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INTISARI 

 
Di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, keberadaan teknik ghost notes 

belum banyak diketahui oleh pemain drum. Hal ini terbukti dengan belum adanya 
materi pengajaran teknik ghost notes di sekolah – sekolah musik, dan tempat 
kursus drum pada umumnya. Kondisi seperti ini, membuat penulis tertarik untuk 
mengangkat permasalahan ini sebagai karya tulis. Tujuannya, guna lebih 
memperkenalkan teknik ghost notes kepada masyarakat umum dan pemain drum 
khususnya yang ada di Jurusan Musik ISI Yogyakarta. 

Penelitian dari karya tulis dengan judul “Penerapan Teknik Dasar Ghost 
Notes dalam Rhythm pattern 8 Beat pada Drum Set” ini menggunakan metode 
teoritikal, yaitu menghubungkan sebuah subyek penelitian dengan beberapa 
konsep. Pertama, tentang bentuk (form), harmoni, kontrapung dan elemen-elemen 
komposisi lainnya. Kedua, metode analisis, subyek penelitian dibongkar dan 
direkonstruksi kembali untuk mempelajari mengapa dan bagaimana hal-hal itu 
berfungsi. Ketiga, metode deskriptif, mendeskriptifkan secara utuh sebuah kondisi 
atau sebuah subyek penelitian secara sistematik. Semua metode itu dengan 
pendekatan musikologi.  

Setelah melalui proses studi, pengalaman musikal, dan eksperimen serta 
pengamatan terhadap referensi yang ada, dapat disimpulkan bahwa teknik ghost 
notes yang terbentuk dari 2 pola teknik Stroke (pukulan) stick, yaitu teknik Down 
Stroke dan Tap Stroke, dapat mempermudah dan menunjang pengembangan 
rhythm pattern beat permainan drum agar dapat menjadi lebih menarik serta 
mampu memainkan rhythm pattern beat-nya dalam tempo yang lebih cepat. 

 
 

Kata kunci : Ghost notes,  Penerapan , 8 beat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dan jauh dari musik, karena 

musik merupakan bagian dari kesenian yang sebenarnya telah tertanam di dalam 

diri manusia sejak lahir. Pada dasarnya setiap manusia memiliki jiwa seni, salah 

satu di antaranya adalah seni musik, sehingga setiap manusia membutuhkan dan 

menginginkan adanya musik sebagai kebutuhan hiburan, interaksi, karya, 

peribadatan, ritual adat, bahkan bisa sampai dijadikan bisnis industri. 

Dalam proses penciptaan sebuah karya seni musik mempergunakan instrumen 

musik agar terciptanya hasil bunyi-bunyian nada yang indah dan harmonis. Dari 

sekian banyak instrumen musik yang digunakan, di antaranya adalah instrument 

drum, dengan begitu instrumen drum set sudah tidak asing lagi dalam kehidupan 

masyarakat. Di mana instrumen drum set berperan sangat kuat untuk menciptakan 

pola-pola rhythm beat yang dapat membuat pendengarnya menikmati dan tak segan 

untuk menggoyangkan badan.  

Drum set adalah instrument ritmis yang menghasilkan rhythm pattern yang 

menghentakkan dan bisa membawa imajinasi atau reflek gerak pada setiap 

pendengarnya, dengan kata lain instrumen drum set ini mempunyai tingkat 

kesulitan dan tanggung jawab yang berat dibandingkan instrumen yang lainnya. 
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Di dalam permainan drum set ada berbagai macam teknik yang diaplikasikan 

oleh pemain drum-nya untuk mencapai hasil permainan drum set yang maksimal 

dan dapat menjadi iringan rhythm pattern yang baik, salah satu teknik permainan 

drum set yang diterapkan adalah teknik ghost notes, di mana pola penerapan ghost 

notes ini berfungsi sebagai variasi atau hiasan dari sebuah pattern beat drum yang 

dapat memberi warna isian yang menarik pada setiap pattern beat-nya, dan yang 

menarik dari ghost notes ini adalah cara memanfaatkan penerapan ini menjadi 

sebuah pattern beat atau rhythm yang menarik untuk didengar, sehingga menjadi 

sebuah nyanyian dari pattern itu sendiri. Teknik ghost notes mempelajari tentang 

bagaimana menggunakan rhythm pattern beat menjadi sebuah groove yang baik, 

serta menambah pengetahuan lebih dalam tentang ghost notes dan menciptakan 

hasil pattern beat yang dinamis dari penerapan bermain ghost notes, setiap notasi 

yang tidak beraksen (keras) disebut ghost notes, yang berarti harus dimainkan 

selembut mungkin, cara memainkannya dengan baik adalah menjaga kontrol stick 

serendah mungkin atau dengan memakai teknik pukulan tap (Bihlman, 2010) 

Berdasarkan persoalan penerapan ghost notes di atas, maka dalam karya tulis 

ini penulis akan memfokuskan karya tulisnya terhadap penerapan ghost notes serta 

fungsi penerapannya pada rhythm pattern 8 beat. 

Penulis adalah pemain drum yang mulai belajar drum set secara aktif sejak 

duduk di kelas tiga Sekolah Menengah pertama hingga saat ini. Penulis telah 

mengalami kendala kurang nyaman pada tangan kiri saat bermain drum, yaitu 

tangan kiri merasa kurang rileks dan terasa kaku saat bermain drum, khususnya saat 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



3 
 

memukul bagian snare drum-nya. Pada saat itu, penulis merasa kurang optimal 

untuk mengontrol stick drum-nya demi mewujudkan keinginan hati untuk 

melakukan pukulan yang menghasilkan variasi rhythm pattern pada snare 

drum-nya. Namun, penulis berusaha mendapatkan cara  memainkan stick yang baik 

untuk mengontrol pukulan pada snare drum dengan tangan kiri. Selama beberapa 

tahun, penulis melakukan beberapa usaha-usaha pencarian dan pelatihan dari 

berbagai macam sumber sebagai acuan untuk referensi, hingga akhirnya berhasil 

menemukan dan mengaplikasikan teknik ghost notes untuk tangan kiri.  

Teknik ghost notes merupakan teknik kombinasi antara teknik Down Stroke 

dan Tap Stroke1. Pada awalnya teknik ini biasa digunakan pada jenis musik Groove 

Funk seperti : Hiphop, Blues, dan Fusion. Ghost notes adalah Pukulan yang sangat 

lembut/pelan (khusus pada snare drum) dan sangat sedikit menggunakan power 

dalam memainkan aplikasinya serta dimainkan menggunakan rasa terhadap suatu 

rhythm pattern dasar beat-nya sehingga terdengar layaknya seperti suara yang 

dibisikkan2.  Ketika teknik ini pertama kali penulis coba terapkan, ternyata tidak 

semudah seperti yang dibayangkan untuk memainkan control stick dan  memainkan 

variasi antara Down Stroke dan Tap Stroke nya. Setelah teknik ini terus dilatih 

dengan kontinyu akhirnya dapat dikuasai, dan hasilnya sangat membantu tangan 

kiri dalam memainkan rhythm pattern yang lebih variatif dan kompleks pada snare 

drum. Di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, keberadaan teknik ghost notes belum 

                                                 
1 www.drumstheworld.com 
2 http://music.vt.edu/musicdictionary/textf/falsenote.html.falsenote 
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banyak diketahui oleh pemain drum. Hal ini terbukti dengan belum adanya materi 

pengajaran teknik ghost notes di sekolah – sekolah musik, dan tempat kursus drum 

pada umumnya. 

Kondisi seperti ini, membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan 

ini sebagai karya tulis. Tujuannya, guna lebih memperkenalkan teknik ghost notes 

kepada masyarakat umum dan pemain drum khususnya yang ada di Jurusan Musik 

ISI Yogyakarta. 

 

B. RUMUSAN  MASALAH 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan 

digunakan sebagai pokok bahasan selanjutnya yaitu:  

1.   Bagaimana cara berlatih Teknik Dasar Ghost Notes? 

2.   Bagaimana cara penerapan teknik Ghost Notes Dalam Rhythm pattern 8 Beat 

pada drum set.?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperkenalkan teknik Ghost Notes kepada pemain drum, khususnya di 

Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta, agar lebih mengetahui fungsi dari teknik 

Ghost Notes  dan mengerti cara penerapan teknik Ghost Notes tersebut. 

2. Meningkatkan efisiensi pembelajaran teknik drum set. 

 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



5 
 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk mempermudah penulis dalam Menyusun karya tulis ini menjadi Karya 

tulis yang baik, maka penulis melakukan studi pustaka sebagai bahan acuan teori 

maupun tambahan untuk memperkuat hasil karya tulis itu nantinya, dalam karya 

tulis ini, sumber - sumber pustaka atau literatur tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Buku utama: 

Baines, Anthony, Drum set - The New Oxford Companion to Music, Vol.I, Dennis 
Arnold, ed., Univ. Pres, Oxford, 1983 halaman 581-582 menjelaskan tentang 
ukuran instrument-instrumen dasar pada drum set. 

Bihlman, Scot Little, The Total Blues Drummer, (2010). Tidak ada buku mengenai 
drumming yang lebih informatif dan lebih menyenangkan dari buku ini. Buku ini 
menceritakan kemahsyuran genre blues, dari Memphis ke Chicago hingga Texas. 
Bihlman memulainya dengan tehnik memegang stick hingga bagaimana melakukan 
tune pada drum untuk musik blues, dan mengakhirinya dengan beberapa tips untuk 
membawa set drumkit yang benar dalam perjalanan. Beliau juga menyertakan 
sejarah blues dalam buku ini. Mendiskusikan beberapa lick klasik dan master. 
Beliau juga membahas ghost notes secara detail, mendiskusikan struktur blues, dan 
mendemonstrasikan beberapa gaya groove blues klasik. 

Chris, Swiss, Modern Drumset Stickings, (2007). Buku ini menyajikan Tehnik 
sticking drum set dalam aplikasi duplet dan triplet. Buku ini merupakan sebuah 
checklist untuk pemain drum untuk menambah pengetahuan musikal dalam hal 
melodi, subdivisi, sticking dasar, orkestrasi, ketukan, dinamika dan poin resolusi. 
Buku ini akan menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin belajar dan tumbuh sebagai 
seorang pemain drum, dan seorang musisi. 

Indriyati, Etty. Menulis Karya Ilmiah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 
2001). Berbeda dengan buku-buku ilmu menulis yang lain yang lebih banyak 
berfokus pada format tulisan, buku ini disusun untuk membantu pembaca 
menyampaikan ide dalam bentuk tulisan ilmiah. Namun, buku ini juga dilengkapi 
dengan langkah-langkah dalam menyiapkan bahan, menyusun kerangka dan isi 
tulisan ilmiah, tata cara penulisan tabel, gambar, daftar pustaka, serta 
macam-macam tulisan. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).  Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah kamus ekabahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun 
oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai 
Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku, karena 
kamus ini merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan yang paling akurat 
yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah 
Republik Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia. 

Mattingly, Rick, All About Drums, (hal61.Hal.leonard.isbn1-4234-08187, 2006). 
Buku ini dibuat untuk orang-orang yang merasa jemu dengan buku-buku 
instruksional. Buku ini lebih menyenangkan dan memotivasi pemain drum karena 
dikemas dengan cara yang berbeda. Tidak terlalu instruksional, melainkan dengan 
tips-tips bagaimana membaca musik, bermain dengan telinga, dan menciptakan beat 
kita sendiri. 

Michalkow, Mike, The Total Rock Drummer, (2011).  

Mustofa, Bisri. Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, (Panji 
Pustaka, 2009). 

Robinson, J. Bradford, Drum set - The New Groove Dictionary Of Musical 
Instrument, Vol.I, Stanley Sadie. Ed., Macmillan Press Limited, London 1984 
halaman 612-613. Menjelaskan sejarah dan perkembangan instrument drum set. 

Zoro; Russ Miller, R&B Drum, (2008). 

 

E. METODE PENELITIAN 

Penelitian dari karya tulis dengan judul “Penerapan Teknik Dasar Ghost Notes 

dalam Rhythm pattern 8 Beat pada Drum Set” ini menggunakan metode teoritikal, 

yaitu menghubungkan sebuah subyek penelitian dengan beberapa konsep. Pertama, 

tentang bentuk (form), harmoni, kontrapung dan elemen-elemen komposisi lainnya. 

Kedua, metode analisis, subyek penelitian dibongkar dan direkonstruksi kembali 

untuk mempelajari mengapa dan bagaimana hal-hal itu berfungsi.  Ketiga, metode 
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deskriptif, mendeskriptifkan secara utuh sebuah kondisi atau sebuah subyek 

penelitian secara sistematik3. Semua metode itu dengan pendekatan musikologi.  

Sebagai langkah awal dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka. 

Wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan topik skripsi. Kemudian, 

mengkonsultasikan pada dosen pengampu mata kuliah praktek perkusi. Selanjutnya, 

mengelompokkan data, menganalisa dan observasi secara langsung penerapan 

teknik Ghost Notes pada drum set. Penerapan teknik ini dilakukan penulis bersama 

pemain drum yang lain. Semua data diperoleh lalu disusun secara sistematis. Pada 

tahap akhir menjadi laporan karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

  

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam karya tulis  “PENERAPAN TEKNIK DASAR 

GHOST NOTES DALAM RHYTHM PATTERN 8 BEAT PADA DRUM SET” ini 

adalah sebagai berikut:  

 

BAB I :   berisi Pendahuluan yang di dalamnya memaparkan; (Latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan). 

 

                                                 
3 Ruth Watanabe, introduction to music Research, First edition, Prentice-Hall,Inc.,Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1967, hal. 5. 
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BAB II :   berisi uraian tentang sejarah perkembangan Drum set dan sejarah 

tentang teknik Ghost Notes, pada bab ini menguraikan sekilas sejarah 

singkat tentang perkembangan drum set, serta sejarah teknik Ghost 

Notes, pengertian Ghost Notes dan fungsinya. 

  

BAB III :  merupakan penguraian secara detail bagaimana berlatih teknik Ghost 

Notes dan penerapannya kedalam beberapa rhythm pattern, beat atau 

irama pada drum set. 

 

BAB IV :  berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
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