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SARI 

Wicaksono, Narendra, Dadi. 2016. Pemanfaatan Studio Musik Aderra Sebagai Media 
Interaksi dan Ekspresi Remaja di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik. Fakultas Bahasa dan 

Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing satu: Drs. Bagus Susetyo, 

M.Hum.. dan Pembimbing dua : Kusrina Widjajantie, S.Pd., M.A 

Kata kunci: Permanfaatan, Studio Musik Aderra dan Remaja. 

Studio musik Aderra merupakan satu-satunya studio musik yang berada di 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sehingga banyak para remaja di Kecamatan 

Lasem yang berlatih untuk mengembangkan bakat bermusik dari berbagai desa dan 

sekolah yang ada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, selain itu banyak juga dari 

komunitas-komunitas musik yang menggunakn studio ini sebagai tempat untuk 

berinteraki  dan mengekspresikan alat musik. Masalah penelitian ini adalah  (1) 

bagaimana pemanfaatan studio musik Aderra sebagai media interaksi remaja di 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang; dan (2) bagaimana pemanfaatan studio musik 

Aderra sebagai media ekspresi remaja di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang 

mendiskripsikan tentang pemanfaatan studio musik Aderra sebagai media interaksi dan 

ekspresi remaja di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Teknik pengumpulan data 

meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan derajat kepercayaan triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, 

triangulasi metode, dan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa terdapat tiga bentuk 

interaksi yang terjadi dalam studio musik Aderra yaitu: kontak sosial antara orang 

perorangan, kontak sosial antara perorangan dengan suatu kelompok atau sebaliknya, 

kontak sosial antara kelompok dengan kelompok studio musik sebagai sarana kontak 

sosial antara kelompok dengan kelompok lain, selain itu juga terdapat tiga bentuk 

ekspresi yang terdiri dari bentuk musik vokal, bentuk musik instrumental seperti gitar, 

gitar bass, keyboard, drum dan bentuk musik campuran antara lain grup band yang sudah 

terbentuk serta adanya faktor internal dan eksternal yang mendukung terjadinya bentuk 

ekspresi para remaja yang berbeda-beda 

 Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan  untuk para remaja 

studio musik Aderra di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk terus berkarya dan 

memperbanyak referensi musik dari berbagai aliran musik agar lebih luas pemikirannya 

dalam bermusik, selain itu juga harus sering membuat event  pertunjukan musik untuk 

mengekspresikan alat musik maupun untuk menjalin interaksi remaja yang lebih luas. 

Saran yang diberikan kepada pemilik studio musik untuk menambah kualitas alat-alat 

musik dan fasilitas yang disediakan di dalam studio agar para remaja lebih semangat 

dalam berlatih kemampuan bermusik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seni pada mulanya adalah proses dari manusia yang bisa dilihat dalam 

bentuk ekspresi dari kreativitas manusia. Seni sulit untuk dijelaskan dan juga 

untuk dinilai. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang 

digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. 

Selain mengekspresikan rasa  keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga 

mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk 

perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara 

umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. 

 Pendapat Thomas Munro (dalam Soedarso 1998: 11) menyatakan bahwa 

seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas 

manusia lain yang melihatnya. Efek tersebut mencakup tanggapan-tanggapan 

yang berwujud pengamatan, pengenalan, imajinasi baik yang rasional maupun 

ekspresional. Manusia sangat erat dengan pesan-pesan, yang diteruskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Melalui seni, manusia mewariskan pesan-pesan 

kehidupan, sebuah kebijaksanaan untuk mengatasi tantangan kehidupan. Metafora 

alam diceritakan dengan penuh pesona dalam sebuah cerita legenda, ataupun 

diterjemahkan ke dalam tari-tarian ataupun juga nyanyian. Seni senantiasa hadir 

di tengah-tengah kehidupan manusia di masyarakat, baik sebagai ekspresi pribadi 

maupun ekspresi bersama kelompok manusia atau masyarakat. Seni juga hadir 

1 
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sebagai kebutuhan integratif manusia yang menurut Piddington sebagai mana 

dikemukakan oleh Suparlan (dalam Wadiyo, 2008:58) mencerminkan manusia 

sebagai mahkluk pemikir, bermoral, dan bercita rasa yang berfungsi untuk 

mengintegrasikan berbagai kebutuhan menjadi suatu sistem yang dibenarkan 

secara moral,dipahami akal pikiran, dan diterima oleh citarasa. Dengan demikian 

dapat dikatakan, seni adalah ekspresi budaya manusia yang senantiasa hadir 

sebagai ekspresi pribadi atau ekspresi kelompok sosial masyarakat berdasarkan 

budaya yang diacunya, yang dari itu dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh 

orang per orang atau kelompok sosial masyarakat sebagai sarana interaksi sosial. 

Seni terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu seni musik, seni rupa, seni tari,  

dan seni drama.  

 Musik adalah pengungkapan isi hati manusia dalam bentuk bunyi yang 

teratur dengan melodi atau ritme, serta mempunyai unsure harmoni atau 

keselarasan yang indah (Purwadi, 2003:11). Musik merupakan salah satu 

kebutuhan manusia yang tergolong integrative yaitu menikmati keindahan, 

mengapresiasi, dan mengungkapkan perasaan keindahan. Menurut Bassano Musik 

adalah bentuk seni yang paling subtil, namun berpengaruh besar terhadap pusat 

fisik dan jaringan syaraf. Musik dapat menjadi media untuk mengekspresikan diri 

dan mempengaruhi ekspresi pendengar. Dari ekspresi tersebut akan menunjukan 

ekspresi wajah dan sikap kita, entah itu senang, sedih, kecewa, ataupun marah. 

Bagi para seniman (baik pencipta lagu maupun pemain musik), melalui musik, 

mereka mengaktualisasikan potensi dirinya, mereka mengungkapkan perasaan, 

pikiran, gagasan, dan cita- cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Dari 
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ekspresi yang di tuangkan dalam sebuah lagu itulah yang akan mempengaruhi 

ekspresi para pendengar pula. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:360) Ekspresi adalah 

pengungkapan, proses menyatakan gagasan hati atau perasaan seseorang, ekspresi 

dapat dilihat ketika seseorang menggerakkan anggota tubuh seperti pandangan 

tidak puas yang tergambar pada wajah. Begitu juga dalam bermusik, pemain 

musik atau penyanyi sangat memerlukan sebuah ekspresi untuk membuat para 

penonton ikut merasakan dan terhanyut dengan suasana musik yang sedang 

dialunkan. Beberapa psikolog mengakui dan telah menulis tentang pengaruh yang 

dapat musik miliki di dalam kesehatan mental dan bagaimana keseimbangan 

kimiawi dari pikiran kita dapat terpengaruh. Musik bisa menjadi bentuk yang 

sangat ekspresional dari komunikasi. Banyak cara agar seseorang dapat 

terpengaruh oleh musik. Saat seseorang sedang galau, sedih, senang, dan gembira, 

seseorang dapat terpengaruh oleh musik dengan mudah.Maksudnya, ekspresi 

seseorang tersebut dapat tersalurkan melalui musik itu. Sehingga, dapat 

meminimalisir tingkat ekspresi seseorang tersebut.  

   Dari penelitian para ahli menunjukkan musik mempengaruhi indeks 

fisiologis dan neurologis ekspresi pendengar. Dari ekspresi tersebut akan 

menunjukan ekspresi wajah dan sikap kita, entah itu senang, sedih, kecewa, 

ataupun marah. Ekspresi dapat disalurkan melalui interaksi yang dilakukan 

seseorang, baik antara individu maupun kelompok. Dalam hal ini studio musik 

bisa digunakan sebagai media ekspresi remaja dalam bermusik. Pada penelitian 
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ini mengacu pada interaksi remaja yang terjadi di studio musik yang menjadi 

sarana interaksi. 

 Studio musik dapat dijadikan sebagai salah satu media interaksi sosial, 

khususnya di kalangan remaja. Pada usia yang sangat rawan terpengaruh 

pergaulan yang negatife, studio musik dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan 

untuk mengarahkan para remaja untuk mengisi waktu luang mereka untuk 

berkarya dari pada hanya sekedar nongkrong dengan teman-temannya. Contohnya 

mereka dapat saling membuat sebuah band untuk saling mengisi waktu luang. 

Dari pembentukan band tersebut mereka dapat saling melakukan diskusi dalam 

menciptakan sebuah karya. 

 Studio musik Aderra merupakan suatu tempat untuk melakukan interaksi 

dan ekspresi dari kalangan remaja di kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

Dalam kaitanya dengan musik, studio musik mempunyai peranan penting bagi 

remaja pendukungnya, para remaja menganggap bahwa dengan bermusik dapat 

menjadikan orang merasa senang, gembira dan nyaman. Studio musik ini sangat 

diminati oleh remaja untuk berekspresi karena merupakan satu-satunya studio 

yang ada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang beralamat di Desa Gedong 

Mulyo dengan luas bangunan  6m x 3m dan memiliki halaman yang cukup luas, 

banyak remaja yang mengunjungi studio tersebut untuk latihan ataupun hanya 

untuk berkumpul,  dari perkumpulan tersebut para remaja banyak yang sudah 

membentuk grup musik dan sering membuat acara-acara musik sebagai sarana 

untuk mengembangkan bakat. Selain itu juga karena tempatnya yang strategis dan 

juga fasilitas alat-alat musiknya yang bagus, disamping itu studio musik Aderra 
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digunakan sebagai media interaksi antar remaja dari berbagai aliran musik. Dari 

kejadian sosial tersebut, maka studio sebagai salah satu sarana hiburan 

memberikan wadah yang positif dalam pergaulan remaja pada saat ini untuk 

berkarya. Sehingga studio musik Aderra dalam proses pemanfaatannya dapat 

mempengaruhi interaksi dan ekspresi para remaja. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa studio musik dapat digunakan 

sebagai media interaksi dan ekspresi remaja. Dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ferry Tri Wibowo (2010) dengan judul “Manfaat Studio Musik 

Sebagai Media Interaksi Dan Ekspresi Remaja Di Kecamatan Comal Kabupaten 

Pemalang” yang menyimpulkan bahwa studio musik selain digunakan sebagai 

tempat untuk berlatih musik, studio musik juga memiliki manfaat sebagai media 

interaksi dan ekspresi untuk meningkatkan kualitas bermusik para remaja. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Studio Musik Aderra Sebagai 

Media Interaksi dan Ekspresi Remaja di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan. Maka permasalahan 

yang akan menjadi fokus dari peneliti ini dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah pemanfaatan studio musik Aderra sebagai media interaksi 

remaja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ? 

1.2.2 Bagaimanakah pemanfaatan studio musik Aderra sebagai media ekspresi 

bagi remaja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Ditinjau dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan, dapat dirumuskan 

tujuan penelitian ini, yakni : 

1.3.1  untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pemanfaatan studio 

musik Aderra sebagai media interaksi remaja  Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang. 

1.3.2 untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pemanfaatan studio 

musik Aderra sebagai media ekspresi remaja  Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan penulis bisa memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu musik dan sosial sebagai sumber bacaan atau referensi yang 

dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permaslahan ini, dan menambah 

sumber pustaka yang telah ada. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan 

untuk menmbah wawasan. 
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1.4.2.2 Bagi pengusaha studio hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

gambaran untuk membuka sebuah lahan wirausaha yang memberikan wadah 

pergaulan yang sehat bagi remaja. 

1.4.2.3 Bagi pihak masyarakat khususnya remaja lingkungan Kecamatan Lasem, 

adalah bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hal-hal 

apa saja yang mempengarauhi pergaulan sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

 Beberapa  peneliti  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  antara  

lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ferry Tri Wibowo Mahasiswa 

Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 

(2010) mengenai Manfaat Studio Musik Sebagai Media Interaksi dan Ekspresi 

Remaja Di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang diperoleh hasil bahwa: Studio 

musik memiliki manfaat media interaksi remaja dengan adanya kontak sosial para 

remaja, bentuk interaksi dan faktor yang mempengaruhinya kemudian sebagai 

media ekspresi remaja yang diperlihatkan dalam mengekspresikan alat musik 

seperti gitar, gitar bass, drum, keyboard. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Topan Aji Saputra  Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang (2013), mengenai  Interaksi Sosial Pemain Band 

Pada Studio Musik Letta di Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati Kabupaten 

Semarang diperoleh hasil bahwa : remaja-remaja di dalam studio musik Letta 

terlihat bahwa hubungan yang terjalin antar remaja cukup harmonis dan sikap 

kebersamaan. Terdapat tiga bentuk interaksi yang terjadi dalam studio musik 

Letta yaitu: Kontak sosial antara orang perorangan, kontak sosial antara 

perorangan dengan suatu kelompok atau sebaliknya, kontak sosial antara 

kelompok dengan kelompok lain. Remaja di studio musik Letta memiliki aliran 

musik yang berbeda-beda namun perbedaan aliran musik tersebut tidak 

8 
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menghambat keharmonisan hubungan antar remaja pengguna band di studio Letta, 

Desa Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang. 

 Yoha Prismanatan (2015), Mahasiswa Pendidikan Seni Musik Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Musik Angklung Sebagai Media 

Ekspresi Bagi Penderita Tunarungu Di Slb Negeri Sragen diperoleh hasil 

penelitian bahwa : ekspresi kelompok angklung penderita tunarungu dalam 

pementasan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi mental dan fisik, dukungan orang-orang terdekat,kemampuan 

penjelasan pengajar. Faktor eksternal meliputi audien atau penonton dan 

panggung. 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Pemanfaatan 

 Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (1994:858), kata manfaat 

diartikan sebagai guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal 

mempraktikan atau hasil kerja menerapkan. Manft yang langsung dapat dinikmati 

karena adanya investasi rumah yang dapat berupa kenaikan fisik hasil produksi, 

perbaikan kualitas produksi, dan penurunan biaya. Sedangkan pemanfaatan yaitu 

proses memanfaatkan atau menggunakan.  

 Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata ’Manfaat’, yakni suatu 

penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan 

tersebut pada umumnya  mengarah pada perolehan atau pemakaian dalam hal-hal 

yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar 
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dapat bermanfaat. (sumber : http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi- 

pengertian-pemanfaatan.html) 

2.2.2 Musik 

 Musik adalah pengungkapan isi hati manusia dalam bentuk bunyi yang teratur 

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

indah (Purwadi, 2003:11).  

 Banyak orang berpendapat bahwa musik itu berkaitan dengan perasaan belaka, 

sehingga untuk menikmatinya cukup dengan perasaan. Tentang hal ini dijawab 

oleh Dungga, dalam Purwadi (2003:11) bahwa musik juga berkaitan dengan 

pikiran (intelektualitas). Tanpa keterlibatan pikiran maka musik hanya merupakan 

tumpukan perasaan yang tisdak bisa diketahui ujung pangkalnya. 

 Adapun pendapat Bustomi (1992:42) tentang seni musik yaitu ungkapan batin 

yang dinyatakan dengan irama dan nada yang melodis. Secara umum irama berarti 

pola yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan 

teratur. Melodi seni musik adalah suara, karena itu pengamatan pada seni musik 

adalah pengamatan auditif, dan pengamatan akan lebih mudah menghayati seni 

musik jika melalui pertunjukan langsung (bukan melalui media elektronik). 

2.2.3 Studio Musik 

 Pengertian studio musik dapat ditinjau dari arti secara umum dan dapat 

ditinjau secara khusus dari sudut pandang seorang musisi, sebagai berikut : 

2.2.3.1 Secara umum  

 Studio musik dapat berarti sebagai ruangan untuk menikmati musik, di mana 

dalam ruangan tersebut seseorang tidak perlu kuatir bahwa apa yang dia 
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dengarkan akan mengganggu tetangga dan suara-suara dari luar tidak 

mengganggu. . (Sumber : http://kbbi.web.id/studio diakses : 10:09:2016 pukul 

19:00. 

2.2.3.2 Secara khusus 

Studio musik adalah suatu tempat untuk merekam suara. Studio musik terdiri dari 

tiga ruangan yaitu: studio itu sendiri, tempat dimana suara untuk direkam itu 

dibuat, ruang kontrol, ruangan untuk merekam dan memanipulasi atau mengontrol 

suara dari ruangan rekam, dan ruangan mesin, ruangan untuk menyimpan mesin-

mesin yang dimana suaranya dapat mengganggu proses rekaman. (sumber: 

http://wwwstudio music.blogspot.com/2010/12/studio-music-band.html, diakses : 

13:09:2016 pukul 19:00). 

 Sebagian besar studio musik memiliki alat-alat musik lengkap seperti: -

drum -guitar -keyboard -bass -amplifier-mixer–microphone. Biasanya kebanyakan 

orang menggunakan studio musik sebagai sarana latihan, dan ada juga orang yang 

menggunakan studio musik sebagai tempat rekaman kebanyakan orang di sekitar 

kita membuat studio musik sebagai tempat rental.Studio musik selain digunakan 

sebagai tempat berlatih juga bisa dimanfaatkan dari kalangan remaja untuk sarana 

berinteraksi dan sarana untuk mengekspresikan sebuah lagu melalui alat musik. 

2.2.4 Alat Musik (komponen studio musik) 

 Alat – alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi 

untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang 

memproduksi suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat 

disebut sebagai alat musik. Walaupun demikian, istilah ini umumnya 
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diperuntukkan bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik. Bidang ilmu yang 

mempelajari alat musik disebut organologi. Jenis – jenis alat musik : 

 Alat musik berdasarkan cara memainkanny : (1). Alat musik tiup 

menghasilkan suara sewaktu suatu kolom udara didalamnya digetarkan. Tinggi 

rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan 

panjang kolom udara dan bentuk instrumen, sedangkan timbre dipengaruhi oleh 

bahan dasar, konstruksi instrumen dan cara menghasilkannya. Contoh alat musik 

ini adalah terompet dan flute. Alat musik pukul menghasilkan suara sewaktu 

dipukul atau ditabuh. (2). Alat musik pukul dibagi menjadi dua yakni bernada dan 

tidak bernada. Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen serta bentuk rongga 

getar, jika ada, akan menentukan suara yang dihasilkan instrumen. Contohnya 

adalah kolintang (bernada), drums (tak bernada), dan bongo (tak bernada). (3). 

Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik. 

Tinggi  rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai. (sumber : 

https://tatidjumalimusik.wordpress.com/2016/09/03/organologi/) 

2.2.4.1 Gitar 

 Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara 

dipetik, umumnya menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas 

sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar 

yang umumnya berjumlah enam didempetkan.Gitar secara tradisional dibentuk 

dari berbagai jenis kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun 

baja.Beberapa gitar modern dibuat dari material polikarbonat. Secara umum, gitar 

terbagi atas 2 jenis: akustik dan elektrik. Pengertian gitar akustik adalah jenis gitar 
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dimana suara yang dihasilkan berasal dari getaran senar gitar yang dialirkan 

melalui sadel atau jembatan tempat pengikat senar ke dalam ruang suara. Jenis 

kayu akan mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh gitar akustik. Gitar akustik, 

dengan bagian badannya yang berlubang (hollow body. Terdapat tiga jenis utama 

gitar akustik modern: gitar akustik senar-nilon, gitar akustik senar-baja, dan gitar 

archtop. Gitar klasik umumnya dimainkan sebagai instrumen solo menggunakan 

teknik fingerpicking komprehensif.  (sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/gitar) 

Pengertian gitar listrik (elektrik) adalah gabungan komponen gitar itu 

sendiri dan bantuan berupa mic buat gitar/atau sering disebut pick up, yang di 

hubungkan dengan peralatan listrik lainya seperti efek gitar untuk merubah jenis-

jenis suara gitar itu sendiri dan biasanya menggunakan speker besar atau amplifier 

untuk menaikkan volume dari suara gitar itu sendiri . Gitar elektrik, diperkenalkan 

pada tahun 1930an, bergantung pada penguat yang secara elektronik mampu 

memanipulasi bunyi gitar. Pada permulaan penggunaannya, gitar elektrik 

menggunakan badan berlubang (hollow body), namun kemudian penggunaan 

badan padat (solid body) dirasa lebih sesuai. Gitar elektrik terkenal luas digunakan 

sebagai instrumen utama pada berbagai genre musik seperti blues, country, 

reggae, jazz, metal, rock, dan berbagai bentuk musik pop. (sumber : 

http://id.wikipedia.org/wiki/gitar) 

2.2.4.2 Gitar Bass 

Gitar bass elektrik (biasa disebut Bass elektrik atau bass saja) adalah alat 

musik dawai yang menggunakan listrik untuk memperbesar suaranya. 

Penampilannya mirip dengan gitar listrik tapi memiliki tubuh yang lebih besar, 
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leher yang lebih panjang, dan biasanya memiliki empat senar (dibandingkan 

dengan gitar yang memiliki enam senar). Bobot dari bass sendiri idealnya lebih 

berat daripada gitar listrik biasa, karena senarnya yang lebih tebal (untuk menjaga 

kerendahan nada/bunyi) sehingga menyebabkan harus memilih kayu yang lebih 

padat dan keras untuk menyeimbangi tekanan pada neck (leher gitar). Selain itu 

ukuran fret (kolom pada gitar) yang lebih besar yang disesuaikan dengan panjang 

senar (scale). Ada banyak jenis bass yang dipakai sampai dengan saat ini. Yang 

paling banyak dipakai berupa contra bass dan cello bass (yang biasa digunakan 

untuk pertunjukan opera), bass listrik (biasa digunakan untuk semua jenis 

pertunjukan terutama band) serta bass fretless yang sama dengan bass listrik tapi 

tidak ada fret (kolom/pembatas pada papan .tekan/neck) pada bass tersebut. 

Prinsip kerja bass fretless mirip dengan contra/cello bass hanya saja berbentuk 

gitar listrik. Alat musik ini dapat dimainkan dengan cara dipetik dengan jari-jari 

tangan secara bergantian. Adapun jari-jari yang lazim memetik adalah ibu jari, jari 

telunjuk, jari tengah dan jari manis. Jenis petikan dapat berupa apoyando, yaitu 

teknik memetik dawai dimana jari setelah memetik sebuah dawai, menempel atau 

bersandar diatas dawai yang dipetik dan tirando, yaitu teknik yang digunakan 

untuk memetik dawai gitar dengan cara dimana setelah memetik dawai jari-jari 

tidak menempel pada dawai di atasnya. (sumber : 

http://id.wikipedia.org/wiki/gitar_bass) 

2.2.4.3 Drum 

Drum adalah kelompok alat musikperkusi yang terdiri dari kulit yang 

direntangkan dan dipukul dengan tangan atau sebuah batang. Selain kulit, drum 
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juga digunakan dari bahan lain, misalnya plastik. Drum terdapat di seluruh dunia 

dan memiliki banyak jenis, misalnya kendang, timpani, Bodhrán, Ashiko, snare 

drum, bass drum, tom-tom, beduk, dan lain-lain. Dalam musik pop, rock, dan jazz, 

drums biasanya mengacu kepada drum kit atau drum set, yaitu sekelompok drum 

yang biasanya terdiri dari snare drum, tom-tom, bass drum, cymbal, hi-hat, dan 

kadang ditambah berbagai alat musik drum listrik. Orang yang memainkan drum 

set disebut "drummer". 

Drum terdiri dari hollowed out potong (disebut tubuh), yang memanjang 

pada ujung drum, dan tombol tuning atau pasak yang stiffens atau loosens selaput 

yang berbeda untuk mencapai nada. Yang menghasilkan suara saat kita bermain 

drum adalah pada saat kita memukul gendang selaput tersebut, bagian-bagian dari 

sebuah drum set antara lain : (1). Bass drum. (2). Snare drum. (3). Tom tom, tom 

tom ini terbagi menjadi dua yaitu mounted atau rack tom untuk tom tom yang 

menggunakan penopang, dan floor tom untuk tom tom yang menggunakan kaki. 

(4). Cymbal, untuk cymbal terbagi lagi ada hi hat, crash cymbal, ride cymbal, 

chinese cymbal, splash cymbal, effect cymbal. (5). hardware, antara lain kursi 

drum, stand cymbal, pedal, stand hi hat, tom holder. Biasanya drum dibagi 

berdasarkan kelasnya, ini dibagi menurut tingkat harganya. Ada yang disebut 

entry level atau drum untuk pemula. Ada juga drum untuk kelas menengah dan 

ada juga drum untuk kelas atas. Biasanya drum untuk kelas menengah dan kelas 

atas, membeli drum tidak disertai dengan cymbal. Untuk cymbal harus membeli 

tersendiri. Seperti ini  perbedaan dalam menentukan kualitas. (sumber : 

illinoisentertainer.com) 
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2.2.4.4 Amplifier 

Pengertian Amplifier adalah komponen elektronika yang di pakai untuk 

menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam penggunaannya, amplifier 

akan menguatkan signal suara yaitu memperkuat signal arus dan tegangan listrik 

dari inputnya. Sedangkan outpunya akan menjadi arus listrik dan tegangan yang 

lebih besar. Besarnya pengertian amplifier sering di sebut dengan istilah Gain. 

Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekunsi audio, Gain 

power amplifier antara 200 kali sampai 100 kali dari signal output. Jadi gain 

merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian input 

dalam bentuk fungsi frekuensi. Ukuran gain biasannya memakai decibel (dB). 

Dalam bagian pengertian amplifier pada proses penguatannya audio ini terbagi 

menjadi dua kelompok bagian penting, yaitu bagian penguat signal tegangan (V) 

yang kebanyakan menggunakan susunan transistor darlington, dan bagian 

penguat arus susunannya transistor paralel. Masing masing transistor derdaya 

besar dan menggunakan sirip pendingin untuk membuang panas ke udara, 

sehingga pada saatini banyak yang menggunakan transistor simetris 

komplementer. Power amplifier rakitan berfungsi sebagai penguat akhir dan 

preamplifier menuju ke drive speaker. Pengertian amplifier pada umumnya 

terbagi menjadi 2, yaitu power amplifier dan integrated amplifier. Power 

Amplifier adalah penguat akhir yang tidak sertai dengan tone control (volume, 

bass, treble), sebaliknya integrated amplifier adalah penguat akhir yang telah 

disertai dengan tone control. Jenis-Jenis Amplifier telah bervariasi seperti OTL, 



17 
 

 
 

BTL dan OCL yang sudah sering di gunakan di pasaran. (sumber 

:http://komponenelektronika.net/pengertian amplifier.htm). 

2.2.4.5 Kabel Instrument 

Kabel dalam bahasa Inggris disebut cable merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. 

Sedangkan instrument adalah alat-alat musik. Jadi kabel instrument adalah sebuah 

alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari alat musik satu kea lat 

musik lain atau dari alat musik ke amplifier. Kabel ini dilapisi timah silver dan 

digunakan untuk memaksimalkan kualitas sinyal audio yang dihasilkan oleh 

petikan gitar listrik. Beberapa jenis dari kabel ini adalah kabel yang bersifat fire 

resistant dan kabel yang bersifat fire retardant.  Kabel yang bersifat  fire resistant 

adalah  kabel yang tetap beroperasi secara normal pada saat kabel terbakar dalam 

jangka waktu tertentu dengan persyaratan bahwa kabel tersebut telah lulus uji IEC 

60331. Fire resistant ini dapat dipakai dalam kondisi yang kritis yang tetap perlu 

beroperasi selama kebakaran seperti kabel instrument yang yang berhubungan 

dengan sinyal untuk mengaktifkan ESD2, ESD1 dan abandon platform. Jenis jual 

kabel instrument ini diperlukan oleh konsumen seperti pemakai gitar listrik gitar 

bass listrik. Terkadang jenis kabel ini digunakan pada peralatan pemadam 

kebakaran dan evakuasi keamanan. (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel) 

2.2.4.6 Keyboard 

Keyboard adalah alat musik sejenis organ dengan teknologi canggih, alat 

ini dapat diprogam untuk menghasilkan suara-suara tiruan dari berbagai alat 

musik juga dapat diprogam untuk mandapatkan efek-efek suara. Alat musik ini 
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dimainkan dengan cara di tekan dengan menggunakan jari tangan kanan dan 

tangan kiri dengan posisi jari-jari menghadap kemudian ditekankan ke tuts 

keyboard. 

Ukuran keyboard biasanya tidak sama seperti alat musik yang lainnya. 

Pemain keyboard memilih menggunakan keyboard dengan bermain ganda, 

biasanya ukuranya kecil dan besar. Keyboard ukuran kecil biasanya di letakan di 

bagian atas dan keyboard ukuran besar biasanya diletakan di bagian bawah. 

Keyboard ukuran kecil biasanya dipakai untuk suara-suara yang mempunyai efek 

macam-macam. Biasanya keyboard besar banyak dipakai oleh pemain untuk suara 

piano, walaupun tidak dipungkiri pemain keyboard  ada juga yang memainkanya 

untuk suara selain piano, seperti suara-suara yang sudah disediakan pada 

perangkat keyboard. (sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_keyboard) 

2.2.4.7 Efek Gitar 

Efek Gitar merupakan perangkat elektronik yang fungsinya untuk 

mengubah suara gitar dari suara aslinya sehingga gitar dapat berbunyi bermacam-

macam suara yang dihasilkan dari efek gitar biasanya untuk membuat aneka suara 

distorsi/berisik seperti di musik-musik Rock . Ada beberapa jenis efek gitar yang 

perlu diketahui sebagai seorang gitaris seperti overdrive, fuzz, distortion. (sumber 

: https://id.wikipedia.org/wiki/efek ) 

2.2.4.8 Microphone 

Microphone atau dalam dalam bahasa Indonesia disebut dengan Mikrofon 

adalah suatu alat atau komponen Elektronika yang dapat mengubah atau 

mengkonversikan energi akustik (gelombang suara) ke energi listrik (Sinyal 
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Audio). Microphone (Mikrofon) merupakan keluarga Transduser yang berfungsi 

sebagai komponen atau alat pengubah  satu bentuk energi ke bentuk energi 

lainnya. Setiap jenis Mikrofon memiliki cara yang berbeda dalam mengubah 

(konversi) bentuk energinya, tetapi mereka semua memiliki persamaan yaitu 

semua jenis Mikrofon memiliki suatu bagian utama yang disebut dengan 

Diafragma (Diaphragm). Jenis jenis microphone : (1). Contact Mic, pada dasarnya 

adalah sebuah microphone tapi berbeda dengan fungsi microphone yang biasa 

digunakan untuk menyanyi, contact mic ini dirancang untuk mampu menembus 

gelombang suara redam yang secara virtual sanggup menangkap gelombang suara 

di bawah permukaan solid tertentu. Dengan begitu, microphone ini dapat pula 

digunakan sebagai alat pendeteksi bom. (2). Shotgun mic, microphone ini 

bentuknya ramping dan panjang mirip seperti laras senapan karakteristiknya yang 

sering didapati Condercer Microphone. Sifatnya mempertajam suara jadi suara 

lemah dan jauh akan ditangkap oleh microphone ini oleh karena itu dengan 

shotgun mic tidak perlu mendekat pada sasaran obyek karena daya tangkap mic. 

Shotgun directional lurus (satu arah). (3). Personal microphone atau clip-on mic 

adalah perekam suara yang bentuknya kecil dan penjepit dipergunakan umumnya 

untuk wawancara dalam studio. Di negara Eropa populer dengan sebutan “Lapel”. 

Disebut lapel karena biasa dijepit di kerah baju, jas ataupun menempel dibalik 

dasi. Jarak pemasangannya sekitar 6-8 inci dibawah dagu sekitar 25cm-30cm. (4). 

Handheld mic, microphone ini cara perekamanya sama dengan mic yang lain 

namun Handheld mic dirancang lebih besar. Ukuranya mic ini sebesar genggaman 

tangan dan dipergunakan untuk keperluan lapangan pada saat peliputan interview. 
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Handheld mic karakteristiknya dynamic microphone sifatnya meredam suara 

desis. Suara yang tajam untuk mengurangi gangguan suara utama yang direkam, 

jadi bukan menghilangkan suara suara bising. (sumber : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mikrofon) 

2.2.5 Media 

Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan 

(Djamarah, 2006 : 120). Secara khusus media diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa 

sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi (Sadirman, Arief S, 2006 : 

7). 

(1). Media Visual: media visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca dan 

diraba. Media ini mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai jenis 

media ini sangat mudah untuk didapatkan. Contoh media yang sangat banyak dan 

mudah untuk didapatkan maupun dibuat sendiri. Contoh: media Foto, Foto, 

komik, Foto tempel, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga dan sebagainya. 

(2). Media Audio: media audio adalah media yang bisa didengar saja, 

menggunakan indra telinga sebagai salurannya. Contohnya: suara, musik dan 

lagu, alat musik, siaran radio dan kaset suara atau CD dan sebagainya. (3). Media 

Audio Visual: media audio visual adalah media yang bisa didengar dan dilihat 

secara bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran dan penglihatan 

secara bersamaan. Contohnya: media drama, pementasan, film, televisi dan media 

yang sekarang menjamur, yaitu VCD. Internet termasuk dalam bentuk media 
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audio visual, tetapi lebih lengkap dan menyatukan semua jenis format media, 

disebut multimedia karena berbagai format ada dalam internet. (sumber : 

http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-media-dan-jenis-media.html) 

2.2.6 Interaksi 

Interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi 

antar hubungan sosial hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan 

dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok 

dan kelompok http://kbbi.web.id/interaksi 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut 

hubungan antara individu, antara kelompok, maupun individu dengan kelompok. 

Interaksi sosial juga mempunyai arti proses sosial yang menyangkut interaksi 

antar pribadi, kelompok dan antar pribadi dengan kelompok (Soekanto, 2002:61). 

Interaksi sosial dapat pula dipahami sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menyatakan identitas dirinya kepada individu lain, dan menerima 

pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas 

antara seseorang dengan orang lain. Pengertian interaksi tersebut menunjukkan 

bahwa identitas individu tidak semata-mata ditunjukkan oleh apa yang dia miliki 

tetapi ditentukan pula oleh pengakuan semua individu atau kelompok lain 

terhadapnya dalam ssuatu situasi tertentu. Itu mengindikasikan bahwa pengakuan 

semua individu menjadi penting, karena hal itu sama dengan pengakuan individu-

individu tentang kecocokan antara apa yang individu-individu harapkan dengan 

tampilan pribadi individu (Liliweri, 2005:127)  
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Sejak individu-individu dilahirkan di dunia ini selalu dilingkupi oleh benda-

bemda. Disamping itu juga dilahirkan di dalam dunia dengan soial dan organisai-

organisasi atau kelompok-keompok yang masing-masing mmpunyai pola tingkah 

laku sendiri-sendiri. Terjadinya interaksi dengan individu-individu yang lain itu 

dalam kelompok atau organisasi tersebut dalam membentuk individu menjadi 

person dan mengubah sifat-sifat asli menjadi sederhana maupun menjadi orang-

orang modern yang hidup di kota-kota besar yang selalu berinteraksi dengan 

kelompok sosialnya. Melalui kelompok itulah individu dapat memuaskan 

keseluruhan kebutuhan yang fundamental dan memperoleh kesempurnan yang 

terbesar (Ahmadi, 2004:76)  

Kontak sosial pada dasarnya aksi dari individu atau kelompok dan 

mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau 

kelompok lain. Penangkapan makna tersebut yang menjadi pangkal tolak untuk 

memberikan reaksi. Kontak dapat terjadi secara langsung, seperti melalui gerak 

dan pembicara tetapi juga bisa tidak langsung missal melalui tulisan dalam 

bentuk surat, surat kabar, telepon, radio, televisi, internet atau bentuk- bentuk lain 

dari komunikasi jarak jauh seperti tadi yang telah dikemukakan. Komunikasi 

muncul setelah berlangsung. Terjadi kontak belum tentu telah terjadi komunikasi, 

sebab komunikasi itu timbul apabila seseorang individu memberi tafsiran pada 

pelaku orang lain. Tafsiran tadi lalu mewujudkan perilaku sebagai reaksi atas 

kontak yang diterima. Kontak sosial dapat berlangsung  dalam tiga bentuk 

Soekanto (dalam Wadiyo,2008) . Tiga bentuk itu adalah: (1).Kontak sosial antara 

orang perorang, misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan- kebiasaan 
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dalam keluarganya sebagai satu proses sosialisasi berkait dengan anak sedang 

mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakatyangia menjadi anggotanya. 

(2).Kontak sosial antara orang perorang dengan satu kelompok atau sebaliknya. 

Misalnya apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakanya berlawanan 

dengan norma-norma masyarakat atau misalnya sebuah partai politik memaksa 

anggota-anggotanya untuk menyasuaikan diri dengan ideology dan programnya. 

(3).Kontak sosial antara satu kelompok dengan kelompok manusia lain. Misalnya 

dua partai-politik bekerja sama untuk mengalahkan satu partai yang menjadi 

sainganya. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi mengandung 

pengertian hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing 

masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam 

interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak  yang 

terlibat melainkan terjadi saling mempengaruhi. 

2.2.6.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

Menurut Santoso (2010: 166) faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial yaitu: Faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati 

2.2.6.1.1 Faktor imitasi 

Merupakan dorongan untuk meniru orang lain, misalnya dalam hal tingkah 

laku, model pakaian dan lain lain. Imitasi sebagai salah satu faktor pendorong 

individu dalam terjadinya proses interaksi sosial. Faktor ini telah diuraikan oleh 

Tarde (dalam Santoso, 2010:166) yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan 

sosial itu sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Peranan imitasi dalam 
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interaksi sosial itu tidak kecil, terbukti misalnya pada anak-anak yang sedang 

belajar bahasa, seakan-akan mereka mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-

ulangi bunyi kata-kata, melatih fungsi-fungsi lidah, dan mulut untuk berbicara. 

Kemudian ia mengimitasi kepada orang lain, dan memang sukar orang belajar 

bahasa tanpa mengimitasi orang lain, bahkan tidak hanya berbahasa saja, tetapi 

juga tingkah laku tertentu, cara memberi hormat, cara berterima kasih, cara 

memberi syarat, dan lain-lain kita pelajari pada mula-mulanya dengan 

mengimitasi. Tarde (dalam Santoso, 2010:169) mengemukakan akibat proses 

imitasi dapat bersifat positif dan bersifat negatif, yaitu: 1) Akibat proses imitasi 

yang positif adalah: dapat diperoleh kecakapan dengan segera, dapat diperoleh 

tingkah laku yang seragam, dan dapat mendorong individu untuk bertingkah laku. 

2) Akibat proses imitasi yang negatif adalah: apabila yang diimitasi salah maka 

akan terjadi kesalahan massal, dan dapat menghambat berpikir kritis. Dari uraian 

diatas maka dapat diketahui bahwa faktor imitasi merupakan hal yang penting 

dalam interaksi sosial, karena untuk belajar sesuatu ataupun bertindak, pada 

mulanya kita pasti belajar dari orang lain, dan terus belajar agar dapat berperilaku 

dengan lebih baik, namun imitasi juga dapat berdampak buruk pada interaksi 

individu maupun kelompok jika yang diimitasi adalah hal yang salah, maka dari 

itu individu perlu memilih hal-hal yang baik untuk dicontoh agar dapat diterima 

dengan baik di lingkungannya. 

2.2.6.1.2  Faktor sugesti 

Menurut Ahmadi (2007:53) mengemukakan bahwa, sugesti ialah pengaruh 

psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada 
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umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Karena itu, dalam psikologi, sugesti 

ini dibedakan menjadi: 1) Auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang 

dari dirinyasendiri. 2) Hetero-sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. 

Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial adalah hampir 

sama, bedanya ialah bahwa dalam imitasi orang yang satu mengikuti salah satu 

dirinya, sedangkan pada sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dar 

idirinya, lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Dari uraian diatas maka dapat 

diketahui bahwa sugesti merupakan pandangan dari diri sendiri maupun orang lain 

yang dapat diterima dan mempengaruhi sikap tertentu individu. Sugesti akan 

membawa seseorang pada suatu sikap sesuai dengan yang ada dipikirannya atau 

psikisnya.   

2.2.6.1.3 Faktor identifikasi 

Menurut Freud (dalam Santoso, 2010:175) memberi pengertian 

identifikasi sebagai dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain, 

baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Proses identifikasi ini mula-mula 

berlangsung secara tidak sadar (secara dengan sendirinya) kemudian irrasional, 

yaitu berdasarkan perasaan-perasaan atau kecenderungan-kecenderungan dirinya 

yang tidak diperhitungkan secara rasional, dan yang ketiga identifikasi berguna 

untuk melengkapi sistem norma-norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman tingkah 

laku orang yang mengidentifikasi itu 

2.2.6.1.4 Faktor simpati 

Ahmadi (2007:58) mengemukakan bahwa, simpati adalah perasaan 

tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Simpati timbul tidak atas 
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dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan seperti juga ada 

proses identifikasi. Bahkan orang dapat tiba-tiba merasa tertarik kepada orang lain 

dengan sendirinya karena keseluruhan cara-cara bertingkah laku menarik baginya. 

Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya orang yang satu terhadap 

orang lain. 

2.2.6.2 Bentuk-bentukInteraksi Sosial 

Menurut Park dan Burgess (Santosa, 2004 :12) bentuk interaksi sosial dapat 

berupa: 

2.2.6.2.1 Kerjasama 

Kerja sama ialah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau 

kelompok-kelompok bekerja sama bantu membantu untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2.2.6.2.2 Persaingan 

Persaingan adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau 

kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dapat terjadi 

secara positif dan negative. 

2.2.6.2.3 Pertentangan 

Pertentangan adalah bentuk interaksi sosial yang  berupa perjuangan yang 

langsung dan sadar antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok 

untuk mencapai tujuan yang sama. 

2.2.6.2.3 Persesuaian 

Persesuaian ialah proses penyesuaian dimana orang-orang atau kelompok- 

kelompok yang sedang bertentangan bersepakat untuk menyudahi pertentangan 
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tersebut  atau setuju untuk mencegah pertentengan yang berlarut-larut   dengan 

melakukan interaksi damai baik bersifat sementara maupun bersifat kekal. Selain 

itu akomodasi juga mempunyai arti yang lebih luas yaitu, penyesuaian antara 

orang yang satu dengan  orang  yang lain, antara seseorang dengan kelompok, 

antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 

2.2.6.2.4 Perpaduan 

Perpaduan adalah suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang ditandai 

dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu atau 

kelompok. Selain itu juga merupakan usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan 

tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan 

tujuan bersama. 

Komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi pembentukan 

atau pengembangan pribadi dan untuk kontak sosial. Melalui komunikasi kita 

tumbuh dan belajar, kita dapat menemukan pribadi diri kita dan orang lain, kita 

dapat berinteraksi dan sebagainya, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, dan untuk memperoleh hal 

tersebut, maka manusia membutuhkan komunikasi untuk kehidupan sehari-hari. 

2.2.7 Ekspresi 

Ekspresi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau 

sesuatu. Ekspresi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Ekspresi dapat 

ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, 

ataupun takut terhadap sesuatu. Pengertian ekspresi dalam musik adalah proses 
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pengungkapan perasaan atau emosi dalam proses penciptaan karya musik ( 

bimo:2011 ) 

Ekspresi adalah cara orang menyampaikan pesan yang tersirat dari sebuah 

lagu (Subagio, 2004:128). Ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua 

nuansa dari tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur – unsur pokok musik, 

dalam pengelompokan frase yang diwujudkan oleh pemusik disebut ekspresi 

(Joseph, 2005:59). Ekspresi juga dapat diartikan sebagai penjiwaan. Dimana 

melalui sikap seluruh pribadi, seorang seniman, penyanyi atau pemain musik 

membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”. Sikap badan, sikap tangan, serta 

ungkapan wajah seseorang, atau beberapa penampil dalam sebuah penyajian 

musik melengkapi secara visual apa yang mereka sampaikan dengan suara. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:360) Ekspresi adalah pengungkapan, proses 

menyatakan gagasan hati atau perasaan seseorang, ekspresi dapat dilihat ketika 

seseorang menggerakkan anggota tubuh seperti pandangan tidak puas yang 

tergambar pada wajah. 

Ekspresi dalam seni adalah mencurahkan perasaan tertentu dalam suasana 

perasaan gembira, perasaan marah, atau sedih dalam ekspresi seni juga dilakukan 

pada waktu senimanya sedang.”tidak marah atau sedih” (Sumardjono,2000:74) 

Dengan demikian jelaslah bahwa kualitas perasaan yang di ekspresikan dalam 

karya seni bukan lagi perasaan individual, melainkan universal. Ekspresi 

merupakan proses ungkapan emosi atau perasan di dalam proses penciptaan karya 

seni, proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. Media musik bunyi : 
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media seni rupa dalah titik garis, bidang dan warna ; media tari adalah gerak, 

media teater adalah gerak, suara dan lakon. 

Menurut Sumardjono (2000:73), ekspresi adalah “sesuatu yang 

dikeluarkan”. Sama seperti tindakan mengamuk yang dikeluarkan manusia saat ia 

ditekan perasaan marah, seperti derasnya arus perasaan cinta yang dikeluarkan 

orang saat ia memeluk dan membelai seseorangyang dicintainya. Ekspresi dalam 

seni adalah mencurahkan perasaan tertentu dalam suasana perasaan gembira, 

perasaan marah atau sedih dalam ekspresi seni juga harus dilakukanpada waktu 

senimannya sedang “tidak marah atau sedih” (Sumardjono, 2000:74). Berdasarkan 

hal tersebut jelaslah bahwa kualitas perasaan yang diekspresikan dalam karya seni 

bukan lagi perasaan individual, melainkan perasan yang universal. Perasaan yang 

dapat dihayati oleh orang lain, sekalipun jenis perasaan itu belum pernah dialami 

oleh orang lain tersebut 

Kebanyakan ahli yakin bahwa ekspresi lebih cepat berlalu dari pada 

suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa 

marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan 

cukup cepat tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat 

merasa tidak enak untuk beberapa jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan ekspresi misalnya : perubahan jasmani, perubahan pola interaksi 

dengan orang tua, perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan 

pandangan luar, dan perubahan interaksi dengan  sekolah dan lingkungan. 

Meskipun ekspresi itu sedemikian kompleksnya, namun Daniel Goleman 

(1995) mengidentifikasi sejumlah kelompok ekspresi, yaitu sebagai berikut: (1). 
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Marah, di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, 

kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak 

kekerasan, dan kebencian patolgis. (2). Kesedihan, di dalamnya meliputi pedih, 

sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, itolak, putus asa, 

dan depresi. (3). Rasa takut, di dalamnya meliputi rasa cemas, takut, gugup, 

khawatir, waswas, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, 

panik, da fobia.  (4). Kenikmatan, di dalamnya meliputi bahagia,gembira, ringan 

puas, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa 

terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. (5). Cinta, di dalamya meliputi 

penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, 

kasmaran, dan kasih sayang. (6). Terkejut, di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, 

terpana. (7). Jengkel, meliputi rasa hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan 

mau muntah. (8). Malu, meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, 

hina, aib, dan hati hancur lebur. 

2.2.8 Remaja 

Pengertian remaja menurut Zakiah Darajat (1990: 23) adalah masa peralihan 

diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa 

pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. 

Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat 

pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-

anak menuju dewasa. Remaja yang berasal dari istilah adolescence dari kata latin 

adolescere (kata bendanya, adolesentia) yang berarti tumbuh menjadi dewasa. 

Istilah ini sperti yang digunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, 
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mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock,1999:206). 

Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 

tahun sampai dengan 18 tahun yaitu usia matang secara hukum 

(Hurlock,1999:206). Jadi mengenai batasan usia remaja Hurlock menyatakan usia 

remaja antara 13-18 tahun.  

Menurut Harlock (1999:213),  remaja lebih banya diluar rumah bersama 

dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa 

pengaruh teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku 

terkadang lebih besar dari pengaruh keluarga. Misalnya, sebagian besar remaja 

mengetahui bahwa mereka memainkan musik sama dengan musik anggota 

kelompok yang popular, atau bermain di studio musik yang sama dengan 

kelompok yang popiler, maka kesempatan baginya untuk diterima oleh kelompok 

menjadi lebih besar. Menurut Rumini dan Sundari (2004:54) dalam buku 

psikologi Perkembangan yang berbeda-beda penggunaan istilah-istilah kadang-

kadang juga berbeda tapi mempunyai pengertian yang sama. Remaja merupakan 

obyek yang menarik untuk diminati oleh para ahli pemasaran. Kelompok usia 

remaja adalah sala satu pasar yang potensial bagi produsen. Alasanya antara lain 

karena pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja. disampng itu, remaja 

biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan 

cenderung boros dalam menggunakan uangnya (Tambunan, 2001:1). Remaja 

lebih mudah terpengaruh teman sebaya dalam hal berperilaku. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir (Dadi Narendra W, 2016) 

Sebagai sarana hiburan studio musik dalam pemanfaatanya dapat menjadi 

media interaksi sosial dan penyaluran ekspresi remaja. Di sini remaja menjadi 

subjek utama dalam berlangsungnya interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial 

para remaja menyalurkan ekspresi  dalam sebuah perkumpulan yang terjadi di 

studio musik. Sehingga dalam pemanfaatan studio musik akan menimbulkan nilai-

nilai sosial yang positif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemanfaatan studio musik Aderra oleh remaja yang pertama sebagai sarana 

interaksi sosial untuk para remaja di Kecamatan Lasem, terbukti dengan adanya 

bentuk interaksi yang terjadi di studio musik Aderra antara lain : kontak sosial 

antara orang perorangan, kontak sosial antara perorangan dengan kelompok, 

kontak sosial antara kelompok dengan kelompok lain. Selain itu juga terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi para remaja bisa terjadi seperti : faktor 

imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati. Pemanfaatan studio 

musik Aderra oleh remaja yang kedua sebagai media ekspresi untuk para remaja 

di Kecamatan Lasem, terbukti bahwa setiap remaja mempunyai cara berekspresi 

yang berbeda-beda dalam solo vokal maupun dalam memainkan alat musik secara 

intsrumen dan campuran, serta adanya faktor internak dan eksternal yang 

mempengaruhi ekspresi para remaja. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, saran yang 

diberikan kepada remaja dengan pemilik studio musik Aderra dan remaja antar 

remaja lainnya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial bersama antara pemilik 

dan remaja maupun remaja dengan remaja lainnya di Kecamatan Lasem dalam 
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mengembangkan potensi bermusik, melalui studio musik remaja dapat 

berinteraksi dan berekspresi. 

 Saran yang diberikan untuk para remaja studio musik Aderra di 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk terus berkarya dan memperbanyak 

referensi musik dari berbagai aliran musik agar lebih luas pemikirannya dalam 

bermusik, selain itu juga harus sering membuat event  pertunjukan musik untuk 

mengekspresikan alat musik maupun untuk menjalin interaksi remaja yang lebih 

luas. Saran yang diberikan kepada pemilik studio musik untuk menambah kualitas 

alat-alat musik dan fasilitas yang disediakan di dalam studio agar para remaja 

lebih semangat dalam berlatih kemampuan bermusik. 
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