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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

          Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, 

tradisi, begitu pula dengan alat musik tradisional. Keberagaman jenis alat musik 

tradisional Indonesia dari berbagai daerah yang kita kenal merupakan hasil waris 

yang dikembangkan dan dikenalkan secara turun-temurun. Dewasa ini, alat musik 

tradisional seringkali hanya dimainkan pada beberapa acara dan waktu tertentu, 

misalnya dimainkan pada saat pergelaran seni musik tradisional yang sudah cukup 

jarang kita jumpai (Ginting & Sofyan, 2018).  

          Salah satu contoh alat musik tradisional yang sudah menjadi “lambang” dan 

“identitas” Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO adalah instrumen angklung 

(Budi, 2013). Angklung adalah salah satu alat musik tradisional Jawa yang terbuat 

dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul, digoyangkan atau digetarkan 

dengan tangan. Kata angklung diambil dari Bahasa Sunda “angkleung-

angkleungan” karena bunyi “klung” yang dihasilkan oleh angklung (Indrawaty, 

Ichwan & Erlangga, 2013). Pada awalnya, angklung hanya bisa memainkan tangga 

nada pentatonis (lima nada), hingga akhirnya angklung mampu mengikuti dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga kini berubah menjadi 

angklung yang bisa memainkan tangga nada diatonis (tujuh nada), yang 

dikembangkan dan diperkenalkan oleh Bapak Padaeng Soetigna, sehingga disebut 

sebagai Angklung Padaeng (Rosyadi, 2012). 
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 Selama 50 tahun terakhir, alat musik angklung ini sudah mengalami berbagai 

perkembangan dan inovasi, baik dalam bentuk, cara memainkan dan jumlah orang 

yang memainkannya. Angklung tradisional (semua angklung dengan nada 

pentatonis), biasanya dimainkan oleh lebih dari satu orang, tetapi, pada tahun 2008, 

Bapak Yayan Mulyana menciptakan sebuah angklung yang bisa dimainkan hanya 

oleh satu orang yang dikenal dengan istilah angklung toel (angklung modern). 

Nama dari angklung toel sendiri diambil berdasarkan cara pemain memainkannya, 

yaitu dengan cara di toel-toel (Musthofa, 2018). Dalam perkembangannya, Bapak 

Yayan Mulyana telah melakukan berbagai tahap penyempurnaan terhadap 

angklung toel, yaitu lima tahap modifikasi dari angklung toel I sampai angklung 

toel V “Grand Toel”. Namun, dalam penelitian ini, angklung toel V “Grand Toel” 

masih tidak dapat diujikan, karena masih belum dilakukan pembuatan lagi, 

sehingga angklung toel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angklung 

toel IV “Toel Piano”( Nurfahira, 2019).   

 Angklung toel IV “Toel Piano” merupakan hasil penyempurnaan dari tiga 

tahap angklung toel sebelumnya dan selesai dibuat pada tahun 2013. Angklung ini 

terdiri dari 2,5 oktaf, dengan jumlah nada dari nada terendah E4 sampai nada 

tertinggi C6 dan cakupan frekuensi dari 329 Hz sampai 1046 Hz, sehingga 

memungkinkan untuk memainkan melodi lagu dengan kecepatan yang lebih tinggi, 

dan dapat dikolaborasikan dengan instrumen lain dalam sebuah ensambel band 

yang menjadikannya sebagai instrumen angklung modern (Nurfahira, 2019). Selain 

itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yayan Mulyana, 

angklung toel ini dibuat sedemikian rupa juga agar memudahkan masyarakat untuk 
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bermain angklung sehingga masyarakat dan generasi muda dapat menjadi lebih 

tertarik untuk mengenal dan mempelajari angklung. Angklung toel juga diciptakan 

sedemikian sederhana, selain bertujuan untuk menarik minat masyarakat, juga 

merupakan akibat dari tuntutan dari penggemar dan pemain angklung sebagai 

sebuah upaya untuk melestarikan angklung (Musthofa, 2018).       

Salah satu upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan 

mengenalkan angklung  adalah dengan melakukan perekaman permainan angklung 

sehingga dapat diperdengarkan dan dipertunjukkan kepada generasi muda. Menurut 

Taufik Hidayat Udjo, seorang tokoh muda angklung, pelestarian angklung sangat 

penting dilakukan dan sudah seharusnya menjadi pekerjaan rumah masyarakat 

Indonesia, karena angklung yang merupakan simbol dan kekayaan budaya 

Indonesia, ternyata telah berkembang di 8.000 sekolah di negara Korea. Bahkan, 

akibat kurangnya pelestarian dan pengenalan angklung pada generasi muda di 

sekolah-sekolah, kesenian angklung sempat diklaim oleh negara asing yang 

menyebabkan Indonesia kelabakan (Rosyadi, 2012 : 28,29). Maka dari itu, 

perekaman terhadap angklung sangat penting dilakukan untuk mengenalkan, 

melestarikan dan membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk 

mempelajari angklung.  

David dan Robert (2005, h. 33) menjelaskan bahwa perekaman bunyi adalah 

sebuah proses penangkapan dan penyimpanan sumber bunyi agar dapat 

diperdengarkan kembali dikemudian hari. Teknik pada perekaman terdiri dari dua 

metode, yaitu metode perekaman spot-based dan metode perekaman stereo. Metode 

perekaman spot-based adalah metode perekaman yang menggunakan hanya satu 
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mikrofon saja yang bertujuan untuk mendapatkan bunyi langsung (direct sound) 

dari sumbernya, sedangkan metode perekaman stereo adalah metode perekaman 

yang menggunakan dua atau tiga mikrofon, yang bertujuan untuk mendapatkan 

hasil perekaman dengan kesan gambaran bunyi yang luas (Bartlett, 2004). 

Berdasarkan cakupan nada dan frekuensi yang luas dari angklung toel, teknik 

perekaman stereo lebih cocok diaplikasikan untuk mendapatkan hasil perekaman 

dengan gambaran bunyi yang luas dari angklung toel. Selain itu, untuk 

mendapatkan hasil perekaman yang maksimal, David dan Robert (2005, h. 116) 

mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penting yang turut memengaruhi dan 

mendukung kualitas hasil sebuah perekaman, yaitu musisi yang memainkan alat 

musik, instrumen musik yang digunakan, akustik ruangan, penggunaan jenis 

mikrofon, dan teknik peletakan mikrofon. Hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan 

antara satu sama lainnya, dan perekaman merupakan salah satu aspek penting yang 

mendukung perkembangan dari alat musik tradisional itu sendiri (Simanjuntak, 

Sarwono, Kurniadi, & Sudarsono, 2017). 

 Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi teknik 

perekaman pada alat musik tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Shriver 

(2003), menginvestigasi teknik perekaman stereo pada berbagai alat musik perkusi 

tradisional Malaysia dan proses editing hasil sampel yang akan digunakan dalam 

berbagai proyek multimedia. Berbagai alat musik perkusi yang akan direkam untuk 

mendukung penelitian ini adalah drum (gedombak, gendang, geduk, kompang, dan 

rebana), angklung, kesi, gong Malaysia, dan canang. Perekaman alat musik tersebut 

dilakukan menggunakan teknik perekaman stereo coincident X/Y 90° dengan dua 
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tata cara peletakan yang berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan 

hasil perekaman dari sudut pandang pendengar dan pemain. Penelitian tersebut 

menghasilkan data hasil perekaman stereofonik yang jelas, sehingga pendengar 

mampu mendengar dengan jelas peletakan instrumen berdasarkan perbedaan timbre 

tiap instrumen, baik melalui perangkat keras pelantang maupun penyuara jemala 

(Shriver, 2003). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2017), menginvestigasi aspek 

persepsi akustik terhadap perekaman ansambel celempung dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui kuisioner berdasarkan preferensi responden. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik perekaman stereo X/Y, ORTF, NOS, 

Mid-Side (MS), Spaced-pair (AB), Decca Tree, STAAG, serta kombinasi antara 

teknik AB dan X/Y. Responden pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok ahli yang berjumlah enam orang dan non-ahli yang berjumlah tiga 

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbre merupakan aspek paling 

penting yang mendukung hasil perekaman pada ansambel celempung. Aspek 

lainnya yang tak kalah penting diperhatikan untuk perekaman ansambel celempung 

adalah aspek spasial, karena menurut para responden, baik yang ahli maupun non-

ahli, mengungkapkan bahwa lebih baik untuk tidak melakukan perekaman di 

ruangan yang bergema, karena efek gema tersebut dapat mempengaruhi klaritas dan 

warna suara dari instrumen celempung itu sendiri (Simanjuntak, Sarwono, 

Kurniadi, & Sudarsono, 2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Karadoghan (2011), menginvestigasi tentang 

teknik perekaman terhadap alat musik tradisional Turki (Kanun) dengan 
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menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui survei kuesioner preferensi 

responden. Penelitian ini menggunakan teknik perekaman stereo dan mono yang 

divariasikan jenis mikrofon dan jaraknya. Responden penelitian ini dibagi menjadi 

tiga kelompok, yaitu kelompok musisi kanun, insinyur bunyi, dan non-musisi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian perbedaan teknik dan jenis 

mikrofon pada perekaman kanun dapat menghasilkan kesan impresi bunyi kanun 

yang berbeda pada setiap kelompok responden. Faktor lain yang mungkin juga turut 

memengaruhi adalah faktor psikologis dan faktor kualitas mikrofon yang digunakan 

saat melakukan perekaman, yang mana perbedaan jenis mikrofon menghasilkan 

impresi hasil bunyi perekaman yang berbeda pula (Karadogan, 2011).  

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tarikci (2012) adalah penelitian 

perekaman terhadap alat musik tradisional Turki (Baglama) yang bertujuan untuk 

mengetahui teknik perekaman yang sesuai untuk perekaman Baglama, baik untuk 

perekaman langsung maupun perekaman dalam studio. Hasil dari penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil perekaman yang maksimal 

tidak selalu ditentukan berdasarkan jenis mikrofon, jumlah mikrofon yang banyak 

ataupun peralatan yang mahal, tetapi hal tersebut bisa dicapai dengan 

pengaplikasian teknik perekaman yang tepat (Taricki, 2012).  

 Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan dengan Bapak Dinda Satya, 

ahli dalam bidang etnomusikologi angklung dan musik bambu, diungkapkan bahwa 

angklung toel biasanya direkam menggunakan dua sampai empat mikrofon yang 

diletakkan pada jarak 30-40 cm di depan angklung toel. Serta pada wawancara 

singkat yang dilakukan dengan Bapak Yayan Mulyana, selaku pembuat dan 
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penemu angklung toel (2008), angklung toel biasanya direkam menggunakan 

teknik perekaman jarak dekat dengan satu sampai tiga mikrofon dengan jarak 

sekitar 30 cm dari angklung toel. Berdasarkan kajian dan wawancara di atas, tampak 

bahwa teknik perekaman stereo untuk alat musik tradisional angklung toel belum 

dilakukan sebelumnya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis preferensi responden 

terhadap teknik perekaman stereo pada angklung toel. Metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan melakukan 

pengujian sampel berupa rekaman yang dibuat di studio B427 Universitas Pelita 

Harapan, dengan menggunakan teknik perekaman X/Y 90°, X/Y 110°, NOS, 

ORTF, AB dan Mid-Side dengan tiga jarak yang berbeda. Hasil perekaman sampel 

tersebut kemudian akan diujikan kepada dua kelompok responden yang berbeda, 

yaitu kelompok ahli dan non-ahli, dengan memberikan lembar pertanyaan 

kuesioner yang akan dianalisis serta ditafsirkan makna datanya (Creswell, 2014). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Teknik perekaman stereo manakah yang menjadi preferensi responden ? 

b. Apa kriteria subjektif yang menjadi aspek penting dalam menilai kualitas 

perekaman angklung toel? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis preferensi responden 

terhadap metode perekaman stereo yang digunakan untuk merekam instrumen 

angklung toel.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Teoritis :  

1. Memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang referensi untuk perekaman 

stereo alat musik angklung, khususnya angklung toel 

2. Meningkatkan kualitas audio untuk perekaman angklung kedepannya 

b. Praktis :  

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi para insinyur bunyi yang 

akan merekam langsung permainan angklung toel 

2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat diaplikasikan untuk perekaman jenis 

angklung lainnya 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pesatnya perkembangan dan 

pelestarian angklung  

 

1.5. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

a. Lingkup wilayah Universitas Pelita Harapan 
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b. Instrumen yang akan digunakan adalah angklung toel IV “Toel Piano” (milik 

Bapak Manshur Praditya, S.Tr.Sn, yang dibuat oleh Bapak Yayan Mulyana 

dari Saung Angklung Udjo, Bandung) 

c. Angklung toel yang digunakan berbahan dasar bambu hitam (bambu wulung) 

d. Pemain angklung toel, yaitu Bapak Manshur Praditya, S.Tr.Sn, yang 

merupakan lulusan ISBI, Bandung 

e. Perekaman dilakukan di ruangan studio Desain Bunyi B427, Universitas Pelita 

Harapan, yang memiliki material dinding berbahan busa (spons), lantai parket 

berbahan kayu, dan ukuran ruangan dengan panjang 590 cm, lebar 470 cm dan 

tinggi 180 cm 

f. Penelitian ini menggunakan teknik perekaman mikrofon dengan tiga jarak, 

yaitu 30 cm, 60 cm dan 100 cm dari angklung, dengan ketinggian mikrofon 

dari tanah yaitu 50 cm dan teknik perekaman stereo yang terdiri dari X/Y 90°, 

X/Y 110°, NOS, ORTF, AB (Spaced-Pair), dan Mid-Side.  

g. Preferensi responden dalam penelitian ini dibagi dua yaitu ahli dan non-ahli. 

Responden ahli dibagi dua yaitu pemain angklung dan insinyur bunyi dengan 

pengalaman diatas lima tahun, dan non-ahli yang merupakan musisi dengan 

rentang umur 16 hingga 25 tahun 

h. Penelitian akan dilakukan menggunakan lagu daerah Sunda, yaitu 

“Pileuleuyan”, ciptaan Mus K. Wirya.  

  


