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Pembuatan Alat Musik
Keterpakaian dalam Pendidikan Musik

Wimbrayardi
Email: rr inrbrayardi,?qnrai l.com

Abstract: Musical instruments for artistic life are needed. Inside the ensernble
there is a main instrument called Gendang. The drum making process is done
by using some tools such as machetes. chainsaws. chisels, gauges and others.
Then go into the drum making Drocess such as, choosing raw materials,
measuring, cutting, soaking, drying, making rescnance space, stripping bark,
drying, as well as the process of skin.processing (membrane) and finising. The
drum is a type of rnusical instrument of the membranophone that the sound
source is produced from the stretched membrane and strongly attached to the
tool. Technique of playing Drum. Broadly speaking, Gendang musical
instruments are divided into two parts, namely the left and right, the right
membrane has a large;: membrane exchange thaiserves as the main motive and
the left side which has a smaller size that serves as peningkah.

Keywords :Instruments, tooling, music, tuning

'Pendahuluan
Pemikiran mengenai pembinaan dan pelatihan proses pembelajaran tentang

pembuatan alat musik merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan sistem
kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Pada tataran pemikiran peningkatan dan
pelatihan proses pembuatan sebgai salah satu pembelajaran, yang menjadi urusan adalah
bagaimana upaya untuk meningkatkan sistem kewirausahaan pendidikan seera
terprogram sehingga .secara melodologi proses pelatihan pembuatan alat music itu
memberikan sumbangan sebagai balikan (feed-back) bagi mahasiswa untuk peningkatan
-kemampuan berwirausaha.

Akan tetapi untuk meningkatkan proses pelatihan pembuatan alat musik, jelas
bukan masalah semudah membalik telapak tangan. Hal ini disebabkan karena masalah
peningkatan proses pelatihan itu sendiri berurusan dengan kompetensi ideal yang
seharusnya dimiliki oleh pemuda-pemuda atau mahasiswa sekarang sebagai tantangan
dalam menyonsong masa depan dalamera.teknologi dan budaya global. Dalam hal ini,
pelatihan dalam hal pendidikan teknik pembuatan alat musik tidaklah semata-mata
dipandang proses transmisi pengetahuan (transfer of learning) akan tetapi esensinya
terletak pada usaha sadar bagi pendewaszuln mahasiswa sebagai rnahkluk manusia
(human being). Secara metodologis, kesukaran dalam melaksanakan usaha sadar proses
pedewasaan, berkenan dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan dalam
menangani kerja. Soal yang selalu menjadi kendala utama terletak pada sejauhmana
kornpetensi yang dimiliki seseorang mahasiswa dapat berfrrngsi secara instrumental
dalam menciptakan peluang kerja yang optimal.

Bilamana persoalan proses pembelajaran dalam hal ini pembuatan alat musik
berkaitan dengan kompetensi mahasiswa secara substansial yang menjadi refrensi
kompetensi yang dimaksud adalah kesanggupan penyelenggaftum proses pembuatan alat
musik, baik ditilik dari domain pengetatruan (cognition) dan ketrampilan Qtsychomotor)



maupun ranah rulai (efection) yang dimiliki. tni berarti bahwa mernadai tidaknya proses
pelatihan dapat diprediksi melalui indikator-indikator yang menyangkut ketiga aspek
tersebut.

Kesukaran tersebut pada dasarnya dapat ditilik kerrrbali pada pengalaman
mahasiswa setelah menyelesaikan dunia pendidikan.Jelas dalam hal ini rnahasiswa,
bukanlah secara khusus mempersiapkan untuk suatu bidang dengan keahlian
tertentu.Baik mereka yang dipersiapkan melalui pendidikan tertentu, tetapi mereka
umumnya dipandang sebagai orang memiliki ilmusapu jagat.Artinya seoralh-olah
mahasiswa dipandang dapat menangani seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan setiap bidang termasuk kewirausahaan.

Di tengah kompleksnya persoalan tersebut tampaknya merupakan kenyataan yang
tidak terlalu penting dipersoalkan selama ini.Seolah-olah kenyataan demikian tidak
dipandang sebagai masalah. Pada hal dalam kenyataannya bukanlalt karena mahasiswa
tidak menghadapi masalalu akan tetapi terletak pada bagaimana nreraih dan
memanfaatkan kesempatan meningkatkan latihan dalam proses kewirausahaan
menciptakan lapangan pekerjaan dalam pembuatan alat musik (in service training).

Dalam kaitan inilah malia kegiatan pelatihan pembuatan alat musik dan
pentingnya pengetatruan dan ketrampilan mahasiswa mendapat peluang dalam hala

.berwirausaha. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat memberi sumbangan
bagi peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menyelenggaraarl proses pelatihan
pembuatan alat musik. Dalam hal ini peningkatan tersebut secara khusus dikaitkan
dengan bidang pengetahuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan kewirausahaan
bagi mahasiswa.

Pada bagain terdahulu telah dikemukakan bahwa upaya peningkatan
pengetahuana dan ketrampilan merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan sistem
kewirausahaan dalam hal ini mengantisipasi sulitnya lapangan pekerjaan. Pada kenyataan
yang dapat menjadi sasaran perhatian adalah bahwa umumnya pendidikan tersebut yang
sesuai dengan keahliannya dianggap mahasiswa yang telatr menyelesaikan sekolahnya
dianggap serba bisa menangani berbagai bidang, dalam kenyataan hal ini tampak dari
sistem pendidikan dimana mahasiswa cendrung tidak berfikir dengan baik bahwa setartat
Sekolah atau Perguruan Tinggi akan muncul persoalan yaitu lapangan pekerjaan.

Dengan memahami keadaan di atas, maka dapat dikatakan tugas mahasiswa
sekarang ini semakin berat adangan sempitnya lapangan pekerjaan. Disamping itu
mahasiswa harus menguasai berbagai bidang pengetahuan lain selain keahlian yang

dimilikinya. Merujuk pada uraian sebelumnya" masalah sentral yang dihadapi saat ini
adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan keahlian yang khusus sesuai dengan tuntutan
lapangan pekerjaan.

Kompleksnya beban seorang mahasiswa di dalam masyarakat merupakan
kenyataan problematik yang perlu mendapat perhatian solutif.Solusi yang relevan
diperhadapkan terhadap masalah tentang kewirausahaan, perlu diberi kesempatan untuk
meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan.Pelatihan dalam hal ini, pada
gilirannya diharapkan dapat bekerja memperluas kesempatan berwirausaha setelah
mahasiswa setelah menyelesaikan studinya.

Dengan demikian dari sejumlah kebutuhan khusus yang perlu mendapat perhatian
dalam sistem kewirausahaan di tengah masyarakat diantaranya dianggap memiliki
urgensi sesuai dengan bidangnya adalatr: a) pengetahuan tentang berwirausaha, b)
pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam pembuatan alat musik.
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B. Metode Penelitian

Metode deskriptif analisis digunakan untuk meneliti status kelompok
manusia atau suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu peristiwa
pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendiskripsikan secara
aliurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang
diselidiki. Dengan demikian penelitian kualitatif perlu melihat, meninjau, dan
mengumpulkan informasi dan kemudian mengungkapkan serta rnenjabarkan secara
tepat yang diteliti.

Pada bagian pendekatan dan kerangka pemikiran telah dikemukakan bahwa untuk
pencapaian maksud program ini maka bentuk kegiatan dilaksanakan dalam dua bentuk,
yakni penyuluhan dan pelatihan. Penuluhan dilaksanakan melalui ceramah, peragaan-
peragaan model dan diskusi. Sedangkan pelatihan dilaksanakan melalui bengkel kerja
terprogram teknik pembuatan alat musik.

Keseluruhan kegiatan pelatihanrdi atas dilaksanakan melibatkan beberapa tenaga
terlatih menurut bidangnya.Tenaga-tenaga tersebut terdiri dari tenaga penyuluh dan
tenaga parktisi.

Instruktur Mahasiswa

3

Peralatan

Teknik
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Dari Skema di atas menunjukkan bahwa program pembuatan dan peningkatan
pengetahuan serta ketrampilan mencakup beberapa hal yaitu bahan untuk pembuatan alat,
peralatan yang digunakan, teknik pembuatan.
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C. Pembahasan

Sebelum kegiatan pembuatan dilaksanakan, terlebih dahulu mahasiswa diminta
agar dapat menginformasikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa
dalam proses menghadapi tantangan lapangan pekedaan baik secara ekonomi. Setelah
informasi dipahami maka materi dan metoda diarahkan yang sekaligus dapat
memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam menghadapi tantangan
kedepan dengan persaingan lapangan pekerjaan.Setelah materi diberikan dapat diterapkan
oleh para peserta pelatihan ini, sehingga dapat diprediksikan sejauh mana para peserta
pelatihan ini memecatrkan masalah yang dihadapi di lapangan.Pelaksanaan evaluasi
dilakukan dalam bentuk evaluasi pengetahuan (kognitifl dan ketrampilan (psikomotorik).

Untuk hasil pembuatan alat musik berdasarkan keda dari para mahasiswa, sesuai
dengan urutan langkah kerja yang dilakukan seperti berikut, terutama rnenyiapkan
Peralatan atau perkakas yang digunakan dalam proses pembuatan alat musik biasanya
disesuaikan menurut kebutuhan. Adapun perkakas yang dibutuhkan dalam proses
pembuatan alat musik adalatr:l) Kampak. 2) Gergaji Pemotong, 3) Ketam, 4) Pahat, 5)
Parang, 6) Alat ukur (meteran), 7) Pensil, 8) Amplas Kayu, 9) Palu. Semua perkakas atau
peralatan diatas akan berguna sesuai dengan fungsiny4 untuk lebih jelas maka akan
diuraikan sebagai berikut:
l. Proses Pembuatan Alat Musik

Gendang memiliki fisik dari batang kelapa atau batang pinang yang diberi
iuang t"t6nansi. Kemudian satu sisi diberi atau dipasangkan kulit. Kulii yang dipakai
pada gendang adalah'kulit kambing yang sudah melalui proses pembersihan dan
pengeringan.

Sebelum pembuatan gendang ini dilakukan terlebih dahulu harus mendapatkan
dan menyediakan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan gendang. Setelah
batran dan alat tersedia dengan lengkap, kemudian dilanjutkan dengan proses
pembuatan.

Proses pembuatan alat musik gendang secara rinci dan sistematis.
Mer.rilih Bahan Baku yang Akan Digunakan; Adapun kayu yang akan digunakan
untuk pembuatan gendang ini adalah pohon kelapa dan batang pinang. Pohon kelapa
dan batang pinang ini banyak ditemukan di mana-mana disekitar lingkungan, hanya
saja Pohon kelapa dan pohon pinang yang bisa digunakan untuk gendang harus
dilihat yang baik. Hal ini dikarenakan selain ukurannya yang harus, pas pohon kelapa
dan batang pinag yang bagus untuk bahan baku gendang
Memotong Bahan Baku Menjadi 3 Bagian; Bagian dari pohon kelapa yang bagus
untuk gendang adalah bagian tengah atas. Dipilihnya bagian tengah atas karena bagian
ini memiliki serat yang lunak dubandingkan bagian pangkal dan memiliki kayu yang
keras dibandingkan bagian pucuk. Pohon kelapa yang sudah ditebang dipotong
menjadi tiga bagian yakni, bagran ujung (pucuk), tengah dan pangkal. Pohon kelapa
ini sengaja dipilih untuk bahan baku pembuatan gendang, karena pada bagian tengah
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kayu merupakan bagian serat yang lunak sehingga memudahkan kita untuk membuat
ruang resonansi
Perendaman Bahan Baku; Pohon kelapa yang sudah ditebang direndam di dalam
kolam berlumpur selama dua hari. Adapun bagian dari pohonn kelapa yang direndam
adalah bagian tengah atas. Perendaman bahan baku ini dilakukan selama dua hari. Hal
ini dilakukan untuk lebih memudahkan pembuat gendang dalam mengolah bahan baku
(pohon kelapa). khususnya pada saat membuat nrng resonansi.
Pengeringan Bahan Baku; Pengeringan kafu ini maksudnya adalah untuk
mengeringkan kadar air pada pohon kelapa. Pada proses pengeringan ini bahan baku
tidak dikeringkan langsung dibawah sinar matahari. Hal ini dimaksudkan agar bahan
baku tidak retak atau pecah dan mudah diolah. Maksudnya, jika bahan baku terlalu
kering maka bahan baku akan suiit diolah. Proses pengeringan ini dilakukan selama
setengah hari.
Pemotongan Bahan Baku; Bahan baku sudahPemotongan Bahan Baku; Bahan baku yang sudah mengalaini proses pengeringan
dipotong sesuai dengan ukuran gendang- yang akan dibuat. Yang rn*u ukurannya
adalah sepanjang 90 cm.
Mengupas kulit kayu dan Pemircntukan Bodi Gendang; Pohon kelapa yang sudah
dipotong akan dikupas atau dibersihkan pada bagian kulitnya. Pengupasan kulit kelapa
ini dilakukan dengan menggunakan parang. Setelah kulit pohon kelapa dikupas lalu
permukaan bodi diratakan dengan menggunakan ketam. Hal ini dimaksudkan supaya
permukaan bodi rata dan tidak berbulu.
Kemudian dila.njutkan dengan rnembentuk bodi gendang.
Pembuatan Ruang Resonansi; Kayu yang sudah dibentuk kemudian dilanjutkan
membuat ruang resonansi dengan menggunakan pahat. Pembuaian ruang resonansi ini
sangat dianjurkan secara manual, bukan dengan menggunakan masin bubut. Hal
dimaksudkan bekas pahatan yang kasar bisa memantulkan bunyi didalam ruang
resonansi sehingga nanti menghasilkan bunyi gendang yang lebih bagus.
Proses Pengolahan Kulit.

Jenis kulit yang digunakan untrrk menutupi ruang rensonasi (blue) adalah kulit
kambing betina yangterkualitas bagus artinya kulit kambing tersebut tidak busuk dan
kuat ini sangat berpengaru pada suara atau bunyi yang dihasilkan oleh gendang.
Proses Perendaman, Pengerinagan dan pembersihan Kulit; Sebelum masuk ketahap
pembersihan kulit, terlebih dahulu kulit kambing direndam selama 3-5 jam atau lebih,
dapat juga direndam selama satu malam. Setalatr direndam kulit kambing di jemur di
bawah sinar matahari sampai kulit tersebut mengering. Setelah kulit mengering
dilalcukan proses membersihkan bulu-bulu yang melekat pada kulit dengan
mengikisnya menggunakan alat pengikis kulit dan pisau.
Pembuatan Besi Pengikat; Pembuatan besi pengikat pada gendang Ketawak ini harus
dilakukan dengan teliti.Karena selain harus memiliki ukuran yang pas pada bagian sisi
kiri dan kanan gedang, besi peregang ini harus memiliki bentuk yang pas dengan
permukaan gendang.Adapun diameter besi pengikat diukur sesuai besaar
resonansi.Sebelum memulai pembuatan besi pengikat terlebih dahulu adalah
mengukur besi beton, bisa dilihat dalam rumus keliling dalarn menentukan panjang
besi beton yang dibutuhkan untuk membentuk lingkaran besi pengikat.
Setalah melakukan pemotongan pada besi beton, lalu mulailah membentuk besi beton
sesuai lingkaran pada gendang yang sesuai dengan diameter lingkaran kiri dan
kanan.Setelah membentuk lingkaran diameter, proses selanjutnya adalah menyatukan
kedua ujung besi beton yang sudah berbentuk lingkaran dengan menggunakan mesin
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las. Proses Pembentukkan dan pemasangan kulit pada besi pengikat; Setelah melalui
proses perendaman, pembersihan dan pengeringan, selanjutnya adalah mengukur kulit
sesuai diameter kiri dan kanan gendang, lalu digunting sesuai dengan ukuran yang
telah ada dengan catatan harus melebihi ukuran besi pengingat. Kulit yang sengaja

dilebihkan tersebut berguna untuk menutup besi pengikat dan selanjutnya kulit
dipasang atau dileka&an pada besi pengikat kiri dan kanan gendang yang bertujuan
supaya kulit tidak mudah sobek atau koyak saat di regangkan.
Pemasangan Tali pacia hesi peregang; Pemasangan tali pada besi peregang kedua sisi
gendang berguna unhrk alat bantu meregangkan kedua sisi kiri dan kanan gendang

dengan menggunakan tali.
Finising (Tahap Penyempurnaan); Proses ini merupakan proses terakhir sebelum kulit
dan tali dipasang, pada sisi luar gendang akan tlihaluskan dengan menggunakan kertas
pasir (amplas) kasar dan halus. Namun sebelum dihaluskan menggunakan kertas pasir,
bagian sisi luar gendang ini harus dijemur terlebih dahulu lebih kurang satu jam.
Gendang tersebut hanya diangin-anginkan tidak boleh dijemur dibawah sinar matahari
yang akan mengakibatkan fisik gendang rentan retak. Setelah proses penjemuran fisik
gendang dihaluskan sekali lagi menggunakan kertas pasir (amplas) halus, fisik
gendang kemudian dioleskan dengan cat (pernis) dan hal terakhir yang dilakukan
dalam pembuatan gendang adalah proses pemasangan kulitpada blue.
Pembuatan alat pukul (stick); Dalam pembuatan stick terlebih dahulu memotong broti
atau kayu olahan berukuran sesuai dengan kebutuhan pemain, dikarenakan faktor
kenyamanan tangan saat menggunakan stick dalam memeainkan gendang. Kemudian
kayu broti di bentuk oleh pisau belati, sesuai yang dibutuhkan oleh pemain. Setelah

- melalaui proses pembentukan stick dihaluskan menggunakan kertas pasir supaya
' permukaan stick tidak terasakasar saat menggunakannya.

Sistem Tuning; Sistem tuning ini maksudnya adalah untuk mengatur ketegangan tali
I (membran) pada gendang. Karena pada gendang, diantara membran bagian kiri

(permukaan yang lebih kecil) yang berfungsi sebagai penenggah yang dominan
menggeluarkan suara. (sound) middle high memiliki ketegangan yang lebih
dibandingkan membran dibagian sebelatr kanan (permukaauyang iebih besar) yang
sedikit lebih longgar yang menggeluarkan suara (sound) low . Hal ini bermaksud
unttrk memMakan suara atau bunyi yang dihasilkan oleh gendang tersebut.

. D. Simpulan
Berdasarkan hasil pelatihan pembuatan alat musik yang telah dilaksanakan seperti
yang diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Secara umum- para peserta pelatihan pembuatan alat musik, sering terabaikan oleh karena
keterbatasan pengetahuan artinya sering- para mahasiswa kebingungan setelah mereka
tamat dan tidak ada lapangan pekerjaan mereka mau jadi apa dan apa yang akan
dikerjakan, 2) Pengabdian masyarakat atau materi pelatihan diaratrkan pada
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta pelatihan dilapangan,
sehingga setelah terselenggaranya pelatihan ini diharapkan para peserta dapat
memecahkan masalah yang ditemui dilapangan, 3) Setelah diadakan pelatihan ternyata
para peserta sangat antusias untuk mengikuti materi yang disajikan. Selanjutnya
berdasarkan hasil evaluasi para peserta telatr terampil unnrk mempraktekkannya.
Agar permasalatran-permasalahan yang ditemui oleh para mahasiswa dilapangan
dalam proses mencari lapangan pekerjaan, sebaiknya para pemerintah harus berperan
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aktif dalam mewadahi lapangan-lapangan pekerjaan yang baru termasuk lapangan
kerja mandiri bagi yang punya potensi, harus didukung secara bersama-sama
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