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Sampah yang menumpuk dilingkungan masyarakat membutuhkan perhatian 

yang serius. Salah satu perhatiannya yaitu dengan cara memanfaatkannya menjadi 
hal yang berguna. Sampah yang digunakan dapat berupa barang plastik yang tidak 
terpakai guna didaur ulang untuk menciptakan alat musik perkusi. Berdasarkan 
latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 
pemanfaatan sampah yang digunakan sebagai alat musik. Dengan latar belakang 
tersebut judul yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Pemanfaatan Sampah Keras 
Untuk Alat Musik Perkusi Pada Grup Musik Perkusi PSH (Paguyuban Syung Hore) 
Dewan Kesenian Semarang Di Gedung TBRS Semarang 

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang dilaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah pemanfaatan 
sampah kerasuntuk alat musik perkusi bagi grup perkusi PSH (Paguyuban Syung 
Hore) di Gedung TBRS Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik 
dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersifat kualitatif. Oleh 
karena itu analisis yang diperlukan adalah sesuai dengan data kualitatif, yaitu 
analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa grup musik perkusi PSH menggunakan 
semua tehnik pukulan dengan cara bermain sahut-sahutan, saling mengisi 
kekosongan. Yang paling sering mereka gunakan yaitu dengan tehnik single 
stroke dan double stroke, karena tehnik paling mudah diantara tehnik lainnya. 
Kreatifitas grup musik Perkusi PSH membuat alat-alat musik yang berasal dari 
sampah (limbah) ini diawali dengan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. 
Kepeduliannya terhadap lingkungan itu dia tuangkan dengan mendaur ulang 
sendiri sampah-sampah yang ada yang kemudian dijadikan alat musik. Macam-
macam barang bekas yang dimanfaatkan oleh grup musik Perkusi PSH sebagai 
alat perkusi berasal dari peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, gelas, galon 
air minum, maupun ember plastik. Tidak hanya dari peralatan rumah tangga saja, 
tapi juga dari bahan bangunan seperti kaleng bekas cat rumah, paralon atau drum 
bekas aspal jalan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa  pemanfatan sampah keras pada musik perkusi di grup musik perkusi PSH 
(Paguyuban Syung Hore) Dewan Kesenian Semarang di gedung TBRS Semarang 
dilakukan sebagai rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Jenis sampah atau 
barang bekas yang dimanfaatkan oleh grup musik Perkusi PSH sebagai alat 
perkusi berasal dari peralatan rumah tangga diantaranya panci, wajan, gelas, galon 
air minum, maupun ember plastik. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu terkait 
dengan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah 
agar dapat didaur ulang menjadi perlengkapan yang bermanfaat. Agar partisipasi 
masyarakat dapat terwujud, perlu ada usaha yang dapat membangkitkan motivasi, 
kemampuan, kesempatan dan menggali serta mengembangkan sumber-sumber 
yang ada pada masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Sampah 

Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, namun demikian bukan 

berarti bahwa sampah sesuatu hal yang tidak dapat dipakai lagi atau didaur ulang. 

Pada umumnya sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 

termasuk kegiatan industri. Aktivitas daur ulang sampah sudah banyak dilakukan 

dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang.   

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melihat yang sering disebut dengan 

sampah. Bahkan tanpa sadar setiap hari kita juga salalu menghasilkan sampah, 

lalu apakah kita sadar akan bahayanya penumpukan sampah? Bencana dapat 

datang dikarenakan penumpukan sampah. 

Sampai saat ini sampah masih menjadi masalah serius diberbagai kota besar 

di Indonesia. Sistem penanganan sampah kota yang ada sekarang masih 

mengandalkan pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) sebagai tempat 

pembuangan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga industri. Persoalan 

dalam penanganan sampah kota, selain adanya keterbatasan ruang untuk TPA 

juga masalah polusi udara dari aroma tidak sedap sampah dan belum optimalnya 

pemanfaatan sampah organik dan non organik menjadi sesuatu yang memiliki 

nilai positif baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.  
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Macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan bahan buangan, 

karena tidak ada proses konversi yang memiliki efisiensi 100%. Sebagian besar 

bahan buangan yang dihasilkan oleh organisme yang ada di alam ini bersifat 

organik (memiliki ikatan CHO, bagian tubuh makhluk hidup). Sampah yang 

berasal dari aktivitas manusia yang dapat bersifat organik maupun anorganik. 

Contoh sampah organik adalah: sisa-sisa bahan makanan, kertas, kayu dan bambu. 

Sedangkan sampah anorganik hasil dari proses pabrik misalnya: plastik, logam, 

gelas, dan karet. 

Berdasarkan tinjauan dari kepentingan kelestarian lingkungan, sampah yang 

bersifat organik tidak begitu bermasalah karena dengan mudah dapat dirombak 

oleh mikrobia menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. 

Sebaliknya sampah anorganik sukar terombak dan menjadi bahan pencemar. 

Faktor pencemaran lingkungan umumnya berasal dari sampah yang 

melonggok pada suatu tempat penampungan atau pembuangan. Perombakan 

sampah organik dalam suasana anaerob [miskin oksigen] akan menimbulkan bau 

tak sedap. Makin tinggi kandungan protein dalam sampah, makin tak sedap bau 

yang ditimbulkan. Dampak lain karena timbunan sampah dalam jumlah besar 

adalah lingkungan yang kotor dan pemandangan yang kumuh. 

Dampak timbunan sampah menjadi sarang bagi vektor dan penyakit. Tikus, 

lalat, nyamuk akan berkembang biak dengan pesat. Ruang yang ada dicelah-celah 

sampah dapat berupa ban, kaleng bekas, kardus, dan lain-lain merupakan hunian 

yang ideal bagi tikus. Lalat pada umumnya berkembangbiak pada sampah 

organik, terutama pada sampah yang banyak mengandung protein, seperti sisa 
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makanan. Suasana yang lembab dan hangat sangat cocok untuk habitat nyamuk. 

Sampah organik menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi mereka. 

Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 

1.1.1 Sampah Anorganik/kering 

Contoh: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain - lain yang tidak 

dapat mengalami pembusukan secara alami. Jika dibentukan pada sifatnya, 

sampah anorganik/kering ini bersifat padat/keras. 

1.1.2 Sampah organik/basah 

Contoh: Sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau 

sisa buah dll yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Sampah organik 

jika dibentukan pada sifatnya yaitu bersifat cair/lunak. 

1.1.3 Sampah berbahaya 

Contoh: Baterei, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain. 

Namun, sampah tidak juga diklaim sebagai barang tidak berguna. Zaman sekarang 

banyak orang yang memanfaatkan sampah. Seperti halnya, pengumpulan sampah 

logam, besi, kaleng, plastik, kertas, karet, botol, dan dijadikan barang yang dapat 

digunakan kembali. 

1.1.2 Pengelolaan sampah 

Pemilahan yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non 

organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. 

1.1.2.1 Pengolahan dengan menerapkan konsep 3R yaitu: 

Reuse (penggunaan kembali) yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu 

yang masih memungkinkan untuk dipakai [penggunaan kembali botol-botol 
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bekas]. Reduce (pengurangan) yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang 

dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. 

Recycle (daur ulang) yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah 

menjadi barang yang lebih berguna [daur ulang sampah organik menjadi kompos]. 

Untuk sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkup sekolah, 

dikumpulkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan 

untuk selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan ke Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPS ditempatkan berdasarkan pemilahan 

sampah yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan karena sampah organik cepat 

membusuk sementara sampah non organik membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk membusuk sehingga memerlukan perlakuan khusus. Untuk TPS yang 

sengaja disediakan oleh pihak sekolah sebaiknya TPS tersebut berupa lubang yang 

dilengkapi dengan sistem penutup sehingga tikus, serangga, dan hewan-hewan 

tertentu tidak masuk ke dalamnya dan juga untuk menghindari bau dari sampah 

yang bisa mengganggu. 

Untuk memudahkan jangkauan biasanya juga disediakan bak-bak sampah 

kecil yang ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau sebagai tempat 

penampungan sampah sementara sebelum dibuang ke TPS. Penampungan sampah 

dalam bak sampah ini juga sebaiknya dipisahkan menjadi tempat sampah organik 

dan anorganik dan kalau sudah penuh harus segera dibuang ke TPS atau langsung 

diambil oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke TPA. 
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1.1.2.2 Perancangan Pengelolaan Sampah di Masyarakat 

Di lingkungan masyarakat, pengelolaan sampah membutuhkan perhatian 

yang serius. Tidak menutup kemungkinan pengelolaannya pun belum optimal. 

Namun juga bisa dianggap sebagai media pemnyelamatan lingkungan dan 

terhindar dari bencana. 

Sampah basah bisa diolah menjadi kompos. Prosesnya mudah dan 

sederhana. Anak usia sekolah SD hingga SLTA bisa mengerjakan sendiri. 

Pembuatan kompos dengan sampah basah di sekolah bisa menjadi media 

pembelajaran untuk anak didik. Setidaknya anak akan belajar tentang Ilmu 

Pengetahuan Alam. Anak juga akan belajar menghargai lingkungan. Mereka akan 

belajar bagaimana sampah itu bisa bermanfaat bagi manusia bukan hanya sebagai 

sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan 

untuk memupuk tanaman yang ada atau sebagi bahan campuran media tanam 

dalam pot. 

Kertas bekas yang dihasilkan banyak sekali yang berjenis HVS. Jenis kertas 

ini di kalangan pemulung memiliki harga yang paling tinggi. Belum lagi kertas 

karton, kertas pembungkus makanan dan kertas jenis lainnya. Khusus untuk 

sampah kertas, bisa dilakukan dua hal untuk pengelolaannya. 

Yang pertama adalah daur ulang sebagai pengelolaan sendiri. Sampah kertas 

bisa didaur ulang dengan cukup mudah. Kertas bekas dipotong kecil-kecil dan 

direndam ke dalam air. Proses berikutnya adalah diblender hingga berubah 

menjadi bubur kertas. Dari sinilah kreativitas anak diperlukan. Bubur kertas bisa 
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dijadikan bahan kertas daur ulang atau bisa dijadikan bahan dasar kreativitas lain, 

misalnya topeng kertas atau bentuk pigora. 

Bentuk pengelolaan kedua adalah sistem pemilahan untuk dijual. Kertas 

berjenis HVS dipisah dari jenis lain misalnya koran, karton dan kerdus. Kertas 

bekas yang sudah dipilah tadi dijual ke pemulung. Pemulung secara berkala akan 

datang ke sekolah untuk mengambil kertas tersebut. 

Jenis sampah lain yang juga lumayan banyak di sekolah adalah plastik. 

Sampah ini sebagian besar terdiri dari bungkus plastik dan botol minuman 

mineral. Untuk jenis terakhir inilah yang sekarang banyak dicari orang. Botol 

minuman bekas yang berbahan plastik PET bisa didaur ulang menjadi biji plastik. 

Demikian juga halnya dengan kaleng minuman bekas yang berbahan logam. 

Sampah jenis ini juga sebaiknya dipilah, dikumpulkan untuk kemudian dijual. 

Anak-anak juga dapat berkreasi merangkainya menjadi barang kerajinan atau 

hiasan dinding. 

Fungsi sampah selain digunakan sebagai pembuatan kerajinan, sampah juga 

dapat dijadikan alat musik. Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberi akal 

dan budi dibanding makhluk lainnya. Manusia selalu berusaha untuk mencari 

kepuasan diri dan selalu berkreasi mengolah semua yang diberikan Allah menjadi 

nikmat untuk dirinya. Sesuatu yang pada mulanya tidak berbentuk lalu diberi 

bentuk. Bentuk kreasi tersebut antara lain adalah kesenian. 

Macam-macam alat perkusi barang bekas ini antara lain berasal dari 

peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, gelas, galon air minum, maupun 

ember plastik. Tidak hanya dari peralatan rumah tangga saja, tapi juga dari bahan 
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bangunan seperti kaleng bekas cat rumah, paralon atau drum bekas aspal jalan. 

Sebenarnya semua benda bisa dijadikan alat musik. Perkusi dari barang bekas ini 

pada umumnya dari peralatan rumah tangga. Karena merupakan barang bekas, 

berarti yang digunakan adalah peralatan yang sudah pernah terpakai dan sudah 

berubah fungsi. Tapi tidak semua perkusi barang bekas ini kondisinya rusak. 

Untuk menyetel nada perkusi barang bekas ini juga unik. Biasanya alat perkusi 

barang bekas ini diberi tambahan seperti tempelan lakban di sekeliling peralatan 

agar nada yang terbentuk lebih nyaring. Atau untuk memukul peralatan perkusi 

barang bekas digunakan alat tambahan lain seperti stik atau tongkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pemanfatan sampah keras pada musik 

perkusi di grup musik perkusi PSH? dan (2) Bagaimanakah aransemen musik 

pada gup musik perkusi PSH? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang 

pemanfaatan sampah keras pada grup musik perkusi PSH. (2) Untuk mengetahui 

bagaimana aransemen musik dan pola pukulan pada permainan musik perkusi 

PSH. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

http://id.88db.com/Musik/Jual-Beli-Musik/1/
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Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah cakrawala / khasanah 

pengetahuan tentang pengaruh sampah keras pada grup musik perkusi PSH 

(PAGUYUBAN SYUNG HORE) dewan kesenian Semarang di gedung TBRS 

Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini : 

Bagi peneliti, Ingin mencari pemecahan masalah tentang pengaruh sampah 

di masyarakat untuk alat musik perkusi PSH (PAGUYUBAN SYUNG HORE) 

dewan kesenian Semarang di gedung TBRS Semarang, yaitu: (1) Bagi kelompok 

kesenian, Dapat meningkatkan potensi berkreasi sehingga dapat menghasilkan 

musik perkusi yang lebih berkualitas dan dapat lebih meningkatkan prestasi bagi 

grup musik perkusi PSH (PAGUYUBAN SYUNG HORE) dan juga diharapkan 

memberikan pengembangan musik perkusi di Semarang, dan (2) Bagi masyarakat, 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memanfaatkan sampah 

untuk alat musik perkusi. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian besar yaitu : 

1.5.1 Bagian awal :  

Halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, sari dan daftar isi. 

1.5.2 Bagian Isi :  

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini akan dikemukakan latar belakang   

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
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skripsi. Pada bab 2 berisi mengenai landasan teori, marching band, pengertian 

ekstrakurikuler, pengertian kecedasan, pengertian keterampilan, pengertian musik. 

Bab 3  adalah metode Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, sasaran 

penelitian, lokasi penelitian, tekhnik pengumpulan data, analisis data, tekhnik 

pemeriksaan keabsahan data. Bab 4 menjelaskan hasil Penelitian dan pembahasan 

yang berisi tentang hasil penelitian. Bab 5 Penutup, menjelaskan simpulan dan 

saran dari hasil penelitian. 

1.5.3 Bagian Akhir : Daftar pustaka, lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi (Konsep Pemanfaatan) 

Definisi pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan: sumber  

alam untuk pembanguna, sampah untuk seni, dan lain-lain (Susilowati, 2006: 59). 

Pemanfaatan dalam hal ini adalah memanfaatkan sampah keras untuk alat musik 

perkusi, secara tidak langsung memberikan arti, bahwa tidak selamanya sampah 

itu tidak berguna. Pemanfaatan ini mengajarkan kita sebagai manusia, agar tidak 

menyia-nyiakan barang atau benda, karena barang atau benda tersebut bias kita 

manfaatkan untuk hal-hal tertentu. Pemanfaatan sampah juga mengajarkan kita 

akan peduli terhadap kebersihan lingkungan. 

2.2 Sampah Keras 

Sampah keras yaitu sampah anorganik/kering yang bersifat padat/keras. 

Sepertihalnya, panci bekas, ember bekas, kaleng cat bekas, dan lain-lain. Sampah 

merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Tidak hanya 

di Negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu 

menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia 

menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk 

khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan 

tanpa apa-apakan lagi. Dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk dan terjadilah 

bukit sampah seperti yang sering kita lihat. Sampah yang menumpuk itu, sudah 

tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, 

sampah sering dihinggapi lalat. Dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. 

10 
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Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk 

maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau 

bercacat dalam pembikinan atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan‖. 

(Kamus Istilah Lingkungan, 1994: 17). ―Sampah adalah suatu bahan yang 

terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam 

yang belum memiliki nilai ekonomis.‖ (Istilah Lingkungan untuk Manajemen, 

Ecolink, 1996). ―Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh 

pemiliknya atau pemakai semula‖. (Tandjung, Dr. M.Sc., 1982: 12) ―Sampah 

adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.‖ (Radyastuti, W. Prof. Ir, 1996: 28). 

Sampah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 

2.2.1 Sampah Anorganik/kering 

Contoh: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak 

dapat mengalami pembususkan secara alami. 

2.2.2 Sampah organik/basah 

Contoh: Sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau 

sisa buah dll yang dapat mengalami pembusukan secara alami. 

2.2.3  Sampah berbahaya 

Contoh: Baterei, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain. 

Namun, sampah tidak juga diklaim sebagai barang tidak berguna. Zaman sekarang 

banyak orang yang memanfaatkan sampah. Seperti halnya, pemgulpulan sampah 

logam, besi, kaleng, plastik, kertas, karet, botol, dan dijadikan barang yang dapat 

digunakan kembali. 

 



 

 

 

12 

a. Pengelolaan sampah 

Pemilahan yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan 

non organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. 

b. Pengolahan dengan menerapkan konsep 3R yaitu: 

Reuse (penggunaan kembali) yaitu menggunakan sampah-sampah 

tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai [penggunaan kembali 

botol-botol bekas]. Reduce (pengurangan) yaitu berusaha mengurangi segala 

sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah 

yang sudah ada. Recycle (daur ulang) yaitu menggunakan sampah-sampah 

tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna [daur ulang 

sampah organik menjadi kompos]. 

Segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan bahan 

buangan, Sebagian besar sampah yang berasal dari aktivitas manusia dapat 

bersifat organik maupun anorganik. Contoh sampah organik adalah: sisa-sisa 

bahan makanan, kertas, kayu dan bambu. Sedangkan sampah anorganik (hasil dari 

proses pabrik) misalnya: plastik, logam, gelas, dan karet. 

Berdasarkan tinjauan dari kepentingan kelestarian lingkungan, sampah yang 

bersifat organik tidak begitu bermasalah karena dengan mudah dapat dirombak 

oleh mikrobia menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. 

Sebaliknya sampah anorganik sukar terombak dan menjadi bahan pencemar. 

2.3 Pengertian Kreativitas 

Menurut Imam Musbikin (2006: 6) adalah kemampuan memulai ide, 

melihat hubungan yang baru, atau tak diduga sebelumnya, kemampuan 
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memformulasikan konsep yang tak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru 

untik soal-soal yang ada, dan mendapatkan pertanyaan baru yang perlu dijawab. 

Sedangkan menurut (Munandar, 2004: 25) sumber pada intinya merupakan 

kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan 

untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam 

pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan 

baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

2.4 Pengertian Aransemen 

Pengertian aransemen menurut Banoe (1995: 17) adalah gubahan lagu untuk 

permainan bersama baik vokal maupun instrumental ataupun alat musik. Gubahan 

yang dimaksud  yaitu menggubah suatu komposisi untuk satu instrumen atau lebih 

maupun vokal, atas karya yang sebelumnya telah ditulis oleh komponis lain. 

Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut arranger.  

Aransemen ialah lagu yang diubah dalam beberapa suara (party) untuk koor 

atau orkes. Secara difinisi aransemen dapat diartikan usaha yang dilakukan 

terhadap karya musik untuk suatu pergelaran. Pengerjaannya bukan sekedar teknis 

namun juga menyangkut aspek artistik aransemen (Subagyo, 2007: 37) 

Aransemen dapat diartikan sebagai usaha mengubah lagu, yang terdiri dari 

susunan melodi dan syair/lirik asli menjadi suatu karya musik yang utuh dengan 

cara menambahkan unsur-unsur iringan alat musik di dalamnya baik iringan alat 

musik ritmis, melodis dan harmonis, sehingga lagu yang tadinya hanya terdiri dari 

susunan melodi dan syair menjadi lagu yang lengkap sehingga menjadi musik 

yang indah untuk dinikmati. 
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Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya 

irama atau ritme lagu. Alat yang termasuk alat musik ritmis antara lain adalah 

Tamborin, triangle, gendang, ketipung, rebana, maracas, kabassa. Alat musik 

melodis adalah alat musik yang berfungsi memainkan rangkaian susunan nada 

yang merupakan melodi lagu. Alat musik harmonis adalah alat musik yang 

berfungsi memainkan rangkaian susunan nada yang merupakan melodi lagu. Alat 

musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi mengiringi lagu terutama yang 

mampu menghasilkan suara harmoni. Alat yang termasuk alat musik harmonis 

antara lain adalah gitar, pianika, organ, dan elektone. 

2.5 Pengertian Perkusi 

Perkusi pada dasarnya merupakan benda apapun yang dapat menghasilkan 

suara baik karena dipukul, dikocok, digosok, diadukan, atau dengan cara apapun 

yang dapat membuat getaran pada benda tersebut. Istilah instrumen perkusi 

biasanya digunakan pada benda yang digunakan sebagai pengiring dalam suatu 

permainan musik. Kata ini berasal dari istilah Latin percussio (yang berarti 

memukul) dan percussus (kata benda yang berarti "pukulan").  

Antropolog dan sejarawan umumnya berpendapat instrumen musik perkusi 

merupakan alat bantu bermain musik pertama yang pernah diciptakan, sementara 

suara manusia merupakan alat musik pertama yang digunakan manusia. Instrumen 

perkusi seperti tangan, kaki, tongkat, batu, dan batang kayu sangat mungkin 

masuk sebagai generasi selanjutnya dalam evolusi musik. 

Awal dibuatnya perkakas yang digunakan untuk berburu, dan bertani, 

keahlian dan teknologi yang ada membuat manusia mampu untuk membuat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Benda
http://id.wikipedia.org/wiki/Suara
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://wapedia.mobi/id/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Berburu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertani&action=edit&redlink=1
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instrumen yang lebih kompleks. Sebagai contoh, batangan kayu sederhana 

dilubangi agar menghasilkan bunyi dalam intonasi yang lebih panjang (sebagai 

contoh: bedug, gendang), dan beberapa instrumen tersebut selanjutnya 

dikombinasikan untuk menghasilkan ragam suara yang berbeda. 

Instrumen perkusi diklasifikasikan ke dalam bermacam-macam kriteria, 

kadang-kadang bergantung pada konstruksinya, adat istiadat/tradisi, fungsi dalam 

teori musik dan orkestra, atau kelaziman dengan pengetahuan umum yang ada. 

2.6  Perkusi menggunakan bahan bekas/sampah 

Sebenarnya semua benda bisa dijadikan  alat musik. Macam-macam alat 

perkusi barang bekas ini antara lain berasal dari peralatan rumah tangga seperti 

panci, wajan, gelas, galon air minum, maupun ember plastik. Karena merupakan 

barang bekas, berarti yang digunakan adalah peralatan yang sudah pernah terpakai 

dan sudah berubah fungsi. Tapi tidak semua perkusi barang bekas ini kondisinya 

rusak. Tidak hanya dari peralatan rumah tangga saja, tapi juga dari bahan 

bangunan seperti kaleng bekas cat rumah, paralon atau drum bekas aspal jalan. 

Untuk menyetel nada perkusi barang bekas ini juga unik. Biasanya alat 

perkusi barang bekas ini diberi tambahan seperti tempelan lakban di sekeliling 

peralatan agar nada yang terbentuk lebih nyaring. Atau untuk memukul peralatan 

perkusi barang bekas digunakan alat tambahan lain seperti stik atau tongkat. 

Sisi keunikan untuk mendapatkan nada atau suara perkusi barang bekas 

yang menarik dan bagus, membutuhkan waktu yang tidak sebentar juga keahlian 

khusus dalam membuatnya. Salah satu cara menyetel nada perkusi barang bekas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bedug
http://id.wikipedia.org/wiki/Gendang
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yaitu dengan menempelkan lakban, kemudian diatur nada yang akan dihasilkan. 

Perkusi barang bekas ini mempunyai banyak manfaat dan berguna antara lain: 

2.5.1 Ramah lingkungan 

Proses memakai perkusi dari barang bekas berarti ikut membantu menjaga 

kelestarian lingkungan dengan menggunakan daur ulang peralatan yang tidak 

terpakai lagi. 

2.5.2 Mengurangi sampah anorganik 

Pemakaian peralatan seperti botol plastik dan kaleng bekas sebagai perkusi 

barang bekas dapat membantu mengurangi banyaknya sampah anorganik yang 

tidak dapat diurai. (http://promosinet.com/hiburan/musik/2924-alat-musik-perkusi-dari-

barang bekas.html. Kini mulai banyak kelompok pemusik pemula yang 

menggunakan perkusi barang bekas sebagai alat musiknya. Beberapa diantaranya 

bahkan sudah mulai dikenal dalam masyarakat. Salah satunya adalah grup musik 

perkusi PSH ( PAGUYUBAN SYUNG HORE ) di gedung TBRS SEMARANG 

yang mulai merambah ranah musik Indonesia dengan perkusi barang bekasnya. 

Entah disadari atau tidak, Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa 

yang tersebar di kepulauan di Indonesia, memiliki macam-macam budaya yang 

berimbas pada macam-macam alat musik sebagai identitas budaya setempat. 

Namun jika dicermati, akar budaya lebih khususnya akar musik yang ada di suku-

suku bangsa di Indonesia ini, mempunyai sifat yang sama. Yaitu bersifat perkusif, 

maksudnya, keseluruhan musik hasil budaya suku bangsa tesebut adalah musik 

perkusi. 

http://promosinet.com/hiburan/musik/2924-alat-musik-perkusi-dari-barang%20bekas.html
http://promosinet.com/hiburan/musik/2924-alat-musik-perkusi-dari-barang%20bekas.html
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Perkusif dalam hal ini bisa dilihat dari jenis instrument yang dimiliki oleh 

masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Misal, Suku Jawa yang 

memiliki alat musik gamelan, mayoritas instrument yang termasuk di dalam 

seperangkat gamelan adalah instrument perkusi (instrument pukul). Suku Sunda 

pun demikian, hampir sama dengan Suku Jawa. Gamelan Bali yang dimiliki oleh 

masyarakat Pulau Bali, juga memiliki gamelan yang 90% instrument-nya adalah 

instrument perkusi. 

2.7  Alat – Alat Musik Perkusi 

Contoh beberapa instrumen musik yang tergolong dalam alat musik perkusi 

bernada dan tak bernada. Contoh alat musik bernada yaitu, Marimba, Gambang, 

Saron, Calung, Angklung, Kolintang, dan Kenong. Di antara instrumen-instrumen 

perkusi yang tidak bernada ialah bass drum; the side drum; the tenor drum; 

tamborine and castanets; the triangle, cymbals, dan gong. 

2.7.1 Alat musik perkusi bernada 

Perkusi yang bernada umumnya memiliki bilah-bilah yang tersusun sesuai 

dengan prinsip keyboard. Sehubungan dengan itu beberapa dari jenis ini dapat 

memainkan melodi-melodi standar, nadanada interval harmonis yang dibunyikan 

secara serentak. Bunyi dihasilkan dengan cara memukulkan tongkat pad abilah-

bilah yang tersedia. (Jilid 2, Moh. Muttaqin, dkk, seni musik klasik untuk sekolah 

menengan kejuruan, halaman 276). 

2.7.1.1 Marimba (Bernada) 

Marimba memiliki dua deret bilah-bilah yang berukuran paling besar 

dibandingkan dengan instrumen lain dari jenis ini. Deret bilah yang letaknya dekat 
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dengan pemain terletak lebih rendah dari deret yang lainnya. Deret bawah bernada 

diatonis sementara deret atasnya adalah untuk nada-nada kromatis seperti tuts 

hitam pada piano (lihat gambar di atas). Sementara bilah-bilah marimba terbuat 

dari kayu pilihan, billah-bilah instrumen lain yang mengacu ke keyboard piano, 

terbuat dari logam. 

Instrumen ini dimainkan dalam posisi tegak sehingga bilah-bilahnya 

cenderung menyamping, sambil dipegang bagian belakangnya oleh tangan kiri. 

Sementara itu tangan kanan memegang tongkat dan dipukulkan pada bilah-bilah 

tersebut untuk memproduksi nada-nada. Instrumen ini merupakan salah satu 

instrumen pelengkap marching band. (Jilid 2, Moh. Muttaqin, dkk, seni musik 

klasik untuk sekolah menengan kejuruan, halaman 277-278) 

2.7.1.2 Gambang (Bernada) 

Gambang alat musik pukul tradisional (bagian dari perangkat gamelan) yang 

dibuat dari bilah-bilah kayu (16—25 bilah) yang panjang dan besarnya tidak 

sama, dimainkan dengan cara pukul. (http://id.wikipedia.org/wiki/Gambang) 

2.7.1.3 Saron (Bernada)  

Saron Saron (atau disebut juga ricik) adalah salah satu instrumen gamelan 

yang termasuk. keluarga balungan. Dalam satu set gamelan biasanya punya 4 

saron, dan kesemuanya memiliki versi pelog dan slendro. Saron menghasilkan 

nada satu oktaf lebih tinggi daripada demung, dengan ukuran fisik yang lebih 

kecil. Tabuh saron biasanya terbuat dari kayu, dengan bentuk seperti palu. 

Cara menabuhnya ada yang biasa sesuai nada, nada yang imbal, atau 

menabuh bergantian antara saron 1 dan saron 2. Cepat lambatnya dan keras 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gambang
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lemahnya penabuhan tergantung pada komando dari kendang dan jenis 

gendhingnya. Pada gendhing Gangsaran yang menggambarkan kondisi 

peperangan misalnya, ricik ditabuh dengan keras dan cepat. Pada gendhing Gati 

yang bernuansa militer, ricik ditabuh lambat namun keras. Ketika mengiringi lagu 

ditabuh pelan. 

Dalam memainkan saron, tangan kanan memukul wilahan / lembaran logam 

dengan tabuh, lalu tangan kiri memencet wilahan yang dipukul sebelumnya untuk 

menghilangkan dengungan yang tersisa dari pemukulan nada sebelumnya. Teknik 

ini disebut memathet (kata dasar:p at het = pencet). 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Saron) 

2.7.1.4 Calung (Bernada) 

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan prototipe (purwarupa) dari 

angklung. Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan, 

cara menabuh calung adalah dengan memukul batang (wilahan, bilah) dari ruas-

ruas (tabung bambu) yang tersusun menurut titi laras (tangga nada) pentatonik 

(da-mi-na-ti-la). Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi 

wulung (bambu hitam), namun ada pula yang dibuat dari awi temen (bambu yang 

berwarna putih). Pengertian calung selain sebagai alat musik juga melekat dengan 

sebutan seni pertunjukan. Ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yakni 

calung rantay dan calung jinjing. (http://id.wikipedia.org/wiki/Calung) 

2.7.1.5 Angklung (Bernada) 

Angklung adalah alat musik multitonal (bernada ganda) yang secara 

tradisional berkembang dalam masyarakat berbahasa Sunda di Pulau Jawa bagian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Saron
http://id.wikipedia.org/wiki/Calung


 

 

 

20 

barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan 

(bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu) sehingga menghasilkan 

bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, 

baik besar maupun kecil. (http://id.wikipedia.org/wiki/Angklung) 

2.7.1.6 Kolintang (Bernada) 

Kolintang atau kulintangadalah alat musik khas daerah Minahasa, Sulawesi 

Utara. Kolintang dibuat dari kayu lokal yang ringan namun kuat seperti 

telur,bandaran, wenang, kakinik kayu cempaka, dan yang mempunyai konstruksi 

fiber paralel. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kolintang) 

2.6.1.7 Kenong (Bernada) 

Kenong merupakan salah satu alat musik yang menyusun gamelan Jawa. 

Kenong termasuk dalam golongan pencon, yang termasuk di dalamnya juga gong, 

bonang, dan kethuk. bentuk Kenong merupakan unsur instrumen pencon gamelan 

yang paling gemuk, dibandingkan dengan kempul dan gong yang walaupun besar 

namun berbentuk pipih. Kenong ini disusun pada pangkon berupa kayu keras 

yang dialasi dengan tali, sehingga pada saat dipukul kenong tidak akan bergoyang 

ke samping namun dapat bergoyang ke atas bawah, sehingga menghasilkan suara. 

Bentuk kenong yang besar menghasilkan suara yang rendah namun nyaring 

dengan timber yang khas (dalam telinga masyarakat Jawa ditangkap berbunyi 

ning-nong, sehingga dinamakan kenong). Dalam gamelan, suara kenong mengisi 

sela-sela antara kempul. Notasi setiap pencon dari kenong memiliki satu nada, 

yang bervariasi antara 1 (ji) hingga 6 (nem). (http://ms.wikipedia.org/wiki/Kenong) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Angklung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolintang
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2.7.2 Alat musik perkusi tak bernada 

Contoh antara instrumen-instrumen perkusi yang tidak bernada ialah bass 

drum; the side drum; the tenor drum; tamborine and castanets; the triangle, 

cymbals, dan gong. Keluarga instrumen drum atau drum set dimainkan dengan 

cara memukulkan satu atau dua buah tongkat pada membran yang direntangkan 

pada satu atau kedua ujung kelongsong. Sebagaimana keluarga seksi instrumen 

lain drum juga memilki instrumen bas yauitu bass drum. Di samping keluarga 

drum ada alat musik tak bernada lain yang mirip drum, semacam rebana, namun 

berukuran kecil dan lebih tipis. Di seputar papan samping selongsongnya terdapat 

beberapa pasang piringan kecil yang dipasangkan secara longgar sehingga jika 

digerakan akan terdengar bunyi gemerincing. 

Alat tak bernada lain, yang sama sekali berbeda dengan keluarga drum ialah 

castanet. Instrumen ini terdiri dari dua piringan cembung dari lempengan kayu 

yang dihubungkan oleh seutas tali yang dicantolkan pada salah satu jari dan jika 

telapak tangan ditutup maka kedua piringan tersebut akan berbunyi menyerupai 

langkah kuda. Kadang-kadang instrumen ini dimainkan dengan cara bertepuk 

tangan. 

Instrumen ini digunakan dalam seni pertunjukan Spanyol yang disebut 

Flamenco. Flamenco adalah kombinasi dari tiga jenis seni pertun jukan yaitu 

tarian, permainan gitar,  dan nyanyian khas Spanyol. Dalam orkestra instrumen ini 

digunakan dalam karya-karya bernuansa nasional Spanyol seperti pada karya-

karya Manuel de Falla. 
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Jenis perkusi tak bernada yang menghasilkan bunyi nyaring dan mendesing 

ialah triangle, Cymbals dan Gong. Di antaranya yang terjelas ketajaman bunyinya 

ialah Triangle. Instrumen ini biasanya digunakan untuk memainkan pola-pola 

ritmikyang konstant yang kadang-kadangsecara insidental bersama instruimen 

lain untuk efek-efek tertentu. Cymbals yang terdiri dari sepasang piringan logam 

yang besar, bunyinya lebih tumpul dari triangle namun memiliki efek hentakan 

dan pantulan desing yang lebih kuat dan memancar. Sementara itu, gong memiliki 

hentakan dengung dan desing lebih kuat, pancaran gelombang yang pecah, dan 

yang jelas mengejutkan. ((Jilid 2, Moh. Muttaqin, dkk, seni musik klasik untuk 

sekolah menengan kejuruan, halaman 274-276). 

2.8 Musik 

 Musik adalah susunan melodi yang berirama yang dapat membuat otak 

manusia merasakan kenyamanan bila mendengarnya. jaman sekarang musik bisa 

kita dengarkan dimana - mana engan majunya perkembangan teknologi seiring 

dengan pesatnya pengadaan alat - alat pemutar musik yang ada, sepertinya 

manusia di jaman sekarang hampir tak bisa hidup kalau seari saja mereka tak 

mendengarkan musik, begitu dasyatnya pengaruh musik ini bagi manusia. sudah 

sewajarnya bagi kita para penikmat musik ini harus lebih menghargai karya cipta 

musisi yang kita nikmati dengan cara yang baik, mislanya tidak membeli lagu 

bajakan dan menggandakan lagu untuk orang lain.semoga kelak manusia lebih 

bijak menangani sebuah masalah. 

Sebagian besar orang pasti sudah mendengar musik dalam hidupnya. Tanpa 

musik, jiwa seseorang terasa hampa. Terdapat berbagai jenis musik di dunia, 
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mulai jazz, keroncong, dangdut, rock, hingga metal. Setiap orang mempunyai jiwa 

musiknya sendiri, ada yang menyukai keroncong, dan ada juga yang menyukai 

musik rock.  

Dapat mengartikan bahwa musik itu adalah suatu nada berirama yang dapat 

membuat suasana, dan juga suatu pengembangan pikiran yang diciptakan ke 

dalam bentuk seni yaitu seni musik. Seperti kita ketahui bahwa musik terlahir di 

dunia sudah cukup lama sekali. Hingga pada akhirnya banyak juga musisi - musisi 

musik yang terjerumus dalam musik tersebut hingga mereka ikut tenggelam 

menjadi sejarah maupun legenda musik yang tidak bisa terlupakan. 

Musik tidak dapat dianggap remeh di dunia ini. Karena hampir 99,9% 

bahkan 100% diperdengarkan atau didengarkan oleh masyarakat. Di dalam 

kehidupan keseharian, musik juga mempunyai peranan yang ―cukup‖ penting. 

Pernahkah kalian mendegarkan suatu musik dan pada saat itu juga kalian teringat 

sesuatu akan hal yang pernah kalian lakukan beberapa saat yang lalu? Dari 

beberapa orang yang aku kenal hampir rata - rata dapat merasakan hal tersebut. 

Ntah kenapa bisa terjadi kita pun sulit mengerti dengan hal seperti ini. Seakan 

musik selain membuat suasana juga dapat menjadi daya pengingat kita terhadap 

suatu hal yang jarang kita pikirkan. Dari situ kita bisa berpikir bahwa musik 

seakan menjadi bagian roh di dalam tubuh dan otak di setiap manusia untuk 

memberikan kesan di dalam kehidupan. Musik seakan tidak ada habisnya dan 

tidak akan mati begitu saja. Musik akan selalu berkembang mengikuti zaman dan 

juga perkembangan teknologi. Dan itu semua sudah terbukti dengan banyaknya 
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warna - warna musik yang bermunculan di dunia. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Musik). 

2.9  Irama 

Irama adalah suatu urutan rangkaian gerak yang terbentuk dari suatu 

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

pendeknya, membentuk pola irama bergerak menurut pulsa dalam ayunan birama 

(Jamalus, 1982: 58). Irama dapat juga diartikan bunyi atau kelompok bunyi 

dengan bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada 

not. Irama dapat pula diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya 

nada dan tergantung pada nilai titinada (Jamalus, 1988: 8). 

Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan 

bermacam-macam panjang pendeknya, digunakan dengan notasi irama dengan 

bentuk dan nilai tertentu, dan untuk tekanan atau aksen dalam not diperlukan 

tanda birama. (http://id.wikipedia.org/wiki/Irama). 

2.10  Tempo  

Menurut Jamalus (1988:40), Tempo adalah kecepatan dalam memainkan 

lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan lagu tersebut. Tempo adalah 

cepat lambatnya gerak pulsa dalam lagu. Tempo lebih tepat dipandang seperti 

sebuah ayunan yang kadang bergerak dengan cepat kadang juga bergerak agak 

lambat. Dengan kata lain tempo tidak tetap mutlak (mati), melainkan dapat 

berubah-ubah dalam rentang tertentu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo). 
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2.11 Bentuk Atau Struktur Lagu 

Bentuk atau struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur 

musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna 

(Jamalus, 1988: 9). Dengan demikian musik dapat diartikan sebagai tempat 

manusia mencurahkan perasaan hatinya yang tidak dapat dilaksanakan dengan 

perantara satu kesenian lain (Prier, 1955: 6). Untuk memahami musik orang harus 

mampu menginterpretasikan musik tersebut. 

Limantara (1990: 2) juga mendefinisikan musik sebagai salah satu seni 

abstrak yang berbentuk suara dan terdiri dari unsur-unsur ritme, melodi, harmoni 

serta timbre. Cabang seni tidak akan dapat diapresiasikan tanpa bantuan 

permomance, rekaan atau melodi lain sehingga dapat didengar atau dapat 

dinikmati. Yang dimaksud dengan ritme adalah hitungan metrik sederhana atau 

berganda, yang menjadi pola dasar gerakan melodi, sedangkan yang dimaksud 

dengan melodi adalah rangkaian nada berbeda satu sama lain dari tinggi rendah 

dan panjang nada suara yang membentuk motif dan kalimat musik. Sedangkan 

harmoni adalah keselarasan bunyi, timbre adalah warna dari suatu bunyi dan ini 

tergantung dari materi suara. 

Dari beberapa kupasan pengertian musik di atas, dapat disimpulkan bahwa, 

musik adalah suara atau bunyi-bunyian yang dapat memuaskan seseorang baik 

diri seniman maupun bagi diri penghayat atau penikmat musik sehingga 

terjalinlah hubungan timbal balik diantara keduanya. Musik juga mengungkapkan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik seperti irama, melodi, harmoni, 
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bentuk atau struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan serta dapat 

menimbulkan perasaan puas bagi penyanyi maupun penikmatnya. 

2.12 Keterampilan 

Suatu kegiatan memerlukan sebuah keterampilan khusus. Keterampilan itu 

dapat diperoleh dari kebiasaan melakukan aktivitas yang sama dan juga dari bakat 

yang sudah mendasar pada diri seseorang. Menurut Muttaqin (2008), 

keterampilan adalah salah satu cara untuk memperoleh kompetensi cekat, cepat, 

dan tepat dalam menghadapi permasalahan belajar. Perilaku terampil ini 

dibutuhkan dalam keterampilan hidup manusia di masyarakat. Apabila seseorang 

tidak mempunyai suatu keterampilan, maka jarang sekali ada suatu lembaga yang 

membutuhkan jasanya. Keterampilan yang diajarkan di sekolah pun beraneka 

ragam. Ada keterampilan memasak, melukis, membuat kerajinan, bermusik, 

menjahit dan lain sebagainya. Salah satu keterampilan yang dapat dijadikan 

sebagai pegangan hidup seseorang adalah keterampilan bermusik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu lebih banyak mementingkan segi proses 

dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang 

diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong, 1988:7) 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1993:3) bahwa 

penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau perilaku informan yang 

diamati. 

3.2 Sasaran dan Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, maka sasaran 

penelitian ini adalah pemanfaatan sampah kerasuntuk alat musik perkusi bagi grup 

perkusi PSH (PAGUYUBAN SYUNG HORE) di Gedung TBRS Semarang. 

Lokasi penelitian ini di Gedung TBRS Semarang. Peneliti memilih lokasi ini 

dikarenakan ada kelompok orang yang memainkan perkusi beralatkan sampah 

keras. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Teknik Observasi 

Menurut Yaung dalam Walgito (199: 34) observasi suatu tekhnik penelitian 

yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat 

indra sebagai alat bantu untuk mengungkapkan secara langsung. Tekhnik 
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Observasi ini dilakukan secara langsung pada waktu proses latihan dan proses 

pementasan perkusi di gedung TBRS Semarang. Pada proses observasi ini, 

penulis mengamati tentang tekhnik permainan perkusi yang benar. Musik perkusi 

grup PSH hanya menggunakan aransemen musik yang sederhana. 

3.3.2 Teknik Wawancara 

Bentuk wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. 

Wawancara berencana adalah wawancara yang telah dipersiapkan atau suatu 

wawancara yang telah disusun dalam suatu pertanyaan kepada responden. 

Sedangkan wawancara tidak berencana adalah wawancara yang tidak ada 

persiapan sebelumnya, jadi bersifat spontanitas ( Koentjara Ningrat, 1991: 138 ). 

Untuk memperoleh data dari penelitian ini dilakukan wawancara dengan 

Tanya jawab dan catatan kecil agar informasi yang didapat terkumpul semua, 

wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat langsung dengan grup 

perkusi diantaranya dengan pemain, pelatih, penonton  yang dapat memberi 

informasi perkusi PSH di TBRS Semarang. 

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yaitu tentang bagaimana 

sampah dapat dijadikan alat musik perkusi? Bagaimana tekhnik perakitannya? 

Dan bagaimana hasil ahirnya, apakah memuaskan penikmat atau tidak? 

3.3.3 Teknik Dokumentasi 

Dijelaskan Moleong (2001: 161), bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis 

atau film yang dapat di gunakan dalam penelitian sebagai sumber data di 

manfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahan untuk meramalkan. 
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Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa  

gambar-gambar atau foto-foto pada waktu penelitian berlangsung dan dijadikan 

sebagai bukti otentik yang dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang 

resmi dengan penelitian (Sutopo, 1996:63) 

Menurut Arikunto (1993:234) Teknik Dokumentasi adalah metode atau cara 

yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan penting, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat 

agenda dan sebagainya. Mengacu pada hal diatas peneliti akan meneliti benda-

benda seperti buku-buku, majalah, tata tertib, foto-foto pada saat latihan , sebagai 

bukti otentik peneliti menggunakan kamera untuk mengambil data yang 

diperlukan secukupnya. Selain itu peneliti menggunakan catatan-catatan sehingga 

data yang di kumpulkan akan lebih lengkap. 

Hasil dari beberapa data dokumentasi yang ada kemudian diolah atau 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjadi data yang dapat mendukung 

dan melengkapi data yang diperoleh dari metode observasi dan wawancara. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah poses penyusunan dalam mengkategorikan data, 

mencari pola dengan maksud memahami maknanya, (Moleong, 1995 : 4). Dalam 

penelitian ini data yang diperoleh bersifat kualitatif. Oleh karena itu analisis yang 

diperlukan adalah sesuai dengan data kualitatif, yaitu analisis deskriptif kualitatif. 

Menurut (Meleong, 1994 : 6) tekhnik analisis  deskriptif kualitatif yaitu 

suatu tekhnik analisis yang dilakukan untuk memberi gambaran-gambaran 
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penyajian laporan penelitian dengan data yang berupa kata-kata, gambar bukan 

merupakan angka-angka. 

Proses analisis data didapatkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, 

dan angket selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Pada 

saat proses awal data, terdapat tiga unsur awal yang menjadi alur kegiatan 

menganalisis. Adapun ketiga unsur tersebut ialah: reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, peneliti mengadakan proses 

reduksi data. Kemudian data-data tersebut diklarifikasikan ( dikelompokkan ) 

sesuai dengan permasalahan untuk kemudian dideskripsikan, diasumsi dan 

disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi, langkah terakhir dari analisis data 

dalam penelitian ini adalah verifikasi yang merupakan tinjauan ulang terhadap 

catatan-catatan lapangan sebelum diadakan penarikan kesimpulan. 

Reduksi data mengandung arti sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. Proses tersebut berlangsung secara terus 

menerus selama proses yang berorientasi kualitatif berlangsung. Adapun alur 

dalam reduksi data yaitu menetapkan kerangka konseptual wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian, dan penelaahan pengumpulan data. Menurut (Milnes dan 

Huberman, 1992:16) dalam alur pengumpulan data, langkah yang ditempuh 

adalah membuat rangka, mengkode, menebar sari tema, membuat gugus, dan 

menulis memo. 
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3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan ( Trustworthiness ) data diperlihatkan  teknik 

pemeriksaan. Lincoln dan Guba dalam ( Willian, 1995 ) menyarankan empat 

macam standar atau kriteria keabsahan data kualitatif yaitu : (1) Derajat 

kepercayaan ( Credibilitas ); (2) Keteralian ( Transferability ); (3) Ketergantungan 

( Deberdebility ); (4) Kepastian ( Confirmasility ). 

Kriteria derajat kepercayaan menuju suatu penelitian kualitatif agar dapat 

dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat dibuktikan oleh orang-orang yang 

menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. 

Terdapat 7 ( Tujuh ) teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memastikan 

derajat kepercayaan dari data kualitatif yang diperoleh yaitu: (1) Perpanjangan 

keikutsertaan ( prolonged engagement ); (2) Ketekunan pengamat ( persisteur 

observation ); (3) Triangulasi; (4) Pemeriksaan sejawat ( peerdebri efing ); (5) 

Analisis kasus negatif; (6) Pengecekan kecukupan referensi ( refencial eduquacy 

checks ); (7) Pengecekan anggota ( member cheking ). 

Dari ketujuh tekhnik tersebut di atas salah satunya adalah triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah verifikasi penemuan melalui 

informasi dari berbagai sumber, menggunakan metode pengumpulan data. 

Triangulasi dapat digunakan dengan tiga macam cara yaitu:  

1. Triangulasi Sumber 

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan adanya 

informasi. 
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2. Triangulasi Metode 

Yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Triangulasi Data 

Peneliti menggunakan beberapa sumber buku sebagai acuan teoritis. Dengan 

memakai teori dari berbagai sumber maka peneliti dapat membuat kesimpulan dan 

mengadakan beberapa teori dengan didukung data-data yang telah didapatkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis Kota Semarang 

Posisi geografi Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, 

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

Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km2. Letak geografi 

Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan Jawa Tengah dan merupakan 

simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah 

kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan 

koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan 

dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan 

Jawa Tengah, Semarang sangat berperan, terutama dengan adanya pelabuhan, 

jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang 

merupakan potensi bagi simpul transport Regional Jawa Tengah dan kota transit 

Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan 

hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional 

bagian tengah. Untuk menunjang perkembangan kegiatan tersebut maka sejak 

tanggal 19 Juni 1976 Kota Semarang telah diperluas sampai wilayah Mijen. 

Gunungpati, Genuk, dan tugu.  

Semakin berkembang dan majunya suatu kota, semakin banyaknya 

problem yang ada. Sepertihalnya sampah di kota Semarang. Dinas Kebersihan dan 

33 

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Demak&action=edit&redlink=1
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Pertamanan (DKP) Kota Semarang mencatat jumlah sampah di Kota Semarang 

mencapai 800 hingga 1.000 kubik per hari. Data tersebut disampaikan Kepala 

DKP Kota Semarang Rudyatmoko, dalam acara kerja bakti, Jumat (7/6/2013) 

pagi, yang dilaksanakan di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara 

yang juga dilakukan serentak di 16 kecamatan se-Kota Semarang. 

4.1.2 Grup perkusi sampah yang ada di Semarang 

Cooperland adalah salah satu kelompok musik perkusi di kota Semarang. 

Beranggotakan dari beberapa personil yang tidak tetap. Kelompok ini 

mengunakan barang-barang bekas sebagai instrumen inti. Permainan mereka 

merupakan bentuk kolaborasi antara pola ritmis marching band dan pola imbal 

Gamelan. 

Cooperland merupakan salah satu kelompok musik perkusi di kota 

Semarang. Kelompok ini terbentuk pada akhir tahun 2004, tepatnya pada tanggal 

27 bulan September. Ide pertama pembentukkan kelompok ini berasal dari salah 

satu personil Cooperland yaitu Nurul, yang pada saat itu mengambil tema musik 

kontemporer dan memilih nama ―Nafas‖. Karena menurut Nurul aliran musik 

kontemporer ini masih jarang di kota Semarang dan kata nafas berarti ―hidup‖. 

Namun setelah berjalan tiga bulan, kelompok musik ini mengganti aliran ke 

perkusi sampah dan namanya menjadi Cooperland. 

4.1.3 Sejarah berdirinya PSH (Paguyuban Sayung Hore) Semarang 

Sekelompok anak muda yang berasal dari daerah Sayung, kota Demak, yang 

bertemu di kota Semarang sedang menjalankan pendidikan/kuliah, sedih melihat 

Kotanya dipenuhi dengan sampah, namun apadaya mereka tak mampu berbuat 
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lebih untuk ikut serta menangani permasalahan pemerintah tentang sampah. 

Namun, dengan hobi dan kesenangan yang sama, yaitu bermain musik perkusi, 

ahirnya merekapun mengekspresikan musikalitasnya dalam bentuk grup perkusi 

yang menggunakan peralatan seadanya, yaitu sampah atau barang-barang yang 

sudah tidak terpakai. Seperti ember bekas, panci bekas, dan lain - lain. Dengan 

sedikit tujuan untuk menyadarkan masyarakat, bahwa sampah tidak semuanya 

tidak berguna.  

PSH (Paguyuban Sayung Hore), paguyuban yaitu organisasi/kelompok 

orang yang lebih dari 1, yang mempunyai kegiatan di dalamnya. Sayung yaitu 

diambil dari nama desa asal mereka, yaitu desa sayung kota Demak. Hore yaitu 

ungkapan keceriaan yang selalu ada dalam teriakan – teriakan di dalam musik 

perkusi PSH. Paguyuban Sayung Hore singkatnya PSH yaitu kelompok perkusi 

yang dibentuk  sejak 15 agustus 2008 di Semarang, yang didirikan oleh Sandi Ari 

Wibowo warga Tegal Sari Raya No.42 Semarang. Pada tanggal 1 desember 2008, 

PSH resmi menjadi sebuah kelompok musik perkusi. Peresmian ini dilakukan 

karena PSH ingin menjadi sebuah perkumpulan yang serius dan benar-benar fokus 

pada aliran yang mereka mainkan.  

Mereka mulai latihan rutin di TBRS setiap hari jumat pukul 15.00 WBI, 

Latihan dilakukan dengan santai tetapi serius. Pada dasarnya personil PSH sudah 

memiliki keahlian memainkan alat musik Drum, sehingga pada saat latihan 

mereka hanya mengompakan materi yang akan dipentaskan. Dengan berjalannya 

latian demi latian, dari sanalah mereka mulai meramaikan industri musik 

Semarang, mulai banyak tanggapan untuk manggung disejumlah tempat. Pentas 



 

 

 

36 

yang sering kali mereka tampilkan sangat memukau penikmat musik, mulai 

dikenal banyak orang karena menggunakan alat musik yang berbeda dari grup 

perkusi lainnya, dan sedikit tujuan tentang pemanfaatan sampah itu sendiri dapat 

tersampaikan bahwa sampah tidak hanya merugikan namun dapat bermanfaat, 

yang salah satu manfaatnya dapat dijadikan sebagai alat musik. 

4.1.4 Keanggotaan Paguyuban Syung Hore 

Personil Paguyuban Syung Hore pada hingga saat ini berjumlah 8 orang. 

Berikut nama para anggota kelompok Paguyuban Syung Hore : (1) Sandi Ari 

Wibowo sebagai leader/ketua; (2) Rio Prasetyo (bendahara); (3) Rudi (anggota); 

(4) Muhhamad taufik (anggota); (5) Pandu (anggota); (6) Doni kaper (anggota); 

(7) Ardi (anggota); (8) Maulana Syarif .H (anggota). 

Tugas leader adalah menyiapkan materi dan menjelaskan materi apa saja 

yang akan merka mainkan, tidak hanya leader yang berhak menentukan materi, 

anggotapun berhak memberikan masukan tentang materi atau gerakan untuk 

pentas. Bendaharan PSH bertugas mencatat pengeluarn dan pemasukan setelah 

pentas, dan juga mengumpulkan iuran mingguan, untuk membuat kostum agar 

lebih kompak dilihat di atas panggung. 

4.1.5 Penggunaan Perkusi di Paguyuban Syung Hore 

Perkusi adalah alat musik yang cara memainkannya dengan dipukul, dan 

sumber suaranya berasal dari badan atau bagian alat itu sendiri. Pada umumnya 

alat musik ini berbentuk seperti tong, sehingga bagian alat yang beruang berperan 

sebagai lubang resonansinya. Tongkat kecil berukuran ± 40cm sebagai alat 

pukulnya, yang biasa disebut dengan stick. 
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Alat musik perkusi dalam penggunaan dan cara memainkan tidak hanya 

sekedar dipukul, namun memiliki pola-pola tertentu. Hal ini bertujuan agar suara 

yang terdengar dapat dirasakan dan memiliki keharmonisan sesuai apa yang 

dijelaskan dalam unsur musik. Berikut macam-macam pola pukulan dari musik 

perkusi. 

1. Pola Pukulan 

Pola berarti bentuk tetap, struktur, atau system. Pukulan berarti pola 

permainan yang dimainkan dengan cara dipukul. Dari masing-masing pengertian 

pola dan pukulan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pukulan adalah bentuk, 

struktur tertentu yang dimainkan secara dipukul, sesuai dengan objek yang 

diinginkan sehingga menimbulkan suara.  

2. Stroking (Cara pukul) 

Pada dasarnya dalam bermain drum atau perkusi ada 5 tehnik dasar. Kelima 

tehnik tersebut adalah : 

a. Single Stroke adalah tehnik memukul dengan tiap tangan masing-masing satu 

kali ketukan. 

Contoh : L R L R L R  

Cara pukulan ini apabila diterapkan akan membentuk pukulan yang 

berganti antara tangan kanan dan tangan kiri, yang masing-masing dipukul 

sekali. Bentuk permainannya dicantumkan dalam notasi sebagai berikut : 
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b. Double Stroke adalah tehnik memukul dengan tiap tangan masing-masing dua 

kali ketukan. 

Contoh : LL RR LL RR 

Cara pukulan ini apabila diterapkan akan membentuk pukulan yang 

berganti antara tangan kanan dan tangan kiri, yang masing-masing dipukul 

duakali. Bentuk permainannya dicantumkan dalam notasi sebagai berikut : 

 

c. Triple Stroke adalah memukul dengan tiap tangan masing-masing tiga kali 

ketukan. 

Contoh : LLL RRR LLL RRR 

Cara pukulan ini jarang sekali diterapkan pada grup musik perkusi PSH, 

karena dirasa cukup sulit untuk dimainkan, dan sulit diterapkan untuk karakter 

masing-masing alat musik sampah. 

d. Triplet  adalah tehnik memukul menyilangkan pola ketukan pada masing-

masing tangan. 

Contoh LRL RLR LRL RLR 

Cara pukulan ini apabila diterapkan akan membentuk pukulan yang 

berganti antara tangan kanan dan tangan kiri, yang masing-masing dipukul 

satukali, tetapi pada pukulan pertama memiliki aksen pukulan, aksen ada 

disetiap tigakali pukulan.  
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e. Paradiddle adalah tehnik memukul dengan mengacak pola ketukan, dan 

biasanya oleh para drummer disebut dengan istilah ―ngeroll‖ 

Contoh : LRR RLL RRL RLR LRL RRLL LLRR 

Paradiddle 

R L R R L R L L 

Paradiddle-diddle 

R L R R L L 

Triplet/rough 

R R L R R L atau L L R L L R 

Keterangan : R (right/tangan kanan) 

      L (Left/tangan kiri) 

Pada grup musik perkusi PSH menggunakan tehnik Single Stroke, double 

stroke, dan triplet. Semua tehnik ini digunakan, dengan cara bermain sahut-

sahutan, saling mengisi kekosongan. Yang paling sering mereka gunakan yaitu 

tehnik single stroke dan double stroke, karena tehnik paling mudah diantara tehnik 

lainnya. 

4.2 Pemanfaatan Sampah Keras Pada Grup Musik Perkusi PSH Dewan 

Kesenian Semarang  

Kreatifitas grup musik Perkusi PSH membuat alat-alat musik yang berasal 

dari sampah (limbah) ini diawali dengan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. 

Kepeduliannya terhadap lingkungan itu dia tuangkan dengan mendaur ulang 

sendiri sampah-sampah yang ada yang kemudian dijadikan alat musik. 

Sebenarnya semua benda bisa dijadikan  alat musik. Macam-macam barang 

bekas yang dimanfaatkan oleh grup musik Perkusi PSH sebagai alat perkusi 

berasal dari peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, gelas, galon air minum, 
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maupun ember plastik. Tidak hanya dari peralatan rumah tangga saja, tapi juga 

dari bahan bangunan seperti kaleng bekas cat rumah, paralon atau drum bekas 

aspal jalan. 

Perkusi yang dimanfaatkan oleh grup musik Perkusi PSH dari barang bekas 

umumnya dari peralatan rumah tangga. Karena merupakan barang bekas, berarti 

yang digunakan adalah peralatan yang sudah pernah terpakai dan sudah berubah 

fungsi. Namun demikian tidak semua perkusi berasal dari barang bekas yang  

 

Gambar 4.1 

Instrumen dari Barang Bekas (Sampah)  

 

Drum kaleng berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan minyak/air. Pada 

musik perkusi sampah, drum kaleng ini berubah fungsi menjadi alat musik perkusi 

yang sama fungsinya dengan bass drum. 
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Gambar 4.2 

Panggung Pertunjukan Outdoor Grup Musik (PSH) Menggunakan 

Instrumen Yang Berasal Dari Sampah 

 

Gambar diatas menggambarkan tentang pementasan grup musik PSH yang 

menggunakan alat musik perkusi sampah, seperti ember plastik, ember kaleng 

bekas tempat cat, panci, dan botol kaca. 

Untuk mendapatkan nada atau suara perkusi barang bekas yang menarik dan 

bagus, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar juga keahlian khusus dalam 

membuatnya. Salah satu cara menyetel nada perkusi barang bekas yaitu dengan 

menempelkan lakban, kemudian diatur nada yang akan dihasilkan. 

Perkusi barang bekas ini mempunyai banyak manfaat dan berguna antara lain: 

(1) Ramah lingkungan 

Memakai perkusi dari barang bekas berarti ikut membantu menjaga 

kelestarian lingkungan dengan menggunakan daur ulang peralatan yang tidak 

terpakai lagi. 
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(2) Mengurangi sampah anorganik 

Pemakaian peralatan seperti botol plastik dan kaleng bekas sebagai perkusi 

barang bekas dapat membantu mengurangi banyaknya sampah anorganik yang 

tidak dapat diurai. Kini mulai banyak kelompok pemusik pemula yang 

menggunakan perkusi barang bekas sebagai alat musiknya. Beberapa diantaranya 

bahkan sudah mulai dikenal dalam masyarakat. Salah satunya adalah Tataloe 

Perkusi yang mulai merambah ranah musik Indonesia dengan perkusi barang 

bekasnya. 

Beberapa instrumen musik perkusi yang dimiliki oleh grup musik Perkusi 

PSH yang berasal dari barang bekas diantaranya: 

1. Ember plastik bekas 

Gambar 4.3 

Ember plastik bekas Group Musik (PSH) 

Dengan stand menggunakan kayu 

 

Ember (dari bahasa Belanda emmer) ialah sebuah alat kedap air 

berbentuk silinder maupun terpotong kedap air dan vertikal, dengan bagian atas 

terbuka dan bagian bawah yang datar, biasanya dilengkapi dengan timbaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Silinder
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potongan_(geometri)&action=edit&redlink=1
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berbentuk setengah lingkaran. Pada grup PSH, ember bekas dimanfaatkan sebagai 

alat musik perkusi, bunyinya tidak terlalu nyaring karna terbuat dari plastik, pada 

grup PSH, ember plastik bekas ini difungsikan sepertihalnya tom-tom pada drum. 

2. Ember kaleng bekas 

Gambar 4.4 

Ember kaleng bekas Group Musik (PSH) 

 

Pada grup PSH, ember kaleng bekas ini dimanfaatkan sebagai alat musik 

perkusi sepertihalnya ―snare drum‖, namun tidak dilengkapi dengan beberapa 

baris tali senar (terbuat dari kabel baja, atau plastik), bunyinya sangat nyaring 

karna terbuat dari kaleng atau seng, pada grup PSH, ember kaleng bekas inisangat 

dominan pada setiap lagu - lagunya. 
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3. Botol air beling bekas 

Gambar 4.5 

Botol air beling bekas Group Musik (PSH) 

Botol air beling adalah wadah untuk menampung air (khususnya air minum) 

yang kebanyakan berbentuk lonjong dan memanjang terbuat dari beling atau kaca. 

Pada grup PSH, botol air beling bekas ini disulap menjadi alat musik perkusi 

belira, namun pada alat musik perkusi ini tidak bernada seperti belira. 

Beberapa instrumen musik perkusi yang dimiliki oleh grup musik Perkusi 

PSH yang tidak berasal dari barang bekas dan hanya digunakan untuk pelengkap 

saja diantaranya: 

1. Djembe 

Djembe adalah satu di antara sekian banyak alat musik perkusi ritmik yang 

populer di masa kini. Djembe dimainkan lintas-kalangan, anak-anak hingga 

dewasa. Bahkan, kini juga dikreasi sebagai kerajinan/souvenir dalam banyak 

ukuran dan motif, sebagian produknya berkualitas ekspor. Djembe merupakan 
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sebuah kayu yang berbentuk gelas dan ditutup oleh kulit yang diikat dengan tali 

untuk mengencangkannya. 

 
Gambar 4.6 

Djembe 

 

Salah satu yang unik dari jimbe adalah dalam pola-pola ritme 

permainannya, ada yang konstan, ada yang ditabuh hingga bergemuruh, berbunyi 

tajam, bahkan dapat berbunyi sangat treble dan gaduh yang seolah-olah dapat 

membangkitkan energi spiritual dari ritual-ritual primitif masa lalu. 

2. Tamborin 

 

Gambar 4.9 

Tamborin 
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Istilah tamborin sendiri menunjuk kepada sejenis alat musik perkusi 

berbentuk drum kecil yang pada sekeliling pinggirannya dikelilingi logam-logam 

kecil berbentuk lingkaran. Biasanya, pemain tamborin memegang alat ini 

menggunakan satu tangan, sementara tangan yang satunya  digunakan untuk 

memukul pada bagian selaput yang terbuat dari kulit binatang  atau plastik 

mengkilat, sehingga menimbulkan efek bunyi ketukan dan gemerincing. 

Tamborin merupakan salah satu alat musik yang begitu dangkal "tubuh"-nya 

sehingga tidak dapat bertindak sebagai resonator suara, atau dikenal dengan istilah 

frame drum.  

Sandy Ari Wibowo (23), seorang pemimpin group musik perkusi 

Paguyuban Sayung Hore (PSH) Semarang mengatakan bahwa pertunjukan musik 

perkusi Paguyuban Sayung Hore (PSH) dipertunjukan dengan panggung yang 

sederhana, dengan menggunakan tata suara dan tata cahaya yang 

sederhan/seadanya pula sesuai dengan tema acara atau sesuai dengan tim 

penyelenggara yang menyediakan tempat. 
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Berikut adalah pola ritmis yang biasa dimainkan group musik perkusi 

Paguyuban Sayung Hore (PSH) : 

1. Pola ritmis imbal 

 

2. dangdut 
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3. disko 

 

Keterangan : Tak (Suara pukulan yang berasal dari ember kaleng) 

      Dug (Suara pukulan yang berasal dari ember plastik) 

      Ting (Suara pukulan yang berasal dari botol kaca) 
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4.3 Aransemen musik grup perkusi PSH 

(1) Bagian satu 

 

Bagian awal lagu yaitu pembuka. Tema bagian awal ini, seperti 

memperkenalkan alat musik mereka yang terbuat dari sampah, dari alat musik 

satu ke alat musik lainnya. Pada bagian pembuka, PSH memberikesan ketidak 

teraturannya lingkungan alam di sekitar kita, yang dipenuhi akan sampah. Alat 

musik yang dipukul bergantian satu demi satu menggambarkan kegelisahan dalam 

musik pembuka ini. 

(2) Bagian dua 
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Menceritakan tentang pinggiran kota. Seperti yang biasa terlihat di tiap kota, 

pasti banyaknya sampah yang menumpuk adalah di pinggiran kota. PSH 

mengambil pola ritmis dangdut karena, pada umumnya musik dangdut menurut 

PSH adalah musik kalangan bawah, seperti musik pinggiran kota. dengan 

demikian, diusunglah tema dangdut pada bagian kedua pada musik perkusi PSH 

yang berjudul SAMPAH. 

(3) Bagian tiga 

 

Bagian ini menceritakan tentang kegelisahan kota akan sampah. Sampah 

yang semakin hari semakin menumpuk, semua orang, pabrik, sekolahan, 

perkantoran, semua menghasilkan sampah, baik organik ataupun nonorganik. 

Kegelisahan akan sampah yang menjadi sarang penyakit, sampah yang akan 

mengundang banjir, sampah yang semakin memperburuk kota. 
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(4) Bagian empat 

 

Bagian ini adalah bagian penutup, yang berpola ritmis disko. Menceritakan 

sedikit kegembiraan akan pedulinya sebagian masyarakat, organisasi, atau 

kelompok seni yang ikut melestarikan lingkungan dengan cara mendaur ulang 

sampah, atau menggunakan sampah sebagai media berkreatifitas. Dan dengan 

penuh harapan, akan tumbuhnya generasi-generasi muda lainnya, yang peduli 

akan lingkungan, minimal dilingkungannya sendiri. 

Sampai saat ini, sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap 

penanganan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan sampah, kelompok group 

musik perkusi Paguyuban Sayung Hore (PSH) berkomitmen menggunakan 

sampah-sampah berbahan keras/padat sebagai alat pendukung instrumen perkusi 

yang dimainkan. Disamping itu, pemanfaatan sampah juga dimaksudkan agar 

masyarakat khususnya penikmat kelompok group musik perkusi Paguyuban 

Sayung Hore (PSH) menyadari bahwa untuk menyelamatkan generasi yang akan 

datang dibutuhkan kepedulian dari semua pihak dimulai dengan melakukan hal-

hal yang kreatif.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa  pemanfatan sampah keras pada musik perkusi di grup musik perkusi PSH 

(PAGUYUBAN SAYUNG HORE) dewan kesenian Semarang di gedung TBRS 

Semarang dilakukan sebagai rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. 

Kepeduliannya terhadap lingkungan itu dia tuangkan dengan mendaur ulang 

sendiri sampah-sampah yang ada yang kemudian dijadikan alat musik. Jenis 

sampah atau barang bekas yang dimanfaatkan oleh grup musik Perkusi PSH 

sebagai alat perkusi berasal dari peralatan rumah tangga diantaranya panci, wajan, 

gelas, galon air minum, maupun ember plastik. Tidak hanya dari peralatan rumah 

tangga saja, tapi juga dari bahan bangunan seperti kaleng bekas cat rumah, 

paralon atau drum bekas aspal jalan. Grup musik PSH juga ikut melestarikan 

lingkungan, dengan memanfaatkan sampah-sampah keras untuk alat musik 

perkusi, sedikit mengurangi sampah anorganik 

Grup musik PSH ini juga telah mewarnai dunia permusikan di Semarang, 

telah mengenalkan beberapa alat musik yang sebelumnya belum dikenal 

masyarakat. Grup musik PSH berharap, agar pemanfaatan sampah itu sendiri tidak 

hanya dilakukan pada musik saja, dapat juga dimanfaatkan  untuk membuat 

karya-karya baru, karena tidak selamanya sampah itu tidak berguna, 

manfaatkanlah barang-barang yang ada untuk berkarya. 

52 
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5.2 Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian yaitu 

terkait dengan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan 

sampah agar dapat didaur ulang menjadi perlengkapan-perlengkapan yang lebih 

bermanfaat. Agar partisipasi masyarakat dapat terwujud secara nyata, perlu ada 

usaha yang dapat membangkitkan motivasi, kemampuan, kesempatan dan 

menggali serta mengembangkan sumber-sumber yang ada pada masyarakat. 

Sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan 

secara konsisten dan berkesinambungan. Mengingat perilaku masyarakat 

berpengaruh besar terhadap kebersihan, maka masyarakat harus berperan secara 

aktif dalam pengelolaan sampah yang optimal. 

(1) Bagi masyarakat, lebih berpartisipasi dengan memperhatikan sampah. 

(2) Bagi Pemerintah, memperhatikan seniman yang berjasa dengan cara 

pemanfaatan sampah dan mengurangi dengan menghasilkan karya. (3) Bagi para 

pemain, diharapkan dapat mempertahankan karya dan dapat memberikan motifasi 

untuk generasi muda berikutnya, untuk ikut serta melestarikan lingkungan. 
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FOTO PERTUNJUKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panggung Pertunjukan Outdoor Group Musik (PSH) Menggunakan 

Instrumen Yang Berasal Dari Sampah 
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FOTO ALAT MUSIK SAMPAH 

 
Instrumen dari Barang Bekas (Sampah)  

Ember plastik bekas Group Musik (PSH) 

Dengan stand menggunakan kayu 
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Ember kaleng bekas Group Musik (PSH) 

 

 

 

 

Botol air beling bekas Group Musik (PSH) 
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FOTO ALAT MUSIK PSH YANG TIDAK BERASAL DARI SAMPAH 

 
Djembe 

 
Kongga 
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Bongo 

 
Tamborin 

 


