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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu arranger musik angklung paling terkenal di antara penggiat 

musik angklung adalah Daeng Soetigna. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu 

yang bernama Nyi Raden Ratna Soerati dan bapak yang bernama Mas 

Kartamadja pada tanggal 13 Mei 1908. Beliau adalah anak ke lima dari 

delapan bersaudara. Pada tahun 1938, Daeng Soetigna bertemu dengan 

seorang pengemis di Kuningan, Jawa Barat yang memainkan angklung 

buncis. Pada saat itu, beliau sudah sangat gemar bermain angklung. 

Ketertarikan lebih pada angklung, membuat beliau membeli angklung 

tersebut dan mencari orang yang dapat membuat angklung agar dapat 

memberikan informasi lebih tentang angklung. Akhirnya beliau dapat 

menemukan seorang pengrajin angklung bernama Djadja. Bersama Djadja, 

Daeng Soetigna belajar bagaimana cara membuat angklung dan menyetem 

angklung. 

 hasil dari belajar membuat dan menyetem angklung, Daeng Soetigna 

berhasil menghasilkan salah satu angklung yang menggunakan nada diatonic 

chromatic pada tahun 1938. Daeng Soetigna memperkenalkan angklung 

tersebut  di sebuah acara “Perkemahan Padvinder Rally” dalam rangka ulang 

tahun Paguyuban Pasundan yang diitonton oleh tokoh-tokoh Paguyuban 

Pasundan. Penyajian angklung ini mendapatkan sambutan yang sangat 

memuaskan. Keberhasilan penyajian di acara perkemahan tersebut, angklung 

Daeng akhirnya mendapatkan kehormatan diundang untuk mengisi acara 

Konferensi Asia Afrika, Pekan Olahraga Nasional ke enam di Bandung, 

acara-acara resmi kenegaraan hingga pertukaran seni ke luar negeri. 

 Melihat kebutuhan penampilan yang banyak, tidak heran kalau Daeng 

Soetigna mengaransemen banyak lagu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

Lagu-lagu dalam negeri yang pernah diaransemen oleh Daeng Soetigna 
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adalah Jali-Jali, Kr. Bunga Anggrek, Kr. Kemayoran, Kr. Malam Minggu, 

dan lain-lain. Sedangkan lagu-lagu luar negeri yang pernah diaransemen oleh 

Daeng Coloney Boogey karya Liautenant F. J Ricktters, Denau Wellen 

KaryaIvanovici, Blue Denube karya Johan Strauss II. Melihat pendidikan 

Daeng Soetigna yang memang dari tahun 1924 hingga 1955 mempelajari dan 

berkonsetrasi ilmu musik untuk mengajar, tidak aneh bahwa dia  dapat 

mengaransemen lagu Gold and Silver, salah satu karya paling terkenal dari 

Franz Lehar yang dibuat pada tahun 1902. 

 Gold and Silver karya Franz Lehar adalah salah satu karya paling populer 

pada awal tahun 1903. Gold and Silver dapat dimainkan oleh alat orkestra 

lengkap mulai dari alat musik string (violin, viola, cello, contrabass), 

woodwind (flute, piccolo, clarinet, oboe, fagot), brass wind (trumpet, horn, 

trombone, tuba),  timpani dan harpa. Lagu tersebut dimainkan dengan durasi 

kurang lebih 7 menit dan digunakan untuk mengiringi dansa. Maka tidak aneh 

lagu ini memiliki unsur waltz dalam lagu ini, seperti birama yang digunakan 

adalah birama 3/4 .  

 Angklung adalah alat musik yang masih baru digunakan untuk memainkan 

lagu-lagu diluar lagu upacara tradisional. Maka dari itu angklung mengalami 

banyak kendala saat dimainkan karena masalah bentuk suara dan bermain 

khas angklung. Kendala yang dapat diidentifikasikan pertama kali adalah 

angklung tidak dapat memainkan lagu yang memiliki nilai not 1/16 secara 

cepat.  Satu pemain angklung hanya bisa bermain dua hingga enam nada yang 

berbeda karena menggunakan lengannya untuk mengangkat angklung. Jadi 

dalam satu bagian not 1/16, orang yang memainkannya tidak bisa satu orang, 

tapi  empat orang yang bermain secara bergiliran sesuai nada yang akan 

dimainkan. Bila melihat kedaan yang seperti itu, kecepatan beramain not 1/16 

sangat terbatas.  

Kendala selanjutnya adalah range suara. Angklung memiliki bentuk 

dan besar yang berbeda sesuai tinggi rendah nada yang digunakan. Satu nada 

angklung yang  memiliki nada rendah akan memiliki tabung yang besar. Satu  
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nada angklung yang memiliki nada tinggi maka akan memiliki bentuk tabung 

yang kecil pula. Sedangkan bentuk tabung angklung memiliki keterbatasan. 

Bila dibuat terlalu besar, maka hasil suara yang keluar tidak akan jelas. 

Keadaan itu juga berlaku untuk angklung yang terlalu kecil. Suara yang akan 

terdengar hanya akan suara benturan tabung sora dengan tabung dasar.  

Kendala yang lain adalah dinamika. Pada dasarnya bermain angklung 

adalah permainan amplitudo dan frekuansi getaran yang digunakan. Pemain 

mengatur amplitudo dan frekuensi getaran agar dinamika suara terasa. Bila 

amplitudo semakin besar dan frekuensi banyak maka suara angklung akan 

menjadi keras. Tapi saat amplitudo semakin kecil dan frekuensi yang 

digunakan lebih banyak lagi maka akan menghasilkan suara yang kecil. 

biarpun begitu, pada kenyataannya tabung angklung tidak sanggup 

mengelurkan suara terlalu keras atau telalu kecil. Bila angklung bisa 

mengeluarkan suara ff (fortissimo) biasanya angklung tidak bisa 

mengeluarkan suara p (piano). Angklung hanya akan bisa mengeluarkan 

suara mp(mezzopiano). Bila keadaan diatas dilihat dari kendala bambunya, 

maka pemain juga memiliki kendala saat memainkan dinamika. Pemain yang 

tidak bisa mengatur frekuensi getaran dan amplitudo untuk memainkan 

angklung saat dinamika pelan atau piano biasanya hanya akan menghasilkan 

suara benturan tabung angklung dengan tabung sora. Fenomena itu terjadi 

biasanya dikarenakan karena tegangnya tangan saat memainkan angklung 

dengan amplitudo kecil tapi harus memainkan dengan frekuensi yang sangat 

banyak. Karena tangan yang tegang tersebut maka yang terjadi adalah 

amplitudo kecil tapi frekuensi bermain sangat kurang. Keadaan tidak berlaku 

saat harus mengeluarkan suara keras. Biasaya tangan akan lebih rileks saat 

harus memainkan amplitudo yang luas dan frekuensi yang banyak. 

Kendala suara angklung yang khas membuat mengaransemen 

angklung harus ditangani dengan cara yang berbeda. Biasanya aransemen 

angklung hanya terdapat satu  melodi dan dua hingga tiga baris suara 

pengiring. Suara yang dimainkanpun biasanya tidak memiliki range suara 
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yang luas di dalam satu baris verticalnya. Hal tersebut disebabkan  takut 

menghasilkan suara yang saling tumpang tindih. Tidak dapat dibedakan mana 

yang menjadi melodi, mana yang menjadi suara pengiring. Adapun 

aransemen yang menggunakan range suara yang besar dalam 1 baris 

vertikalnya, keseimbangan antara suara melodi dan suara pengiringnya rusak. 

Suaranya tercampur tidak karuan. Kasus itu terjadi di lagu Nessun Dorma 

karya Puccini aransemen Budi Supardiman. Dalam aransemen tersebut 

memiliki 5-7 suara dalam satu baris vertical. Di beberapa tempat, terdapat dua 

suara medoli di tengah empat suara angklung pengiring. Hasil suara di 

beberapa tempat terdengar terlalu keruh karena tercampurnya suara melodi 

dan suara angklung untuk mengiringi. Saat mendengarkan, suara terkesan 

tidak seimbang antara suara melodi dan suara pengiring. Masalah 

keseimbangan suara pada aransemen angklung itulah yang membuat 

aransemen angklung berakhir baik atau tidak. Sebagai peneliti, saya 

berasumsi bahwa bila arranger bisa mengolah suara angklung pada aransemen 

angklungnya, maka lagu untuk musik angklung akan berkembang ke arah 

yang lebih baik dan lebih kompleks dari sekedar suara melodi dan suara 

pengiring. 

Peneliti melihat Daeng Soetigna dapat mengaransemen lagu Gold and 

Silver karya Franz Lehar  dengan berbagai cara agar dapat dimainkan oleh 

angklung dan alat pengiringnya. Kendala-kendala yang peneliti sebutkan di 

atas dapat teratasi dengan baik. Biarpun bentuknya sederhana, tapi suara yang 

dihasilkan bersi, jelas dan dapat dinikmati sebagai satu lagu yang utuh bahkan 

dapat digunakan sebagai lagu dansa bernuansa Waltz.  

Keahlian Daeng Soetigna untuk mengolah dan mengaransemen lagu 

untuk angklung patut ditiru dan dikembangkan lebih lanjut. Keberhasilan 

Daeng Soetigna mengolah suara angklung antara melodi, suara pengiring dan 

pengolahan  teknik bermain untuk angklung pada lagu Gold and Silver ini 

perlu diteliti lebih lanjut agar nantinya tidak ada kegagalan dalam 

mengaransemen. Selain itu, Daeng sanggup menjaga ciri khas lagu pada 
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aransemen.  Saat arranger tahu menjaga karakter suara angklung dan dapat 

menjaga ciri khas lagu yang sedang diaransemen serta mengetahui teknik 

yang bisa dimainkan oleh angklung, maka aransemen angklung akan 

berkembang ke arah yang lebih baik.  

 Kepentingan menganalis aransemen angklung dilihat semakian penting 

saat angklung ternyata sudah dianalisis dan diteliti oleh berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Sejauh yang peneliti ketahui, bentuk angklung sudah banyak 

diteliti oleh ITB.  Penelitian dalam hal bentuk dan suara angklung, akustik 

angklung untuk di dalam dan di luar ruangan, bahkan meneliti tentang cara 

pembagian angklung pada suatu tim yang biasa disebut ”tonjur angklung”. 

Pada bidang psikologi juga sudah banyak penelitian tentang manfaat bermain 

angklung, efek partitur besar dan kecil dalam kerja sama tim, dan lain-lain. 

Sayang penelitian dari bidang musik tidak terlalu banyak. Beberapa penelitian 

tentang pertunjukan angklung tradisional sudah banyak, Penelitian dari sudut 

pandang musik tentang aransemen angklung sangat kurang. Padahal menurut 

saya, aransemen angklung akan berkembang selain pengalaman tapi ada juga 

yang meneliti bentuk aransemen tersebut agar ada bentuk evaluasinya.  

 Melihat bahasan yang menarik tentang pengolahan suara di dalam 

aransemen angklung lagu Gold and Silver karya Franz Lehar, peneliti tertarik 

untuk meneliti karya tersebut. maka peneliti mengambil judul penelitian 

“ARANSEMEN LAGU GOLD AND SILVER KARYA FRANZ LEHAR 

OLEH DAENG SOETIGNA UNTUK MUSIK ANGKLUNG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari judul penelitian di atas, peneliti akan  mengidentifikasi masalah-

masalah  yang akan diangkat oleh peneliti. Bedasarkan latar  belakang yang 

telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana 

aransemen lagu Gold And Silver karya Franz Lehar oleh Daeng Soetigna 

untuk musik angklung? Melihat banyaknya masalah yang bisa diangkat, maka  

peneliti akan mempersempit masalah di dalam pertanyaan penelitian ini. 
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Adapun masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti 

merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara  Daeng Soetigna mengaransemen  lagu Gold And Silver 

karya Franz Lehar untuk musik angkulng? 

2. Bagaimana Daeng Soetigna mengolah karakter bunyi angklung pada lagu 

Gold And Silver karya Franz Lehar untuk musik angklung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui, menganalisis, menggambarkan dan mendeskripsikan 

tentang aransemen musik angklung yang dilakukan oleh Daeng Soetigna pada 

lagu Gold and Silver karya Franz Lehar 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelititan tentang: 

i. Mengetahui cara  Daeng Soetigna mengaransemen  lagu 

Gold And Silver karya Franz Lehar untuk musik angkulng? 

ii. Mengetahui cara Daeng Soetigna mengolah karakter bunyi 

angklung pada lagu Gold And Silver karya Franz Lehar 

untuk musik angklung 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah memperoleh hasil yang diupayakan dalam penelitian ini, maka 

peneliti mengharapkan hasil tersebut dapat memberikan manfaat-manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Departemen Pendidikan Musik 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar mata kuliah angklung, 

khususnya. Kemudian agar adanya dokumentasi analitis yang dapat dijadikan 
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sumbangan untuk khasanah perpustakaan di Jurusan Pendidikan Seni Musik 

UPI. Selain itu, dengan adanya pengkajian bentuk komposisi aransemen 

untuk angklung ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan kajian 

teori di Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI 

2. Mahasiswa Pendidikan Musik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa seni musik, 

khususnya mahasiswa yang memiliki minat khusus pada angklung agar dapat 

mengetahui lebih lanjut tentang angklung serta bentuk-bentuk aransemen 

angklung yang didukung dan dibandingkan dengan ilmu harmoni yang pernah 

didapatkan sebelum. Serta menjadi langkah awal, bila ada mahasiswa yang 

berminat untuk meneliti masalah ini lebih lanjut 

3. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi barometer atau tolak ukur 

peneliti bagaimana hasil pembelajaran harmoni dan akustik yang pernah 

diajarkan pada waktu sebelumnya. Serta menjadi pemacu semangat peneliti 

untuk lebih mengembangkan angklung baik dari segi ilmu seni, harmoni 

ataupun pembelajaran kelak 

4. Musisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi 

dalam memahami karakter aransemen angklung yang jelas memiliki ke-khas-

an tersendiri dibandingkan suara alat musik lainnya. Menjadi salah satu bahan 

agar angklung dapat lebih berkembang kea rah yang lebih baik dalam ilmu 

mengaransemen ataupun komposisi musik untuk angklung. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran dalam penulisan penelitian ini, secara 

singkat dapat diuraikan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan , 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi, sistematika penulisan. 
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori 

tersebut antara lain bunyi dan struktur angklung, analisis, sejarah lagu Gold 

and Silver dan Franz Lehar. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan metode, cara dan teknik penelitian 

4. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai penelititan yang dilakukan yaitu “ 

Aransemen Lagu Gold and Silver Karya Franz Lehar oleh Daeng Soetigna 

Untuk Musik Angklung” 

5. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau saran dari peneliti 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber yang mendukung dalam penelitian 

 


