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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

 
Jazz disebut sebagai bentuk kesenian asli Klasik-Amerika, dan musik pada 

abad 20 yang populer di Amerika. Elemen-elemen penting yang mempengaruhi 

musik jazz yaitu dari Afro-Amerika, jazz disebut improvisasi dan dibentuk oleh 

feel ritmik yang disebut swing. Sedangkan elemen dari pengaruh Eropa dalam 

bentuk melodi diatonis, bentuk struktur harmonik dan irama tertentu. Pada 

awalnya musik jazz hanya terdengar di acara-acara dansa, musisi jazz sering 

dijadikan untuk pengiring dansa karena memiliki irama swing yang cocok untuk 

berdansa. Kemudian di tahun 1930-an, 40-an, 50-an, jazz mulai masuk ke media 

sosial seperti radio, film, rekaman ataupun ruang dansa.1 Dengan adanya media 

baru, pengdengar jazz semakin meluas dan beragam. Pada zaman modern ini 

musik jazz lebih beragam karena banyak bercampur antara budaya selain Afrika 

dan Eropa. Dengan kata lain, melakukan hal yang benar-benar baru, dan 

berinovasi.  

Seiring berjalannya waktu musik jazz terus berkembang dan beberapa 

musisi jazz yang menggali musik tradisi dari daerahnya masing-masing dan 

menggabungkan dengan musik jazz, contohnya adalah Tigran Hamasyan, musisi 

kelahiran Armenia. Tigran Hamasyan adalah pianis jazz yang berhasil 

mengakulturasi musik Armenia dalam musik jazz. Rudresh Mahantappa, kelahiran 

Trieste, Italia dari para emigran India. Rudresh Mahantappa melibatkan musik 

Carnatic dari India selatan. Rudresh membentuk kuartet dengan menampilkan   

pianis Vijay Iyer.2 Masing-masing menyoroti pendekatan yang sangat pribadi 

untuk komposisi mereka.  

Di Indonesia salah satu grup jazz yang berhasil melakukan sintesis antara 

musik jazz dan musik tradisional Indonesia adalah SimakDialog. 

                                                
1	  John F. Szwed, Guide to Learning & Loving Jazz (2000)	  
2 https://www.rudreshm.com/about 
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SimakDialog merupakan sebuah kelompok musik jazz yang terdiri dari kumpulan 

musisi yang berpengalaman di industri musik Indonesia. Awalnya didirikan 

oleh Almarhum Riza Arshad, Arie Ayunir, Tohpati Ario dan Indro Hardjodikoro. 

Mereka berkumpul sejak tahun 1993. SimakDialog ini telah merilis lima album 

yaitu album “Lukisan” (1995) dibawah label Legend Records dan album 

“Baur” serta album "Trance/Mission" (2002). Dua yang disebut belakangan dirilis 

oleh Chico&Ira Productions. Kemudian album "Patahan" (2006) dan album "Demi 

Masa" (2009) yang didistribusikan oleh Demajors. Dua album ini dirilis oleh 

Moonjune Records (AS) untuk pasar internasional. Pada tahun 2013 SimakDialog 

merilis album “The 6th Story”.3  

Pada tahun 2017 pianis SimakDialog, Alm. Riza Arshad, meninggal dunia 

pada usia 53, akan tetapi kiprah SimakDialog tidak berhenti hingga disitu saja. 

Selanjutnya pada tahun 2019 SimakDialog berhasil merilis album berjudul “Gong” 

dengan format terakhirnya, yaitu Sri Hanuraga pada piano akustik, Rudi 

Zulkarnaen pada contra bass, Cucu Kurnia memainkan kendang sunda dan Mian 

Tiara sebagai vokalis. 

Eksplorasi terdalam terhadap musik sunda berhasil dilakukan pada formasi 

terakhirnya di album “Gong”. Cucu Kurnia adalah pemain kendang yang berhasil 

melakukan sintesis antara kosa bunyi musik sunda dan musik jazz.  

Berawal dari pengalaman bermain musik tradisional, Cucu Kurnia pada 

dasarnya memiliki fondasi yang kuat dalam memainkan kendang sunda. 

Keahliannya semakin bertambah lengkap semenjak turut serta dalam grup band 

SimakDialog dan mendapatkan wawasan musik jazz dari Almarhum Riza Arshad.        

Alasan memilih lagu Janger Bali pada album “Gong” SimakDialog karena 

di lagu ini kita bisa mendengar pemain kendang bisa bebas berinteraksi lebih dekat 

dengan anggota band lainnya. Pemain kendang bukan hanya sebagai pengisi ritme 

perkusi tapi memberi warna khas pada lagu ini.  

Pembahasan yang Penulis lakukan adalah hal yang sangat menarik untuk 

dipelajari dan dianalisis karena lagu Janger Bali adalah kolaborasi musik yang 

sangat unik antara musik jazz dan musik tradisional Indonesia yang belum pernah 

dibahas selama ini. 

                                                
3 https://www.allmusic.com/artist/simakdialog-mn0001480534/biography 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

 

Apa saja pendekatan bermusik yang digunakan Cucu Kurnia dalam 

mengiringi solo piano Sri Hanuraga dalam lagu Janger Bali? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Menganalisis dan menjabarkan pendekatan bermusik Cucu Kurnia dengan 

instrumen kendang sundanya pada saat solo piano di lagu Janger Bali.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

1. Bagi Penulis mengetahui pendekatan bermusik Cucu Kurnia melalui 

lagu “Janger Bali” dan dapat mengaplikasikan ke lagu lainnya. 

 

2. Bagi Pembaca memberi wawasan kepada Pembaca untuk memahami 

permainan dan improvisasi Cucu Kurnia dan mendapatkan ide serta 

mengeksplorasi kreatifitas untuk melakukan sintesis antara dua musik 

yang berbeda, khususnya antara musik tradisionil dari berbagai 

daerah dan musik Jazz untuk penelitian lebih lanjut bagi orang lain. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, Penulis hanya akan membatasi ruang lingkup dengan 

membahas pendekatan bermusik yang digunakan oleh Cucu Kurnia dalam mengiringi 

solo piano di lagu Janger Bali serta menganalisis interkasi permainan kendang sunda. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
 

Untuk memahami lebih jelas Skripsi ini, maka materi-materi yang 

tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI 

Bab ini berisikan penelitian kualitatif pada kategori penelitian dasar dengan 

pendekatan deskriptif. Cara pengambilan datanya adalah pertama melakukan 

studi pustaka, pada beberapa referensi tentang alat musik tradisi Kendang 

Sunda; kedua observasi, pada beberapa lokasi, objek, dan subjek penelitian; 

ketiga wawancar Cucu Kurnia, tokoh musik Kendang Sunda di Kota Jakarta 

dan keempat analisis teknik permainan Cucu Kurnia pada lagu Janger Bali 

SimakDialog. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menganalisis pendekatan yang digunakan oleh Cucu Kurnia saat 

mengiringi solo piano, menganalisis interkasi permainan kendang sunda serta 

transkrip wawancara antara Penulis dan Cucu Kurnia. 

BAB V  KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan 

pembahasan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


