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  Menjadi harapan ku  . . . 
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ABSTRAK 

 
Oleh : Romanus Heko Djawan 

Musik daerah lahir, berkembang dan dilestarikan di dalam daerah itu sendiri. Lagu Sayang Go 

Binek, salah satu lagu daerah Lembata dapat dimainkan dengan alat musik moderen yaitu, gitar ,lewat 

teknik petikan appoyando dan teknik petikan tirando. Mahasiswa program studi sendratasik semester I 

sendratasik belum pernah mendapatkan materi tentang teknik petikan appoyando dan teknik petikan 

tirando melalui permainan alat musik “gitar”, karena itu peneliti berniat membimbing dan melatih 

mahasiswa sendratasik semester I dalam memainkan alat musik “gitar” dengan mempraktekan kedua 

teknik gitar tersebut. 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis terfokus pada pokok permasalahan yakni 

bagaimana menerapkan teknik appoyando dan teknik tirando dalam permainan gitar untuk mahasiswa 

minat gitar semester I sendratasik unwira kupang pada lagu sayang go binek melalui metode latihan drill. 

Dari pokok permasalahan tersebut bisa disimpulkan bahwa tujuan penelitian yakni: menerapkan teknik 

appoyando dan teknik tirando dalam permainan gitar untuk mahasiswa minat gitar semester I sendratasik 

unwira kupang pada lagu daerah “sayang Go Binek” melalui metode latihan drill . Penelitian ini bersifat 

kualitatif data-data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data dari lapangan diperoleh 

melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menerapkan teknik appoyando dan teknik tirando 

dalam permainan gitar pada mahasiswa minat gitar semester I sendratasik Unwira kupang ditempuh 

melalui tiga tahap yaitu: 

 (a). Tahap awal 

 Perekrutan mahasiswa semester I sendratasik minat gitar berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 1 

orang putri dan 5 orang putra. Dari 6 orang mahasiswa ini penulis membagi lagi menjadi 3 orang 

mempraktekan teknik appoyando dan 3 orang lagi mempraktekan teknik tirando. Setelah selesai dibagi, 

penulis menentukan jadwal latihan.  

 (b). Tahap inti  

Tahap inti disenggarakan dalam 4 kali pertemuan. Dalam tahap ini, penulis menjalankan proses 

menerapkan teknik appoyando dan teknik tirando dalam memaikan lagu sayang go binek. Pertemuan 

pertama, peneliti menjelaskan tentang materi dasar pembelajaran gitar dengan baik seperti, posisi duduk 

saat bermain gitar, penjarian untuk melenturkan jari tangan kanan dan kiri mahasiswa lewat latihan  

tangga nada D mayor. Pertemuan kedua peneliti menjelaskan pengertian dari teknik appoyando dan teknik 

tirando dan memberikan latihan  dari kedua teknik tersebut yang  mana teknik appoyando gitar untuk 

membunyikan melodo lagu sayang go binek dan teknik tirando mengiringi teknik appoyando. Pertemuan 

ketiga, peneliti memberikan kembali latihan teknik appoyando dan teknik tirando untuk memantapkan 

kedua teknik tersebut.Pertemuan keempat, peneliti mempersiapkan pementasan.  

 (c) Tahap akhir 

Mahasiswa menempilkan hasil dari latihan teknik appoyando dan teknik tirando dalam 

memainkan lagu sayang go binek yang telah diarransemen oleh peneliti lewat pementasan dan di 

dokumentasikan. 

Kata kunci: Teknik petikan appoyando dan tknik petikan tirando, gitar, “sayang go binek, metode latihan 

(drill). 

  


