang yang mereka sebut Sekazo. Komunitas 

Sekazo berdiri pada tahun 2009 yang beranggotakan kurang lebih ada 25 group 

band yang menyukai musik-musik Jepang salah satunya adalah musik Japanesse 

Rock. Setelah terbentuknya komunitas Sekazo kemudian mereka sepakat untuk 

membuat agenda tiap seminggu dua kali untuk berkumpul membicarakan atau 

saling sharing tentang perkembangan musik Jepang, mereka juga tidak lupa 

membuat rencana untuk mnegadakan event-event Musik Jepang agar masyarakat 

Kota Semarang dapat lebih mengenal Musik-musik Jepang salah satunya yaitu 

musik Japannese Rock.  Event musik Jepang pertama kalinya di adakan di daerah 

Peleburan sekitar Kampus UNDIP , banyak group band yang ikut berpartisipasi di 

dalam event tersebut salah satunya yaitu Musik  Japanesse Rock. Band-band yang 

mengusung aliran Musik Japanesse Rock kebanyakan membawakan lagu-lagu 
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dari band Larc‟en ciel yang berasal dari Negera Jepang. Pada saat itu mereka yang 

menyukai musik Japannese Rock belum memiliki pengetahuan yang luas tentang 

perkembangan Musik Japanesse Rock di Jepang sehingga banyak dari mereka 

yang hanya membawakan lagu-lagu dari Band Larc‟en ciel, mereka beralasan 

karena keterbatasan pengetahuan lewat internet dan media massa sangat kurang. 

 

4. 2. Bentuk Pertunjukan Musik Japanese Rock di Semarang 

 Suatu rangkaian kegiatan pertunjukan seni tentu memiliki urutan dan 

berbagai persiapan yang berhubungan dengan pementasnya. Dari hasil di 

lapangan dirumuskan bahwa bentuk pertunjukan musik Japanese Rock di kota 

Semarang meliputi beberapa unsur antaranya : tahap-tahap penyajian, tata 

panggung, tata suara, tata lampu, pemain musik. 

4.2.1 Aspek Komposisi Musik Japanese Rock 

 Berdasarkan hasil penelitian, dalam setiap pertunjukan mereka 

membawakan lagu–lagu Japanese Rock yang memiliki komposisi musik yang 

khas. Komposisi tersebut meliputi unsur–unsur musik yaitu Ritme/Irama, Melodi, 

Harmoni, Syair, Tempo, Instrument dan Ekspresi. 

4.2.1.1. Ritme / Irama 

  Irama musik yang dibawakan band Japanese Rock di Kota 

Semarang dalam setiap penampilan-penampilanya selalu mengusung tempo yang 

sedang ( moderato ) dan dalam musik japanese rock yang memegang peranan 

penting terhadap irama adalah pukulan drum dan teknik permainan bass. Irama 

yang dimaksudkan dalam musik Japanese rock ialah irama musik rock yang 
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dimodifikasi atau dikembangkan kembali, kebanyakan pola iramanya 

menambahkan variasi pada permainan bass sehingga bass terdengar lebih variatif 

( lebih banyak memainkan teknik walking bass ). Dalam teknik permainan bass 

terdapat istilah “walking bass” atau “bass jalan”. Rangkaian not bass terus 

bergerak cepat naik dan turun. Bass tidak hanya memainkan akord saja, tetapi 

juga memainkan melodi dengan improvisasi-improvisasi. Meskipun begitu, tidak 

semua lagu menggunakan teknik permainan bass seperti itu, tergantung kebutuhan 

lagunya juga. Selain itu permainan bass dan ritem gitar memainkan pola melodi 

dasar yang sama, hanya saja di bagian-bagian tertentu masing-masing 

berimprovisasi. Improvisasi-improvisasi inilah yang menandakan kekhasan musik 

Japanese Rock. 

Contoh permainan bass dan gitar Musik Japanese Rock 
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4.2.1.2. Melodi 

  Jamalus (1988:16) menyatakan bahwa melodi adalah susunan rangkaian 

nada (bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar berurutan serta berirama dan 

mengungkapkan gagasan. Sifat-sifat melodi dapat digolongkan atas: 

4.2.1.4.1 Melangkah dan melompat yaitu gerakan melodi didasarkan atas jarak 

tertentu suatu nada lainya. 

Contoh Gerakan melodi didasarkan atas jarak tertentu suatu nada lainnya pada 

lagu Drivers High (Larc‟ en ciel) : 

 

4.2.1.4.2 Penggalan unsur-unsur melodi. Sifat pengulangan merupakan ciri 

melodi yang sudah dikenali 
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Contoh penggalan unsur-unsur melodi pada lagu yang berjudul Drivers High 

(Larc „en ciel) : 

 

4.2.1.4.3. Pengakhiran yaitu rasa tertentu pada bagian akhir melodi yang 

mengekspresikan gerakan atau urutan nada tertentu sebagai makna lengkap atau 

selesai. 
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Contoh Pengakhiran Melodi pada lagu yang berjudul Drivers High (Larc‟ en ciel)  

 

Musik Japanesse Rock adalah salah satu jenis musik yang memiliki 

melodi dari susunan notasi–notasi yang sangat berkarakter, begitu pula seperti 

lagu–lagu yang dimainkan dalam pertunjukan musik Komunitas Sekazo memiliki 

ciri khas tersendiri. Progresi akord Musik Japanesse Rock kebanyakan 

terpengaruh progresi akord musik jazz dan musik klasik. Akord-akord minor 7th 

dibawakan dengan enerjik pada saat improvisasi gitar. Selain itu yang membuat 

lagu-lagu Japanese Rock terdengar unik adalah pada saat progresi akord yang 
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sering menggunakan progresi akord ascending18 atau descending19 setengah 

nada, seperti A-Ab-G-Gb atau A-A#-B-C. 

 

Pogrresi akord descending pada lagu “Bravery” oleh L‟arc En Ciel  

( Sumber : Guitar Pro 5 ) 

4.2.1.3. Harmoni 

Unsur musik ini meliputi penggunaan berbagai macam akord beserta 

dengan progresi/perpindahan susunannya, penggabungan nada yang harmonis, 

serta kesatuan nada atau notasi hingga membentuk sebuah kalimat lagu. 
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Musik Japanese Rock menggunakan ensambel musik modern seperti 

instrumen gitar, bass, drum, keyboard/synthesizers, dan vokal. Instrumen 

tambahan seperti piano dan biola juga digunakan oleh beberapa group band pada 

lagu-lagu yang mendapat pengaruh musik klasik, seperti lagu Malice Mizer yang 

berjudul Gardenia. Musisi Jepang menyukai hal-hal yang sulit. Misalnya saja 

dalam penggunaan akord seperti Asus4, G6, Fdim, Cmaj7, Faug, yang terkesan 

sulit dimainkan oleh pemusik pemula yang belum begitu mengenal semua akord. 

Mereka suka menggunakan akord-akord seperti itu daripada harus menggunakan 

akord seperti Am, G, F, atau C. Salah satu ciri khas musik Japanese rock bisa 

dilihat dari pola ritem drumnya. 
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4.2.1.4. Syair 

Banyak lagu-lagu Japanese Rock seperti rock barat yaitu bercerita 

tentang isu politik. Meskipun bercerita tentang isu politk, tapi lagu tersebut 

didesain yang sesuai untuk anak-anak muda dengan lirik yang “bersih”. Musisi-

musisi dari berbagai genre mulai menyanyikan lagu-lagu tentang kehidupan 

seperti cinta, sekolah, dan isu lainnya. Walaupun begitu, Japanesse Rock masih 

mempertahankan image “pemberontakan” yang dilihat sebagai bentuk protes 

sosial. 

Berikut contoh lagu Japanese Rock : 

 

Jiyuu E Eo Shoutai 

Kousou eno yuwaku jutai ni sasaya ku 

Osae teru jyoutai jiyuu eno shoutai 

Ashidori wa osoku nakayubi wa haya ku 

Fukigen na hyoujyou te ni oenai shoujyou 

Isoi de kimi eno meiro wo kake mawaru 

Dokoe iku ka wakatteta keredo 

Jyama dake wa shinaide kureru 

Kanashii hodo kimi ni tsutawara nai 

Kono kimochi taisetsu ni trank ni tsume te 

Mezawari na kyujitsu honpou na kajitsu 

Ima dake tokubetsu yuruse yo dokuzetsu 

Tonikaku machijyu no gensou wo oikoshi 
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Sukoshi demo kimi ni 

Aitai noni itsumo umaku ikanai 

Demo negau kyou koso wa nerai wo sadame 

Sukima wo nuke te egawo no kanatae 

Mou nidoto ima wa modora nai 

Oikosu kako azawarau youna mirai mitsumeta mama 

Konnanimo sobani itemo toku 

Ne dareka jiyuu eno shoutai wo 

Aitai noni itsumo umaku ikanai 

Demo negau kyou koso wa nerai wo sadame 

Sukima wo nuke te egao no kanatae 

4.2.1.5. Bentuk/Struktur Lagu 

Bentuk / Struktur Lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur–

unsur musik hingga membentuk makna tertentu seperti halnya bentuk kalimat 

dalam satu lagu. Berdasarkan hasil pengamatan oleh penulis, dalam pertunjukan 

musik Japanese Rock Semarang terdapat lagu–lagu dengan bentuk yang 

sederhana. Lirik lagu–lagu Japanese Rock itu pada umumnya mengandung makna 

percakapan, ungkapan perasaan yang sedih, bahagia maupun bentuk sebuah 

ungkapan protes dari perasaan seseorang. Bentuk struktur lagu Japanese Rock 

yang dimainkan dalam pertunjukan tersebut adalah menyerupai sebuah kalimat 

percakapan, yaitu berstruktur A - B – A - B – C. Seperti halnya sebuah 

percakapan, struktur tersebut mengungkapkan filosofi dari karakteristik musik 
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Japanese Rock yang khas yaitu adanya kalimat tanya, jawab dan yang terakhir 

adalah kesepakatan. 

Bagian–bagian lagu Japanese Rock yang biasanya dimainkan dalam 

pertunjukan musik Japanese Rock seperti lagu–lagu pada umumnya, yaitu 

meliputi bagian Intro, Bait Pertama, Bait Kedua, Bait Ketiga, Interlude, begitu 

seterusnya dengan pengulangan hingga bagian terakhir yaitu bagian Coda. 

4.2.1.6. Vokal 

Dalam pertunjukan musik Jpanesse Rock di Semarang Vokalis sering 

menggunakan teknik falseto. Biasanya vokalis memiliki karakter yang kuat dan 

khas serta skill (kemampuan) yang tinggi. Bukan vokalis wanita saja yang 

memakai teknik falsetto yang menjadi ciri khas seorang vokalis, tetapi vokalis 

pria juga menggunakan teknik yang serupa. Vokalis pria mampu menjangkau 

nada-nada tinggi sehingga suara mereka menyerupai suara wanita. Nada-nada 

tinggi ini kemudian digabung dengan teknik falseto dan vibrasi yang menjadi ciri 

penyanyi Jepang. 

4.2.1.7. Tempo, Dinamik dan Ekspresi 

Tempo adalah tingkatan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang 

dimainkan diukur dengan menggunakan satuan berupa istilah dan angka dari 

sebuah alat yang disebut metronome. Pada umumnya lagu–lagu yang dibawakan 

pada pertunjukan musik Japanese Rock adalah lagu–lagu dengan tempo sedang 

atau Moderato, yaitu sekitar 200 sampai 250 dalam hitungan angka  pada 

metronome. 



50 

 

 

 

Ekspresi adalah suatu ungkapan fikiran dan perasaan yang mencakup 

tempo, dinamika, warna nada serta bentuk/struktur lagu seperti halnya lirik lagu, 

yang kesemuanya itu tergabung menjadi satu bagian pokok unsur musik hingga 

menjadi karakter lagu yang mengandung maksud tertentu untuk disampaikan 

kepada penonton/pendengar. 

4.2.1.8. Instument 

4.2.1.8.1. Gitar  

  Gitar dimainkan dengan dipetik, nada-nada yang dimainkan adalah 

nada-nada penyusun akor. Kadang ditambah sedikit lompatan naik atau turun dari 

nada yang seharusnya dimainkan. Pada irama tunggal menggunakan notasi 1/16, 

sedangkan pada irama ganda menggunakan notasi 1/32.  

  Jadi dalam pertunjukan musik Japanesse Rock gitar berfungsi 

sebagai alat melodis pada bagian intro dan interlude, sedangkan pada bagian lagu, 

reff dan ending gitar hanya memainkan akort. 

        

 

 

 

 

 

 

    

   Foto : 3  

          Gitar Elektrik dalam pertunjukan musik Japanese Rock 

 (Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 
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4.2.1.8.2 Bass 

  Gitar bass listrik ( biasa disebut Bass listrik atau bass saja ) 

adalah alat musik dawai yang menggunakan listrik untuk memperbesar suaranya. 

Penampilannya mirip dengan gitar listrik tapi ia memiliki tubuh yang lebih besar, 

leher yang lebih panjang, dan biasanya memiliki empat senar (gitar listrik 

memiliki enam senar). Senar dan penalaan (tuning) terdiri dari : 

4.2.1.8.2.1. Empat senar 

Biasanya ditalakan ke "G-D-A-E", "G-D-A-D", "G-D-G-D", "D-A-

E-B", "F-C-G-D" atau "F-C-G-C" 

4.2.1.8.2.2. Lima senar 

Biasanya ditalakan ke "G-D-A-E-B" tapi terkadang "C-G-D-A-E". 

4.2.1.8.2.3. Enam senar 

Biasanya ditalakan ke "C-G-D-A-E-B" atau "B-G-D-A-E-B", 

walaupun "E-B-G-D-A-E" juga suka dipakai. 

Penalaan di atas diurutkan berdasarkan nomor senar (senar 1, senar 

2, dan seterusnya), di mana senar 1 adalah senar terbawah dari gitar bass (senar 

yang paling tipis). Pemain bass memilih menggunakan bass dengan lima senar 

atau pun enam senar dikarenakan lebih luasnya jangkauan nada yang bisa 

dimainkannya. Bass bersenar enam jarang dipakai daripada bass bersenar empat 

dan bass bersenar lima. Biasanya bass bersenar enam ini banyak dipakai oleh 

pemain bass beraliran jazz, walaupun tidak dimungkiri pemain beraliran rock-pun 

ada juga yang memakainya, dikarenakan lebih luasnya jangkauan nada yang bisa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik_dawai
http://id.wikipedia.org/wiki/Gitar_listrik
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dimainkannya. Jadi dalam pertunjukan musik Japanesse Rock bass berfungsi 

sebagai alat pengendali irama atau ritme dalam lagu. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : 4 

 Bass Gitar dalam pertunjukan musik Japanesse Rock 

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

4.2.1.8.3. Keyboard 

Keyboard adalah alat musik yang mempunyai suara yang unik. 

Sekarang, organ diproduksi dengan cara elektronik. Namun, pada awalnya, suara 

organ didapat dari pipa. Suara yang dihasilkan organ sangat unik. Karena 

suaranya berkelanjutan, tidak semakin kecil (selama tuts masih dipencet). Dalam 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pipa


53 

 

 

 

kurva ADSR (singkatan dari attack, decay, sustain, dan release, adalah sebuah 

parameter yang digunakan dalam synthesizer, sering digunakan untuk meniru 

tingkat amplitudo yang dihasilkan oleh sebuah alat musik) organ biasanya 

mempunyai sustain yang tidak terbatas. Berbeda dengan piano, organ mempunyai 

karakteristik keterikatan tempo yang lemah, namun mempunyai lokalisasi 

frekuensi yang baik. Oleh karena itu, organ adalah pengiring yang baik dalam 

suatu kelompok paduan suara non-musisi. Not yang berkepanjangan memudahkan 

untuk menangkap "tempo". Perubahan karakteristik suara (amplitudo) disebabkan 

oleh seberapa dalam tuts tersebut dipencet, tidak terpengaruh oleh tingkat 

kekerasan pencetat tuts (seperti piano). Jadi dalam pertunjukan musik Japanesse 

Rock keyboard berfungsi sebagai alat musik pengiring di bagian semua lagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : 5 

Keyboard yang di gunakan pertunjukan musik Japanesse Rock 

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/ADSR
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parameter&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Synthesizer
http://id.wikipedia.org/wiki/Amplitudo
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustain&action=edit&redlink=1
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4.2.1.8.3. Drumm 

  Alat musik Drumm yang dipakai oleh pemain musik dalam 

pertunjukan musik Japanese Rock di Semarang pada umumnya menggunakan 

setting standar drumm, yaitu terdiri dari Bass Drumm (kick), Snare Drumm, Mid-

Tom, Low-Tom (floor), Cymbal Hi-hat dan Cymbal Ride.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : 6 

Drumm set di gunakan pertunjukan musik Japanesse Rock 

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

 Sedangkan cara memainkan Drumm dalam musik Japanese Rock oleh 

pemainnya adalah sebagai pengatur ritmis, tempo dalam lagu atau sebagai pondasi 

pembentuk irama pada musik Japanese Rock 

4.2.1.9. Tangga Nada 

Tangga nada yang digunakan adalah pentatonic mayor, pentatonic 

minor, dan tangga nada kromatik. Tidak seperti musik barat, second major (sol 

dan la) tidak digunakan dalam musik Jepang, kecuali seni musik sebelum musik 

rock menjadi popular di Jepang. Walaupun semua musik yang berada di bawah 
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naungan J-pop terdengar menjadi lebih barat seiring proses waktu, namun masih 

terpengaruh tangga nada pentatonic Jepang dan distortional tetrachord. Tangga 

nada pentatonik Jepang dibagi menjadi :  

Tangga nada Hirajoshi = W-H-2-H-2  

Tangga nada Iwato = H-2-H-2-W  

Tangga nada Kumoi = 2-H-2-W-H  

Tangga nada Hon Kumoi Shiouzhi = H-2-W-H-2  

Tangga nada Chinese ,Raga Amritavarsini = 2-W-H-2-H  

Keterangan :  

W = Whole tone (interval satu)  

H = Half tone (interval setengah)  

4.2.2.  Aspek Penyajian Musik Japanese Rock 

4.2.2.1. Urutan Sajian 

 Pertunjukan musik Japanese Rock di kota Semarang dalam bagian 

demi bagian selalu dipandu oleh pembawa acara atau MC ( Master Of Ceremony 

). Secara umum tata urutan penyajian pertunjukan musik Japanese Rock di kota 

Semarang sebagai di antaranya : 

Persiapan meliputi cek sound, inti acara meliputi pembukaan, inti 

pertunjukan, dan penutup pertunjukan sekaligus penutup acara. 

4.2.2.1.1. Bagian Pembukaan 

 Sebelum acara dimulai, crew band yang ada di atas panggung 

memberikan aba-aba kepada operator untuk menyiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sound system. Operator mengecek seluruh alat yang akan 
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digunakan dalam pertunjukan musik Japanese Rock, setelah selesai pengecekan 

maka crew panggung akan memberi aba-aba kepada pemain band untuk naik 

keatas panggung untuk mencoba menyeting kembali alat-alatnya. Hal ini 

dilakukan sebagai cara untuk mengetahui setingan tiap-tiap band yang akan tampil 

sehingga dalam pelaksanaan  pertunjukan nanti tidak mengalami gangguan teknis. 

Setelah semua band  yang akan tampil sudah melakukan cek sound, acara akan 

dimulai beberapa saat setelah cek sound. 

4.2.2.1.2. Bagian Utama 

 Pada acara pertunjukan musik Japanese Rock, acara dibuka dengan 

ucapan salam lalu salam kepada sponsor, para penonton serta penyelenggara acara 

yang disampaikan oleh MC, selain penyampaian salam MC juga memberi tahu 

group band yang pertama akan tampil untuk segera bersiap-siap. Dalam acara 

pembukaan pembawa acara tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang mendukung dalam terselenggaranya pertunjukan musik Japanese Rock 

di kota Semarang. Setelah MC selesai mengucapkan salam dan terima kasih, 

maka MC memanggil band penyaji pertama untuk naik keatas panggung. 

Kemudian personil band memasuki panggung, pembawa acara mengenalkan 

nama band, tempat asal dan prestasi. Biasanya ada wawancara sedikit dengan 

vokalis. Kemudian setelah semua siap band tersebut memulai memainkan lagu-

lagu karya orang lain . 
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Foto 7 

 Penampilan group band Japanese Rock 

( foto : Tirto Harso Prabowo. 2013 ) 

 

Aan. ( 23 tahun ) penggemar musik Japanese Rock mengatakan bahwa 

pada umumnya bagian inti ini yang ditunggu penonton untuk menyaksikan band 

idola lagu milik band Japanese Rock tersebut seperti lagu Jiyuu E No Shotai ( 

Larc En Ciel ),  

Secara garis besar pertunjukan inti ini dibagi menjadi dua bagian, bagian 

pertama yaitu sajian dari band-band pembuka atau band-band yang kurang dikenal 

di kalangan komunitas musik Japanese Rock. Hengky ( 25 tahun penonton 

pertunjukan mengatakan bahwa bagian ini respon penonton belum begitu tampak, 

hanya terlihat melalui gerakan-gerakan ringan, misalnya : bertepuk tangan, 

membuat ketukan dengan tangan, dan lain-lain ). Setelah selesai bagian ini 

selanjutnya bagian kedua yaitu penampilan band-band yang cukup mempunyai 

nama di kalangan komunitas musik Japanese Rock di Semarang, seperti 
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penampilan group band Sans Logique dan Loli Candy yang memainkan lagu – 

lagu Malize Mizer. 

4.2.2.1.3. Bagian Akhir 

Pertunjukan musik Jpanesse Rock ditutup dengan salam sapa dari 

MC, pada bagian ini MC pertunjukan menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

seluruh anggota Komunitas-komunitas Jepang, sponsor-sponsor yang sudah ikut 

berpartisipasi, kepada grup–grup yang telah tampil serta para penonton yang setia 

menyaksikan pertunjukan hingga usai. Setelah beberapa kata penutup yang di 

sampaikan oleh MC, tiba lah akhir acara dengan tampilnya band Bintang Tamu ( 

Guest Star ) dari luar kota maupun dalam kota Semarang sendiri. Biasanya di lagu 

terakhir yang di bawakan Guest Star, MC memberikan salam perpisahan, 

permohonan maaf dan harapan kepada seluruh anggota Komunitas serta para 

penonton untuk selalu menyaksikan pertunjukan musik Japanese Rock berikutnya 

dan senantiasa menjaga persaudaraan di antara mereka. 

Pada pertunjukan Band Japanese Rock di Semarang mempunyai 

urutan lagu yang akan ditampilkan dalam setiap pertunjukannya meliputi ; 

4.2.2.1.4. Lagu Pembukaan 

  Sebelum Pertunjukan Musik Japanese Rock dimulai biasanya 

operator sound memainkan beberapa lagu pembuka seperti lagu-lagu soundtrack 

film-film Jepang, tujuannya adalah untuk mengecek kesiapan semua alat musik 

dan sound system yang sudah di setting oleh Crew panita Pertunjukan Musik 

Japanese Rock. 
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4.2.2.1.5. Lagu Inti 

  Pada pertunjukan Musik Japanese Rock di Semarang semua group 

band sudah memiliki daftar lagu yang sudah terkonsep dari kesepakatan masing-

masing Band itu sendiri. Panitia pertunjukan Musik Japanese Rock di Semarang 

memberi kesempatan kepada semua peserta band untuk membawakan 2 lagu 

bebas (Lagu-lagu Jepang). 

4.2.2.1.6. Lagu Spontanitas 

  Dalam pertunjukan Musik Japanese Rock di Semarang tidak ada 

lagu yang dibawakan secara spontanitas, semua lagu yang akan dimainkan sudah 

terkonsep dengan jelas. 

4.2.2.1.7. Lagu Penutup 

  Biasanya lagu penutup pada pertunjukan Musik Japanese Rock di 

Semarang dimainkan oleh band Guest Star. Lagu terakhir yang dimainkan 

tergantung dari Band Guest Star itu sendiri, biasanya band Guest star sudah 

memiliki list lagu yang akan dimainkan termasuk pemilihan lagu penutup. 

   

4.2.2.2. Tata Panggung 

Panggung merupakan sarana penting dalam pertunjukan seni 

terutama musik dan tari. Letak atau posisi  panggung dikondisikan sedemikian 

rupa dengan maksud agar pemain dapat melakukan segala kegiatan dalam 

pertunjukan dengan leluasa sehingga pertunjukan tersebut dapat dinikmati dengan 

nyaman. 
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Berdasarkan pengamatan penulis, dalam mengadakan pertunjukan 

musik Japanese Rock, menggunakan panggung formal berbentuk Proscenium 

sebagai tempat pementasan. Panggung formal adalah panggung yang 

menggunakan berbagai komponen panggung, antara lain: tiang panggung, rangka 

lantai, lantai panggung, rangka atap, atap panggung, tangga panggung, dan kain 

background. Komponen-komponen tersebut adalah bagian-bagian panggung yang 

mudah untuk dirangkai dan dibongkar kembali (knockdown). Lantai panggung 

formal menggunakan bahan kayu yang terdiri dari lembaran-lembaran papan 

dengan tebal rata-rata 5 cm, lebar 20 cm, dan panjang 2 m, teknik penataan cukup 

sederhana yaitu papan disusun berjajar sesuai dengan angka-angka atau huruf 

kode yang sudah dibuat. Papan kayu ditata di atas rangka lantai dan dilapisi 

lembaran karpet agar sambungan-sambungan papan tidak terlihat serta serta tidak 

mengganggu aktivitas di atasnya.   

Komposisi ukuran panggung formal yang digunakan dalam 

pertunjukan musik Japanese Rock di Semarang minimal menggunakan panggung 

dengan ukuran panjang 8 m, lebar 6 m, tinggi lantai 0,5 – 1 m, dan tinggi atap 

bervariasi.  

Panggung proscenium yaitu suatu bentuk panggung yang didesain 

sedemikian rupa sehingga interaksi antara penyaji dan penonton hanya bisa 

dilakukan dari satu sisi yaitu depan panggung. Penggunaan panggung berbentuk 

Proscenium sangatlah efektif karena dengan bentuk panggung ini interaksi antara 

pemain dan penonton dapat terjalin dengan baik karena posisi antara pemain dan 

penonton saling berhadap-hadapan. Menurut Sandy (27 tahun) bahan dari atap 
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terbuat dari kain terpal atau kain parasut yang didesain sesuai bentuk atap. 

Penggunaan kain terpal atau kain parasut untuk atap panggung adalah karena jenis 

bahan tersebut anti air sehingga pertunjukan dapat terhindar dari masalah akibat 

hujan. 

                                

 

 

 

 

 

 

Foto 8 

 Panggung Acara Musik Japanese Rock 

( foto : Tirto Harso Prabowo. 2013 ) 

 

4.2.2.3. Tata Lampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 

Tata Lampu yang digunakan dalam Pertunjukan musik Musik Japanesse Rock 

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 
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Pada pertunjukan musik Japanesse Rock di Semarang, tata lampu 

yang digunakan yaitu dengan menggunakan lampu warna-warni (Striplight) yang 

penataannya diatur oleh seorang operator lampu yang sudah profesional 

dikarenakan keinginan dari para personil band Japanese Rock sendiri. 

4.2.2.4. Tata Suara 

 Tata suara pertunjukan musik Japanese Rock tidak kalah penting 

dengan peralatan lainnya. Tata suara sangat berpengaruh pada kualitas suatu 

pertunjukan. Pada dasarnya unsur yang cukup penting dalam suatu pertunjukan 

musik adalah suara atau bunyi. Pertunjukan musik Japanese Rock sangat 

tergantung pada elemen tata suara (Sound system) karena semua peralatan 

musiknya memerlukan kontribusi tata suara tersebut, sehingga peranan sound 

system sangat penting. Tata suara yang baik dan berkualitas sangat membantu 

mengahasilkan suara alat-alat musik yang berkualitas pula. Menurut panitia event 

Musik Japanesse Rock, sound system yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu : 

Tingkat ketrampilan (Skill) dari musisinya, semakin tinggi skill seseorang 

dalam bermusik, semakin berkualitas pula hasilnya. Tingkat ketrampilan (skill) 

dari operator, teknisi, kabelmen dalam hal ini menyangkut rasa musikal, kepekaan 

terhadap suara dan profesionalisme dalam bekerja, sehingga suara yang kurang 

nyaman di telinga bisa dihindari. Koordinasi yang baik antara musisi dan operator 

tata suara. 

Sistem penataan suara dalam pertunjukan musik Japanesse Rock 

Semarang meliputi : 
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4.2.2.4.1. Aspek Teknis Peralatan Tata Suara 

 Secara garis besar terdapat empat elemen penting dalam setiap 

pertunjukan musik Japanesse Rock Semarang yaitu (1) Microphone, (2) Audio 

Mixer, (3) Power Amplifier, dan (4) Loud Speaker. 

Microphone, dalam setiap pertunjukan musik Japanesse Rock Semarang 

sedikitnya membutuhkan 4 buah microphone dynamics dengan spesifikasi 2 buah 

mic dengan stand untuk backing vocal, dan 2 buah untuk vocal, dan 7 microphone 

untuk Drum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 

 Dynamics Microphone yang digunakan dalam Pertunjukan Musik 

Japanesse Rock  

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

Audio Mixer, merupakan alat untuk mengolah suara yang masuk. 

Dalam pertunjukan musik Japanesse Rock menggunakan Audio Mixer dengan 16 

channel input.  
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Foto 11 

 Audio Mixer yang digunakan Pertunjukan musik Musik Japanesse Rock  

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

Power Amplifier, adalah penguat akhir dari semua sinyal yang telah 

dipadukan oleh audio mixer. Sebuah power amplifier biasanya memiliki kekuatan 

1200 watt sehingga dapat digunakan untuk 4 buah loud speaker dengan kapasitas 

masing-masing 300 watt. 

Loud speaker, adalah pengeras suara. Setelah sinyal dari input 

dipadukan oleh audio mixer, kemudian sinyal tersebut dikuatkan oleh power 

amplifier selanjutnya dialirkan ke loud speaker sebagai sumber bunyi. 

Musik Japanesse Rock di Semarang menggunakan 2 buah loud 

speker yang masing-masing berkekuatan 600 watt. 
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Foto 12 

Power amplifier yang di gunakan Pertunjukan musik Musik Japanesse 

Rock  

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

4.2.2.4.2. Pengaturan jalur sinyal 

Pengaturan tata suara dimulai dari pengaturan jalur microphone ke 

mixer yang ada. Dari audio mixer kemudian diatur kembali oleh operator 

kemudian dikirim ke audio power amplifier utama, speaker monitor. Peralatan 

lain seperti audio limiter dan compressor, noise gate, reverb, extra equalizer 

dapat diatur di konsul mixer tersebut. Letak Konsul mixer berada di samping 

kanan panggung, agar kabel penghubung yang menghubungkan panggung dengan 

konsul mixer terlindung dari injakan yang kuat yang dapat mengganggu jalannya 

pertunjukan.  

4.2.2.4.3 Bagian-bagian sistem 

4.2.2.4.3.1 Transducer-transducer Input 

Jenis transducer dapat ditemui dalam sebuah tata suara, Dalam 

pertunjukan musik Japanesse Rock Semarang microphone adalah jenis transducer 
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yang dipakai. Microphone dapat dibagi-bagi menurut cara kerja perpindahan 

getarannya, dan juga bentuk dari penerapan kegunaannya. Kebanyakan 

microphone yang dipakai dalam pertunjukan musik Japanesse Rock adalah dari 

jenis microphone dinamik dan microphone condenser.. 

4.2.2.4.3.2. Prosesor-prosesor Sinyal 

Pada tata suara dalam pertunjukan musik Japanesse Rock 

Semarang prosesor-prosesor sinyal yang dipakai adalah audio limiter dan 

compressor untuk microphone. 

4.2.2.1.4.3. Konsul Mixing 

 Konsul mixing (Audio Mixer) adalah pusat dari sistem tata suara 

dimana operator tata suara dapat menyampur, menyamakan dan menambah efek-

efek pada sumber-sumber suara.  

4.2.2.1.4.4. Equalizer 

Equalizer dalam sistem tata suara pertunjukan musik Japanesse 

Rock Semarang menggunakan dua bentuk equalizer, yaitu: equalizer grafik dan 

equalizer parametrik. Keduanya dipakai dengan filter-filter End-cut. Equalizer 

parametrik mempunyai pemutar tiga parameter yakni : frekuensi, perbesar-potong 

(boost/cut) dan Q (lebar jalur). Equalizer tersebut terdapat pada audio mixer. 

Equalizer grafik mempunyai penggeser-penggeser yang mengacu pada sebuah 

kurva dari response terplot pada sebuah grafik. Pada sistem tata suara pertunjukan 

musik Japanese Rock Semarang biasanya didesain pada tengah-tengah 1/3 oktaf. 

filter-filter suara End-cut akan membatasi lebar jalur melewati batasnya, dimana 

akan mencegah gangguan-gangguan yang dapat mengganggu sistem suara. 
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Bagian-bagian dari filter-filter end-cut termasuk dalam equalizer grafik untuk 

memberikan pengaturan penuh. Sebuah penekan umpan balik (Feedback 

suppresor) adalah jenis filter yang akan secara otomatis mendeteksi dan menekan 

umpan balik suara dengan memotong frekuensi suara mana yang 

menyebabkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 

Equalizer dalam tata suara Pertunjukan musik Musik Japanesse Rock  

(Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013) 

 

Skema Sistem Tata Suara Pertunjukan Musik Japanesse Rock di 

Semarang 

 

 

 

 

4.2.2.4.4. Karakter Sound 

 Karakter Sound Musik Japanese rock terdengar tipis dan 

cempreng. Kalau untuk musik yang metal equalisasinya lebih ke mid dan 
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trebelnya lebih besar, sedangkan untuk yang punk-nya sendiri trebelnya dominan. 

Untuk karakter sound bass-nya sendiri cenderung low bright. Tetapi masing-

masing musisi mempunyai pengaturan sound sesuai selera mereka masing-

masing.  

4.2.2.5. Tata Busana 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto 14 

Tata Busana Personil band Japanesse Rock 

( Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013 ) 

 

Para personil band dalam musik Japanesse Rock sangat mengutamakan 

penampilan setiap pertunjukanya. Busana yang dipakai personil band dalam 

pertunjukan musik Japanesse Rock satu dengan yang lain berbeda-beda, baik 

warna, bentuk, dan model. Terkadang mereka memakai kostum buatan sendiri 

agar mereka terlihat khas dengan ciri band mereka masing-masing. Hal ini 

dilakukan agar dalam sebuah pertunjukan musik Japanesse Rock menimbulkan 

kesan keunikan. Walaupun tidak ada aturan secara khusus untuk menggunakan 

seragam dalam setiap pertunjukan, namun para personil band musik Japanesse 
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Rock percaya apabila menggunakan busana yang unik akan membuat pertunjukan 

serasa lebih nyaman untuk disaksikan.  

4.2.2.6. Tata Rias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 

Tata Rias Personil band Japanese Rock 

( Dokumentasi : Tirto Harso Prabowo 2013 ) 

 

Menurut Azir (20), Fungsi tata rias atau make up dalam 

pertunjukan musik Japanesse Rock semata-mata hanya untuk menonjolkan unsur 

keunikan dan kekhasan perform, sehingga penonton benar-benar merasa nyaman 

dengan penampilan para personil band. 

Tata rias yang digunakan personil band Japanesse Rock adalah tata 

rias yang sederhana meliputi pemakaian bedak, pensil alis, lipstik dengan warna. 

Tujuannya agar wajah terlihat lebih menarik dan bercahaya. 
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4.2.2.7. Formasi 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A : Sound Control 

B : Drum 

C : Bass 

D : Gitar 1 

E : Gitar 2 

F : Keyboard 

G : Vokal 

Penataan posisi pemain yang saling berdekatan memudahkan 

komunikasi antar pemain alat musik. Komunikasi antar pemain sangat penting 

karena berpengaruh pada kekompakan permainan dan kualitas penyajian lagu. 

Dengan posisi yang berdekatan, para pemain dapat berkoordinasi mengenai materi 

lagu, pemakaian nada dasar lagu, melodi lagu, dan lain sebagainya. 
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BAB  5 

PENUTUP 

 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari bab 4 akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan 

bahwa bentuk pertunjukan musik Japanese Rock di kota Semarang adalah 

penampilan dari band yang terdiri atas beberapa personil yaitu vokalis dan pemain 

alat musik seperti drum, gitar, bass, keyboard. Pertunjukan musik Japanese Rock 

di kota Semarang tidak hanya menampilkan lagu sendiri tetapi juga menampilkan 

lagu yang sudah terkenal dengan aransemen band itu sendiri. Setelah melihat 

pertunjukan musik Japanese Rock di kota Semarang ternyata ada beberapa 

perbedaan dengan musik Japanese Rock di Jepang dimana asal dari musik 

Japanese Rock tersebut. Ada pula perbedaan musik Japanese Rock di Semarang 

dan di Jepang atau beberapa kota lain di Indonesia ialah dari segi kostum yang 

digunakannya. Setiap band menggunakan kostum yang sudah di desain menurut 

keinginannya masing-masing. 

5. 2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dikemukakan khususnya 

kepada group band Japanese Rock di kota Semarang antara lain : 

Band Japanese Rock di kota Semarang perlu menjaga keharmonisan dan 

kekompakannya dengan cara setiap personil dapat berkomitmen dengan 

mengedepankan kepentingan band agar tetap eksis mengingat saat ini band yang 

paling lama bertahan ialah group band Sans Logique. 
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Mengingat semakin maraknya band-band baru dengan jenis yang berbeda 

karena sekarang baru trend band-band industri, maka di sarankan kepada band-

band Japanese Rock di kota Semarang agar meningkatkan kreatifitasnya dan 

berkarya dalam bermusik menghasilkan lagu-lagu yang baru dan dijadikan sebuah 

album, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan musik 

Japanese Rock di Indonesia dan dunia. 

Diharapkan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan musik 

Japanese Rock di Semarang dan di Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai salah 

satunya dengan mengadakan kegiatan Festival Musik Japanese Rock secara rutin. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Observasi 

1. Setting , yaitu lokasi penelitian dan tempat berkumpulnya para anggota 

band musik Japanese Rock di Semarang. 

2. Suasana lokasi penelitian. 

3. Bentuk pertunjukan musik oleh band Japanese Rock 

4. Interaksi penonton ketika band Japanese Rock meraka tampil dalam 

pertunjukan musik Japanese Rock. 

Pedoman Wawancara 

1.  Ketua Komunitas Musik Japanese ( Sekazo ) 

a. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Komunitas Musik Japanese di 

Semarang ( Sekazo ) ? 

b. Siapa sajakah yang tergabung sebagai anggota dalam Komunitas Musik 

Japanese ( Sekazo )? 

c. Apa saja acara yang sering diadakan oleh Komunitas Musik Japanese ( 

Sekazo ) ? 

d. Apa saja manfaat dari adanya acara – acara pertunjukan oleh Komunitas 

Musik Japanese ? 

e. Bagaimana peran serta para anggota dalam setiap pertunjukan ? 

f. Media dan sarana apa saja yang digunakan dalam pertunjukan ? 

g. Mengapa menggunakan media dan sarana tersebut ? 

h. Apa yang menjadi ciri khas dari pertunjukan musik Komunitas Musik 

Japanese ( Sekazo ) dibandingkan dengan pertunjukan musik yang lain ? 
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i. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap adanya pertunjukan musik 

Japanese Rock ( Sekazo )? 

 

2. Pemain band Japanese Rock 

a. Instrumen yang digunakan dalam setiap pertunjukan musik Japanese 

Rock di Semarang. 

b. Susunan lagu atau list lagu yang dibawakan dalam pertunjukan musik 

Japanese Rock. 

c. Persiapan yang dilakukan dalam setiap pertunjukan. 

d. Apakah dalam setiap pementasan lagu-lagu yang dibawakan selalu 

sama. 

e. Kostum yang dikenakan sewaktu pertunjukan musik Japanese Rock. 

f. Kendala yang sering dihadapi dalam pertunjukan musik Japanese 

Rock. 

g. Manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari adanya pertunjukan 

tersebut ?  

Pedoman Dokumentasi 

 Dalam pengumpulan data ini, peneliti mendokumantasikan : 

1. Foto personil band Japanese Rock di Semarang. 

2. Foto saat pementasan berlangsung. 

3. Foto panggung. 

4. Foto penonton. 

5. Foto alat musik yang digunakan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

 

1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Komunitas Musik Japanese di 

Semarang ( Sekazo ) ?  

Menurut Kiki ( 27 tahun ) : Komunitas Musik Japanese di Semarang 

terbentuk  karena adanya saran dari beberapa orang yang sudah 

membentuk Komunitas lain yang menyukai berbagai hal tentang Jepang 

seperti Komunitas Bahasa Jepang, Komunitas Cosplay, Komunitas 

Budaya, Komunitas Pecinta Komik Jepang. Dari saran-saran mereka 

akhirnya beberapa orang yang menyukai tentang musik-musik Jepang 

akhirnya memebentuk sebuah Komunitas Musik Jepang yang diberi nama 

„Sekazo”, agar para pecinta musik Jepang bisa ikut berkreasi didalam 

Komunitas tersebut.  Komunitas Musik Jepang di Semarang “Sekazo”  

berdiri pada tahun 2009 yang beranggotakan para personil band-band yang 

mengusung berbagai genre. 

2. Siapa sajakah yang tergabung sebagai anggota dalam Komunitas Musik 

Japanese ( Sekazo )? 

Komunitas Sekazo beranggotakan kurang lebih ada sekitar 50 group band 

yang berasal dari daerah sekitar kota Semarang. Dari 50 group band yang 

tergabung didalamnya ada berbagai jenis genre musik jepang seperti Pop 

Anime Japanese, Japanese Rock, Japanese Heavy Metal, Punk Japanese 

dan lain sebagainya. 
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3. Apa saja acara yang sering diadakan oleh Komunitas Musik Japanese ( 

Sekazo ) ? 

Berbagai acara musik-musik Jepang sering diadakan oleh Komunitas 

Sekazo seperti event-event yang diadakan di Kampus-kampus daerah 

Semarang yang mempunyai Jurusan Bahasa Jepang misalnya di Kampus 

UNDIP, UNNES, Udinus dan lain-lain. Tidak hanya di Kampus-kampus 

yang memiliki Jurusan bahasa Jepang saja, mereka juga sring kali 

mengadakan event-event Pensi di sekolah-sekolah SMP maupun SMA di 

Semarang dan sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan mereka juga 

mengadakan event-event Musik di acara-acara lainnya seperti acara Musik 

Jepang “Yamaha Indie Fest”, Acara pameran komik-komik Jepang dan 

acara-acara lainnya.  

4. Apa saja manfaat dari adanya acara – acara pertunjukan oleh Komunitas 

Musik Japanese ? 

Manfaat dari adanya acara-acara pertunjukan Musik Jepang di Semarang 

adalah masyarakat jadi lebih mengenal tentang keberadaan musik-musik 

yang bergenre dari negara Jepang seperti Japanese Rock. Pop Anime 

Japanese, Japanese Heavy Metal dan masih banyak yang lainnya. 

Masyarakat juga terhibur dengan adanya pertunjukan Musik-musik Japan 

yang di adakan di Semarang dan sekitarnya. 

5. Bagaimana peran serta para anggota dalam setiap pertunjukan ? 

Anggota dalam Komunitas Musik Jepang sangat berperan dalam setiap 

acara pertunjukan musik yang mereka seelenggarakan, karena mereka 
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berperan untuk mengenalkan tentang adanya pecinta musik-musik Japan 

yang ada di daerah Semarang dan sekitarnya. 

6. Media dan sarana apa saja yang digunakan dalam pertunjukan ? 

Media dan sarana yang mereka gunakan adalah Event Organizer yang mau 

bekerjasama untuk menyelenggarakan Pertunjukan Musik Japane di 

Semarang dan sekitanya. Selain itu mereka juga menggunakan media 

cetak untuk mempromosikan acara-acara yang akan mereka 

selenggarakan, seperti menyebar Pamflet di tempat-tempat tertentu. 

7. Mengapa menggunakan media dan sarana tersebut ? 

Karena mereka menganggap media dan sarana tersebut sangat efektif 

untuk mengenalkan Komunitas Musik Japanese yang ada d Semarang. 

8. Apa yang menjadi ciri khas dari pertunjukan musik Komunitas Musik 

Japanese ( Sekazo ) dibandingkan dengan pertunjukan musik yang lain ? 

Biasanya dalam event Pertunjukan Musik Japanese yang diadakan oleh 

Komunitas Sekazo mempunyai konsep yang berbeda dari pertunjukan 

musik lainnya, karena biasanya dalam pertunjukan Musik Japanese 

terdapat kontes cosplay pakaian-pakain karakter komik jepang atau 

pakaian budaya jepang, ada juga yang mengenalkan berbagai jenis 

makanan yang berasal dari Jepang. 

9. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap adanya pertunjukan musik 

Japanese Rock ( Sekazo )? 

Respon masyarakat sangat positif , karena menurut mereka dengan adanya 

event-event tersebut para generasi muda bisa mengembangkan bakat 
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musiknya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka sukai khususnya 

Musik Jepang. 

 

2. Pemain band Japanese Rock 

a. Instrumen yang digunakan dalam setiap pertunjukan musik Japanese 

Rock di Semarang. 

Instrument yang digunakan dalam setiap pertunjukan musik Japanese 

Rock di Semarang yaitu sama dengan instrument yang sering 

digunakan pada acara event-event musik lainnya yaitu Drumm, Bass, 

Gitar, Keyboard 

b. Persiapan yang dilakukan dalam setiap pertunjukan. 

Persiapan yang dilakukan dalam setiap pertunjukan musik Japanese 

biasanya para group band yang sudah terdaftar dalam acara tersebut 

melakukan latihan beberapa hari sebelum event itu di selenggarakan, 

kemudian mereka mempersiapkan list lagu yang akan dibawakan, 

kemudian menyiapkan kostum yang akan mereka pakai saat perform. 

c. Apakah dalam setiap pementasan lagu-lagu yang dibawakan selalu 

sama. 

Dalam setiap pementasan kebanyakan band-band yang sudah terdaftar 

membawakan lagu-lagu yang berbeda dari band yang lainnya, namun 

terkadang ada juga yang membawakan lagu yg sama dengan band 

lainnya. 

d. Kostum yang dikenakan sewaktu pertunjukan musik Japanese Rock. 
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Kostum yang digunakan biasanya mereka menyewa atau membuat 

desain kostum sendiri agar mereka terlihat berbeda dengan pertunjukan 

musik pada umumnya. 

e. Kendala yang sering dihadapi dalam pertunjukan musik Japanese 

Rock. 

Kendala yang sering ditemui dalam pertunjukan musik Japanese Rock 

biasanya terletak pada Sound System, biasanya sound system yang 

kurang maximal membuat suara output yang mereka keluarkan pada 

saat diatas panggung kurang enak di dengar. 

f. Manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari adanya pertunjukan 

tersebut ?  

Manfaat yang didapat dari pertunjukan musik tersebut adalah: 

Bagi sesama pecinta musik Japanese mereka bisa saling mempererat 

tali persaudaraan sesama pecinta musik jepang, mereka juga dapat 

mengenalkan tentang musik Jepang kepada masyarakat umum di 

Semarang dan sekitanya. 

Bagi Masyarakat : Mereka terhibur dengan adanya acara musik 

tersebut, mereka juga bisa lebih tau tentang apa saja yang terdapat 

dalam setiap pertunjukan Musik Jepang di Semarang. 

 


