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BAB IV 

PENUTUP 

 Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1.Kesimpulan, mendeskripsikan 

simpulan dari temuan penulis yang berhubungan dengan penerapan teknik linear 

drumming pada lagu Ants Marching karya Dave Matthews Band dan rudiment 

yang terdapat didalamnya, 2.Saran, meliputi beberapa saran untuk para musisi 

pada umumnya, khususnya drummer, dan untuk minat utama Pop-Jazz Jurusan 

Musik, ISI Yogyakarta.  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang 

penerapan teknik linear drumming pada lagu Ants Marching, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Secara umum permainan teknik linear drumming pada lagu Ants Marching 

tidak dalam bentuk linear yang paling murni, dimana terdapat beberapa notasi 

dimainkan secara berlapis (layering). Namun hal tersebut masih dapat dikatakan 

sebagai linear, selama tidak terdapat notasi lebih dari dua lapis. Pada lagu ini 

terdapat lima bagian pola ritme dimana teknik linear drumming dimainkan dengan 

motif yang bervariasi dalam jumlah birama yang berbeda. Secara garis besar 

permainan teknik linear drumming menggunakan pukulan pada bass drum, snare 

drum, dan hi-hat. Namun terdapat pengembangan pukulan pada tom-tom, floor 

tom, dan cymbal (crash, splash, dan ride) sehingga membentuk pola linear 

menjadi tidak monoton. Setelah menganalisis keseluruhan bagian dari karya ini, 

penulis setuju dengan pengertian bahwa teknik linear drumming tidak hanya 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



62 
 

 
 

memiliki arti “tidak terdapat pukulan yang jatuh secara bersamaan (layering)”, 

namun juga dapat diartikan sebagai “teknik yang hampir secara keseluruhan tidak 

terdapat pukulan yang jatuh secara bersamaan, dan biasanya mempunyai ciri khas 

permainan syncopation”.  

2) Rudiment adalah teknik pukulan dasar stick pada permainan drum yang 

menghasilkan pola atau pattern. Rudiment dapat berupa pukulan dengan kedua 

tangan atau dikombinasikan dengan kaki. Pada lagu Ants Marching rudiment yang 

digunakan diantaranya: Single stroke, Double stroke, dan Flam. Namun pada pola 

teknik linear drumming yang dimainkan hanya menggunakan rudiment single dan 

double stroke. Secara umum double stroke banyak dimainkan pada pukulan hi-

hat, sedangkan single stroke dimainkan pada keseluruhan pola teknik linear 

drumming. 

B. Saran 

 Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan 

beberapa saran, diantaranya: 

1) Untuk para musisi khususnya drummer. 

 Berupaya memahami teknik-teknik drum dalam memainkan atau 

menciptakan sebuah karya, termasuk didalamnya teknik linear drumming, 

sehingga dapat terlihat perbedaan menonjol antara musisi atau drummer formal 

dan musisi atau drummer non formal.  

2) Untuk Jurusan Musik khususnya minat utama Pop-Jazz. 

 Berupaya menambah pustaka yang mengupas tentang teknik-teknik pada 

drumset, termasuk didalamnya teknik linear drumming, dan dapat menghadirkan 
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staff pengajar/dosen drumset untuk mahasiswa Pop-Jazz yang ahli dalam 

memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik pada drumset, sehingga dapat 

terciptanya lulusan yang berkualitas.  
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