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SARI 
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Kata Kunci  :  Toko buku, Musik, Fungsi, Kenyamanan, Pengunjung 

 Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang nampaknya mengerti akan 

fungsi musik bagi pengunjung, hal ini nampak ketika kita berkunjung ke toko 

buku tersebut akan kita dengarkan alunan musik di dalam toko buku tersebut. 

Berdasar latar belakang, masalah pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah 

”Bagaimana fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang?”. Sesuai 

permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: (1) Manfaat 

teoritis, dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

seni dan pengkaji seni untuk dikaji lebih jauh tentang fungsi musik dalam 

penggunaannya di sebuah toko buku. (2) Manfaat praktis, dapat memberikan 

informasi pada toko buku dan masyarakat luas mengenai kenyamanan yang di 

dapat oleh pengunjung dari diperdengarkannya musik di toko buku. 

         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  

kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif tentang fungsi musik di Toko Buku 

Gramedia Pandanaran Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik keabsahan data yang 

digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan secara 

interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

simpulan/ verifikasi. 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, musik ada di toko buku 

tersebut karena memiliki tujuan dan fungsi yang di sadari oleh pengelola toko 

tersebut. Fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang berdasar 

hasil penelitian ini digunakan sebagai 1) Hiburan, yaitu dapat menghibur 

pengunjun dan karyawan toko buku; 2) Kenikmatan Estetis, yaitu dapat dinikmati 

keindahannya; 3) Respon Fisik, yaitu dapat memicu tubuh untuk bereaksi 

terhadap musik yang diperdengarkan; 4) Ekspresi Emosional yaitu dapat memberi 

perubahan perasaan lebih nyaman ketika mendengarkan musik yang diputar. 

Keempat fungsi itu secara umum dapat dikatakan untuk menciptakan suasana 

lebih nyaman di toko buku tersebut. Musik yang diputar adalah jenis musik 

instrument dengan irama pop yang diputar selama toko buku tersebut beroperasi. 

       Dari hasil uraian penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa musik yang 

diputar di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang tidak hanya sekedar di putar 

untuk meramaikan suasana toko, akan tetapi mempunyai tujuan agar pengunjung 

dapat betah dan merasa nyaman dengan suasana toko. diharapkan setelah merasa 

nyaman maka pengunjung membeli buku tersebut. Saran yang dapat diberikan, 

toko buku dapat mempertahankan pelayanan yang telah diberikan kepada 

pengunjung, khususnya pelayanan terhadap musik yang diputar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Perkembangan musik di Indonesia saat ini sangat pesat, jenis musik pun 

banyak bermunculan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi. 

Jenis-jenis musik itu diantaranya adalah musik pop, musik jazz, musik dangdut, 

musik keroncong, musik blues dan lain sebagainya. Pengaruh musik dalam segala 

aspek kehidupan manusia sangatlah besar, maka bisa dikatakan bahwa dalam 

perkembangan peradaban manusia, musik juga selaras berkembang mengikutinya. 

Itu semua karena manusia sebagai mahluk yang sempurna diberi akal dan budi 

yang selalu berusaha untuk mencari kepuasan diri dan selalu berkreasi mengolah 

semua yang diberikan Tuhan menjadi nikmat untuk dirinya. Kehidupan seseorang 

tidak akan pernah terlepas dari musik.  

Menurut Pono Banoe (2003: 28) musik adalah cabang seni yang membuat 

dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan 

dipahami manusia. Ditambahkan oleh Liang Gie (1976: 8) musik adalah suatu 

hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau kombinasi musik yaitu melodi, 

ritme, irama, harmoni, struktur lagu dan ekspresi berbagai satu kesatuan. Musik 

dari bahasa Yunani (Musike) dan berasal dari perkataan (Muse) yaitu sembilan 

dewa dewi Yunani dibawah pimpinan dewa Apollo yang melindungi seni dan 

ilmu pengetahuan. Dalam mithologi Yunani kuno, musike mempunyai arti suatu 
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keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati dari para dewa Yunani 

yang diwujudkan sebagai bakat (Hardjana, 1983: 6-7). 

Salah satu aspek musik yang paling kuat adalah kelengkapan dan 

kemampuannya untuk memicu reaksi menyeluruh di dalam tubuh kita. Tubuh 

tidak akan bereaksi kalau tidak terjadi perubahan emosi. Emosi bisa mengubah 

fungsi tubuh. Musik mempengaruhi manusia secara psikis maupun secara fisik. 

Secara fisik manusia berespon terhadap vibrasi atau getaran musik. Tubuh 

manusia bertindak sebagai alat resonansi dan alat ritmis yang sensitif terhadap 

musik. Secara psikis musik dapat mempengaruhi jiwa atau emosi kita. Jika kita 

mendengarkan musik yang bernuansa riang, maka perasaan kita juga akan ikut 

merasa riang sehingga tanpa sadar kita ikut menggerakan salah satu atau sebagian 

anggota badan kita misalnya manggut-manggut mengikuti irama lagu dan apabila 

kita mendengarkan musik yang bernuansa sedih maka kita juga akan ikut 

merasakan sedih.  

Musik tetap dapat dinikmati walaupun penikmat musik sedang melakukan 

aktivitas lain misalnya membaca, makan, belajar, ngobrol, dan lain sebagainya. 

Kenikmatan yang dirasakan manusia yang mendengarkan musik dapat menjelma 

dalam berbagai sifat dan suasana perasaan. Rasa terharu karena musik yang 

didengarkan begitu mengesankan, sesuatu yang dramatis, menimbulkan suatu 

proses konflik yang perlu penyelesaian sampai pada suatu yang mengagumkan 

karena menyentuh perasaan pendengarnya dengan dahsyat. Lebih lanjut Sumaryo 

(1987: 120) mengatakan bahwa kenikmatan itu pada umumnya terdiri dari dua 

bagian. Kenikmatan pertama adalah keindahan organis, yaitu indahnya melodi 
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rasa keserasian (harmoni) pada waktu kita meresapkan paduan suara dan warna-

warnanya serta kewajaran suatu pertanyaan yang sedang berlangsung. 

Kenikmatan kedua adalah keindahan emotif, yaitu keindahan yang kita dapatkan 

dari emosi yang terbawa oleh susunan nada-nada dalam musik tersebut. 

Musik memiliki sejumlah peranan di dalam kehidupan manusia, beberapa 

diantaranya yang berguna untuk kesehatan manusia adalah musik dapat 

mencerdaskan kemampuan otak janin ketika si Ibu sedang mengalami masa 

kehamilan. Janin dalam perut si Ibu akan mendapatkan stimulus atau rangsangan 

yang kemudian dilanjutkan pada otak, sehingga nantinya akan berdampak pada 

kecerdasan janin. Selain itu musik juga mampu meningkatkan pertumbuhan sel 

otak. Musik juga dapat membantu kita merasa bertenaga, percaya diri, 

mengurangi kesedihan, menghapus kemarahan, melepaskan stress serta 

mengurangi rasa takut dan cemas. 

Kinerja otak yang terlalu berat dapat menimbulkan rasa penat atau jenuh 

yang akan berdampak pada penurunan kinerja otak kita. Salah satu hal atau 

kegiatan yang dapat menimbulkan rasa penat dan jenuh tersebut adalah membaca. 

Fungsi musik dalam situasi ini yakni dapat memberikan stimulus untuk 

memperingan atau merefresh kinerja otak tersebut, sehingga dapat mengurangi 

tingkat stress secara berkelanjutan (Hidayat, wordpress.com).  

Membaca menurut Anderson dalam Tarigan ( 1983: 7) adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tertulis. 

Membaca merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia mengingat 
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kemajuan teknologi dan zaman yang berkembang pesat seperti sekarang ini. 

Banyak orang mencari data atau tulisan sebagai upaya untuk menambah wawasan 

mereka. Sehingga banyak sumber-sumber atau bahan bacaan yang bermunculan 

mulai dari buku, koran harian, tabloid, komik dan lain sebagainya. Dari bahan 

bacaan yang beraneka ragam tersebut yang sering dicari dan diminati oleh 

sebagian besar orang dari semua kalangan di zaman modern ini adalah buku. 

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang di jilid menjadi 

satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari 

sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku juga merupakan 

sumber pengetahuan yang tak ternilai harganya. Buku membuka cakrawala baru 

serta memperkaya wawasan setiap orang. ”Tamat perguruan tinggi bukan berarti 

selesai sudah belajar. Masih ada tempat belajar lainnya, yakni membaca buku” 

papar Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam Kompas Gramedia 

Fair 2010 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (23/2). Buku adalah salah satu media 

penyampaian informasi dalam masyarakat.  

Kebutuhan buku yang baik dalam masa sekarang ini sangat tinggi dan 

merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga banyak bermunculan toko 

buku di kota Semarang, antara lain toko buku Merbabu, toko buku  Toga Mas, 

toko buku Gunung Agung, dan toko buku Gramedia yang terbagi menjadi tiga 

tempat yaitu toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, toko buku  Gramedia 

Java Mall, dan toko buku Gramedia Amaris Pemuda yang masing-masing toko 

tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
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PT. Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kelompok Kompas 

Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku 

Gramedia di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. Perusahaan ini didirikan 

pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 

25m² di daerah Jakarta Barat dan sampai tahun 2002 telah berkembang menjadi 

lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Semarang. 

Dibanding dengan toko buku yang lain, Gramedia Pandanaran mempunyai 

banyak kelebihan sebagai toko buku pilihan masyarakat semarang dan sekitarnya. 

Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang selain letaknya strategis 

beralamatkan di Jl. Pandanaran 122, Semarang Jawa Tengah yang merupakan 

jalan menuju pusat keramaian kota semarang, suasananya  juga sangat bersahabat 

seperti AC yang  tidak terlalu dingin, koleksi buku yang lengkap, customer 

service yang bersahabat, dan tak kalah menariknya juga terdapat musik yang 

membuat pengunjung merasa nyaman dan tenang dalam menikmati suasana toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Perhatian manajemen Gramedia terhadap pentingnya suasana toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang dapat memberi manfaat terhadap pengunjung 

toko tersebut, yaitu mengurangi kelelahan dan kejenuhan pengunjung dalam 

membaca ataupun mencari buku yang diinginkan. Kelelahan pengunjung tersebut 

biasanya dapat berupa rasa kaku, jenuh, mengantuk dan kebingungan. Bila 

pengunjung mengalami hal tersebut maka dapat terjadi berkurangnya kenyamanan 

pengunjung toko buku gramedia dalam menikmati suasana toko buku tersebut.  

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_perusahaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Toko_buku
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/1970
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Membaca dan mencari buku di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

dapat menimbulkan kejenuhan, sehingga dapat mudah  menyebabkan rasa lelah 

pada saat pengunjung melakukan kegiatan tersebut. Untuk menambah atau 

meningkatkan kenyamanan pengunjung toko buku tersebut salah satu cara yang 

dilakukan adalah melalui musik, karena dengan mendengar musik maka akan 

tercipta suatu perasaan yang lebih tenang dan nyaman. Menurut Carr dalam 

Abdurrahman (1999: 16), perasaan nyaman dan tenang dapat ditimbulkan melalui 

musik. Misalnya, bila irama musik diperdengarkan pada bayi yang sedang rewel, 

irama musik ini mampu menenangkan, menyamankan dan bahkan 

menidurkannya. Hal ini membuktikan bahwa irama musik dapat menciptakan 

perasaan yang nyaman dan tenang pada manusia.  

Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang nampaknya „paham betul‟ 

tentang fungsi musik bagi manusia, hal ini nampak ketika kita berkunjung ke toko 

buku tersebut akan kita dengarkan alunan musik selama toko buku tersebut 

beroperasi. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah manajemen toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang memang betul-betul paham tentang fungsi musik 

bagi manusia sehingga toko buku tersebut memutar berbagai macam irama musik 

selama toko buku tersebut beroperasi. Selain itu apakah kehadiran musik di toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang mempunyai tujuan atau hanya sekedar 

untuk di putar saja. 

Berdasarkan  latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang.  Alasan penulis 

meneliti adalah penulis melihat bahwa selama ini belum ada yang meneliti tentang 
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fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. Untuk mengetahui 

sejauh mana fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, maka 

dipandang perlu untuk mengadakan penelitian berkenaan dengan fungsi musik di 

dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, masalah pokok 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana fungsi musik di toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang”? 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Berpijak dari permasalahan yang dikemukakan, tujuan yang hendak 

dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan fungsi 

musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

1.4   Manfaat  Penelitian 

       Berdasar tujuan masalah yang diutarakan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Teoritis, dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi lembaga 

pendidikan tinggi seni dan pengkaji seni untuk dikaji lebih jauh tentang fungsi 

musik dan penggunaannya di sebuah toko buku. 

1.4.2 Manfaat Praktis, dapat memberikan informasi pada toko buku dan 

masyarakat luas mengenai kenyamanan yang didapat oleh pengunjung dari 

diperdengarkannya music di toko buku. 
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1.5   Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini terbagi 3 bagian yaitu: 

1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. 

2. Bagian tubuh/isi terbagi atas lima bab yaitu: 

Bab 1 : Pendahuluan, yang berisi tentang alasan pemilihan judul, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

Bab 2 : Landasan teori, dalam bab ini diuraikan tentang pengertian 

meliputi asal-usul dan pengertian musik, unsur musik, fungsi 

musik, jenis-jenis musik, toko buku. 

Bab 3    :  Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, sasaran penelitian, teknik pengumpulan data 

(Teknik observasi, wawancara, dokumentasi), Teknik Analisis 

data, Teknik keabsahan data. 

Bab 4  : Berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang membahas 

  tentang  fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran    

Semarang. 

Bab 5 : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang 

  kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi yang terdiri daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Asal Usul dan Pengertian Musik 

   Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam 

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

keselarasan yang indah (Sunarko, 1985: 5). Menurut Yosep (2005 ; 6) musik yaitu 

ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat-alat musik ritmis, 

atau nada-nada yang harmonis. Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu 

Musike (Hardjana, 1983: 6-7). Musike berasal dari perkataan muse-muse, yaitu 

sembilan dewa-dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan 

ilmu pengetahuan. Dalam mitologi Yunani kuno mempunyai arti suatu keindahan 

yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan 

sebagai bakat. Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh Pythagoras, bahwa musik 

bukanlah sekedar hadiah (bakat) dari para dewa-dewi, akan tetapi musik terjadi 

karena akal budi manusia dalam membentuk teori-teori dan ide konseptual. 

Seni merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia 

karena berhubungan dengan insting dan serta dapat membentuk bakat, karakter 

dan idealisme seseorang. Pada dasarnya seni adalah kebutuhan rohani karena seni 

mengutamakan keindahan, dan keindahan selalu berhubungan dengan kepuasan 

batin. Seperti pendapat Kesumah (1995 : 2) yang mengemukakan bahwa  

Walaupun tidak merupakan dasar eksistensi hidup manusia, akan tetapi seni 

(musik atau lagu) adalah sebagian dasar sosial dan cultural manusia itu sendiri. 
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Eksistensi manusia bukan hanya sekedar hidup, tetapi mempunyai kesanggupan 

untuk mengalami kesukaan, kepuasan, kegembiraan yang melebihi kepuasan fisik. 

Agar manusia itu memperoleh segala kebutuhan hidupnya, kemudian mencari 

beraneka ragam seni musik dan lagu-lagunya. 

Musik termasuk cabang seni karena dalam musik terdapat unsur-unsur 

pengungkapan perasaan lewat bunyi yang indah untuk memenuhi rohani manusia. 

Lebih luas Mark (1993 : 15) mengemukakan bahwa musik adalah suatu bentuk 

kesenian yang bisa mengeluarkan aneka perasaan dan gelora jiwa melalui suara. 

Lebih lanjut Mark menjabarkan bahwa bentuk kesenian itu dapat dikatakan musik 

apabila memenuhi beberapa faktor berikut, yaitu ritme, melodi dan harmoni. 

Ritme artinya detak beraturan seperti detik jarum jam.  

Seperti kita ketahui, biasanya musik memang tampil berupa rangkaian 

nada, baik dalam vokal ataupun instrumental. Namun, bukanlah musik dapat pula 

dihasilkan hanya dengan tepuk tangan atau dengan dua potong kayu yang saling 

di pukulkan. Dalam hal ini keduanya merupakan alat musik yang tidak bernada, 

meskipun ada bunyinya. Dalam kaitan dengan wawasan seni, semua sumber seni, 

tidak semua sumber seni yang indah dapat dianggap sebagai karya seni, sebab 

yang disebut seni adalah jika bunyi itu berupa hasil olah pikir, akal, budi, dan 

perasaan manusia. Seorang pakar seni yang bernama Kupel (dalam Rasjoyo 1996 

: 5-6) membagi seni menjadi 3 cabang yaitu : (1) Seni yang dinikmati dengan 

media pendengaran (auditory art) adalah seni musik, (dengan nada), sani sastra 

(dengan kata), dan seni suara (dengan nada dan kata), (2) Seni yang dinikmati 

dengan media penglihatan (visual) ada dua yaitu yang dilihat dari bentuk dan 
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mata, dengan memanfaatkan unsur-unsur garis, warna, bentuk, irama dan cahaya 

yaitu seni rupa dan seni patung (tanpa gerak) dan seni pantomim (dengan gerak), 

(3) Seni yang dinikmati dengan media penglihatan dan pendengaran (Auditory 

Visual art) yaitu seni seni tari yang mengandung unsur gerak dan nada, seni 

drama dan opera mengandung unsur gerak, kata, dan visual. 

 Faktor berikutnya yang dikemukakan adalah harmoni, yaitu 

keselarasan sesuai dengan lagunya. Pendapat Mark juga diperkuat oleh Sylado      

( 1986 : 12-13 ) yang mengatakan bahwa musik bukan sekedar bunyi dari suara 

saja. Di dalam bunyi dan suara, ada tata tertib yang mewujudkannya menjadi 

indah, baik dan betul, yaitu unsur nada, unsur irama, dan unsur keselarasan . 

Dalam istilah yang lazim unsur nada disebut melodi, unsur irama disebut ritme 

dan unsur keselarasan disebut harmoni. 

 Apabila orang mendengarkan musik, seperti musik dangdut, musik pop 

atau musik lainnya. Maka akan dirasakan adanya hentakan-hentakan yang dapat 

menggetarkan dada atau mengajak kaki untuk mengetuk lantai bahkan akan 

menggerakan badan untuk menari. Hentakan tersebut itu di dalam musik disebut 

irama. Lebih lanjut lagi Jamalus ( 1998 : 7-8 ) menjelaskan bahwa irama adalah 

urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. Irama 

dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-

macam lama waktu atau panjang pendeknya, membentuk pola irama, atau 

dirasakan dan diliat, atau dirasakan dan didengar serta didengar. Dengan adanya 

unsur ini maka musik mempunyai karakter atau watak yang sesuai dengan 

maksud lagu atau ciptaaannya. 
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2.2   Unsur-Unsur Musik 

Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama 

merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua 

unsur musik tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting 

dalam sebuah lagu. 

Menurut Jamalus (1988: 7), pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan  atas :  a) Unsur-unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi, atau 

struktur lagu. b) Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik dan warna nada 

kedua unsur pokok musik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Penjelasan unsur-unsur musik tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

2.2.1 Harmoni  

Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada 

atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya (Jamalus, 1988: 35). Rochaeni (1989: 

34) mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa nada yang dibunyikan 

secara serempak atau arpegic (berurutan) walau tinggi rendah nada tersebut tidak 

sama tetapi selaras kedengarannya dan mempunyai kesatuan yang bulat. Sebuah 

lagu dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa kalimat musik. Jumlah kalimat 

ini bermaca-macam, seperti juga kalimat puisi; dua, tiga, empat, dan lain 

sebagainya. Lagu yang sederhana terdiri atas satu kalimat musik atau disebut 

bentuk lagu, satu bagian yang di dalamnya berisikan kalimat tanya dan kalimat 

jawab. Biasanya lagu yang sederhana ini terdiri atas delapan birama. 
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2.2.2 Irama 

Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok 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 titi nada. Jamalus (1988: 8) mengartikan irama sebagai 

rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Irama dalam musik 

terbentuk dari sekelompok bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan 

panjang. Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berjalan secara teratur. 

Ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan ketukan lemah. 

Menurut Sudarsono (1991: 14) dalam praktek sehari-hari irama mempunyai 

dua pengertian. Pengertian pertama irama diartikan sebagai pukulan atau ketukan 

yang selalu tetap dalam suatu lagu berdasarkan pengelompokan pukulan kuat dan 

pukulan lemah. Pengertian kedua irama diartikan sebagai pukulan-pukulan 

berdasarkan panjang pendek atau nilai nada-nada dalam suatu lagu. Sebuah lagu 

baik vokal maupun instrumental merupakan alur bunyi yang teratur. Dalam lagu 

tersebut terdapat adanya suatu pertentangan bunyi antara bagian yang bertekanan 

ringan dan bagian yang bertekanan berat. Pertentangan bunyi yang teratur dan 

selalu berulang-ulang tersebut dinamakan irama atau ritme (Sukohardi,  1988: 16). 

Irama dalam bentuk musik terbentuk dari kelompok bunyi dan diam dengan 

bermacam-macam panjang pendeknya nada pada tekanan atau aksen pada not. 

Untuk menulis bunyi dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya, 

digunakan dengan notasi irama dengan bentuk dan nilai tertentu. Untuk tekanan 

atau aksen pada not diperlukan tanda birama. 
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2.2.3 Melodi 

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan 

(Jamalus, 1988: 16). 

2.2.4 Bentuk Lagu / Struktur Lagu 

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

unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu yang 

bermakna (Jamalus, 1988: 35). 

2.2.5 Tanda Tempo dan dinamika 

Tanda tempo adalah kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-

perubahan dalam kecepatan lagu tersebut. Tanda tempo dibagi dalam tiga bagian 

yaitu; tempo lambat, sedang, dan tempo cepat. Kuat lemahnya suara dalam suatu 

lagu atau musik disebut dinamik yang dilambangkan dengan berbagai macam 

lambing antara lain : forte, mezzo forte, piano, dsb. Warna nada menurut Jamalus 

(1988: 40), didefinisikan sebagai ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-

macam dan dihasilkan oleh bahan sumber atau bunyi-bunyi yang berbeda. 

2.2.6 Ekspresi 

Ekspresi adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

tempo, dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan 

oleh seniman musik penyanyi yang disampaikan pada pendengarnya (Jamalus, 

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

terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat 

musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan rasa dalam suatu lagu. 
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2.3 Fungsi Seni 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:28) kata fungsi memiliki 

pengertian yaitu kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat. Kesenian yang 

dimiliki suatu lingkungan masyarakat tertentu memiliki fungsi dan manfaat 

tersendiri bagi masyarakat pendukungnya, seperti halnya musik. 

Fungsi merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi 

kehidupan suatu masyarakat dimana keberadaan suatu hal tersebut mempunyai 

arti penting dalam kehidupan sosial (koentjoroningrat, 1984:29). Namun ternyata 

terdapat perbedaan antara fungsi dan kegunaan, terlihat dari penjabaran sesuatu 

secara khusus. Disebutkan oleh Koentjoroningrat (1986:213) bahwa konsep 

fungsi mempunyai tiga arti dalam penggunaannya, yaitu (1) menerangkan adanya 

hubungan suatu hal dengan tujuan tertentu, (2) dalam pengertian korelasi adanya 

hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal yang lainnya, dan (3) 

menerangkan adanya hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal yang 

lainnya dalam suatu sistem yang berinteraksi. 

Menurut peursen (1988:85) fungsi selalu menunjukan terhadap sesuatu 

yang lain, apa yang dinamakan fungsi adalah suatu hal yang dapat berdiri sendiri 

tetapi apabila dihubungkan dengan sesuatu yang lain akan mempunyai arti dan 

makna. Dipandang dari pencipta, seni berfungsi sebagai alat ekspresi, yaitu 

pengungkapan yang dikomunikasikan dalam bentuk penyampaian pesan isi hati 

pencipta. Dipandang dari sisi penghidupan dan kehidupan, manusia sering 

melakukan komunikasi dengan Tuhan dan pencipta. Pada hakikatnya, semua 

karya seni memiliki fungsi selama karya seni itu dikomunikasikan kepada 
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masyarakat luas. Ada beberapa sasaran utama yang menempatkan karya seni pada 

fungsi sosial (A.T. Mahmud, 1995:7) yaitu mempengaruhi tingkah laku, dimana 

fungsi mempengaruhi tingkah laku dapat dilihat pada pendidikan, melalui seni 

diupayakan menumbuhkan sikap dan nilai tertentu dalam diri anak, umpamanya 

cinta tanah air, hormat pada orang tua dan sebagainya. Kemudian fungsi 

selanjutnya yaitu merupakan media hiburan, bahwa tuntutan hidup dijaman 

modern makin meninggi dan komplek tak urung menyebabkan orang mudah 

terkena stress, depresi, atau gelisah untuk itu seni adalah objek yang baik guna 

mengembalikan jiwa yang segar, tegar dan ceria. 

Jazuli (1994:60) menyatakan bahwa pada hakikatnya fungsi seni secara 

global adalah sebagai sarana hiburan, namun dalam masyarakat sekarang fungsi 

seni mempunyai kekhususan masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat 

pendukungnya. Kesenian sebagai salah satu aktifitas budaya masyarakat dalam 

hidupnya tidak pernah berdiri sendiri, segala bentuk dan fungsinya berkaitan erat 

dengan masyarakat tempat kesenian itu tumbuh dan berkembang. Sehubungan 

dengan hal diatas, Triyanto (1993:170) mengemukakan bahwa seni mempunyai 

fungsi budaya, sebagai fungsi budaya seni merupakan sistem-sistem simbol yang 

berfungsi menata, mengatur, dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam 

memenuhi kebutuhan ekspresi seninya, baik dalam tahapan kreasi (pencipta 

karya), maupun dalam tahapan apresiasi (penikmat karya). 
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2.4    Fungsi Musik  

Fungsi seni musik sangat penting dalam berbagai segi kehidupan 

manusia. Kegiatan seni melibatkan masyarakat karena hasilnya berguna bagi 

seluruh masyarakat. Kesenian merupakan salah satu media komunikasi antara 

manusia dengan alam maupun antara manusia dengan penciptanya 

(Yudhoseputro, 1993:95). 

Musik mempunyai fungsi yang tidak akan terlepas dari kehidupan 

manusia sehari-hari, berdasarkan teori fungsi, fungsi musik dibagi menjadi dua, 

yaitu fungsi musik secara umum dan fungsi musik secara khusus. Secara umum, 

menurut Jazuli (1994:60) musik mempunyai pengaruh yang besar sekali di dalam 

kehidupan manusia, tingkah laku dan aktifitas manusia. Karena adanya pengaruh 

inilah, kemudian musik dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi 

musik lebih dikenal masyarakat sebagai sarana hiburan saja, tetapi sebetulnya 

bentuk pengaruh yang diberikan oleh musik dalam kehidupan manusia 

sepenuhnya sangat banyak. 

Menurut Merriam (1964:2) fungsi musik terbagi menjadi sepuluh yaitu: 

2.4.1 Fungsi dan Ekspresi Emosional (Perasaan) 

    Bukti untuk mengindikasikan bahwa fungsi musik sebagai sarana 

ekspresi emosional sangatlah banyak. Di dalam teks lagu dapat kita lihat bahwa 

salah satu ciri yang menonjol adalah suatu fakta dalam lagu itu sebagai ekspresi 

ide-ide dan emosi yang tidak dapat diungkapkan dalam percakapan biasa. Musik 

dapat menyebabkan perubahan emosional bagi pendengarnya. Seperti misalnya 

seseorang yang sedang mendengarkan dan menghayati musik atau lagu yang 
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isinya mengisahkan tentang kehidupan yang mirip dengan orang tersebut, maka 

orang tersebut akan mengalami perubahan emosional atau perasaan dan akan 

terbawa oleh suasana alunan musik tersebut. 

2.4.2 Fungsi tentang Kenikmatan Estetis 

    Musik cukup estetis dari sudut pandang pencipta dan dari orang yang 

melakukan kontemplasi dan fungsi utama dari musik harus dapat ditunjukkan 

untuk kebudayaan lain selain sebagai kebudayaan kita fungsi musik sebagai 

kenikmatan estetis ada dalam kebudayaan di dunia. Maksudnya dengan 

mendengarkan musik kita dapat menikmati keindahan musik tersebut dan akan 

tercipta suatu kenikmatan dan keindahan budaya negara kita. 

2.4.3 Fungsi Hiburan 

     Musik menyediakan sebuah fungsi hiburan di dalam semua masyarakat. 

Hanya perlu dicatat bahwa sebuah pembedaan barangkali harus dibuat antara 

hiburan yang murni yang nampak menjadi sutau ciri khusus dari musik di 

masyarakat barat dan hiburan yang dikombinasikan dengan fungsi-fungsi lain. 

Seperti misalnya seseorang yang sedang sedih kemudian tanpa sengaja atau tidak 

dia mendengarkan alunan musik yang mengisahkan tentang kegembiraan dan 

keceriaan maka orang tersebut akan merasa terhibur.  

2.4.4 Fungsi Komunikasi 

            Teks lagu di dalam musik mengkomunikasikan informasi langsung kepada 

mereka yang memahami bahasa yang dikumandangkan. Musik menyampaikan 

emosi kepada mereka yang memahami idiomnya bahwa musik dapat 

mengkomunikasikan sebuah pemahaman tertentu yang terbatas. 
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Musik dapat dijadikan sebagai alat komunikasi, ketika orang-orang 

tersebut memahami bahasa-bahasa musik dan musik dapat juga menyampaikan 

emosi seseorang kepada orang lain yang memahaminya. Seperti misalnya 

seseorang yang memesan lagu dari pesawat radio untuk dikirimkan kepada orang 

lain yang melukiskan tentang perasaannya lewat lagu tersebut, maka dengan 

demikian musik dapat mengkomunikasikan perasaan seseorang kepada orang lain. 

2.4.5 Fungsi Representasi Simbolis 

    Fungsi musik sebagai representasi simbolis dari hal-hal lain, ide-ide dan 

perilaku representasi atau kata lainnya perwakilan dan simbolis disebut juga 

sebagai lambang, dalam hal ini musik berfungsi sebagai perwakilan lambang 

suatu hal. Arti sebuah nyanyian patriotik dalam peperangan adalah simbolis. 

Musik dapat mengungkapkan dan mengartikan lambang/simbol suatu hal. 

Misalnya lagu iringan dalam tari tor-tor merupakan simbol dari peperangan.  

2.4.6 Fungsi Respon Fisik 

Musik dapat meninggikan respon secara fisik. Musik juga mengangkat, 

membuat makna, dan menyalurkan perilaku seseorang atau sekelompok orang. 

Pada dasarnya otak mempunyai pusat ingatan bunyi yang mulai mengumpulkan 

bunyi sejak lahir, termasuk juga bunyi musik,dan di dalam otak sebuah bunyi 

dapat menimbulkan banyak reaksi. Seperti misalnya seseorang yang sedang 

menonton dan menikmati pertunjukan musik live secara tidak sadar dia 

menggerak-gerakkan badannya (berjoget). 
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2.4.7 Fungsi Menguatkan Konformitas terhadap Norma-Norma Sosial 

Lagu-lagu tentang kontrol sosial mengandung sebuah peringatan 

secara langsung kepada anggota-anggota masyarakat yang melakukan kesalahan 

dan melalui cara yang tidak langsung tentang apa yang dipandang sebagai 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Misalnya pada saat 

upacara inisiasi yang isinya mengajarkan kepada remaja tentang bagaimana cara 

berperilaku yang baik secara khusus. Lagu-lagu tentang protes yang meminta 

perhatian kepada pemerintah. Misalnya lagu-lagu karya Iwan Fals yang 

kebanyakan bertemakan tentang kritik sosial kepada pemerintah.  

2.4.8 Fungsi Validasi tentang Institusi-Institusi Sosial dan Ritual-Ritual 

Keagamaan 

 

Institusi-institusi sosial tervalidasi melalui lagu-lagu yang menekankan 

ketetapan dan ketidaktetapan di dalam masyarakat, dan juga memberitahu 

manusia apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Musik 

berfungsi sebagai keabsahan institusi-institusi sosial dan dalam ritual keagamaan, 

misalnya lagu-lagu rohani. 

2.4.9 Fungsi tentang Kontribusi Terhadap Kontinyuitas dan Stabilitas 

Budaya 

 

 Musik memungkinkan memunculkan estetis, menghibur, 

mengkomunikasikan, memunculkan respon fisik, menegakkan konformitas 

terhadap norma-norma sosial dan memvalidasi institusi-institusi sosial dan ritual-

ritual keagamaan adalah jelas bahwa ia memberikan kontribusi dan tidak kurang 

dari sembarang aspek kebudayaan yang lainnya. Musik dapat memberikan 

sumbangan untuk terus menjaga kestabilan budaya. Misalnya musik-musik daerah 
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seperti keroncong, campursari, dan musik dangdut yang sangat membudaya di 

negara ini.  

2.4.10 Fungsi Kontribusi Terhadap Integrasi Masyarakat 

 Memberikan suatu hal tentang solidaritas di sekitar anggota-anggota 

masyarakat angkat bersama-sama, sungguh musik berfungsi untuk 

mengintegrasikan masyarakat. Musik dapat memberikan sumbangan terhadap 

integrasi masyarakat, jadi dengan begitu musik sangat berperan penting dalam 

kehidupan manusia dan bersolidaritas dengan bermasyarakat, misalnya 

sekelompok masyarakat yang sangat menggemari musik dangdut, maka akan 

tercapai solidaritas antar penggemar musik dangdut. 

 

2.5   Jenis-Jenis Musik     

2.5.1 Jenis Musik Ditinjau dari Perkembangannya 

2.5.1.1  Musik Modern 

Musik modern adalah musik yang lahir karena budaya  modern, misalnya 

band, orkestra simponi dan konser. Segala sarana dapat dipadukan, segala alat 

dapat dignakan untuk menjadi instrument seni dengan sumber ambilan inspirasi 

yang mencakup bidang yang luas  kebanyakan budaya popular (Camus, 1988:24).   

2.5.1.2  Musik Tradisional 

Musik tradisional adalah musik yang lahir karena budaya tradisional, 

umumnya menggunakan alat yang masih sederhana dan tradisional dapat 

dipadukan dengan alat musik yang modern. 
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2.5.2 Jenis Musik Ditinjau dari Iramanya 

2.5.2.1  Jenis Musik Pop 

Musik pop di Indonesia diartikan musik masa kini dan popular atau 

terkenal atau musik yang digemari yang mudah diterima oleh kebanyakan orang 

tanpa mengukur nilai-nilai seni yang dikandung musik yang bersangkutan (Diah 

Latifah dalam wahyu, 1994:19) 

2.5.2.2  Jenis Musik Jazz 

Jazz adalah jenis musik yang dikembangkan oleh bangsa Amerika kulit 

hitam yang tertindas perbudakan dan memiliki sejarah yang dapat diidentifikasi 

serta mengalami perkembangan gaya yang pesat (Samboedi dalam wahyu, 

1989:16). 

2.5.2.3  Jenis Musik Blues 

Musik blues merupakan akar munculnya musik jazz, dengan corak vokal 

khas Amerika, berangkat dari naluri orang-orang kulit hitam. Walaupun 

kemunculan blues lebih dahulu daripada musik jazz, namun permainannya lebih 

dapat dirasakan. Dengan birama 4/4 namun syarat dengan notasi triol, sehingga 

terkesan menggunakan birama 3/4.  

2.5.2.4 Jenis Musik Rock 

Musik rock merupakan suatu gerak musik hiburan yang kemudian menjadi 

serius dari dasawarsa 1950-an, yang berangkat dari pola boogie sebagai 

kesinambungan blues disatu pihak dan akar country dipihak lain. Jika 

diterjemahkan secara Indonesia, rock sebetulnya bukan berarti batu, tetapi yang 

dimaksudkan ayunan gerak (Depdikbud, 1992:165). Gerak ayunan musik rock 
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adalah cepat, dengan mengutamakan efek gitar berjenis metal (keras), penonjolan 

drum dengan tenaga penuh. 

2.5.2.5  Jenis Musik Keroncong 

Musik keroncong adalah jenis permainan musik tradisional yang 

menggunakan tangga nada diatonis dengan iringan beberapa alat musik berdawai 

yang dimainkan dengan aturan tertentu hingga menjadi ciri khas musik itu sendiri 

(Suharto, 1987:45). 

Musik keroncong merupakan musik tradisional dengan tata nada dinamik, 

berbentuk vokal dengan iringan beberapa alat musik berdawai yang merupakan 

bentuk baku dari sebuah orkestra yang terdiri dari gitar melodi dimainkan sebagai 

jalur melodi secara sinambung dari awal hingga akhir permainan atau lagu, gitar 

pengiring, ukulele/cuk, dan cello untuk menimbulkan nada stacato yang disebut 

sebagai kendhang (menurut istilah dalam keroncong) atau efek bunyi kendhang 

(Depdikbud, 1987:84). 

2.5.2.6  Jenis Musik Dangdut 

Musik dangdut merupakan kombinasi antara musik Melayu dengan musik 

India. Kata dangdut diindikasikan sangat kuat berasal dari bunyi gendhang khas 

yang umum digunakan dalam pertunjukan dangdut, yakni semacam tabla 

(gendhang India). Gendhang tersebut bisa menghasilkan bunyi yang unik yaitu 

nduut. Musik dangdut cepat popular di masyarakat Indonesia, karena suara 

gendhang dalam musik tersebut mirip dengan suara gendhang atau kendhang asli 

Indonesia.     
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2.6    Lingkungan Toko 

    Menurut Mowen dan Minor dalam Sulistyorini (2002:133) lingkungan 

toko (psysical surronding) merupakan aspek fisik dan tempat yang konkrit dari 

lingkungan yang meliputi suatu kegiatan konsumen. Lingkungan fisik 

mempengaruhi persepsi konsumen melalui mekanisme sensor penglihatan, 

pendengaran, penciuman dan bahkan sentuhan. Pengelolaan lingkungan-

lingkungan fisik yang baik dapat mempengaruhi perilaku, sikap dan keyakinan 

konsumen kearah yang diinginkan. Desain lingkungan toko dapat menimbulkan 

dampak pada afeksi, kognisi dan perilaku konsumen. Yang termasuk dalam 

lingkungan toko antara lain : 

2.6.1   Citra Toko  

   Citra toko didefinisikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang 

suatu toko. Yang termasuk dalam citra toko adalah persepsi dan sikap yang 

didasarkan pada sensasi dari rangsangan yang berkaitan dengan toko yang 

diterima melalui kelima indra.  

2.6.2   Suasana Toko 

   Suasana toko melibatkan afeksi dalam bentuk status emosi dalam toko 

yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen ketika sedang 

berbelanja. Status emosi tersebut dapat ditunjukan lewat adanya perasaan senang, 

bergairah, menguasai. Senang  yang mengacu pada sejauh mana konsumen 

merasa senang, suka cita, puas saat berada dalam toko. Bergairah mengacu pada 

sejauh mana konsumen merasa meluap-luap atau aktif didalam toko. Serta 

menguasai yang mengacu pada sejauh mana konsumen merasa di kontrol atau 
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bebas berbuat sesuatu di dalam toko. 

2.6.3   Kontak Toko 

    Taktik yang digunakan pemilik toko biasanya dengan menggelar 

karnaval dipelataran parkir, melakukan pertunjukan di halaman toko, kupon toko, 

diskon dan iklan setempat.  

2.6.4   Loyalitas Toko 

    Adalah keinginan dan perilaku berbelanja kembali para pengunjung atau 

pengunjung yang terus datang kembali. Rangsangan toko yang kuat akan 

mempengaruhi kemungkinan konsumen tersebut kembali lagi ke toko yang sama. 

2.6.5   Lokasi Toko  

    Adalah aspek penting dalam strategi saluran distribusi. Lokasi yang baik 

menjamin tersedianya akses yang cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen, 

dan cukup kuat untuk mengubah pola berbelanja dan pembelian konsumen. 

2.6.6   Tata Letak Toko 

    Tata letak toko mempengaruhi faktor-faktor seperti seberapa lama 

konsumen akan berada di dalam toko, berapa banyak produk yang mengalami 

kontak pandang dengan konsumen dan jalur dalam toko yang akan dilalui oleh 

konsumen. 

2.7 Toko Buku Gramedia 

2.7.1 Toko 

Toko menurut KBBI (2008:823) adalah bangunan untuk menjual barang-

barang. sedangkan menurut wikipedia toko adalah sebuah tempat tertutup yang di 

dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Benda
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
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spesifik, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Secara bangunan fisik, 

toko lebih terkesan mewah dan modern dalam arsitektur bangunannya daripada 

warung. Toko juga lebih modern dalam hal barang-barang yang dijual, dan proses 

transaksinya lebih modern. 

2.7.2 Toko Buku 

 Toko buku adalah sebuah tempat, dapat berupa bangunan atau ruang yang 

di dalamnya menjual berbagai jenis buku yang tersusun rapi di rak-rak buku dan 

alat-alat yang terkait dengan buku itu sendiri. Saat ini berkembang pula toko buku 

online yang tidak mempunyai bangunan, toko buku diskon, dan toko buku dalam 

bentuk lain. 

2.7.3 Gramedia 

 PT. Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kelompok Kompas 

Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku 

Gramedia di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. Perusahaan ini didirikan 

pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 

25m² di daerah Jakarta Barat dan sampai tahun 2002 telah berkembang menjadi 

lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menyediakan buku, 

toko Gramedia juga menyediakan berbagai produk lain seperti alat tulis, 

perlengkapan kantor, alat olahraga dll. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Toko_buku
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Warung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_perusahaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Toko_buku
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/1970
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Pendekatan Penelitian 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah fungsi musik di toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang. Aspek-aspek yang dikaji dalam masalah ini 

yang berkenaan dengan pemanfaatan musik untuk meningkatkan kenyamanan 

yang semua itu mempunyai sifat kualitatif. Oleh karena itu pendekatan yang 

dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersifat 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah, 

oleh karena itu untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar seorang 

peneliti perlu memperhatikan cara-cara penelitian atau lebih dikenal dengan 

metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, sehingga memperoleh 

hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu sesuai dengan kondisi 

yang ada di lapangan. 

Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh seorang 

peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan dasar untuk 

mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan memperoleh hasil yang 

akurat dan benar. 

Deskriptif adalah penguraian tentang kejadian-kejadian berdasarkan data-

data baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor 
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(dalam Sumaryanto, 2001:2), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam Sumaryanto (2001:2), 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam penellitian 

sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan pada metode 

kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki 

seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: 

peneliti dan subjek penelitiannya, (Moleong, 2002:27). 

Penelitian ini menggunakan deskriptif, karena dalam hal ini obyek 

penelitiannya adalah fungsi musik di toko buku. Dengan demikian sifat kualitatif  

penelitian ini mengarah pada mutu dan kedalaman uraian, yakni pembahasan 

tentang fungsi musik. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian 

              Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang yang terletak di Jl. Pandanaran no. 122 Semarang. 
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3.2.2 Sasaran Penelitian 

              Sasaran penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

diungkapkan di atas, yaitu fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang. 

3.3 Sumber Data 

        Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan 

sumber data atau informasi yang terdiri dari narasumber yang dipandang memiliki 

pengetahuan atau wawasan yang memadahi tentang informasi yang diperlukan. 

Narasumber yang dimaksud adalah pengelola perusahaan, karyawan, dan 

pengunjung toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk mengolah data yang diperlukan (Nazir, 1988 : 21). Tujuan dari 

pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan 

reliable yang berkaitan dengan penelitian. Jadi pengumpulan data pada suatu 

penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan dan 

informasi yang benar dan dapat dipercaya untuk dijadikan data. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Teknik Observasi 

   Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera 



 

 

30 

yang dapat dilakukan melalui indera pengelihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap (Arikunto, 1998: 146). Jenis observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, artinya peneliti langsung terlibat 

pada situasi yang sedang diamati, dengan kata lain peneliti ikut menjadi 

pengunjung yang sekaligus mengamati kondisi di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang 

Observasi dilakukan langsung, yang dijadikan observasi itu terutama 

mengamati secara langsung mengenai bagaimana keadaan toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang. Adapun pokok-pokok yang diobservasi adalah: 

a. Gambaran umum toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, hal-hal yang di 

amati menggunakan teknik observasi ini antara lain operasional toko buku 

Gramedia, alamat toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, akses jalan 

menuju ke toko buku tersebut, struktur organisasi, pembagian ruangan di 

dalam toko buku, kategori buku-buku yang ada di dalam toko buku Gramedia, 

jenis musik yang di putar di dalam toko, fasilitas yang di gunakan untuk 

memutar musik. 

b. Kondisi atau suasana toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, meliputi 

keadaan ketika musik di putar, perilaku pengunjung yang sedang mencari 

buku ketika musik di putar, perilaku karyawan yang sedang bekerja di dalam 

toko buku. 

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk observasi adalah dua minggu yang 

di lakukan beberapa kali dengan membawa alat bantu untuk observasi yaitu alat 

tulis berupa kertas dan bolpoint untuk menulis kata–kata atau ucapan lisan dari 
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narasumber dan orang–orang yang menjadi narasumber yang mengetahui pokok 

permasalahan atau objek penelitian ini antara lain pengelola perusahaan, 

karyawan dan pengunjung. Kemudian kamera digital yang digunakan untuk 

mendapatkan gambar atau foto yang diperlukan, seperti keadaan di dalam toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

3.4.2 Teknik Wawancara 

       Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Arikunto, 1998: 145). Menurut Moleong (1990 : 135) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis 

wawancara menurut Gaba dan Lincoln (2000:137-139) meliputi : a) wawancara 

oleh tim panel, b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, c) wawancara 

riwayat secara lisan, dan wawancara terstruktur dan tak terstruktur 

       Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas 

terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar 

tentang hal yang akan diteliti, selain itu peneliti juga melakukan wawancara 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan. Pertanyaan ini secara khusus 

ditujukan kepada informan peneliti, yakni pengelola gramedia dengan tujuan 

untuk mencari data yang berhubungan dengan latar belakang dan tujuan serta 

manfaat yang diperoleh dari adanya musik di dalam toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang, kemudian karyawan toko buku Gramedia dengan tujuan 
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untuk mencari data tentang pendapat karyawan tentang musik yang ada di dalam 

toko buku tersebut beserta pengaruhnya dan pengunjung toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang 

pengaruh musik di dalam toko buku bagi pengunjung. Secara umum data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana fungsi musik di 

dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

3.4.3 Teknik  Dokumentasi 

    Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal 

yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998: 236). Dalam teknik ini 

data yang dicari berupa profil atau sejarah perusahaan Gramedia di Indonesia dan 

di Semarang khususnya toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, data 

mengenai grafik pengunjung, kategori buku di dalam toko buku Gramedia,  

fasilitas yang ada di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, dokumen-

dokumen berupa gambar dan data-data yang diperlukan dari internet, buku dan 

hasil diskusi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

     Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi 

data yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Kemudian 

hasil dokumentasi ini disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang 

digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan pengamatan. 

3.5   Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

    Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik yang meneliti tentang 

keabsahan suatu data yang dianggap terbukti kebenaran dan keasliannya. Didalam 
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teknik ini, peneliti memilih derajat kepercayaan sebagai standar atau kriteria 

keabsahan data kualitatif. 

    Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu penelitian kualitatif agar 

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

yang menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. 

Dan dari tujuh teknik derajat kepercayaan data kualitatif, peneliti menggunakan 

triangulasi sebagai salah satu teknik untuk memastikan derajat kepercayaaan dari 

data kualitatif. 

   Menurut Sumaryanto (2007:114), Triangulasi berarti verifikasi penemuan 

melalui informasi dari berbagai sumber, menggunakan multi metode dalam 

pengumpulan data, dan sering juga oleh beberapa peneliti. Triangulasi dapat 

dilakukan tiga cara, yaitu:  

1. Sumber 

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan adanya informasi. 

2. Metode 

Yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Teori 

Peneliti menggunakan beberapa sumber buku sebagai acuan teoritis, 

karena tidak mungkin peneliti hanya menggunakan satu teori untuk dapat 

memeriksa derajat kepercayaan suatu data informasi. Setelah memakai teori dari 

berbagai sumber selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan 

beberapa teori dan didukung dengan data-data yang sudah ada.  
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Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang pengujiannya 

dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan data observasi dengan data dari hasil 

wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang 

dikatakan informan dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu itu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang 

yang berlainan serta, (5) Membandingkan hasil wawancara suatu dokumen yang 

masih berlaku. 

3.6   Teknik Analisis Data  

    Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya, (Moleong, 2002:190). Proses pengolahaan data 

dimulai dengan mengelompokkan data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka maupun catatan yang dianggap dapat 

menunjang dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan 

kepentingan penelitian. Hasil analisis data tersebut selanjutnya disusun dalam 

bentuk laporan dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah terkumpul dan 

dianalisis berdasarkan teori-teori  yang ada. 
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Menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001:21), menegaskan 

bahwa teknik analisis data kualitatif senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan 

bukan rangkaian angka. Data yang terkumpul dari berbagai cara ini semua tetap 

diurai dengan kata-kata.  

Analisis tersebut dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: 

3.6.1 Reduksi data 

      Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dipilih, data 

yang dibuang, cerita mana yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-

pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3.6.2 Penyajian data 

       Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan 

dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan. 
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3.6.3 Simpulan / verifikasi. 

       Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari 

awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif  harus mampu mencari 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi yang semua itu 

merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan alur, sebab 

akibat serta preposisi. Berikut ini merupakan skema analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001: 23). 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman 

dalam Sumaryanto 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.1 Peta Kota Semarang 

            (id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, Maret 2011) 

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 transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang 
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merupakan potensi bagi simpul transportasi 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. Topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran 

rendah dan dataran tinggi. Dibagian Utara yang merupakan pantai dan dataran 

rendah memiliki kemiringan 0-2% sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-3,5 

M.Di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan, dengan kemiringan 2 - 40% 

dan ketinggian antara 90 - 200 M di atas permukaan air laut (DPL). 

Jumlah Penduduk Kota Semarang pada tahun 2006 (data terbaru dari BPS) 

sebesar 1.434.025 jiwa. Dengan jumlah tersebut Kota Semarang termasuk 5 besar 

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. 

Jumlah penduduk pada tahun 2006 tersebut terdiri dari 711.761 penduduk laki-

laki dan 722.264 penduduk perempuan. Kecamatan yang paling padat 

penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.470 orang per km2, 

sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen sebesar 786 orang per km2. 

Jumlah usia produktif cukup besar, mencapai 69.30% dari jumlah penduduk. Ini 

menunjukkan potensi tenaga kerja dan segi kuantitas amat besar, sehingga 

kebutuhan tenaga kerja bagi mereka yang tertarik menanamkan investasinya di 

sini tidak menjadi masalah lagi. Belum lagi penduduk dari daerah hinterlandnya. 

Sementara itu jika kita lihat mata pencaharian penduduk tersebut tersebar pada 

pegawai negeri, sektor industri, TNI, petani, buruh tani, pengusaha; pedagang, 

angkutan dan selebihnya pensiunan. Dari aspek pendidikan dapat kita lihat, bahwa 

rata-rata anak usia sekolah di Kota Semarang dapat melanjutkan hingga batas 
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wajar sembilan tahun, bahkan tidak sedikit yang lulus SLTA dan Sarjana. 

Meskipun masih ada sebagian yang tidak mengenyam pendidikan formal, namun 

demikian dapat dicatat bahwa sejak tahun 2003 penduduk Kota Semarang telah 

bebas dari 3 buta (buta aksara, buta angka dan buta pengetahuan dasar). Dengan 

komposisi struktur pendidikan demikian ini cukup mendukung perkembangan 

Kota Semarang, apalagi peningkatan kualitas penduduk yang selalu mendapat 

prioritas utama didalam upaya peningkatan kesejahteraan. Tingkat kepadatan 

penduduk memang belum merata. Penduduk lebih tersentral di pusat kota. 

Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,43 % per tahun. Ini berarti laju pertumbuhan 

penduduk dapat ditekan, setidaknya terkendali dan kesejahteraan umum segera 

terealisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara topografis 

Kota  Semarang berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan 

bentuk pegunungan yang landai adapun batas wilayah Kota Semarang adalah : 

-   Sebelah Utara :   Laut Jawa 

-   Sebelah Selatan :   Kabupaten Semarang ( Ungaran ) 

-   Sebelah Barat :   Kabupaten Kendal 

-   Sebelah Timur :   Kabupaten Demak 

Mengingat letak Kota Semarang yang sangat strategis dan merupakan ibu 

kota dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga banyak bermunculan sarana-sarana atau 

fasilitas umum yang dibangun untuk masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya 

diantaranya yaitu gedung-gedung pemerintahan dan perdagangan, sarana 

perhubungan, pusat-pusat perniagaan, tempat-tempat rekreasi dan hiburan dan 
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masih banyak lagi yang berhubungan dengan perkembangan Kota Semarang. 

Dari beberapa fasilitas umum yang bermunculan di Kota Semarang salah 

satunya adalah tempat-tempat perbelanjaan. Dimana tempat-tempat perbelanjaan 

sangat pesat sekali perkembangannya. Salah satu tempat perbelanjaan yang biasa 

dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah di sekitar Semarang yaitu toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang yang menyediakan berbagai macam jenis 

buku dan bacaan serta perlengkapan kantor, alat-alat musik, alat-alat olahraga, 

dan sebagainya . 

4.1.2 Sejarah Berdirinya Toko Buku Gramedia di Indonesia 

Sejarah toko buku Gramedia di Indonesia yaitu diawali dari dua tokoh 

perintis Kompas Gramedia yang bernama Jakob Oetama yang kini menjadi 

Presiden Komisaris Kompas Gramedia dan almarhum Petrus Kanisius Ojong. 

Kompas Gramedia, disingkat KG, adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di 

bidang media massa yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1965 oleh Ojong dan 

Jakob Oetama. Pada tahun 1980-an perusahaan ini mulai berkembang pesat, 

terutama dalam bidang komunikasi. Saat ini, Kompas Gramedia memiliki 

beberapa anak perusahaan/bisnis unit yang bervariatif dari media massa, toko 

buku, percetakan, radio, hotel, lembaga pendidikan, dan event organizer. 

 

 

                 Gambar 4.2 Logo Perusahaan Kompas Gramedia 

         (id.wikipedia.org/wiki/Kompas_Gramedia, Maret 2011) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
http://id.wikipedia.org/wiki/28_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
http://id.wikipedia.org/wiki/1980
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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Petrus Kanisius Ojong adalah keturunan imigran dari Quemoi yang sempat 

sukses menjadi pedagang tembakau di Payakumbuh, sebelum hijrah ke Jakarta 

dan menjadi guru di SD katolik Budi Mulya. Ojong lalu menjadi wartawan Lance 

Star sampai akhirnya menjadi pemimpin redaksinya pada tahun 1946, sambil 

bekerja di perusahaan penerbitan PT. Kinta. Pada 1947  Ojong bergabung dengan 

surat kabar Kengpo, media komunitas China berbahasa Indonesia.  

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1957, Kengpo dibredel oleh 

Soekarno dan sejak itu Ojong menjadi orang yang giat bergerak di bidang 

intelektual, pers serta budaya, dia adalah salah satu orang yang menandatangani 

piagam asimilasi pada tahun 1960. Dalam salah satu aktivitas itu lah dia bertemu 

dengan Jakob Oetama pada tahun 1958, dalam sebuah pertemuan ISKA. Jakob 

sendiri adalah anak keluarga guru, yang bersekolah di seminari Mertoyudan lalu 

mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi guru SMP Mardiyuwana di Cipanas 

pada tahun 1952 lalu pindah ke SMP Van Lith Jakarta pada tahun 1953. Tidak 

lama menjadi guru, Jakob bergabung dengan majalah Penabur sambil meneruskan 

kuliah dan akhirnya lulus dari jurusan komunikasi massa Universitas Gajah Mada. 

Pada era menjadi pemred di Penabur inilah, Jakob berkenalan dengan Swantoro 

sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk meneruskan studinya. Posisinya 

sebagai pemred Penabur digantikan sementara oleh Swantoro. Sepulangnya dari 

Amerika Serikat, Jakob Oetama bersama Petrus Kanisius Ojong membangun 

sebuah majalah yang diberi nama Intisari pada tahun 1963, dibantu oleh Irawati 

dan Adisubrata. Karena keduanya mengurusi Intisari, majalah Penabur akhirnya 

berhenti terbit pada tahun 1964. Karena aktivitas Petrus Kanisius Ojong dan Jakob 
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Oetama di ISKA, keduanya lalu diminta oleh Frans Seda dan Kasimo mendirikan 

surat kabar.  

Pada tahun 1965, Kompas didirikan, hanya dengan modal satu buah mesin 

ketik sumbangan Ojong, sebuah pesawat radio milik Jakob dan sebuah mobil Pik 

up milik Kasimo (I.J. Kasimo). Awalnya surat kabar itu akan diberi judul Bentara 

Rakyat. Tapi ketika Frans Seda melaporkan rencana penerbitan surat kabar itu ke 

Soekarno, nama Bentara Rakyat tidak disetujui. Bung Karno lalu meminta agar 

surat kabar itu diberi nama Kompas, yang artinya penunjuk arah. Untuk 

memperkuat sirkulasi dan distribusi Kompas, Ojong memanfaatkan jaringan 

Kengpo, tempatnya bekerja sebelumnya. Setelah lima tahun berdiri, pada tahun 

1970 Ojong dan Jakob membangun lagi satu pilar usaha, untuk mewujudkan cita-

cita bersuara di bidang komunikasi, dengan membangun toko buku pertama di 

Jakarta. Toko buku tersebut terletak di jalan Gajah Mada, Jakarta yang pada saat 

itu mengutamakan mengimpor buku saku berbahasa inggris karena pada waktu itu 

sulit diperoleh, dan pada saat itu pula didirikanlah perusahaan yang merupakan 

anak perusahaan dari Kompas Gramedia yaitu PT. Gramedia Asri Media yang 

secara khusus menangani jaringan toko buku di Indonesia. 

PT. Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kelompok Kompas 

Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku 

Gramedia di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. Perusahaan ini didirikan 

pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 

25m² di daerah Jakarta Barat dan sampai sekarang telah berkembang menjadi 

lebih dari 100 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menyediakan buku, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Toko_buku
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/1970
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toko buku Gramedia juga menyediakan berbagai produk lain seperti alat tulis, 

perlengkapan kantor, alat olahraga, alat musik dan lain sebagainya. Perusahaan ini 

bekerja sama dengan penerbit-penerbit buku baik dalam maupun luar negeri. Dari 

kelompok usahanya sendiri, pemasok ke toko buku Gramedia antara lain adalah 

Gramedia Pustaka Utama, Elex Media Komputindo, Gramedia Widya Sarana 

Indonesia (Grasindo), Bhuana Ilmu Populer, dan Gramedia Majalah, sementara 

dari luar negeri misalnya Prentice Hall, McGraw Hill, Addison Wesley, dan lain 

sebagainya. 

Salah satu cabang toko buku Gramedia di Indonesia adalah toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang. Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

pertama kali berdiri di sebuah rumah biasa di Jalan Pandanaran nomor 116. 

Rumah tersebut awalnya merupakan hunian untuk tempat tinggal. Bangunan itu 

kemudian mengalami renovasi-renovasi secara bertahap. Renovasi yang pertama 

kali diinstruksikan oleh kantor pusat Gramedia di Jakarta. Saat itu pemimpin dari 

program renovasi tersebut adalah Budi dan dibantu oleh Hartanto, dan pada tahun 

1982 toko buku Gramedia Pandanaran Semarang akhirnya diresmikan oleh 

direktur PT. Gramedia Asri Media yaitu Indra Gunawan. 

Jalan Pandanaran No. 116 dipilih sebagai lokasi area jual dengan alasan 

letak bengunan yang strategis yaitu berada dekat dengan Simpang Lima yang 

merupakan pusat keramaian kota Semarang, sehingga prospek berkembangnya 

akan lebih cepat. seiring dengan perkembangan zaman serta pertumbuhan kinerja 

dari Kompas Gramedia Group, dibukalah Hotel Graha Shantika Premiere cabang 

Semarang yang menenempati lokasi TB Gramedia lama di Jalan Pandanaran 116 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_tulis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlengkapan_kantor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_olahraga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gramedia_Pustaka_Utama
http://id.wikipedia.org/wiki/Elex_Media_Komputindo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramedia_Widya_Sarana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhuana_Ilmu_Populer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramedia_Majalah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Prentice_Hall
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=McGraw_Hill&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Addison_Wesley&action=edit&redlink=1
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dan akhirnya TB. Gramedia bergeser menempati tanah di Jalan Pandanaran no 

122 Semarang. 

Awal bulan Mei 2002 toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

merenovasi kembali untuk yang kedua kali, dengan mengubah tampilan fisik 

bangunan serta memperluas area jual keseluruhan menjadi kurang lebih 1976 m2, 

sekaligus pembenahan fasilitas bagi pengunjung seperti toilet dan tempat parkir. 

Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang merupakan cabang ke- 6 dari 

beberapa toko buku Gramedia yang dibangun di Indonesia setelah dulu awalnya 

dibangun toko buku Gramedia di Jakarta, dan selanjutnya Surabaya, Bali, 

Bandung, dan Yogyakarta. Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang juga 

merupakan toko buku yang pertama dibangun di kota Semarang. Ini membuktikan 

bahwa toko buku Gramedia Pandanaran Semarang merupakan salah satu toko 

buku yang cukup berumur di Indonesia, dan sekarang seiring berkembangnya 

zaman, telah dibangun toko buku gramedia yang lain di kota Semarang yaitu 

Gramedia Java Mall dan berikutnya adalah Gramedia di Jalan Pemuda. Hal ini 

dirasa mampu untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat akan 

informasi khususnya tentang bahan bacaan.  

4.1.2.1  Visi dan Misi Perusahaan  

Berperan aktif di dalam upaya mencerahkan kehidupan bangsa dengan 

menjadi ritel terbesar, tersebar dan terpadu di bidang pengetahuan, informasi dan 

multimedia di Asia Tenggara serta mengembangkan bisnis ritel lainnya melalui 

enyediaan produk yang berorientasi pasar, layanan unggul, inovatif dan perilaku 

bisnis yang bersih. 
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4.1.2.2  Logo dan Filosofi Perusahaan 

 

 

 

                          Gambar 4.3 Logo Toko Buku Gramedia 

( www.gramedia-online.com, Maret 2011 ) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari logo adalah huruf atau 

lambang yang mengandung suatu makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai 

lambang atau nama perusahaan tersebut ( Tim Penyusun, 1989 : 530 ). Logo dari 

toko buku gramedia adalah tulisan gramedia yang ditulis dengan huruf kapital dan 

di ikuti dengan tulisan toko buku yang memperjelas bahwa ini adalah toko buku 

gramedia. Gramedia sendiri sengaja ditulis dengan huruf kapital karena gramedia 

merupakan salah satu toko buku terbesar yang memiliki nilai-nilai dasar yang 

tinggi dalam menjalankan kinerja dari perusahaan gramedia. Di sebelah kiri 

tulisan gramedia tersebut terdapat gambar lingkaran yang melambangkan dari 

kaca pembesar (Lup) maksud dari logo kaca pembesar tersebut untuk 

menyimbolkan fungsi dari kaca pembesar sebagai alat untuk mencari atau 

memperjelas sesuatu yang yang kecil atau yang sulit ditemukan. Sehingga dalam 

logo tersebut diharapkan bahwa toko buku gramedia dapat berperan seperti kaca 

pembesar yang dapat membantu masyarakat untuk mencari dan menggali lebih 

http://www.gramedia-online.com/
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dalam tentang segala jenis pengetahuan yang ada di dunia ini, sehingga 

masyarakat yang berkunjung ke gramedia diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan yang belum pernah diketahuinya. 

4.1.3 Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

 Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang yang menjadi lokasi 

penelitian dan sasaran penelitian ini beralamatkan di daerah Pandanaran, tepatnya 

di Jl. Pandanaran no. 122, Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50241, 

Nomor Telepon  (024) 844 8033 dan Nomor Fax (024) 844 8035. Jalan 

Pandanaran merupakan akses utama yang menghubungkan daerah sekitar 

semarang menuju ke pusat Kota Semarang. Di sepanjang jalan ini terdapat 

beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota 

Semarang. Diantaranya yaitu pusat jajanan dan oleh-oleh khas kota Semarang. 

Oleh karena itu jalan tersebut merupakan salah satu jalan yang dikenal oleh 

masyarakat yang pernah berkunjung ke Semarang. Karena keberadaan toko buku 

Gramedia terletak di Jalan Pandanaran Semarang maka hal ini memudahkan para 

pengunjung untuk mencari dan mengunjungi toko buku Gramedia ini. Toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang menghadap ke arah selatan yaitu menghadap 

Jalan Pandanaran dan berada di sebelah barat kawasan Simpang Lima, bangunan 

toko buku ini terletak di antara bangunan besar yang mengapitnya. Tepatnya di 

sebelah timur terdapat bangunan Masjid Agung Baiturrahman Simpang Lima 

sedangkan di sebelah baratnya terdapat bangunan Hotel Santika Premiere/Graha 

Santika yang juga merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia.  
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Foto 4.0 Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

( Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011 ) 

Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang dibangun di atas tanah seluas 

3500 m
2  

menghadap ke arah selatan dengan bentuk bangunan yang cukup unik. 

Bangunan ini terdiri dari tiga lantai utama, pada lantai yang pertama yaitu lantai 

dasar terdapat fasilitas umum dari toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

untuk pengunjung seperti mushola, toilet, penitipan barang, parkir, dll. Lantai satu 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang juga merupakan tempat penjualan 

untuk counter-counter seperti stasioneri atau alat tulis yang terletak di belakang 

tangga, alat- alat musik yang terletak di deretan sebelah kanan dari arah pintu 

masuk belakang, alat-alat olahraga yang berada di samping peralatan musik, 

perlengkapan kantor, elektronik yang berada di dekat pintu masuk dari arah 

depan, alat-alat sekolah, kaset-kaset CD maupun tape yang di pajang di deretan 

samping kanan dari arah pintu masuk depan dan lainnya. Di tengah-tengah pada 
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lantai pertama, terdapat tangga yang merupakan sarana untuk pengunjung agar 

dapat naik ke lantai ke-dua, kemudian di lantai yang kedua merupakan tempat 

untuk menjual buku-buku baik buku lokal maupun buku impor dari berbagai 

macam penerbit, pada lantai ke dua ini pengunjung dapat memilih jenis buku yang 

di sukai, karena pada lantai dua ini memang tempat utama untuk penjualan buku 

di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. Kemudian pada lantai terahir yaitu 

lantai ketiga merupakan tempat atau ruangan para pimpinan atau atasan toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang seperti ruangan Store Manager, Manager 

Representatif, Supervisor Penjualan dan sebagainya. Pada lantai ini juga sebagai 

tempat menerima tamu penting toko buku Gramedia Pandanaran Semarang dan 

sebagai tempat istirahat bagi para karyawan toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang. 

 

Foto 4.1  Pintu masuk depan Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

( Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011 ) 
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Foto 4.2  Pintu masuk belakang Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

( Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011 ) 

Berkembangnya sarana transportasi pada akhir-akhir ini sangat  

mempermudah masyarakat untuk menuju ke lokasi Toko Buku Gramedia 

Pandanaran Semarang karena perjalanan dapat dengan mudah ditempuh oleh 

masyarakat Semarang dan sekitarnya dengan menggunakan angkutan umum 

maupun kendaraan pribadi. Untuk menuju dengan mudah ke toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang menggunakan kendaraan pribadi, dari titik barat Kota 

Semarang (bundaran Kali Banteng) langsung menuju ke arah timur yaitu 

mengambil jalur jurusan kota atau Simpang Lima kurang lebih 10 kilometer atau 

sekitar 15 menit melewati bundaran Tugu Muda kemudian mengambil jalur ke 

Jalan Pandanaran, sedangkan dari arah timur (Pedurungan) dapat ditempuh 

dengan jarak kurang lebih 9 kilometer dengan melewati bundaran Simpang Lima 
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dan kemudian mengambil jalur menuju ke arah Jakarta. Dari arah selatan (Tol 

Jatingaleh) diperlukan waktu sekitar 25 menit untuk menuju ke toko tersebut 

dengan melewati Jl. Ahmad Yani kemudian melewati bundaran simpang lima dan 

mengambil jalur menuju ke arah Jakarta. Dari arah utara (Tanjung Mas) dapat 

ditempuh dengan jarak sekitar 30 menit melawati bundaran bubakan kearah 

selatan melewati Jl. M.T Haryono menuju kearah barat dan melewati bundaran 

Simpang Lima kemudian mengambil jalur menuju ke arah Jakarta.  

Keberadaan Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang yang strategis 

karena berada di pusat Kota Semarang, menjadikan toko ini selalu dipadati 

pengunjung baik dari dalam kota Semarang maupun dari luar kota Semarang. 

Mereka sengaja datang ke toko buku tersebut untuk membeli buku atau hanya 

sekedar melihat-lihat saja. Hal ini membuktikan bahwa minat membaca 

penduduk Indonesia khususnya masyarakat di Kota Semarang masih sangat 

tinggi. Keberadaan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang ini dirasa sangat 

tepat karena kebutuhan akan ilmu masyarakat Semarang bisa terpenuhi. 

Masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya telah mengetahui akan keberadaan 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang sebagai toko buku yang 

mengutamakan kenyamanan bagi pengunjungnya. 

4.1.5  Struktur Organisasi Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

Struktur organisasi toko buku Gramedia Pandanaran Semarang sudah 

tertata dengan rapi layaknya susunan organisasi perusahaan pada umumnya, Hal 

ini dapat dilihat dari struktur organisasi manajemennya yang berada pada lantai 

tiga toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. Susunan struktur organisasi yang 



 

 

51 

ada di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang merupakan struktur 

resmi yang ada pada toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Berikut ini 

dijabarkan susunan struktur Organisasi dari toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang. 

Struktur Organisasi Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

Store Manager   :   Kriswanto 

Manager Representatif :   Ch. Purwanti 

Supervisor Administrasi :   Isti Ariyani 

Supervisor Komputer  :   David Andrianto 

Supervisor Pembelian  :   Basuki Setiadi 

Supervisor Penjualan  :   Adi Dewarto 

Supervisor Rumah Tangga :   Karsono 

Kasir Besar   :   Suci Hartini 

Administrasi   :   Budi Lestari 

Data Entry   :   Is Suryani 

       Anik Andarti 

Penerimaan Gudang  :   Eko Budi 

        Turmuji 

Widia Niaga   :   Eko Sari W 

       Riski Wahyu 

Teknisi   :   Sugiarto 

Keamanan   :   Suryanto 

Rumah Tangga  :   Mustajib 
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4.1.6   Kategori Buku di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

 Di dalam Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang yang terdiri dari 

tiga lantai, pada lantai yang kedua toko buku Gramedia Pandanaran ini adalah 

tempat utama dari toko buku ini dimana pada ruangan ini hanya diperuntukan 

untuk menjual buku, pada lantai yang ke dua terdapat berbagai macam buku yang 

sengaja dipajang untuk dijual kepada para pengunjung yang diterbitkan oleh 

beberapa penerbit yang terkenal seperti Erlangga, Gramedia Pustaka Utama, Elex 

Media Komputindo, Gramedia Widya Sarana Indonesia (Grasindo), Bhuana Ilmu 

Populer dan lainya. Sehingga yang dijumpai pengunjung dari tempat ini adalah 

rak buku yang berisi buku-buku dengan tata ruang yang bersih dan rapi, sehingga 

membantu memberi kenyamanan kepada pengunjung toko buku ini.  

 

 

 

Foto 4.3 Salah satu bagian dari toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

(Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elex_Media_Komputindo
http://id.wikipedia.org/wiki/Elex_Media_Komputindo
http://id.wikipedia.org/wiki/Elex_Media_Komputindo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramedia_Widya_Sarana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhuana_Ilmu_Populer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhuana_Ilmu_Populer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhuana_Ilmu_Populer&action=edit&redlink=1
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Foto 4.4 Suasana lantai dua toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

(Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011) 

 Pada tabel di bawah ini merupakan kategori dan jenis buku yang dijual di 

dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

 

Kategori buku 

 

Jenis buku 

 

1. Hukum 1. Hukum 

2. Peraturan Pemerintah 

3. Perpajakan  

4. Perundang-undangan 

2. Kedokteran 1. Farmasi 

2. Kedokteran Spesialis 

3. Kedokteran Umum 

4. Kesehatan 

5. Psikiatri 

3. Kewanitaan  1. Busana 

2. Kecantikan 

3. Ketrampilan 
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4. Resep makanan 

5. Resep minuman 

4. Komputer  1. Data Base 

2. Design Graphichs 

3. Hardware 

4. Internet dan Web 

5. Microsoft Office 

6. Mobile dan Gadget 

7. Programing 

8. Sistim operasi 

5. Manajemen dan bisnis 1. Social media 

2. Bisnis  

3. Keuangan  

6. Buku import 1. Agriculture 

2. Art & novel 

3. Child & Teenager 

4. Computer 

5. Economy 

6. Feminity 

7. Health 

8. Hobby & interest 

9. Languange 

10. Law 

11. Medical 

12. Political social 

13. Phsycology  

14. Reference & 

dictionary 

15. Religion 

16. School book 

17. Technique 

18. Tourisme & map 

19. Career 

20. Phylosopy 

7. Buku sekolah 1. Bank Soal SD 

2. Bank Soal SMP 

3. Bank Soal SMA 

4. SD Kelas 1 

5. SD Kelas 2 

6. SD Kelas 3 

7. SD Kelas 4 

8. SD Kelas 5 

9. SD Kelas 6 

10. SMP Kelas 1 

11. SMP Kelas 2 

12. SMP Kelas 3 
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13. SMA Kelas 1 

14. SMA Kelas 2 

15. SMA Kelas 3 

8. Buku Teks 1. Astronomy 

2. Bahasa 

3. Biologi 

4. Ekonomi 

5. Fisika 

6. Geografi 

7. Geologi 

8. Hukum 

9. Kedokteran 

10. Kimia 

11. Manajemen 

12. Matematika 

13. Statistik 

14. Teknik 

9. Buku Ekonomi 1. Akuntasi & Auditing 

2. Ekonomi Makro 

3. Ekonomi Mikro 

4. Koperasi 

5. Moneter 

6. Perbankan 

7. Sosial Ekonomi 

10. Hobi & Interest 1. Fotografi 

2. Hewan Piaraan 

3. Hiburan 

4. Humor 

5. Interior  

6. Kemiliteran 

7. Ketrampilan 

8. Koleksi 

9. Musik & Lagu 

10. Olahraga 

11. Permainan 

12. Tanaman Hias 

13. Seni 

11. Kesehatan  1. Daftar Obat 

2. Diet 

3. Kesehatan Ibu & 

anak 

4. Penyembuhan 

Alternatif 

5. Tanaman obat 

12. Kesekretariatan 1. Administrasi 

2. Kesekretariatan 
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3. Perjanjian & surat 

dsb. 

13. Pariwisata  1. Pariwisata 

2. Perhotelan 

3. Peta & Globe 

14. Pengembangan diri & karir 1. Bimbingan Study 

2. Cara Sukses 

3. Leadership 

4. Self Help 

15. Pertanian 1. Perikanan  

2. Perkebunan 

3. Peternakan 

4. Pertanian 

16. Psikologis & Pendidikan 1. Pendidikan 

Kelompok 

2. Pendidikan Sekolah 

3. Psikologi 

4. Spiritual 

17. Referensi & Kamus 1. Ensiklopedia 

2. Kamus bahasa & 

ilmiah 

3. References 

18. Sastra & Novel 1. Cerita Nyata 

2. Novel Indonesia 

3. Novel Terjemahkan 

4. Sastra 

19. Teknik  1. Mesin  

2. Elektronika  

3. Sipil 

4. Arsitektur 

20. Sosial & Politik 1. Biografi 

2. Komunikasi & Public 

Relation 

3. Lingkungan Hidup 

4. Politik 

5. Sosial 

6. Kebudayaan, Sejarah, 

sosial. 

21. Agama & Filsafat 1. Budha 

2. Hindu 

3. Islam 

4. Filsafat 

5. Kepercayaan 

6. Khonghucu 

7. Kristen 

8. Katholik 
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4.2 Pemutaran Musik di Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

 Operasional musik dan jam kerja karyawan telah diatur sesuai dengan 

manajemen toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. Operasi toko buku mulai 

buka pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB. Jam kerja 

karyawan dibagi menjadi dua shift, shift yang pertama dimulai pukul 09.00 WIB 

sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan shift kedua dimulai pukul 15.00 WIB 

sampai dengan 21.30 WIB. Karyawan yang berbeda shift biasanya meluangkan 

waktu beberapa saat sebelum pergantian shift untuk mengkoordinasikan 

kelanjutan tugas. Para karyawan juga mendapatkan kesempatan untuk libur yang 

dilakukan empat hari sekali, hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan 

manajemen bahwa karyawan yang libur terlebih dulu wajib fulltime setelah hari 

liburnya. Karyawan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang diwajibkan 

mengenakan seragam atau pakaian kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

sehingga memberi kesan bahwa toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

adalah salah satu toko buku yang bonafit dan berkualitas di Indonesia pada 

umumnya dan di Semarang pada khususnya. 

 Tempat operator musik dalam menjalankan tugasnya terletak di lantai dua 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang yang berada di samping tangga atau 

tepatnya bersamaan dengan tempat CSO (Customer Service). Di tempat inilah 

biasanya Gilang Novi Andana dan Tri Via yang menjabat sebagai CSO sekaligus 

operator musik menjalankan tugasnya. 
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Foto 4.5  Operator musik ditoko buku Gramedia Pandanaran Semarang yang 

sedang memilih musik yang akan diputar. 

(Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011) 

Pemutaran musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, operator 

musik lebih mengandalkan feeling atau rasa dalam memilih lagu yang akan 

diputar berdasarkan suasana pada toko tersebut. Seperti contoh ketika musik 

pertama kali di putar yaitu pada pagi hari, operator telah mengetahui musik yang 

tepat dalam suasana pagi tersebut. Hal itu disebabkan karena operator telah 

terbiasa memahami suasana toko buku dan musik yang harus diputar di dalam 

suasana tersebut. Namun untuk memudahkan operator musik dalam menjalankan 

tugasnya. Musik yang akan diputar telah di berikan tempat ke dalam folder-folder  

yang ada di dalam komputer operator. 

 



 

 

59 

4.2.1  Fasilitas yang digunakan dalam memutar musik 

Pemutaran musik di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, 

operator musik dalam hal ini yang juga merangkap sebagai customer service, 

menggunakan fasilitas satu unit komputer yang terdiri atas monitor. Monitor 

komputer adalah salah satu jenis soft-copy device, karena keluarannya adalah 

berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar 

monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi 

masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah 

televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. 

Resolusi ini lah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan 

pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari 

bentuk yang besar dengan layar cembung, sampai dengan bentuk yang tipis 

dengan layar datar (flat). Layar yang di pakai di dalam toko buku gramedia 

pandanaran semarang adalah jenis layar datar. Kemudian alat lain yang di pakai 

adalah  amplifier. Amplifier adalah alat atau perangkat yang dapat memperkuat 

sinyal-sinyal electromagnetic menjadi audio, kerja power amplifier disini adalah 

memperkeras sinyal yang lemah menjadi kuat. Selanjutnya terdapat perangkat 

CPU, mouse dan keyboard. CPU (Central Prosesor Unit) adalah pemroses data 

atau tempat dimana „otak dari komputer „ berada, dalam hal ini CPU digunakan 

untuk menyimpan file-file perusahaan terkait dengan penjualan dan sebagai 

tempat untuk menyimpan file musik yang akan di putar di toko tersebut. File yang 

digunakan adalah jenis MP3 yaitu format yang paling populer dalam musik digital 

karena ukuran file-nya yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sinyal
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi
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Mouse dan keyboard adalah kelengkapan dari hardware yang dipakai. Kemudian 

speaker yaitu alat yang digunakan untuk mengeraskan suara. Pada toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang speaker di pasang pada langit-langit toko buku. 

 

 

 

Foto 4.6   Foto speaker yang di pasang di langit-langit toko buku 

(Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011) 

Komputer yang digunakan telah di install suatu perangkat lunak yang 

sudah biasa digunakan untuk memutar musik yang mudah dan sederhana untuk 

dijalankan yaitu perangkat lunak atau software winamp. Winamp adalah suatu 

pemutar media buatan Nullsoft yang pertama kali diluncurkan oleh Justin Frankel 

pada tahun 1996, yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp 

merupakan perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan 

berbagi codec dan tipe audio dan juga dapat dikostumisasi. winamp adalah 

software, untuk mendengarkan musik, yang sangat akurat. Software ini 

mendukung WAV, Audiosoft, MOD, dan format audio lainnya. Di dalamnya juga 

terdapat editor daftar software dan equalizer grafis 10-band. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nullsoft&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Justin_Frankel&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/wiki/Time_Warner
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://id.wikipedia.org/wiki/Shareware
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Codec&action=edit&redlink=1
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Winamp sengaja dibuat khusus untuk memutar sebuah musik dengan cara 

yang lebih mudah dan menarik yang merupakan perangkat lunak pelopor 

berkembangnya software-software baru pemutar musik di masa sekarang. Akan 

tetapi winamp yang kemunculannya lebih awal dari software baru yang makin 

banyak bermunculan selalu mengembangkan teknologi terbarunya sehingga 

pengguna winamp tetap menggunakan winamp dalam versi terbarunya. Pada 

tahun 2005, Winamp berkembang dari 33 juta pemakai bulanan sampai lebih 57 

juta pengguna bulanan, sehingga menjadikan Winamp yang kedua yang sering 

digunakan untuk media pemutaran musik sedunia setelah Windows Media Player. 

 

 

Gambar 4.4 Software pemutar musik Winamp 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Winamp 24 Mei 2011) 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Player
http://id.wikipedia.org/wiki/Winamp%2024%20Mei%202011
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 Gilang Novtu Andana sebagai operator musik didalam toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang, mengatakan bahwa winamp sangat membantu di 

dalam operasional musik didalam toko buku gramedia pandanaran semarang 

karena menurutnya winamp lebih mudah dijalankan dari pada software lain. 

Selain itu menurutnya winamp juga mempunyai tampilan yang menarik yang 

dapat diganti-ganti sesuai selera yaitu dengan disediakannya feature untuk 

mengubah tampilan program melalui Skins sehingga ketika komputer sudah 

dinyalakan dan winamp sudah dijalankan maka pekerjaan memilih-milih musik 

yang akan diperdengarkan menjadi suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan di 

dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang.  

4.2.2  Waktu Pemutaran Musik 

 Dari wawancara yang dilakukan kepada operator musik, menurut operator 

musik Via ( 26 Tahun), dari pertanyaan apakah ada bedanya musik yang di putar 

pada pagi, siang, dan malam hari,  dirinya menjawab dan mengatakan seperti ini 

 “ Biasanya musik yang diputar di dalam toko buku Gramedia ini menyesuaikan 

waktu, karena waktu juga mempengaruhi suasana pengunjung artinya musik yang 

di putar harus dapat menyesuaikan dengan waktu. Contohnya musik pada waktu 

pagi hari kita putarkan musik yang nge-beat biar semua yang ada di di dalam toko 

ini dapat semangat, ketika siang musik yang kami putar musik yang cukup pelan, 

slow, dan soft, dan ketika malam hari itu kami putar lagu atau musik yang nge-

beat lagi yang berjiwa muda. Jadi jelas ada bedanya.” 

 

 Dari hasil wawancara kepada operator, penulis menyimpulkan bahwa 

musik yang akan diputar di dalam toko buku gramedia pandanaran semarang 

dipilih berdasarkan waktu, dikarenakan waktu dapat mempengaruhi suasana di 

dalam sekitar toko. Sehingga sebisa mungkin musik dapat memberikan sebuah 

rangsangan yang tepat untuk orang yang ada di toko buku Gramedia Pandanaran 
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Semarang. Pemutaran musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

operator musik biasanya mengawali dengan memilih musik yang sesuai dengan 

suasana terlebih dahulu, artinya musik yang diputar harus sesuai dengan suasana 

dalam hal ini yaitu harus sesuai dengan waktu pemutaran musik.  Seperti contoh 

ketika waktu pagi hari dimana suasana pada pagi hari bisa dikatakan suasana yang 

membutuhkan semangat, maka operator musik akan memutarkan musik yang 

lebih bernuansa memberikan semangat kepada pengunjung serta para karyawan di 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang dengan maksud agar mereka lebih 

bersemangat ketika mendapat rangsangan dari musik yang diputar. 

 Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang buka mulai jam 09.00 WIB 

namun karyawan harus datang terlebih dahulu pada jam 08.00 WIB untuk prepare 

atau mempersiapkan toko sebelum toko tersebut di buka. Menurut manajer toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang, pada waktu ini biasanya karyawan terlebih 

dahulu memutar lagu Mars Gramedia dan lagu-lagu hiburan lain yang di putar di 

dalam toko dengan maksud agar karyawan dapat semangat untuk bersiap diri 

sebelum toko buku di buka. Kemudian untuk pengunjung musik tersebut diputar 

mulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB. Dan menurut operator 

musik tersebut, dalam waktu antara jam 09.00 – 21.30 WIB ini dibagi menjadi 

beberapa kondisi, agar musik yang di putar dapat dirasakan perbedaannya. Antara 

lain pagi (09.00 – 13.00) musik yang di putar bernuansa senang dan semangat, 

siang (13.00 – 18.00) musik yang di putar bernuansa pelan dan lembut, malam 

(18.00 – 21.30) musik yang diputar kembali seperti musik yang di putar pada 

waktu pagi hari, yaitu musik yang bernuansa semangat dan lebih berjiwa muda. 
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Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang memutar musik kurang lebih 200 

lagu setiap harinya. Musik tersebut memiliki durasi waktu kurang lebih rata-rata 4 

sampai 5 menit pada setiap lagunya, dan musik tersebut di putar non-stop selama 

toko ini beroperasi. 

4.2.3  Proses Pemutaran Musik 

 Pemutaran musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, pertama 

kali yang di lakukan oleh operator musik adalah menyalakan komputer. Setelah 

komputer dinyalakan, kemudian operator memilih lagu yang akan di putar dengan 

membuka file musik yang ada di dalam komputer. File tersebut berisi lagu-lagu 

atau musik yang telah disiapkan dalam folder di dalam komputer operator, 

sehingga untuk mencarinya cukup mudah. Setelah menemukan file musik yang di 

cari kemudian musik tersebut di masukkan ke dalam software Winamp dengan 

cara di drag atau enquieue in winamp untuk kemudian di putar. Ketika musik itu 

diputar, volume atau pengaturan suara dapat diatur keras dan lembutnya suara 

melalui software winamp dan amplifier yang ada di dalam toko buku tersebut, 

dimana volume tersebut diatur berdasarkan kondisi pengunjung yang datang. 

Ketika pengunjung yang datang di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

tersebut dalam kondisi ramai, maka volume musik yang di putar akan di tambah 

sehingga musik dapat di dengar oleh pengunjung. Begitu juga sebaliknya, volume 

musik akan di pelankan ketika toko buku sedang sepi  dari pengunjung, dengan 

maksud agar suasana yang muncul adalah suasana yang dapat membuat nyaman.  
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Gambar 3. Proses Pemutaran Musik di Toko Buku Gramedia Pandanaran 

Semarang 

(Setyo Budi H, 2011) 

 Toko buku gramedia hampir setiap hari ramai di kunjungi oleh para 

pengunjung, menurut manager toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, dalam 

setiap hari pengunjung yang datang ke toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

mencapai kurang lebih 500 orang. Sehingga agar alunan suara musik dapat di 

dengar oleh pengunjung yang datang ke toko buku tersebut, musik yang di putar 

di dalam komputer di sambungkan dengan kabel-kabel ke dalam speaker yang 

telah di pasang pada langit-langit toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

 

 

Foto 4.6  Speaker di langit-langit Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

(Foto : Setyo Budi Hutomo, Maret 2011) 
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4.2.4 Jenis Musik yang Digunakan di Toko Buku Gramedia Pandanaran 

Semarang. 

Jenis musik yang di pakai di dalam toko buku Gramedia adalah musik 

dengan berbagai irama seperti jazz, rock n roll, dan pop, namun yang sering di 

putar adalah musik ber-genre pop yang di bawakan secara instrumental. Musik 

instrumental yaitu suatu komposisi atau rekaman musik tanpa menggunakan lirik 

atau vokal dalam bentuk apapun, jadi semua unsur suara musik instrumental di 

hasilkan melalui alat musik. Secara spesifik, istilah ini digunakan jika merujuk 

pada musik populer, beberapa genre musik menggunakan sedikit unsur suara 

manusia, seperti jazz, musik elektronika, dan sejumlah besar musik klasik Eropa 

(walaupun pada musik elektronika, suara dapat di cuplik seperti jenis-jenis bunyi 

lainnya). Musik instrumental menggunakan melodi dari alat musik secara 

eksklusif yang dihasilkan oleh alat musik. Oleh karena itu, melodi utama dari 

musik tersebut digantikan oleh  instrument musik. Musik instrumental yang di 

putar di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang di ambil dari album-

album musisi yang terkenal melalui skill dan karya-karya solo-nya. Seperti Kenny 

G. (Saxophone), Vanessa Mae (Biola), Richard Clayderman (Piano), dan album 

musik lainnya seperti album Paul Mauriat (The Best Of), Diego Modena (The 

Best Of), David Fooster (You‟re The Inspiration 2008), Kitaro (The Best Of), 

Beautiful Instrumental, Romantic Guitar, Romantic Harmonica Melodies,  

Romantic  Violin, Romantic Violin Mood, Beautiful Sound Of Saxophone, The 

Greatest Piano Romance, Sentimental Felling, Piano Romantica Classic, Passion 

Of Love, Beautiful Melody, Piano Romantica Hits Ballad,  Poetry Of  The Piano. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komposisi_musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lirik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musik_vokal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik_populer
http://id.wikipedia.org/wiki/Genre_musik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suara_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suara_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suara_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik_elektronika
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik_klasik
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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Gambar 4.6 Album Vannesa Mae 

(Setyo Budi H, Maret 2011) 

 

 

 
 

Gambar 4.7 Album Kenny G 

(Setyo Budi H, 2011) 
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 Menurut manajemen toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, toko 

buku Gramedia berbeda dengan toko-toko atau pusat perbelanjaan yang lain, 

sehingga pemilihan musik merupakan salah satu yang di perhatikan di dalam toko 

buku Gramedia. Musik di putar di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang adalah musik instrumen, bukan berarti toko buku tersebut tidak 

mempunyai alasan dengan di putarnya musik instrumen tersebut di dalam toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang. Pihak manajemen toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang mempunyai alasan sendiri yang mendasari mengapa harus 

musik instrumen yang di putar untuk pengunjung di dalam toko tersebut. Alasan 

yang paling mendasar menurut mereka adalah musik instrumen lebih memiliki 

fungsi dan sifat yang dapat menenangkan dan membuat perasaan nyaman dari 

pada musik yang mengandung unsur vokal seperti musik-musik masa kini. Hal ini 

karena telah dilakukan survey oleh manajemen toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang setiap tahunnya untuk di laporkan ke kantor pusat Gramedia di Jakarta 

mengenai hal yang berkaitan dengan musik. Survey mengenai musik yang 

dilakukan Gramedia secara periodik, karena merupakan perkembangan kebutuhan 

konsumen atau pengunjung yang semakin mempunyai taste atau selera seiring 

berkembangnya waktu.Musik yang yang di putar di Gramedia pada masa lalu 

berbeda dengan musik pada masa sekarang. Musik yang di putar pada masa lalu 

hanya sekedar di putar untuk meramaikan suasana toko, namun sekarang musik 

yang di putar haruslah sesuai dengan apa yang di butuhkan pengunjung atau 

konsumen sehingga pelayanan konsumen selalu di perhatikan oleh manajemen 

Gramedia Pandanaran Semarang. 
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Di bawah ini beberapa contoh lagu atau musik instrument yang diputar di 

dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang sebagai musik latar belakang 

(Back Sound) setiap harinya. 

Musisi Album 

 

Judul Lagu 

 

1. Kenny G 

Clasic In The Key Of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song Bird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Collection 

 

 

 

 

 

 

 

1. Summer Time 

2. The Look Of Love 

3. What A Wonderful Word. 

4. Desafinado 

5. In A Sentimental Mood 

6. The Girl From Ipenema 

7. Stanger On The Shore 

8. Body and Soul 

9. Round Midnight 

10. Over The Rainbow 

 

1. Song Bird  

2. The Moment 

3. Theme From Dying Young 

4. Everlasting 

5. Sillhoute 

6. The Look of Love 

7. Havana  

8. Brazil 

9. The Champions Theme 

10. One More Time 

11. Forever In Love 

12. The Best for Last 

13. Jasmine Flower 

14. Don‟t  Make me Wait for 

Love 

15.  My Heart Will Go On 

16.  The Wedding Song 

 

1. Dying Young 

2. My Heart Will Go On 

3. Auld Lang Syne 

4. Ave Maria  

5. The First Noel 

6. Youre My Girl 

7. Loving You 

8. G Force 
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The Very Best Of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Everytime Close to My 

Eyes 

10. Song Bird 

11. Silhoutte 

 

1. Brazil 

2. Paradise 

3. Always 

4. Innocences 

5. Decafinado 

6. Summer Time 

7. The Look Of The Love 

8. Malibu Dreams 

9. Spanish Night 

10.  My Heart Will Go On 

11. Forever In Love 

12.  Silhoutte 

13. Song Bird 

14. Jasmine Flower 

15. What a Wonderful Word 

2. Richard 

C 

1. Greatest 

Collection 

Vol.4 

 

 

 

 

 

2. Greatest 

Collection 

Vol. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Love Story 

2. Romeo and Juliette 

3. Somewhere my Love 

4. The Sounds Of Silence 

5. Scareborought 

6. The Way We Were 

7. GodFather 

 

1. Hey Jude 

2. Let it be 

3. Killing Me Softly 

4. Bridge Over Troble Water 

5. Green Grass Of  Home 

6. Yesterday on More 

7. I  Don‟t Like To Sleep 

Alone 

8. Felling 

9. Rain and Tears 

10.  El Condore Pasa 

11.  Take Me Home 

12.  How Can I Tell Her 

13. Help Me Make It 

14.  Heart Of  Gold 

15.  He Aint Heavy my Brother 
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3. Love 

Generation 

80‟s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Randez Vous 

16.  The Last Waltz 

17.  When Will You See Again 

 

1. Just  Called To Say I Love 

2. Hello 

3. Careless Whisper 

4. From A Distance 

5. Up Where We Belong 

6. Don‟t  Dreams I‟ts Over 

7. Perhaps Love 

8. Only You 

9. Ebony and Evory 

10.  Medley Lady In Red 

11. Stuck On You 

12.  Wind Beneath My Wings 

13. Memory 

14.  The Power Of Love 

15. Nothing Gonna 

16. Everytime You Go Away 

 

1. Sad Heart 

2. Rondo For A Young Child 

3. Ballade Pour Adeline 

4. Collour Tendernes 

5. For Love 

6. Eleana 

7. Les Reves Du  Matin 

8. Nastalgy 

9. Childhode 

10. Croise 

11. Letter To My Brother 

 

3. Vannesa 

Mae 

1. The Ultimate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Violine Prayer 

 

 

1. Clasical gas 

2. I Feel Love 

3. Picante 

4. Red Hot 

5. Yantra  

6. Leyenda 

7. Cotton eye Joe 

8. Widescreen 

9. Bach Street Prelude 

10. I can, Can You 

 

1. Tocatta 

2. Contradanza 

3. Theme from Caravan 
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3. Bond Remixed 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bond Shine 

4. Warm Air 

5. Jazz Will Eat It Self 

6. Tequila Mocking 

7. City Theme 

8. Reflection 

9. Devil Trill-OST 

1. Victory 

2. Viva Orion 

3. Wintersun 

4. Speed 

5. Fuego 

6. Home Coming 

7. Atlanta 

8. Shine 

 

1. Allegreto 

2. Hoshmine 

3. Stronge Paradise 

4. Gypsy Rapsody 

5. Libertongo 

6. Speed 

7. Big Love adagio 

 

1. Explosive 

2. Victory 

3. Shine 

4. Adagio For String 

5. Lulaby 

6. Samba  

7. Scorchico 

8. Alexander The Great 

 

 

5.  Kitaro 1. The Best Of 1. Orochy 

2. Caravansary 

3. Matsury 

4. Silk Road 

5. Mirage 

6. Shimmering Horizone 

7. Agreement 

8. Sundanse 

9. Koi  

10. The Clouds 

11. Heaven and Earth 

12. Mysterious Island 

13. Symphony Forest 
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14. Magical Wave 

15. Dream Of Chance 

16.  MoonDance 

17. Suzu  

18. Earthbone 

19. The Songs Sister 

 

Pada hari-hari tertentu seperti hari sabtu dan minggu yang merupakan hari 

libur atau untuk hari keluarga atau weekend. Musik yang di putar di toko buku 

tersebut antara jam 10.00 – 13.00 WIB menggunakan lagu anak-anak dan lagu-

lagu daerah yang juga di lantunkan secara instrumental. Hal tersebut dilakukan 

karena merupakan program dari toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

karena telah mendapatkan lisensi dari Karya Cipta Indonesia untuk 

mengumumkan, menyiarkan, memutar, atau memainkan musik dalam bentuk 

background musik. Musik yang diputar adalah lagu anak dan lagu daerah seperti 

Balonku Ada Lima, Aku Anak Indonesia, Aku Seorang Kapiten, Ambilkan Bulan, 

Amin Membolos, Anak Gembala, Anak Kambing, Andai Aku Telah Dewasa, 

Bintang Kecil, Bintang Kejora, Burung Hantu, Burung Kakak Tua, Burung 

Kutilang, Cicak-cicak di Dinding, Dakocan, Disini Senang, Dua Mata Saya, 

Gelang Sipaku Gelang, Gundul- Gundul Pacul, Kasih Ibu, Kring-Kring Ada 

Sepeda, Lihat Kebunku, Naik Delman, Naik Gunung, O Amelia, Suwe Ora jamu, 

dan lain sebagainya. Selain pada hari sabtu dan minggu, untuk hari besar agama 

dan hari-hari besar lainnya toko buku Gramedia Pandanaran Semarang juga 

memutar musik yang berhubungan dengan hari besar tersebut. Seperti contoh 

ketika bulan ramadhan tiba, pada waktu jam tertentu juga memutarkan lagu-lagu 

religi selain dari lagu-lagu instrumental seperti yang disebutkan di atas. 
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Musik adalah seni pengungkapan gagasan melalui bunyi yang unsur-

unsurnya terdiri dari dinamika, harmoni, alat musik, melodi, meter, melodi, 

tempo, dan timbre. Dinamika adalah istilah untuk mengungkapkan keras-

lembutnya suara di dalam musik. Kemudian harmoni merajuk pada dua 

pengertian, yang pertama yaitu keselarasan nada dalam pembuatan akord dan 

yang kedua yaitu sistem keselarasan nada dalam akord yang mengatur alur 

jalannya akord mengikuti akord satu ke akord yang lain. Alat musik penentu 

warna dari musik yang di kelompokan berdasarkan cara memainkannya, 

fungsinya, serta bahan yang di gunakan untuk membuat alat musik tersebut. 

Kemudian meter adalah hasil dari efek periodik atau pengulangan getaran yang 

biasa di sebut Beat. Melodi adalah serangkaian nada yang saling mengikuti satu 

sama lain yang diatur oleh suatu prinsip dasar tertentu, membentuk suatu ide yang 

mudah di ingat. Ritme adalah penyusunan panjang pendeknya nada yang jatuh 

tepat pada beat. Tempo adalah kecepatan beat di dalam musik di ukur dari jumlah 

beat per menit. Timbre, adalah profil harmoni atau kualitas dari suatu sumber 

suara yang biasanya mempengaruhi mood dalam musik (Rachmawati dalam Atut 

Pasha, 2010:16). 

Musik yang di putar di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, 

terdapat unsur-unsur seperti yang di ungkapkan di atas diantaranya harmoni, 

irama, melodi, tempo, dan dinamik. Unsur-unsur tersebut membentuk suasana 

yang dapat berupa suasana, semangat, gembira, sedih, tenang dan lainnya. 

Berikut, peneliti akan mencoba memaparkan unsur-unsur musik tersebut sesuai 

dengan waktu dan suasana di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 
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a. Pagi  (09.00-13.00 WIB) 

         Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memulai segala aktifitas. Oleh 

karena itu, perlu adanya semangat yang menemani aktifitas tersebut. Pada waktu 

pagi hari di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, pengelola toko 

buku mencoba memberikan rangsangan yang membuat semangat melalui sebuah 

musik yang di putar untuk orang-orang di dalam toko buku tersebut. Untuk itu, di 

pilihlah jenis musik instrumental yang semangat, ceria, enerjik, nge-beat sehingga 

tepat untuk mengawali aktifitas tersebut. Adapun unsur musik pada musik yang di 

putar pada pagi hari di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang adalah tempo, 

irama, dinamik, dan tangga nada.  

Tempo adalah cepat dan lambatnya ketukan di dalam sebuah lagu. Tempo 

yang di pakai di dalam musik yang di putar pada pagi hari di dalam toko buku 

tersebut adalah musik dengan tingkat kecepatan sedang yaitu Andante (76-108 

permenit) dan Moderato (108-120 permenit).  Irama adalah sekelompok bunyi 

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

not tersebut. Irama yang di pakai di dalam musik toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang adalah irama yang semangat dan ceria dengan banyak ketukan berat 

atau aksen di dalamnya seperti irama musik Rock „n roll, Blues, Swing, Techno. 

Sedangkan dinamik adalah keras dan lembutnya sebuah lagu. Dinamik pada 

musik dalam suasana pagi adalah forte yaitu kuat akan tetapi banyak perubahan 

tanda dinamik di dalamnya seperti suara musik yang melemah atau decresendo 

dan menguat cresendo terutama suara melodi utamanya. Tangga nada yang di 

pakai adalah tangga nada mayor yang merupakan tangga nada yang dapat 
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menggambarkan keceriaan di dalam bahasa musik. Contoh musik yang di putar 

pada pagi hari adalah lagu-lagu yang di ambil dari album The Shadows, Romantic 

Hawaai Guitar, beberapa lagu dari Vanessa Mae, Diego Modena,  Beautiful 

Instrumental dan sejenisnya yang mengandung beat di dalamnya. 

b. Siang ( 13.00-18.00 WIB) 

    Musik yang di putar di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

pada siang hari adalah musik yang dapat memberikan nuansa dan suasana santai. 

Musik pada waktu ini lebih terasa soft dan pelan. Dengan tempo andante (76-108 

permenit), dengan irama ballad, yang menggunakan tempo sedang. Dinamik pada 

musik pada siang hari lebih terasa, karena alunan musik pada siang hari 

mempunyai sifat lagu penuh dengan perasaan (con epression). Tangga nada yang 

digunakan adalah tangga nada mayor, namun ada beberapa lagu yang 

menggunakan tangga nada minor. Contoh lagu pada waktu ini adalah lagu-lagu 

pada album Poetry of the piano, Paul mauriat, beberapa lagu dari Kitaro, beberapa 

lagu Kenny G, Sentimental feelings dan  sebagainya yang merupakan lagu yang 

lembut. 

c. Malam ( 18.00 -21.30 WIB ) 

          Malam hari di dalam toko buku Gramedia Pandanaran semarang kembali 

memutar lagu yang dapat membangkitkan semangat dan keceriaan, karena malam 

hari adalah waktu dimana aktifitas mulai turun kembali. Pada malam hari tempo 

yang digunakan adalah tempo sedang Andante dan Moderato, kemudian iramanya 

seperti musik di pagi hari yaitu jazz, rock n roll dengan tangga nada mayor di 

dalamnya.  
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4.3  Fungsi Musik di Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang 

 Musik merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan manusia, di 

katakan seperti itu karena musik memiliki banyak fungsi yang berguna di dalam 

kehidupan manusia. Fungsi-fungsi tersebut muncul dengan sendirinya mengikuti 

perkembangan dan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Salah satu fungsi musik 

yang paling mudah di pahami oleh kebanyakan orang adalah musik dapat 

berfungsi sebagai hiburan. Menurut beberapa pendapat, musik dapat berfungsi 

sebagai hiburan karena musik dapat membantu manusia mengatasi kejenuhan 

yang disebabkan karena aktifitas yang monoton sehingga perlu media untuk 

mengatasi kejenuhan tersebut. Salah satu aktifitas tersebut adalah membaca, 

membaca memang terkadang memerlukan konsentrasi yang tinggi agar sesuatu 

yang di baca tersebut dapat di pahami maksudnya, namun jika membaca akan 

tetapi suasana tidak begitu mendukung dalam aktifitas membaca, maka aktifitas 

tersebut akan menjadi sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan sehingga 

terkadang justru menjadi sulit untuk menikmati aktifitas tersebut. Hal ini 

dibuktikan dari hasil wawancara penulis terhadap pengunjung di dalam toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang.  

 Selain fungsi hiburan juga terdapat fungsi yang lain seperti fungsi ekspresi 

emosional dan respon fisik. Menurut artikel Alf Gabrielsson, seorang ahli di 

bidang psikologi musik, untuk memahami ekspresi emosi dalam musik, kita perlu 

membedakan antara proses emotion perception dan emotion induction. 

Maksudnya, seorang pendengar musik dapat saja menangkap ekspresi emosi dari 

sebuah musik tanpa perlu mengalami emosi itu sendiri. Proses inilah yang 
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dimaksud dengan emotion perception atau persepsi emosi yang terkandung dalam 

musik. Itu artinya ada nilai objektif dari fungsi ekspresi emosional musik, yang 

membuat kita sebagai pendengar dapat mengenali musik yang bernuansa sedih, 

gembira, relaxing, dan sebagainya. Oleh karena itu, seseorang dapat dengan bebas 

memberikan respon emosi terhadap musik yang di dengarnya. Respon-respon 

yang di berikan dapat beragam termasuk respon dari pengunjung toko buku 

Gramedia Pandanaran semarang mengenai musik yang di perdengarkannya. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi musik di Toko Buku 

Gramedia Pandanaran Semarang, penulis di sini akan memaparkan hal tersebut 

atas dasar hasil dari wawancara dan observasi di dalam toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang. Pertama yaitu fungsi musik bagi pengunjung toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang, kemudian fungsi musik bagi karyawan toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang dan yang terahir fungsi musik bagi 

pimpinan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Dalam menjelaskan fungsi musik di dalam toko buku Gramedia 

Pandanaran semarang, penulis menggunakan beberapa teori fungsi yang di 

ungkapkan oleh Alan P. Merriam. Penulis membatasi dengan mengambil empat 

teorinya berdasarkan atas kemampuan dari penulis dalam mengamati dan meneliti 

fungsi musik di toko buku Gramedia tersebut serta atas dasar interpretasi penulis 

mengenai fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang yang tepat 

dengan teori yang di ungkapkan oleh Merriam. Adapun fungsi tersebut yaitu 1) 

fungsi musik sebagai hiburan; 2) fungsi musik sebagai kenikmatan estetis; 3) 

fungsi musik sebagai ekspresi emosional; 4) fungsi musik sebagai respon fisik. 
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4.3.1 Fungsi Musik di Toko Buku Gramedia Bagi Pengunjung Toko Buku 

Gramedia Pandanaran Semarang. 

Menurut ibu Mahmudah (58 tahun), salah satu pengunjung toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang yang  berasal dari daerah Kaliwungu, Kabupaten 

Kendal mengakui dirinya hampir setiap dua minggu sekali menyempatkan 

waktunya untuk datang berkunjung ke toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

untuk membeli buku yang di carinya atau hanya sekedar membaca-baca buku 

yang baru atau yang belum pernah di bacanya. Dia memilih untuk mengunjungi 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, karena lokasinya yang mudah di 

jangkau olehnya. Selain itu, menurutnya suasana di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang dapat membuat dirinya nyaman dan merasa lebih tenang 

sehingga dirinya mengatakan jika dirinya sering lupa waktu jika sudah berada di 

dalam toko buku tersebut. Dia mengakui, bahwa dia dapat menghabiskan waktu 

kurang lebih enam jam di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Dalam hal ini, menurut campbell (2002:90) musik dapat mengubah persepsi kita 

tentang waktu dimana seseorang merasa bahwa waktu dapat berlalu dengan lebih 

cepat atau waktu merasa sangat lambat. Hal yang dirasakan oleh ibu Mahmudah, 

di karenakan pada waktu tersebut musik yang diputar merupakan musik yang 

bertempo cepat dan musik yang ceria, sehingga waktu yang dirasakan lebih cepat.   

Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang dapat dikatakan selain sebagai 

tempat perbelanjaan, juga sebagai tempat untuk refreshing bagi pengunjung yang 

datang ke toko tersebut. Menurutnya, salah satu faktor yang membuatnya nyaman 

dan betah ketika berada di toko tersebut yaitu dengan adanya musik yang 
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mengiringi ketika dia sedang mencari atau membaca buku. Dirinya berpendapat, 

walaupun musik yang di putar tidak di nikmatinya secara langsung akan tetapi 

musik tersebut dapat memberikan suasana yang berbeda kepada dirinya. 

Lain halnya dengan bapak Rohim (38 Tahun), pengunjung toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang yang berasal dari Demak. Dirinya berkunjung ke 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, ketika dirinya mempunyai waktu 

luang dan ketika dirinya benar-benar ingin mencari buku yang di inginkannya. 

Dalam menanggapi musik yang ada di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang, dirinya mengatakan bahwa musik yang diputar di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang dapat membuat nyaman bagi para pengunjungnya jika 

pengaturan volumenya tepat. Artinya, musik yang di putar memiliki suara yang 

tidak terlalu keras, namun dapat dirasakan oleh pengunjung. Volume suara musik 

yang keras justru tidak membuatnya nyaman dalam mencari atau membaca buku, 

tetapi akan mengganggu, menurutnya suara musik yang keras dapat diterapkan 

ketika pengunjung toko buku Gramedia Pandanaran Semarang sedang ramai. 

Sedangkan musik yang terlalu pelan suaranya juga dapat membuatnya mudah 

jenuh. Menurut bapak Rohim, musik tidak hanya di dengarkan saja akan tetapi 

juga dapat di nikmati sehingga di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang, musik tetap dapat di nikmati dan dirasakan keberadaannya walaupun 

pengunjung secara tidak sadar menikmati musik yang telah di putar.  

  Dalam fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

menurut pandangan pengunjung. Penulis akan menyebutkan fungsi tersebut 

seperti berikut. 
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4.3.1.1 Fungsi Musik Sebagai Hiburan 

      Fungsi musik sebagai hiburan di dalam toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang dapat dikatakan sangat penting. Musik dapat menjadi 

hiburan tersendiri bagi pengunjung toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Hal itu ditunjukan oleh para pengunjung yang mengakui bahwa dengan adanya 

musik dapat membantu membuat perasaan menjadi lebih nyaman dan terhibur. Ini 

dibuktikan dari perilaku pengunjung yang betah berlama-lama di dalam toko buku 

tersebut karena musik yang diputar dapat memberikan suasana tenang dan 

nyaman sehingga dapat mengusir rasa jenuh dan bosan. 

 

4.3.1.2  Fungsi Musik Sebagai Ekspresi Emosional 

Musik di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang dapat 

menyebabkan perubahan emosional bagi para pengunjung yang 

mendengarkannya. Suara alunan yang di hasilkan oleh musik di dalam toko 

tersebut dapat membawa perasaan pengunjung menjadi tenang, dimana musik 

tersebut adalah musik instrumental yang bersifat menenangkan. Perubahan emosi 

yang muncul akibat musik yang diputar tersebut adalah dengan munculnya  

perasaan dari dalam diri pengunjung yang merasakan ketenangan di dalam toko 

buku tersebut. Perasaan-perasaan yang muncul itulah yang merupakan fungsi 

musik sebagai ekspresi emosional. 

 

 

 



 

 

82 

4.3.1.3 Fungsi Musik Sebagai Kenikmatan Estetis 

      Musik merupakan seni yang melukiskan pemikiran dan perasaan 

manusia lewat keindahan suara. Sebagaimana manusia menggunakan kata-kata 

untuk mentransfer suatu konsep, ia juga menggunakan komposisi suara untuk 

mengungkapkan perasaan batinnya. Komposisi-komposisi tersebut yang dapat 

menciptakan keindahan yang dapat di nikmati oleh seseorang.   

 Sebenarnya keindahan itu sudah dapat dirasakan oleh manusia sejak kecil. 

Hal ini dapat kita saksikan pada saat sang ibu menggendong bayinya, dan sang ibu 

itu dengan syahdu mendendangkan lagu nina bobonya. Bayi yang di gendong 

seolah merasa dibelai, disayang, dan dielus sehingga ia terkantuk-kantuk dan 

tertidur pulas. Memang bayi ini tidak mengerti apa arti lirik yang di dendangkan 

oleh sang ibu, namun bayi tersebut dapat merasakan atau menikmati keindahan 

lagu yang dibawakan oleh ibu tadi sampai relung hatinya (Wadiyo dalam 

Wagiman Yoseph, 2003:78). Dari pendapat tersebut, dapat dimengerti bahwa 

manusia dapat merasakan dan menikmati keindahan musik meski tanpa harus 

mengerti lirik dan unsur musik yang ada di dalamnya. Sehingga di dalam hal ini, 

pengunjung di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang telah menikmati 

musik yang di putar tanpa mencermati secara khusus unsur yang ada di dalam 

musik tersebut. Namun pengunjung toko buku tersebut dapat merasakan dan 

menikmati keberadaan musik tersebut. Sehingga musik tersebut dapat berfungsi 

sebagai kenikmatan estetis.  
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4.3.1.4 Fungsi Musik Sebagai Respon Fisik 

    Respon adalah suatu gerak yang muncul akibat pengaruh yang 

disebabkan dari luar tubuh kita yang secara tidak sengaja kita sadari munculnya. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tubuh kita sehingga kita melakukan 

respon terhadapnya. Salah satu yang dapat menimbulkan respon dari tubuh kita 

adalah musik. Musik di dalam toko buku Gramedia Pandanaran dapat berfungsi 

sebagai respon fisik karena dapat memicu gerak respon yang secara tidak sengaja 

dilakukan atau di lakukan secara tidak sadar. Seperti contohnya ketika 

pengunjung mendengarkan lagu The Shadows yang berjudul Atlantis dan The Rise 

and Fall of Flingel Bunt yang di putar pada pagi hari dimana musik pada waktu 

tersebut mempunyai ritme yang teratur dan mempunyai irama rock „n roll yang 

dapat membuat pendengarnya ikut melakukan gerakan fisik yang secara tidak 

sadar dilakukannya. Pada lagu tersebut mempunyai irama yang rata dan upbeat. 

Sehingga di dalam pengamatan penulis, pengunjung yang sedang mencari buku 

merespon musik tersebut dengan menepuk- nepukan tangan mereka ke pahanya 

ataupun menghentakan telapak kakinya ke lantai mengikuti irama dan beat musik 

tersebut. Sehingga jelas disini musik di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang mempunyai fungsi sebagai respon fisik. 
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Foto 1.9 Pengunjung yang sedang membaca dan menikmati suasana yang 

menunjukan adanya beberapa fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang. 

( Foto: Setyo Budi H, Maret 2011) 

 

4.3.2 Fungsi Musik di Toko Buku Gramedia Bagi Karyawan Toko Buku 

Gramedia Pandanaran Semarang. 

Pada seseorang yang mengalami masa-masa perubahan terutama untuk 

para pekerja dengan jumlah waktu yang padat, musik bisa dijadikan sebagai 

media relaksasi sehingga tingkat stres atau kepenatan dapat di kurangi. Kinerja 

otak yang terlalu berat atau dapat menimbulkan rasa penat bahkan akan berujung 

pada kondisi pikiran dan emosi yang labil. Fungsi musik dalam situasi ini yakni 

dapat memberikan stimulus untuk memperingan atau merefresh kinerja otak 
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tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat stress secara berkelanjutan. Menurut 

pengakuan salah satu seorang karyawan di dalam toko buku Gramedia 

Pandananaran, Harke (21 Tahun) sangat merasakan betul manfaat dari musik yang 

di putar di dalam toko Gramedia. Menurutnya, musik mampu membuatnya lebih 

tenang dalam melakukan pekerjaannya sebagai karyawan di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang sehingga dalam melakukan pekerjaannya dirinya 

mempunyai rasa semangat, tidak grusah-grusuh, tidak terpaksa melakukan 

pekerjaannya, lebih rileks, dan tidak mudah jenuh dengan suasana di dalam toko  

buku Gramedia Pandanaran Semarang.  

Menurut Campbell (2002:84) musik dapat mengurangi ketegangan otot 

dan dapat memperbaiki gerak dan koordinasi tubuh. Musik dapat meningkatkan 

kekuatan dan memperbaiki kemampuan untuk memacu gerakan, sembari 

meningkatkan suasana batin dan memotivasinya. Hal ini sangat berhubungan 

dengan apa yang karyawan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang rasakan 

dengan musik yang di putar di dalam toko tersebut. Dalam hal ini adalah musik 

instrumental. Musik tersebut dapat memperbaiki kemampuan untuk memacu 

gerakan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, Campbell 

(2002:91) menyebutkan bahwa musik dapat meningkatkan produktivitas. 

Produktivitas yang dimaksud adalah hasil dari yang dikerjakan oleh para 

karyawan. Musik instrumental ternyata cukup membantu bagi sebagian besar 

karyawan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang untuk menciptakan suasana 

santai atau tidak tegang terutama pada saat karyawan sedang melakukan 

pekerjaanya atau disibukkan dengan kegiatan lainnya. 



 

 

86 

Dalam fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

menurut pandangan karyawan. Penulis akan menyebutkan fungsi tersebut seperti 

berikut. 

 

4.3.2.1 Fungsi Musik Sebagai Hiburan 

      Musik di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, selain 

berfungsi sebagai hiburan bagi pengunjung ternyata mempunyai fungsi hiburan 

juga terhadap karyawan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. Sebagian 

besar karyawan menyebutkan bahwa pekerjaan di dalam toko seperti contoh, 

menata buku yang berantakan, mengecek buku yang terjual, melayani pengunjung 

yang kesulitan mencari buku yang di inginkannya, mengawasi pengunjung dan 

sebagainya adalah hal yang juga menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Musik 

instrumental didalam toko buku ini dikatakan dapat menghibur karyawan dengan 

alunan suaranya yang menenangkan sehingga karyawan dapat terhibur dengan 

adanya musik tersebut. Seperti yang disebutkan Campbell (2002) bahwa musik 

dapat mempengaruhi pernafasan, musik mampu mempengaruhi denyut jantung, 

denyut nadi, dan tekanan darah. Mengubah sebuah kejenuhan menjadi sesuatu 

yang menyenangkan. 

 

4.3.2.2 Fungsi Musik Sebagai Ekspresi Emosional 

     Sesuai dengan pendapat Campbell (2001) yang mengatakan bahwa musik 

bisa menimbulkan reaksi psikologis yang dapat mengubah suasana hati dan 

kondisi emosi sehingga musik bermanfaat sebagai relaksasi yang dapat 
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menghilangkan stress, mengatasi kecemasan, memperbaiki mood dan 

menumbuhkan kesadaran spiritual. Rangsangan ritmis yang dihasilkan musik 

mampu membuat pikiran rileks, serta menimbulkan perasaan-perasaan positif, 

tenang, nyaman dan optimis bahkan bahagia. Hal ini memperkuat bahwa fungsi 

musik dalam kerja karyawan toko buku Gramedia Pandanaran semarang adalah 

sebagai ekspresi emosional, musik dapat mempengaruhi perasaan  karyawan yang 

bekerja. Akibat rangsangan dari musik tersebut, karyawan dapat mengekspresikan 

emosionalnya yaitu dengan menunjukan ketenangan dan keramahannya di 

hadapan pengunjung toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

 

4.3.2.3  Fungsi Musik Sebagai Respon Fisik 

     Respon adalah tanggapan atau jawaban (KBBI, 2007:952). Dalam hal 

ini respon fisik adalah tanggapan dari tubuh karyawan toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang terhadap musik yang diputar di dalam toko tersebut. 

Biasanya ada beberapa karyawan yang mulai terhanyut dalam alunan musik 

tersebut sehingga tidak sadar mereka ikut mengikuti ritme musik dengan 

mengangguk-anggukan kepala sampai mengetuk rak buku dengan jari mereka. 

Walaupun musik yang diputar yaitu musik Instrumental yang tanpa menggunakan 

vokal. Mereka tetap menunjukan akan respon fisiknya sehingga  mereka dapat 

bekerja dengan tenang dan tidak merasa waktu jam kerja jika sudah habis. 

Suasana tersebut membuat mereka betah di tempat kerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka. Oleh karena itu, musik di dalam toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang mempunyai fungsi respon fisik bagi karyawannya. 
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4.3.2.4 Fungsi Musik Sebagai Kenikmatan Estetis 

      Karyawan di dalam toko buku Gramedia menikmati musik yang ada 

dengan tanpa sengaja, artinya keindahan yang ada di dalam musik tersebut tetap 

dinikmati namun karyawan tetap sambil melakukan pekerjaannya. Hanya saja 

ketika terdapat waktu untuk istirahat sejenak, karyawan toko buku ini lebih 

menikmati keindahan-keindahan musik tersebut. Cara mereka menikmati adalah 

dengan membayangkan. Seperti ketika musik Kitaro di putar dimana Kitaro 

berasal dari  negara Jepang dan musik karyanya juga identik dengan musik negara 

Jepang. Karyawan menikmatinya dengan membayangkan keindahan negara 

Jepang dengan suara serulingnya yang khas, kemudian membayangkan mekarnya 

bunga sakura dengan daun-daun yang berguguran, keunikan orang jepang kuno 

yang mengucir rambutnya dan sebagainya. Selain itu cara mereka menikmatinya 

adalah ketika mereka mengetahui musisi atau pencipta dari musik yang di putar, 

mereka langsung teringat dan membayangkan musisi tersebut. Seperti ketika lagu 

dengan judul Koi karya dari Kitaro diputar, lagu ini sudah menjadi icon bagi 

Kitaro, karena suara serulingnya yang khas sehingga masyarakat di dunia dapat 

mengenali Kitaro dari musik-musiknya tersebut. Dalam hal ini karyawan toko 

buku juga akan langsung teringat dan membayangkan Kitaro bagi karyawan yang 

telah mengetahui sosoknya. Mereka dapat menikmatinya dengan membayangkan 

permainan musik dari sosok Kitaro sehingga musik dalam pandangan karyawan 

toko buku Gramedia Pandanaran Semarang dapat berfungsi sebagai kenikmatan 

estetis. 
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4.3.3 Fungsi Musik di Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang Bagi 

Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Menurut Ibu Wanti (38 Tahun) selaku atasan di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang, musik ada di dalam toko buku Gramedia karena 

merupakan bagian dari unsur yang bisa membuat pengunjung toko buku betah 

berlama-lama dan tidak bosan dengan suasana yang ada di dalam toko buku 

Gramedia. Artinya, musik mampu membuat suasana menjadi nyaman bagi yang 

ada di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. Kenyamanan adalah hal 

yang sangat diperhatikan di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Kenyamanan adalah keadaan nyaman, kesegaran, kesejukan (KBBI 

Depdiknas 2005:789). Perasaan dan emosi merupakan bagian integrasi dari 

keseluruhan aspek psikis manusia. Sebagai fungsi psikis, perasaan dan emosi 

mempunyai pengaruh antara lain seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran dan 

kemauan. Individu akan mengalami pengalaman, pengamatan dan tanggapan yang 

positif jika disertai emosi yang positif. Sebaliknya individu akan mengalami 

pengalaman yang negatif jika disertai emosi yang negatif. Tanggapan-tanggapan 

yang positif itulah yang diharapkan muncul dari pengunjung toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang ketika mengunjungi toko tersebut. Karena dengan seperti 

itu, masyarakat akan mengamati dan menilai bahwa toko buku Gramedia 

Pandanaran merupakan tempat yang nyaman untuk mereka kunjungi sebagai 

pusat perbelanjaan buku. Munculnya emosi atau perasaan yang positif inilah yang 

berusaha di depankan di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 
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Menurut Carr dalam Abdurrahman (1999:16), perasaan tenang dan 

nyaman dapat ditimbulkan melalui irama musik. Misalnya, bila irama musik 

diperdengarkan pada bayi yang sedang rewel, irama musik ini mampu 

menenangkan, menyamankan dan bahkan menidurkannya. Hal ini membuktikan 

bahwa irama musik dapat menciptakan perasaan yang nyaman dan tenang pada 

manusia. Menurut manajemen toko buku Gramedia Pandanaran Semarang, tujuan 

umum dengan adanya musik di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

adalah membuat pengunjung yang ada di dalam toko buku tersebut merasa lebih 

santai dan relaks, karena menurutnya apabila pengunjung sudah merasa lebih 

santai maka akan muncul perasaan yang nyaman dan pengunjung akan betah 

berlama-lama di dalam toko buku tersebut. Dengan keadaan seperti itu, maka 

pengunjung akan lebih mendalami buku yang dibacanya, dan merasa ingin untuk 

memilikinya. Dari hal tersebut diharapkan pengunjung akan membeli buku yang 

telah dibacanya. Hal ini merupakan keuntungan bagi manajemen toko buku 

Gramedia Pandanaran Semarang yang memang mengutamakan penjualan buku-

bukunya. 

Melalui hasil penelitian diatas dapat terlihat jelas bahwa keberadaan musik 

di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang sangat berperan penting 

dalam aspek kenyamanan pengunjung dan karyawan di dalam toko buku tersebut 

sehingga memberikan keuntungan pada penjualan buku di dalam toko tersebut. 

Selain fasilitas toko buku yang baik, musik juga merupakan sebuah stimulan yang 

memberikan rangsangan terhadap kenyamanan seluruh isi toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari keseluruhan hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa 

secara umum musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang mempunyai 

beberapa fungsi ketika diputar di dalam toko buku tersebut. Dengan adanya fungsi 

tersebut, musik diharapkan menjadi salah satu unsur yang dapat memunculkan 

rasa yang nyaman dari pengunjung toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Pengunjung sangat diutamakan karena tujuan  dengan adanya musik di toko 

tersebut adalah membuat pengunjung toko buku Gramedia nyaman dan akhirnya 

membeli buku yang dijual oleh toko tersebut. Sehingga toko buku tersebut 

mendapat keuntungan karena buku yang ada di dalam toko dapat terjual. Musik 

yang di putar di dalam toko buku Gramedia Pandanaran Semarang adalah jenis 

musik yang di mainkan secara instrumental atau lebih sering dikenal dengan 

musik instrumental. Yaitu musik yang menggunakan instrumen musik sebagai 

melodi utamanya, menggantikan suara vokal manusia. Musik di toko tersebut 

mempunyai beberapa fungsi yang berguna bagi pengelola, pengunjung dan 

karyawan yang berada di toko buku Gramedia Pandanaran. Fungsi-fungsi tersebut 

yaitu (1) Fungsi sebagai hiburan, (2) Fungsi sebagai Ekspresi Emosional, (3) 

Fungsi sebagai kenikmatan estetis, dan (4) Fungsi sebagai respon fisik.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan 

adalah toko buku Gramedia Pandanaran Semarang dapat mempertahankan 

pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan untuk kenyamanan pengunjung. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

FUNGSI MUSIK DI TOKO BUKU GRAMEDIA PANDANARAN 

SEMARANG 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. Tujuan Observasi 

 Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

fungsi musik di toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

Hal-hal yang diobservasi: 

2. Letak geografis, meliputi letak toko buku Gramedia Pandanaran Semarang. 

3. Apresiasi karyawan dan pengunjung toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang terhadap musik yang diputar. 

B. Metode Observasi 

 Peneliti menggunakan pedoman observasi sebagai alat bantu berupa buku, 

internet dan alat bantu berupa kamera digital. Melalui observasi dilakukan usaha-

usaha untuk memperoleh gambaran konkret tentang data yang dicari. 

 Pokok-pokok observasi 

a. Seting  :   Lokasi toko buku Gramedia Pandanaran Semarang 

b. Pelaku  : Narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan atau 

wawasan yang memadai tentang informasi yang diperlukan. Narasumber yang 

dimaksud adalah pimpinan perusahaan, pengunjung, operator musik dan 

karyawan yang ada di dalam toko tersebut. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tujuan Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk mengetahui fungsi musik di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang. 

B. Pembatasan 

 Dalam melaksanakan wawancara peneliti membatasi materi pada apresiasi 

pimpinan, karyawan dan pengunjung, dan operator musik  toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang terhadap musik di toko Buku Gramedia Pandanaran 

Semarang. 

C. Informan 

 Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara antara lain: 

1. Pimpinan atau Pengelola Toko 

1.1 Bagaimana sejarah berdirinya toko buku Gramedia di Indonesia? 

1.2 Bagaimana sejarah berdirinya toko buku Gramedia Pandanaran di Semarang? 

1.3 Tahun berapakah toko buku Gramedia Pandanaran Semarang di resmikan? 

1.4 Siapakah yang meresmikan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang? 

1.5 Berapakah luas bangunan toko buku Gramedia Pandanaran Semarang ini? 

1.6 Bagaimanakah pembagian ruangan di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang ini? 

1.7 Siapakah pimpinan dari toko buku Gramedia Pandanaran ini? 

1.8 Bagaimana Struktur Organisasi di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang ini? 
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1.9 Apa saja jenis buku yang ada di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang ini? 

1.10  Bekerja sama dengan penerbit mana saja toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang? 

1.11  Toko buku Gramedia Pandanaran Semarang buka setiap hari apa sampai hari 

apa? 

1.12   Operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? 

1.13  Apakah tujuan dengan adanya musik di toko buku Gramedia Pandanaran  

Semarang? 

1.14 Menurut anda apakah musik dapat mempengaruhi kenyamanan karyawan 

dan pengunjung di toko buku Gramedia? 

1.15 Menurut Anda apakah karyawan toko buku Gramedia bersemangat dalam 

bekerja setelah adanya musik? 

1.16 Berapakah pengunjung yang datang setiap harinya? 

1.17 Kapan biasanya toko buku Gramedia Pandanaran Semarang ramai oleh 

pengunjung? 

1.18 Apakah ada peningkatan pengunjung setelah adanya musik yang di putar? 

1.19 Apa manfaat musik bagi perusahaan?  

2. Karyawan 

2.1  Apakah dengan diiringi musik anda bersemangat dalam bekerja? 

2.2  Apakah yang anda kerjakan di dalam toko buku ini? 

2.3  Apakah pekerjaan anda dapat membuat anda bosan? 

2.2  Bagaimana dengan musik yang di perdengarkan oleh perusahaan?  
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2.5  Bagaimana respon anda terhadap musik yang di putar? 

2.3  Apakah musik yang diputar dapat anda rasakan? 

2.4  Mengapa anda senang/tidak senang dengan musik itu? 

2.5  Bagaimana bila anda bekerja tanpa diiringi dengan musik? 

2.6  Bagaimana pengaruh musik terhadap semangat kerja anda? 

2.7  Apa manfaat musik di toko buku ini bagi anda? 

3. Pengunjung 

3.1   Siapakah nama Anda? 

3.2   Dimana anda tinggal ? 

3.3   Berapakah umur anda? 

3.4   Apakah pekerjaan Anda? 

3.5   Apakah anda sering datang ke toko buku Gramedia Pandanaran ini? 

3.6   Mengapa anda memilih mengunjungi toko buku Gramedia Pandanaran ini? 

3.7   Apa yang anda lakukan di toko buku Gramedia Pandanaran ini? 

3.8   Apakah anda merasakan adanya musik di dalam toko buku ini? 

3.9   Apa yang anda rasakan dengan adanya musik di dalam toko buku ini? 

3.10 Apakah musik tersebut membuat anda merasa lebih nyaman? 

3.11  Bagaimana pengaruh musik dengan kenyamanan anda di dalam toko  buku  

Gramedia Pandanaran Semarang ini? 

3.12  Apa manfaat musik di dalam toko buku ini bagi anda? 

3.13  Apakah anda menyukai musik yang diperdengarkan ini? 

3.14  Apakah yang anda rasakan jika musik yang di putar tiba- tiba dihentikan? 

3.15  Apakah anda tidak merasa terganggu dengan volume musik yang di putar? 
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3.16  Apakah anda merasa terhibur dengan musik yang diputar di toko ini? 

3.17  Berapa lamakah anda dapat menghabiskan waktu di dalam toko ini? 

3.18  Apakah anda tidak merasa jenuh? Jika iya apakah yang anda lakukan? 

3.19  Apakah anda menikmati musik yang diputar? 

3.20   Bagaimanakah cara anda menikmati musik tersebut? 

4. Operator Musik 

4.1  Siapakah nama anda? 

4.2  Berapakah umur anda? 

4.3  Bagaimanakah proses pemutaran musik di toko buku Gramedia Pandanaran  

Semarang ini? 

4.4 Musik apakah yang diputar di dalam toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang ini? 

4.5  Dari mana musik tersebut anda dapatkan? 

4.6  Dari jam berapakah dan sampai jam berapakah pemutaran musik di toko ini? 

4.7 Apakah ada perbedaannya musik yang diputar di pagi hari, siang hari, dan  

malam hari? 

4.8  Bagaimanakah cara anda membedakan musik tersebut diputar? 

4.9 Sampai berapakah lagu yang di putar di toko buku Gramedia Pandanaran 

Semarang dalam waktu satu hari?  

4.10 Apa sajakah peralatan yang digunakan untuk memutar musik di dalam toko 

buku Gramedia Pandanaran Semarang ? 

4.11 Apa Software yang anda gunakan dalam memutar musik tersebut? 

4.12  Mengapa anda memilih software itu dan apa kelebihannya? 
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4.13  Menurut apakah musik yang di putar di dalam toko buku ini mempunyai 

fungsi atau kegunaan? 

4.14   Jika iya, apa saja fungsinya menurut anda? 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

A. Tujuan Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari sumber informasi 

yang ada kaitannya dengan fungsi musik di toko buku Gramedia 

Pandanaran Semarang. 

B. Pembatasan 

Hal-hal yang dijadikan bahan dokumentasi diantaranya berupa 

dokumen foto, catatan penting, gambar dan sebagainya. Pengumpulan 

dokumen digunakan sebagai bahan untuk menambah informasi dan data-

data sebagai bukti tentang faktor-faktor yang diteliti.  
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Foto Amplifier sebagai fasilitas memutar musik (Observasi, Maret 2011) 

 

 

 
 

Foto satu unit komputer sebagai fasilitas memutar musik (Observasi, Maret 2011) 
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Foto CPU sebagai fasilitas pemutaran musik di TB Gramedia Pandanaran 

Semarang (Observasi, Maret 2011) 

 

 

 
 

Foto sertifikat lisensi hak pengumuman karya cipta lagu untuk TB. Gramedia 

Pandanaran Semarang (Observasi, 2011) 

 


