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ABSTRAK 

 

 Oleh Disyon C. A Labinte  

 

Keyboard merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara menekan pada papan 

tuts, sama halnya seperti alat musikk piano. Keyboard merupakan instrument musik yang 

sejarahnya berakar dari piano. Alat musik keyboard mempunyai suara seperti suara biola, 

gitar, drum, seruling, dan alat musik lainnya, bahkan suara percusi juga ada. Dengan alat 

musik keyboard, kita bisa membuat instrument musik layaknya sebuah band lengkap.  

Masalah pokok hasil penelitian ini adalah Bagaimana upaya nenerapkan teknik  bass 

chord melalui lagu ajaib benar anugerah pada instrument keyboard menggunakan metode 

imitasi dan drill bagi mahasiswa semester IV Pendidikan Musik UNWIRA Kupang. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari tulisan ini antara lain: untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan upaya nenerapkan teknik  bass chord melalui lagu ajaib benar anugerah 

pada instrument keyboard menggunakan metode imitasi dan drill bagi mahasiswa semester 

IV  pendidikan musik unwira kupang. Sedangkan metode penelitiannya adalah metode 

Tindakan Lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa  ini dilakukan dalam beberapa langkah, yakni 

Pertemuan  pertama, peneliti menjelaskan materi tentang pengertian bass chord dan 

melalakukan latihan tangga nada. Serta mendiskusikan hal-hal apa saja yang ingin dilakukan. 

Pertemuan kedua, dilakukan latihan etut 1 yaitu broken chord. Pertemuan  ketiga, peneliti 

memberikan etude latihan II. Pertemuan keempat, peneliti meberikan etude latihan III. 

Pertemuan kelima, Pada pertemuan ini peneliti memberikan latihan melodi dengan penjarian 

yang baik dan benar lagu Ajaib benar anugerah. Pertemuan keenam, pada pertemuan ini 

peneliti memberikan latihan lagu Ajaib benar anugerah dari birama 1 sampai 8. Pertemuan 

ketujuh, peneliti memberikan latihan lagu Ajaib benar anugerah dari birama 9 sampai 16. 

Pertemuan kedelapan, pada pertemuan ini para peserta penelitian memainkan iringan lagu 

Ajaib benar anugera dan pengambilan video hasil. 

Berdasarkan hasil penelitian  dapat disimpulkan bahwa pembelajaran musik teknik 

bass chord sangat berguna bagi pemain untuk mengiring sebuah lagu, juga membantu pemain 

agar melatih tangan kiri untuk lebih aktif dalam mengiringi lagu, teknik bass chord juga 

sangat membantu pemain untuk memperindah sebuah lagu dengan menggunakan ekspreinya 

sendiri, dalam mempelajari bass chord banyak menjalani kesulitan namun hal tersebut dapat 

diatasi melalui metode imitasi dan drill. 

 

Kata Kunci: Keyboard, Bass Chord, Metode Imitasi, Metode Drill, Mahasiswa 
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