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ABSTRAK 

 

Muhammad Ramadhani NIM 208142119, Metode Latihan Dasar Perkusi di 

Marching Band Universitas Negeri Medan. Jurusan Sendratasik Program 

Pendidikan Musik, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Medan. 

2015 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses latihan dasar Perkusi di 

Marching Band Universitas Negeri Medan dan mengetahui metode yang 

digunakan dalam proses latihan Perkusi di Marching Band UNIMED. Dalam 

pembahasan penelitian ini digunakan teori-teori yang berhubungan dengan topik 

penelitian dan juga kajian pustaka yang mendukung seperti  pengertian metode, 

pengertian Marching Band, pengertian Perkusi, di Marching Band UNIMED. 

 

Metode penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh pemain komunitas kandang ayam yang 

berjumlah 14 orang dan masyarakat pendukungnya. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini 

mengambil lokasi di Sekretariat UKM Marching Band UNIMED gedung 23. 

 

Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa Marching Band Universitas 

Negeri Medan pernah memilik kejayaan di tingkat local dan nasional.Marching 

Band UNIMED terletak di komplek UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang 

merupakan tempat perkumpulan UKM di Unimed. UKM Marching Band 

UNIMED berada dalam naungan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan 

segala urusan mengenai birokrasinya sangat berkaitan dengan jajaran Wakil 

Rektor III. (wawancara: Bani 11 Februari 2015) . UKM Marching Band 

UNIMED didirikan dan dibentuk pada tanggal 18 Januari 1995 yang hingga kini 

masih berdiri dan tetap menjalankan aktivitas khususnya kegiatan marching.  

 

UKM marching Band UNIMED setiap tahunnya membuka pendaftaran bagi 

mahasiswa yang ingin menyalurkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan 

basic terhadap rasa musikal khususnya di dunia Marching Band. Metode Teknik 

Dasar yang digunakan dalam latihan perkusi di Marching Band UNIMED adalah ; 

Latihan dasar di Marching Band UNIMED meliputi gripping stick, basic stroke, 

rudiment percussion, dinamik, legato stroke dan staccatto stroke. Namun dalam 

penerapan pada rudiment percussion, legato stroke dan staccato stroke. Sarana 

yang digunakan dalam latihan dasar perkusi di Marching Band UNIMED terdiri 

dari Snare Drum, Bass Drum, pad untuk melatih Sticking. 
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