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ABSTRAK 

 

“Prosedur Teknis Penggunaan DAW Untuk Pertunjukan Lagu “Cinta Itu 

Buta” Oleh Mahadewa” adalah judul yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini 

membahas tentang prosedur teknis dalam pembuatan dan penggunaan 

sequencer/playback melalui Digital Audio Workstation pada lagu “Cinta Itu Buta” 

yang dibawakan oleh grup Mahadewa. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat 

menguak kreativitas dari praktisi seni dalam penggunaan teknologi sebagai media 

berkreasi di bidang musik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan menggunakan pola penulisan deskriptif. Melalui metode tersebut 

diharapkan dapat mempermudah proses penelitian. Dalam pengumpulan data 

peneliti melakukan studi literarur, wawancara dengan narasumber, serta 

menganalisis lagu “Cinta Itu Buta” berdasarkan rekaman audio dan visual. 

Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah penggabungan permainan 

langsung (live) dengan playback yang dimainkan melalui Digital Audio 

Workstation pada lagu “Cinta Itu Buta" yang dibawakan oleh grup Mahadewa. 

Penggabungan antara permainan langsung (live) dengan playback tersebut 

merupakan tuntutan kualitas, baik secara kompositoris maupun audio dalam 

melakukan pertunjukan/konser. Di samping itu penggunaan playback ini juga 

dinilai lebih efisien. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah gunakan 

teknologi seperti Digital Audio Workstation sebagai media untuk berkreasi 

ataupun sebagai media pembelajaran musik. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’aIlaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan pada penguasa langit dan bumi, siang 

dan malam yakni Allah SWT, yang telah memberikan segala yang terbaik kepada 

penulis. Dan atas ijin dan kuasa-Nya, alhamdulillah skripsi yang berjudul 

“Prosedur Teknis Penggunaan DAW Untuk Pertunjukan Lagu “Cinta Itu Buta” 

Oleh Mahadewa” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah 

kepada Baginda Rassulullah SAW. Amin Ya Rabb. 

Penelitian ini membahas permasalahan tentang prosedur teknis dalam 

pembuatan serta penggunaan playback/sequencer melalui Digital Audio 

Workstation. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan 

disebabkan oleh keterbatasan berbagai faktor, baik pada diri pribadi penulis 

sendiri ataupun keterbatasan penelitian. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap 

saran dan kritik yang membangun dari siapapun, yang akan menjadi catatan dan 

perhatian untuk memperbaiki dan mengembangkannya agar mendekati 

kesempurnaan. 
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