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Lampiran III 

 

Pedoman Wawancara 

A. Wawancara dengan Dieter Mack 5 September 2013 

1. Apakah musik pop dan populer itu sama? mohon penjelasannya! 

B. Wawancara dengan Wawan TMG 18 Januari 2013 

1. Siapa pencipta lagu “Cinta Iru Buta”? 

2. Siapa yang mengaransemen lagu “Cinta Itu Buta”? 

3. Bagaimana proses pembuatan playback/sequencer? 

4. Instrumen apa saja yang terdapat pada playback/sequencer? 

5. Bagaimana cara kerja sequencer? 

6. Apa saja perangkat yang digunakan dalam menjalankan sequencer? 

7. Bagaimana routing pada sequencer? 

8. Apa perbedaan menggunakan sequencer analog dengan menggunakan 

DAW? 

9. Apa saja vst yang digunakan dalam proses kreatif merekam lagu “Cinta Itu 

Buta”? 

C. Wawancara dengan Vega Antares 25 Januari 2013 

1. Apa DAW yang digunakan untuk merekam lagu “Cinta Itu Buta"? 

2. Bagaimana urutan dalam merekam instrumen? 

3. Bagaimana proses merekam drum‘? 

4. Setelah drum direkam, apakah kemudian menggunakan teknik replace? 

5. Bagaimana proses merekam bass? Apakah menggunakan amplifier 

virtual/DIBox? 

6. Pada form intro, bass direkam melalui VST dengan menggunakan MIDI 

controller atau melalui bass elektrik dengan fx synth atau seperti apa?  

7. Bagaimana proses merekam gitar yang dimainkan Vega Antares? 

8. Bagaimana proses merekam gitar yang dimainkan Andri? 

9. Efek apa saja yang digunakan oleh Vega Antares? 
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10. Efek apa saja yang digunakan oleh Andri? 

11. Apakah gitar menggunakan teknik overdubing (double)? 

12. Penggunaan teknik overdubing pada gitar terdapat pada form mana saja? 

13. Pada harmonik gitar, suara berpindah-pindah dari kanan ke kiri secara 

berulangulang. Apakah menggunakan teknik automation atau 

menggunakan dua track dengan pan L dan R? 

14.  Bagaimana proses merekam synthesizer/keyboard? 

15. Apakah synthesizer direkam melalui VST? 

16. Bagaimana proses merekam string, drum machine dan pad? 

17. Bagaimana proses merekam lead vocal? 

18. Apakah vocal menggunakan teknik overdubing? 

19. Siapa saja yang menjadi backing vocals? 

20. Bagaimana proses merekam backing vocal? 

21. Apakah vocal diedit melalui plug-in (seperti celemony melodyne atau 

autotune)? 

22. Dalam proses rekaman, adakah aktivitas diskusi atau perbedaan pendapat? 

23. Setelah proses rekaman selesai apakah ada revisi? Jika ada  mohon 

dijelaskan! 

24. Berapa lama proses rekaman dikerjakan? 


