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ABSTRAK 

Dicky Hermansyah, 2021.Penerapan Keterampilan Memainkan 

Alat Musik Gendang Makassar Untuk Iringan Tari Paduppa Pada 

Kegiatan Lembaga Seni Kampus BISERU 17 Di Kampus V Unm 

Kota Parepare.Skripsi. JurusanSeniPertunjukan, Fakultas Seni 

dan Desain. Universitas Negeri Makassar (dibimbing oleh Dr. 

Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd, dan Prusdianto, S.Pd., M.Sn).  

 

BISERU 17 adalah Lembaga kesenian kampus yang melakukan 

kegiatan pelatihan musik iringan tari paduppa setiap minggu 

secara regular. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan 

Keterampilan Memainkan Alat Musik Gendang Makassar Pada 

Iringan Tari Paduppa Di Lembaga Seni Kampus BISERU 17. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. 

Obyek penelitian ini adalah Gendang Makassar pada iringan Tari 

Paduppa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 

proses memainkan alat music gendang Makassar untuk iringan 

tari paduppa di Lembaga Seni Kampus BISERU 17 yaitu 1) 

langkah- langkah pengenalan tabuhan tuntrung dan tumbu’. b) 

Latihan pada material guana’ maburamali dan ongkonasidenreng 

 

mailto:viika.wahyuni28@gmail.com
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Dicky Hermansyah, 2021. Application of Skills Playing 

Makassar Drum Musical Instruments for Paduppa Dance 

Accompaniment at the Activities of the BISERU 17 

Campus Art Institute on Campus V Unm Parepare City. 

Thesis. Department of Performing Arts, Faculty of Arts 

and Design. Makassar State University (supervised by Dr. 

Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd, and Prusdianto, S.Pd., M.Sn). 

 

BISERU 17 is a campus arts institution that conducts 

regular weekly paduppa dance music training activities. 

This study aims to 1) describe the Skills of Playing 

Makassar Drum Musical Instruments in Paduppa Dance 

Accompaniment at the Art Institute, BISERU Campus 17. 

The type of research used in this research is descriptive 

research using qualitative methods. The object of this 

research is the Makassar drum to the accompaniment of 

the Paduppa Dance. Data collection techniques used in 

this study were observation, interviews, and 

documentation. There are three data analysis techniques 

used in this study, namely data reduction, data 

presentation and conclusion drawing. Based on the results 

of the research conducted, it was found that the process of 

playing the Makassar drum musical instrument to the 

accompaniment of the Paduppa dance at the Art Institute 

of the BISERU 17 campus, namely 1) the steps for 

introducing the tuntrung and tumbu wasps. b) Exercise on 

guana 'maburamali and ongkonasidenreng. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kesenian sebagai bagian dari 

pengajaran pendidikan tinggi, khususnya 

seni pertunjukan. Salah satu seni pertunjukan 

yang ada di Sulawesi Selatan adalah Tari 

Paduppa. Tari Paduppa merupakan Tarian 

yang dibawakan oleh anak wanita yang 

diiringi oleh alat musik tradisional. Tari 

Paduppa ialah Tarian yang sangat indah 

sebab memiliki bermacam filosofi yang 

bermakna. Pengetahuan warga terhadap Tari 

Paduppa dapat dikatakan sangat kurang, 

terlebih untuk anak muda modern semacam 

saat ini. 

Iringan musik Tari Paduppa memiliki 

teknik secara mendasar untuk bisa 

mengiringi Tari Paduppa tersebut. Adapun 

alat musik yang sering digunakan dalam Tari 

Paduppa Adalah Gendang Makassar. Daerah 

Makassar, terdapat seorang tokoh pemerhati 

budaya sekaligus maestro gendang yakni 

Bapak Daeng Serang Dakko dalam (Rusman. 

2013:20), “…sebagai penerus kebudayaan 

kita harus terus berusaha mengembangkan 

dan melesTarikan eksistensi kebudayaan 

daerah kita masing-masing”. 

Dalam suku bugis banyak 

kebudayaan-kebudayaan atau adat yang 

hingga saat ini masih dilakukan oleh 

sebagian masyarakat, terlebih lagi pada saat 

acara pernikahan, pesta rakyat, Hari Ulang 

Tahun Kota, dan acara kebudayaan yang lain. 

Salah satu alat musik yang wajib hadir pada 

acara kebudayaan Sulawesi Selatan yaitu 

Gendang Makassar.  

 Kampus V Universitas Negeri 

Makassar bertempatkan di Kota Pare-Pare ini 

memiliki Organisasi yang bergerak di bidang 

kesenian yang bernama BISERU 17 (Bina 

Ilmu Seni Remaja Utuh), angka 17 adalah 

tanggal terbentuknya organisasi tersebut. 

Setiap tahunnya Lembaga Seni Kampus ini 

membuka perekrutan yang diikuti oleh setiap 

jurusan-jurusan yang ada di Kampus V 

Universitas Negeri Makassar. Perlu 

diketahui, dari Sembilan jurusan yang ada di 

kampus tersebut hanya ada satu yang 

berjurusan Seni, yaitu Jurusan Seni 

Pertunjukan Prodi Pendidikan Seni Drama, 

Tari, dan Musik. Selebihnya, jurusan-jurusan 

yang lain secara umum tidak memiliki latar 

belakang kemampuan musik sama sekali.  

 Lembaga Seni Kampus BISERU 17 

memiliki kewajiban yaitu Anggota baru 

wajib menguasai Tari Paduppa beserta 

iringan musiknya. Karena BISERU 17 juga 

membuka jasa Tarian dan iringan musik 

yang salah satunya adalah Tari Paduppa. 

Kegiatan latihan ini dilakukan secara rutin 

setiap minggunya setiap hari senin , kamis, 

sabtu, namun jadwal tersebut hanya 

formalitas saja dan kegiatan latihan ini bisa 

saja dilakukan setiap harinya apabila ada 

anggota BISERU 17 ini yang meminta untuk 

latihan sendiri dengan pelatih jika ada waktu 

luang. 

Penelitian yang dilakukan pada 

Pelatihan Keterampilan alat musik Gendang 

Makassar dalam Lembaga Seni Kampus 

BISERU 17 untuk mengetahui bagaimana 

strategi dan proses dalam kegiatan pelatihan 

memainkan alat musik gendang Makassar 

pada iringan tari paduppa, maka dari itu 

peneliti melakukan penelitian dengan 

melihat strategi dan proses latihan yang 

dilakukan pelatih di Lembaga Seni Kampus 

BISERU 17 yang dilakukan secara 

Deskriptif.  

 
METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, menggunakan pendekatan metode 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 

pada saat sekarang (Sujana dan Ibrahim. 

1989:65). Menurut (Moleong. 2010:11) 

bahwa: “penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata 

dan tindakan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati sebagai data utama”. Pada 

penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang 

di dengar, dirasakan dan dibuat dalam 

pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis 

penelitian ini berkarakteristik alamiah atau 

bersetting apa adanya dari fenomena yang 

terjadi di lapangan yang menitik beratkan 

pada kualitasnya. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan 

dalam penelitian ini untuk memperoleh 
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data yang akurat, yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

3. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif yaitu melakukan 

analisis terhadap kandungan nilai 

pendidikan dan cerminan nilai 

pendidikan pada tari Pakarena Anida 

melalui proses : 

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data 

c. Kesimpulan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Proses Memainkan Alat Musik Gendang 

Makassar Pada kegiatan Pelatihan 

Iringan Tari Paduppa Di Lembaga Seni 

Kampus BISERU 17. 

a. Langkah-langkah  

Berikut adalah Langkah-langkah 

yang dilakukan pelatih dalam pelatihan 

keterampilan memainkan alat musik 

Gendang Makassar: 

1) Pengenalan tabuhan Gendang Makassar  

Berdasarkan observasi, pelatih pada 

Lembaga Seni BISERU 17 dilakukan 

secara oral oleh pelatih atau bisa 

dikatakan hanya dengan penjelasan dari 

pelatih tanpa menggunakan notasi 

ritmis. Tabuhan yang dimaksud oleh 

pelatih yaitu tunrung dan tumbu' yang 

dimana kedua pola tersebut akan 

digunakan pada lagu ana' mabura mali 

dan ongkona sidenreng. berikut adalah 

langkah-langkah pengenalan pola 

tabuhan tunrung dan tumbu': 

 

a) Pengenalan pola tabuhan tunrung 

Pengenalan pola tabuhan tunrung 

diawali dengan pelatih terlebih dahulu 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

tunrung sebagai cara menabuh gendang 

atau memainkan gendang menggunakan 

ba’bala (alat penabuh) dengan cara 

menabuh bagian luar kulit yang besar 

(ulu). Setelah anggota mengetahui yang 

dimaksud dengan tunrung, barulah 

pelatih memulai dengan mengarahkan 

anggota untuk duduk bersila dan 

memulai dengan menabuh dengan 

menggunakan media anggota tubuh 

pada paha kanan dan paha kiri terlebih 

dahulu secara bergantian dengan paha 

kanan dipukul sebanyak satu kali dan 

paha kiri sebanyak dua kali dan diulang 

dengan cepat. Pada metode ini anggota 

sengaja tidak diperintahkan memainkan 

gendang agar nantinya ketika mereka 

memainkan gendang sudah tidak kaku 

lagi dan duduk bisa selama berjam-jam.  

Pada gendang makassar terdapat dua 

bunyi pada dua sisi membrannya yaitu 

“dung” dan “tak” di mana “dung” berada 

di sebelah kanan dan “tak” berada di 

sebelah kiri. Untuk anggota yang kidal 

maka posisi gendang dibalik menjadi 

“dung” di sebalah kiri dan “tak” di 

sebelah kanan.  

Selanjutnya pelatih memperlihatkan 

kepada anggota cara menabuh gendang 

yang benar dimulai dari tunrung yaitu 

dengan cara memegang ba’bala (alat 

penabuh) dan cara memangku gendang, 

adapun cara memegang ba’bala (alat 

penabuh) yaitu sama halnya ketika 

memegang alat penabuh drum pada 

umumnya. Namun bentuk ba’bala 

berbeda dengan alat penabuh drum, 

ba’bala itu sendiri bentuknya 

menyerupai tanduk kerbau jadi 

tampilannya melengkung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. pelatih mempraktekkan pola 

tabuhan tunrung 

 

Oleh karena itu cara menabuhnya 

yaitu bagian ujung dari ba’bala itu 

sendiri menghadap keluar atau 

berlawanan dengan bagian kulit 

gendang yang besar (ulu). Dengan kata 

lain, bagian lengkungan luar yang tepat 

menabuh bagian membran. Selanjutnya 
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untuk menghasilkan bunyi “tak”, jari -

jari tangan sebelah kiri direnggangkan 

lalu menabuh bagian luar kulit gendang 

yang kecil (paja) itu dilakukan terus 

menerus sampai mengasilkan bunyi 

“tak” yang sempurna.  

Setelah itu dilanjutkan cara 

memangku gendang yang benar, 

gendang dipangku dengan posisi 

dimiringkan. Apabila pemain 

gendangnya gendangnya menggunakan 

tangan kanan sebagai tangan terkuat, 

maka gendang dipangku dengan posisi 

bagian kulit yang besar (ulu) itu berada 

di sebelah kanan dengan posisi lebih 

rendah. Dengan posisi lebih rendah ini, 

posisi sisi kanan gendang bertumpu pada 

telapak kaki kanan dengan posisi duduk 

bersila sedangkan posisi bagian kulit 

gendang yang kecil (paja) berada di 

sebelah kiri kemudian lebih tinggi dan 

menjorok lebih ke sisi kiri dan bertumpu 

pada paha kiri. Jika pemainnya kidalnya, 

maka posisi tinggal dibalik saja. Pada 

tahapan akhir untuk pengajaran tabuhan 

tunrung pakanjara’ terdapat dua tahapan 

atau cara untuk dapat memainkan 

tabuhan tunrung pakanjara’ antara lain: 

 

1)  Pelatih mulai mengarahkan kepada 

anggota BISERU 17 untuk mencoba 

memainkan tabuhan dasar tunrung 

pakanjara’. Pelatih menginstruksikan 

memulainya dari tabuhan dasar tunrung 

pakanjara’ agar memudahkan anggota 

BISERU 17 memahami perpindahan 

pola tabuhan tunrung pakanjara’ ke pola 

tabuhan tumbu’. Ketika anggota 

BISERU 17 memainkan tabuhan 

pakanjara’ langkara’, pelatih juga 

mengikuti dengan tabuhan yang sama 

dan mencoba mengarahkan kepada 

Anggota BISERU 17 secara perlahan 

menaikkan tempo permainan gendang. 

Ini dilakukan untuk mencapai tabuhan 

tunrung pakanjara’ sesuai dengan materi 

yang diajarkan yakni tunrung 

pakanjara’.  

2) Anggota BISERU 17 juga dapat 

memulai tabuhan tunrung pakanjara’ 

dengan cara pemain (gendang dasar) 

pattannang dan pemain (gendang 

variasi) palatih bersamaan menabuh 

menggunakan ba’bala’ bagian dalam 

(kulit yang besar) paja sebanyak satu 

kali dan bagian (kulit yang kecil) ulu 

sebanyak dua kali. Pola tersebut diulang 

sebanyak dua kali dan dilanjutkan terus 

sampai pola tabuhan tunrung pakanjara 

dimainkan.  

Pada pola tabuhan tunrung pakanjara 

ada sesi yang disebut (padundung) 

jembatan untuk memulai kembali 

tabuhan tunrung pakanjara fungsi dari 

(padundung) menurut pelatih 

mengistirahatkan tangan kiri sebelum 

melanjutkan menabuh bagian kulit kecil 

(paja).  

Hal ini agar pemain gendang dasar 

(pattannang) melakukan pola tabuhan 

jembatan untuk memulai kembali 

tabuhan tunrung pakanjara dan pemain 

gendang variasi (appalari) memberikan 

kode tabuhan atau aba-aba untuk beralih 

ke padundung untuk kembali ke tabuhan 

tunrung pakanjara’ tergantung dengan 

pemain gendang variasi (appalari).  

Ketika pemain gendang variasi/palari 

memberi kode, biasanya untuk 

melanjutkan tabuhan tunrung pakanjara 

pemain gendang variasi (appalari) 

memberikan aksen di paja gendang yang 

dia mainkan. Ini tandanya pemain 

gendang dasar (appatannang) kembali 

melanjutkan tunrung pakanjara’ sampai 

pemain gendang variasi (appalari) 

kembali memberikan kode tabuhan 

untuk mengakhiri tabuhan tunrung 

pakanjara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2. proses pelatihan pola tabuhan 

tunrung  

 

b)    Pengenalan pola tabuhan tumbu’ 

Untuk pengajaran materi gendang 

selanjutnya yakni pengenalan tabuhan 

tumbu’ kepada anggota adapun bentuk 

pelatihannya ialah pengajar terlebih 

dahulu menjelaskan kembali apa yang 
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dimaksud dengan tumbu’. Tumbu’ 

adalah cara menabuh gendang atau 

memainkan gendang tanpa 

menggunakan ba’bala (alat penabuh) 

melainkan hanya menggunakan telapak 

tangan untuk menabuh bagian luar kulit 

yang besar (paja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3. pelatih mempraktekkan pola 

tabuhan tumbu’ 

 

Pada gendang Makassar terdapat dua 

bunyi yaitu “dung” dan “tak” dimana 

“dung” berada di sebelah kanan dan 

“tak” berada di sebelah kiri. Untuk 

menghasilkan bunyi “dung” yang 

sempurna jari-jari tangan dirapatkan 

kemudian telapak tangan dihadapkan ke 

bagian kulit yang besar (ulu) lalu 

menabuh di bagian luar kulit yang besar 

(paja) itu dilakukan terus menerus 

sampai menghasilkan bunyi “dung” 

yang sempurna. Di bagian kulit yang 

kecil (paja) menghasilkan bunyi “tak”. 

Pada pelatihan tumbu’ pelatih mengajar 

anggota secara individu, selanjutnya 

ketika anggota telah menguasai teknik 

tumbu’ yang diajarkan, anggota 

diwajibkan untuk mengajarkan kepada 

anggota lain apa yang telah mereka 

kuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4. proses pelatihan pola tabuhan 

tumbu’ 

 

 

b. Latihan tabuhan lagu ana’ mabura 

mali dan ongkona sidenreng 

 

Berdasarkan observasi setelah 

anggota menguasai pola tabuhan tumbu’ 

dan tunrung dan mampu membedakan 

bunyi “dung” dan “tak” dengan benar, 

barulah peserta diajarkan pola tabuhan 

lagu ana’ mabura mali dan lagu ongkona 

sidenreng yang ada pada tari paduppa. 

Adapun bentuk penyajiannya seperti 

berikut.  

Berdasarkan wawancara dengan 

pelatih, materi dasar tabuhan lagu ana’ 

mabura’ mali dan prakteknya yang 

dibagi dalam 3 fase yaitu:  

1) Dalam materi dasar tabuhan 

pada lagu ana’ mabura’ mali pelatih 

menjelaskan cara memainkan tabuhan 

lagu ana’ mabura’ mali kepada anggota 

sebelum langsung memainkannya di 

gendang, memainkan tabuhan lagu ana’ 

mabura mali tidak menggunakan alat 

tabuh alat penabuh (ba’bala) akan tetapi 

menggunakan telapak tangan non stick 

(tumbu’) yakni dengan cara menabuh 

bagian dalam kulit yang besar (ulu) 

sebanyak 1 kali dan bagian kulit yang 

kecil (paja) ditabuh sebanyak 3 kali 

setelah itu dilanjutkan lagi menabuh 

kulit yang besar (ulu) sebanyak 2 kali 

akan tetapi dalam memainkannya antara 

kulit besar (ulu) dan kulit yang kecil 

(paja) dimainkan secara bergantian 

sehingga tercipta pola tabuhan lagu ana’ 

mabura mali.  

2) Pada tahapan selanjutnya 

pelatih mulai mempratekkan tabuhan 

dasar lagu ana’ mabura mali dan 

mengarahkan anggota untuk mencoba 

mengikuti tabuhan lagu ana’ mabura’ 

mali yang dimainkan oleh pelatih 

menggunakan gendang, setelah anggota 

benar-benar mengerti bagaimana jenis 

tabuhan dasar lagu ana’ mabura mali 

barulah pelatih mengarahkan anggota 

memainkan tabuhan dasar lagu ana’ 

mabura mali ke gendang. 
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Gambar 4.5. proses latihan tabuhan ana’ 

mabura mali oleh anggota dan didampingi oleh 

pelatih 

 

3) Pada tahapan selanjutnya 

pelatih mencoba kembali memainkan 

pola tabuhan dasar lagu ana’ mabura 

mali dan setelah itu mengarahkan 

kepada anggota untuk ikut memainkan 

juga tabuhan dasar lagu ana’ mabura’ 

mali, pada saat anggota memainkan 

tabuhan dasar lagu ana’ mabura’ mali 

(apptannang) pelatih juga memainkan 

gendang variasi lagu ana’ mabura’ mali 

(appalari) agar anggota tetap bertahan 

pada tabuhan dasar lagu ana’ mabura’ 

mali yang mereka mainkan meski 

pelatih memainkan gendang variasi 

tabuhan dasar lagu ana’ mabura’ mali.  

Setelah anggota memahami tabuhan 

pada lagu ana’ mabura mali, kini beralih 

pada tabuhan pada lagu ongkona 

sidenreng. Berdasarkan wawancara 

dengan pelatih, prakteknya dibagi 

menjadi beberapa 3 fase yaitu: 

1) Setelah lagu ana’ mabura 

mali selesai, ada pola kuncian tabuhan 

tumbu’ sebagai peralihan menuju lagu 

ongkona sidenreng. Polanya yaitu dung 

dan tak ditabuh secara bergantian selama 

tiga kali dan diakhiri dengan dung satu 

kali. Lalu masuklah tabuhan tumbu’ 

yakni dengan cara menabuh bagian 

dalam kulit yang besar (ulu) sebanyak 1 

kali dan bagian kulit yang kecil (paja) 

ditabuh sebanyak 3 kali setelah itu 

dilanjutkan lagi menabuh kulit yang 

besar (ulu) sebanyak 2 kali akan tetapi 

dalam memainkannya antara kulit besar 

(ulu) dan kulit yang kecil (paja) 

dimainkan secara bergantian sehingga 

tercipta pola tabuhan lagu ongkona 

sidenreng. 

2) Selanjutnya pelatih mulai 

mempratekkan tabuhan dasar lagu 

ongkona sidenreng dan mengarahkan 

anggota untuk mencoba mengikuti 

tabuhan lagu ongkona sidenreng yang 

dimainkan oleh pelatih menggunakan 

gendang, setelah anggota benar-benar 

mengerti bagaimana jenis tabuhan dasar 

lagu ongkona sidenreng barulah pelatih 

mengarahkan anggota memainkan 

tabuhan dasar lagu ongkona sidenreng 

ke gendang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6. anggota sedang latihan tabuhan 

ongkona sidenreng pada tari paduppa dengan 

anggota lainnya. 

 

3) Pada tahapan selanjutnya 

pelatih mencoba kembali memainkan 

pola tabuhan dasar lagu ongkona 

sidenreng dan setelah itu mengarahkan 

kepada anggota untuk ikut memainkan 

juga tabuhan dasar lagu ongkona 

sidenreng, pada saat anggota 

memainkan tabuhan dasar lagu ongkona 

sidenreng (apptannang) pelatih juga 

memainkan gendang variasi lagu 

ongkona sidenreng (appalari) agar 

anggota tetap bertahan pada tabuhan 

dasar lagu ongkona sidenreng yang 

mereka mainkan meski pelatih 

memainkan gendang variasi tabuhan 

dasar lagu ongkona sidenreng. 

 

3.    Hasil Yang Dicapai 

Sebelum menjelaskan hasil yang 

dicapai dalam pelatihan keterampilan 

memainkan gendang Makassar, peneliti 

terlebih dahulu menjelaskan evaluasi yang 

dilakukan pelatih kepada anggota Lembaga 

seni BISERU 17. Pada evaluasi yang 

dilakukan pelatih tidak menggunakan 

penilaiaan khusus. Indikator keberhasilan 

evaluasi di dalam proses pelatihan Gendang 

Makassar pada iringan Tari Paduppa adalah 

melihat perkembangan memainkan Gendang 

Makassar tersebut baik secara kepekaan 
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(musikalitas yang baik) dalam memainkan 

Gendang Makassar seperti kepekaan 

terhadap Tabuhan, ritmis, tempo, dinamika 

dan harmoniasasi dengan alat muik lain yang 

baik serta  kecepatan (speed) dan ketepatan 

dalam bermain.  

 Hal ini dilakukan pelatih agar 

anggota-anggota selalu siap secara materi 

dan mental dalam membawakan sebuah 

musik iringan Tari Paduppa dalam bentuk 

seni pertunjukan disuatu pesta, pagelaran, 

festival maupun perlombaan yang 

dipercayakan kepada Lembaga Seni Kampus 

BISERU 17 baik itu ditingkat provinsi dan 

kabupaten sehingga BISERU 17 

mendapatkan apresiasi yang baik dari 

masyarakat.  

Setelah dilakukan evaluasi, maka hasil yang 

dicapai pelatih dalam pelatihan keterampilan 

memainkan alat musik gendang Makassar 

pada iringan tari Paduppa yaitu dari 13 

anggota BISERU 17 yang mengikuti latihan, 

12 diantaranya berhasil untuk menguasai 

dengan tepat pola tabuhan tunrung dan 

tumbu’ serta diantara 12 anggota BISERU 17 

yang berhasil untuk menguasai dengan tepat 

pola tabuhan tunrung dan tumbu’ tersebut 10 

di antaranya dapat menguasai pola tabuhan 

pada materi lagu ana’ mabura mali dan 

ongkona sidnreng yang dimana lagu tersebut 

adalah lagu yang dimainkan pada iringan tari 

paduppa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelatih berhasil memberikan pelatihan 

kepada anggota BISERU 17. 

 

A. Pembahasan  

a Keterampilan memainkan alat musik 

gendang makassar pada iringan tari 

paduppa di lembaga seni kampus BISERU 

17. 

  

1) Pengenalan tabuhan Gendang Makassar  

Pola adalah bentuk atau model (atau, 

lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa 

dipakai untuk membuat atau untuk 

menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, 

khususnya jika sesuatu yang di timbulkan 

cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk 

pola dasar yang ditunjukkan atau terlihat 

sedangkan tabuhan adalah komposisi bunyi 

musikal yang telah tersistem atau struktur 

yang tepat dengan teknik dan gaya 

permainan tertentu pada suatu jenis alat 

musik atau dalam komposisi musik itu 

sendiri, (Almursalaat, 2019). Pola tabuhan 

Gendang Makassar berupa tunrung dan 

tumbu' yang dimana pola tersebut adalah 

pola umum yang selalu digunakan pada 

tabuhan untuk iringan tari manapun termasuk 

tari Paduppa di BISERU 17. 

 

a Strategi  

(Gerlach & Ely. 1980) mengatakan 

bahwa strategi dalam pembelajaran 

merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi 

sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang 

dapat memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa. Strategi dalam pelatihan 

Gendang Makassar yaitu Tindakan pelatih 

dalam melaksanakan pelatihan dengan 

menggunakan beberapa metode seperti: 

 

1. Metode Demonstrasi 

(Djamarah. 2013:90) Metode 

demonstrasi adalah cara penyajian bahan 

dengan memperagakan atau 

mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi atau benda tertentu yang 

sedang dipelajari baik sebenarnya atau 

tiruan, yang disertai denga penjelasan lisan. 

Sehubungan dengan pengertian metode 

demonstrasi diatas, menurut hasil observasi 

peneliti, pelatih menggunakan metode 

demonstrasi dengan sangat baik sehingga 

anggota BISERU 17 dapat dengan cepat 

memahami tabuhan tunrung dan tumbu'.  

Berdasarkan hasil observasi dalam 

pelatihan Gendang Makassar pada iringan 

tari Paduppa, Metode demonstrasi 

dilakukan dengan cara lisan. Berikut yang 

dilakukan pelatih dalam pelatihan Gendang 

Makassar:  

1) Pelatih mendemonstrasikan cara 

memainkan Gendang Makassar. 

2) Pelatih mendemonstrasikan posisi dan 

cara tabuhan yang benar pada Gendang 

Makassar. 

3) Pelatih mendemostrasikan memainkan 

tabuhan-tabuhan yang ada pada Tari 
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Paduppa beserta dinamika dan tempo 

dengan baik. 

Metode demonstrasi yang digunakan 

pelatih juga melibatkan anggota-anggota 

senior, dengan memainkan suling dengan 

lagu ana' mabura mali dan ongkona 

sidenreng, hal ini dilakukan pelatih agar 

dapat mengetahui letak kuncian tabuhan 

antara lagu ana' mabura mali dengan 

ongkona sidenreng. Metode demonstrasi 

juga bertujuan untuk merangsang keinginan 

dan kegigihan anggota-anggota junior agar 

dapat berlatih lebih baik demi mencapai 

keterampilan memainkan gendang Makassar 

yang dimiliki oleh senior-senior nya. 

2. Metode Drill 

Berdasarkan hasil observasi, Pelatihan 

memainkan pola tabuhan Gendang Makassar 

pada iringan tari Paduppa menggunakan 

metode latihan atau drill bertujuan agar 

anggota dapat meningkatkan keterampilan 

memainkan gendang Makassar. Latihan yang 

dilakukan selama penelitian berlangsung 

secara bersamaan yang diajarkan oleh pelatih 

Lembaga Seni bersama dengan anggota-

angota senior di BISERU 17.  

Metode drill dilakukan secara 

bersamaan dengan metode demonstrasi 

apabila anggota dari BISERU 17 belum 

memahami apa yang dijelaskan oleh pelatih. 

Metode drill diajarkan dengan mengulang 

terus menerus karya yang sedang dipelajari 

dan mengulang bagian-bagian yang sulit, 

sehingga anggota-anggota dapat memainkan 

tabuhan-tabuhan dengan baik yang 

kemudian dapat ditampilkan diacara-acara 

atau job mendatang. Metode drill dipercayai 

pelatih merupakan metode yang sangat 

efektif dalam mengembangkan keterampilan 

memainkan gendang Makassar, dari metode 

ini juga musikalitas dan kecepatan 

memainkan gendang Makassar dari anggota-

anggota nya dapat berkembang dengan baik. 

Roestiyah mengungkapkan bahwa 

metode drill adalah suatu cara mengajar di 

mana peserta didik melaksanakan 

kegiatankegiatan latihan, peserta didik 

memiliki ketangkasan atau keterampilan 

yang lebih tinggi dari apa yang telah 

dipelajari (Roestiyah. 1985:125). Pendapat 

ini sejalan dengan metode yang digunakan  

karena metode drill tersebut menekankan 

pada cara mengajar dalam melaksanakan 

latihan-latihan pada anggota BISERU 17 

untuk memperoleh ketangkasan yang lebih 

tinggi dibanding sebelumnya. Di sini tampak 

bahwa metode drill menginginkan adanya 

proses pembelajaran di mana terjadi 

pengerjaan latihan yang dilakukan oleh 

anggota BISERU 17 untuk menguasai 

tabuhan musik iringan tari Paduppa. 

3. Metode Tutor sebaya  

Metode tutor sebaya merupakan metode 

yang dapat meningkatkan hasil latihan 

anggota BISERU 17 dalam karena anggota 

yang belum memahami materi namun tidak 

memiliki keberanian untuk bertanya pada 

pelatih dapat bertanya pada anggota yang 

telah ditunjuk sebagai tutor oleh pelatih. Hal 

ini sejalan dengan pendapat dari (Apnormi. 

2013:47) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran tutor sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang 

disebabkan oleh pola interaksi tertentu 

diantara anggota kelompok. Selain pendapat 

tersebut, (Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono. 2003) menyatakan bahwa metode 

tutor sebaya merupakan metode yang berupa 

guru menunjuk siswa yang a (teman sekelas) 

yang dianggap mampu ditugaskan untuk 

membantu temannya yang mengalami 

kesulitan belajar. 

 

c Faktor pendukung dan penghambat 

1) Pendukung 

  Lokasi Kesekretariatan atau tempat 

Latihan BISERU 17 lumayan strategis. 

Lokasi yang yang sangat rindang akan 

pohon-pohon yang membuat sejuk 

anggota-anggota dalam latihan, ditambah 

lokasi latihan tersebut sangat tenang 

karena berada didaerah belakang kampus 

sehingga tidak ada kebisingan-kebisingan 

terdengar. 

Anggota-anggota BISERU 17 mempunyai 

talenta musik yang sangat besar. Hal 

tersebut terbukti sebagian besar anggota-

anggota cepat  menerima dan memahami 

materi yang pelatih berikan, sehingga 

proses pelatihan lebih efektif dan juga 

terbukti dari pengharga-penghargaan 
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yang didapatkan oleh BISERU 17. 

BISERU 17 juga memiliki anggota yang 

masih Mahasiswa baru atau Mahasiswa 

semester awal sehingga sangat besar 

minat untuk bermain musik, khususnya 

alat musik Gendang Makassar. 

2) Penghambat   

Karena keterampilan memainkan alat 

musik Gendang Makassar pada iringan 

tari Paduppa-nya banyak dari anggota 

BISERU 17 diancam dari pihak Kampus 

untuk mengikuti kegiatan kesenian 

maupun mengisi acara yang ada 

dikampus, bahkan ada dari salah satu 

pihak kampus anggota BISERU 17 yang 

mengancam nilai dari beberapa mata 

kuliah yang tidak ada hubungannya 

dengan kegiatan mereka di BISERU 17, 

hal ini tentu dapat mengganggu proses 

pelatihan jadi terhambat dan tidak 

berjalan dengan baik karena ada nya 

tekanan dari masing-masing pihak 

kampus anggota-anggota BISERU 17. 

Sarana yang mengalami kerusakan 

dan tidak cepat dilakukan perbaikan atau 

digantikan karna pelatih dan pimpinan 

Lembaga Seni Kampus BISERU 17 tidak 

memungut biaya apapun kepada anggota-

anggota BISERU 17. 

 

 

Kesimpulan dan Saran  

 

a. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 

ungkapungkapan pada pembahasan 

penelitian ini, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kegiatan pelatihan musik iringan tari 

Paduppa memiliki langkah-langkah 

pelatihan, mulai dari latihan pola 

dasar tunrung dan tumbu serta latihan 

tabuhan pada materi lagu ana’ 

mabura mali dan ongkona sidenreng. 

Lembaga seni kampus BISERU 17 

adalah wadah untuk mengembangkan 

dan menjaga kesenian tradisional 

termasuk diantaranya musik 

tradisional yang ada di Sulawesi 

Selatan, namun realita yang terjadi di 

Lembaga Seni Kampus BISERU 17 

ini anggota dihambat oleh beberapa 

faktor yaitu diancam dari pihak 

Kampus untuk tidak mengikuti 

kegiatan kesenian maupun mengisi 

acara yang ada dikampus, bahkan ada 

dari salah satu pihak kampus V yang 

mengancam nilai dari beberapa mata 

kuliah yang tidak ada hubungannya 

dengan kegiatan mereka di BISERU 

17 .  

2. Adapun materi pelatihan musik 

iringan tari Paduppa yang diajarkan 

di Lembaga seni Kampus BISERU 

17 yakni tunrung dan tumbu’, 

tabuhan lagu ana’ mabura mali’dan 

ongkona sidenreng. Memainkan 

instrument gendang menggunakan 

(stick) ba’bala’ sebagai alat untuk 

menabuh (pattunrung ulu ganrang). 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka 

adapun saran yang ingin disampaikan 

peneliti antara lain : 

1. Pemerintah Daerah Kota Parepare 

Agar memberikan perhatian khusus 

kepada Lembaga Seni kampus 

BISERU 17 Kota Parepare dalam 

segi pengembangan dan kerjasama, 

sebagai langkah untuk menjaga dan 

melestarikan kesenian Tradisional 

Sulawesi Selatan serta 

meningkatkan kualitas pemuda-

pemuda Sulawesi Selatan khususnya 

Kota Parepare agar dapat tetap 

melakukan kegiatan positif.  

2. Pengurus Lembaga Seni Kampus 

Mengingat Lembaga Seni Kampus 

BISERU 17 merupakan satu-satunya 

Lembaga Seni Kampus yang khusus 

menampilkan seni pertunjukan yang 

didalamnya memiliki talent-talent 

yang sangat baik, diharapkan pada 

setiap penampilannya agar dapat 

merekam suatu pertunjukan yang 

diikuti oleh BISERU 17 agar dapat 

juga dilihat atau ditonton dan 

dinikmati oleh masyarakat melalui 

sosial media. 

3. Pembaca  

Diharapkan kepada calon-calon 
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peneliti yang ingin mengangkat 

objek penelitian keterampilan 

memainkan Gendang Makassar 

untuk dapat mendeskripsikan lebih 

lengkap. 
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