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Pedoman Observasi 

A. Tujuan 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masalah teknik permainan 

instrumen dan fungsi musik iringan bekakak bregada Mangkubumi Gamping Tengah 

di Kelurahan Ambarketawang Kabupaten Sleman Yogyakarta.  

B. Pembatasan 

Observasi pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah – masalah yang 

berhubungan dengan : 

1. Teknik permainan instrumen musik iringan. 

2. Fungsi musik iringan. 

C. Tabel Kisi – kisi  

Tabel 1. Kisi – kisi observasi 

No Aspek yang diamati Hasil pengamatan 

1. Teknik permainan instrumen 

musik :  

a. Nama – nama 

instrumen musik  

b. Bentuk instrumen 

musik 

 

 

 

 

 

 

c. Cara memainkan 

masing – masing 

instrumen 

 

 

 

d. Sumber bunyi 

 

 

 

Bendhe, Genderang, Tambur, Kecrek, 

Seruling, Sangkakala. 

Bendhe seperti gong namun dalam ukuran 

yang lebih kecil, Genderang seperti tom – tom 

yang berukuran 12’’, Tambur seperti snar 

drum, Kecrek yang bentuknya menyerupai bell 

cymbal ukuran 8’’, Seruling berbahan stainless 

steel dengan 6 kolom/lubang, dan Sangkakala 

bentuknya seperti natural trumpet atau 

terompet tanpa klep. 

Bendhe, Genderang, Tambur dengan cara 

dipukul menggunakan pemukul sedangkan 

kecrek dengan cara saling memukul 

sesamanya. Seruling dan sangkakala dengan 

cara ditiup, adapun teknik embouchure yang 

dipakai oleh dua instrumen tiup ini. 

Bendhe dari pencu atau tonjolan pada pusat 

yang dipukul. 
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e. Posisi memainkan  

 

f. Fungsi/peran masing – 

masing instrumen 

 

 

g. Jumlah pemain 

 

 

h. Formasi pementasan 

 

i. Aba – aba yang dipakai 

 

 

j. Bentuk musik iringan 

yang dimainkan 

 

 

Genderang dari membran atau selaput 

yangbergetar saat dipukul. 

Tambur dari membran atau selaput yang 

bergetar saat dipukul. 

Kecrek dari dua sisi piringan logam yang 

saling dibenturkan. 

Seruling dari udara dalam suatu kolom yang 

bergetar. 

Sangkakala dari moncong tiup atau 

mouthpiece yang ditiup. 

Seluruh instrumen dimainkan dengan posisi 

berdiri sambil jalan berbaris. 

 

Bendhe, Genderang, Tambur dan Kecrek 

sebagai pemain ritme. Seruling dan 

Sangkakala sebagai pemain melodi. 

Bendhe 2 orang, Genderang 1 orang, Tambur 

5 orang, Kecrek 1 orang, Seruling 9-12 orang 

dan sangkakala 1 orang. 

Seruling – Sangkakala - Tambur - Genderang 

– Bendhe – Kecrek. 

Siaga Yitno Gya, Mandeastra Gya, Maju 

Papan Gya, Ngaso Papan Gya, Mandheg 

Bareng Gya. 

 

2. Fungsi Musik Iringan : 

a. Dalam saparan 

bekakak  

 

 

 

1.Malam widodareni/malam penjemputan 

bekakak dan genderuwo. 

2.Saat arak – arakan bekakak berlangsung 

menuju ke dua tempat penyembelihan. 
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b. Bagi masyarakat sekitar 1.Untuk kesinambungan budaya. 

2.Untuk sarana pemupuk rasa kebersamaan 

dalam masyarakat. 
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Pedoman Wawancara 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui teknik permainan instrumen 

dan fungsi musik iringan bekakak bregada Mangkubumi Gamping Tengah di 

Kelurahan Ambarketawang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

B. Pembatasan Wawancara 

1. Wawancara dibatasi pada aspek – aspek : 

a. Teknik permainan instrumen musik  

b. Bentuk instrumen musik 

c. Musik iringan yang dimainkan 

d. Aba – aba yang dipakai 

e. Fungsi musik iringan  

2. Responden/Informan 

a. Ketua Panitia Kirab Bekakak 

b. Manggala Yudha bregada Mangkubumi Gamping Tengah 

c. Prajurit / bregada musik Mangkubumi Gamping Tengah  

3. Tabel Kisi – kisi 

Tabel 2. Kisi – kisi wawancara 

 

No Aspek Wawancara Inti Pertanyaan 

1. Teknik permainan instrumen 

musik : 

a. Bendhe 

b. Genderang 

c. Tambur 

d. Kecrek 

e. Seruling 

f. Sangkakala 

Bagaimana cara memainkan instrumen 

musik tersebut ? 

Sumber bunyi dari masing – masing 

instrumen ? 

Jenis pemukul yang dipakai untuk 

instrumen pukul ? 

Teknik apa yang dipakai saat meniup 

seruling ? 

Teknik apa yang dipakai saat meniup 

sangkakala ? 

Pola ritme instrumen musik pukul ? 

Melodi dari instrumen musik seruling 

dan sangkakala ? 
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Peran/fungsi masing – masing instrumen 

dalam musik iringan ? 

2. Bentuk instrumen musik : 

a. Bendhe 

b. Genderang 

c. Tambur 

d. Kecrek 

e. Seruling 

f. Sangkakala 

 

Bentuk instrumen musik yang dipakai ? 

Bentuk pemukul dari instrumen musik 

pukul ? 

Ukuran instrumen musik ? 

Jumlah instrumen yang dipakai ? 

Bahan/material yang dipakai untuk 

membuat seruling ? 

3. Jenis musik iringan yang 

dimainkan 

Pencipta lagu ? 

Penotasian lagu ? 

4. Aba – aba yang dipakai Nama aba – aba dan artinya ? 

5. Fungsi musik iringan Fungsi musik iringan dalam saparan 

bekakak ? 

Fungsi musik iringan bagi masyarakat 

sekitar ? 
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POKOK – POKOK PERTANYAAN PENELITIAN  

A. TEKNIK PERMAINAN INSTRUMEN MUSIK 

1. Instrumen apa saja yang digunakan oleh bregada Mangkubumi Gamping Tengah 

untuk mengiringi saparan bekakak ?  

2. Berapa jumlah dari masing – masing instrumen yang digunakan ? 

3. Berapa jumlah pemain musik iringan dari bregada Mangkubumi Gamping Tengah ? 

4. Kapan dan dimana waktu untuk latian musik iringan bregada Mangkubumi Gamping 

Tengah ? 

5. Siapa saja yang ikut serta sebagai bregada Mangkubumi Gamping Tengah ? 

6. Siapakah pemimpin/Manggala Yudha bregada musik Mangkubumi Gamping Tengah 

? 

7. Bagaimana bentuk dari masing – masing instrumen musik yang digunakan ? 

8. Bagaimana teknik/cara memainkan seruling  ? 

9. Apakah peran dari seruling dalam musik iringan ? 

10. Bagaimana penjarian dari seruling ? 

11. Berapa jumlah pemain seruling ? 

12. Bagaimanakah melodi seruling dalam musik iringan tersebut ? 

13. Terbuat dari bahan apakah seruling tersebut ? 

14. Bagaimana teknik/ cara memainkan genderang ? 

15. Apakah peran dari genderang dalam musik iringan ? 

16. Berapa jumlah pemain genderang ? 

17. Bagaimana pola ritme permainan genderang dalam musik iringan tersebut ? 

18. Bagaimana teknik/cara memainkan tambur ? 

19. Apakah peran dari tambur dalam musik iringan ? 

20. Berapa jumlah pemain tambur ? 

21. Bagaimana pola ritme permainan tambur dalam musik iringan tersebut ? 

22. Bagaimana teknik/cara memainkan bendhe ? 

23. Apakah peran dari bendhe dalam musik iringan ? 

24. Berapa jumlah pemain bendhe ? 

25. Bagaimana pola ritme bendhe dalam musik iringa tersebut ? 

26. Apa yang membedakan antara bendhe pung dengan bendhe dhil ? 

27. Bagaimana teknik/cara memainkan kecrek ? 

28. Apakah peran dari kecrek dalam musik iringan ? 

29. Berapa jumlah pemain kecrek ? 

30. Bagaimana pola ritme permainan kecrek ? 

31. Bagaimana teknik/cara memainkan sangkakala ? 

32. Apakah peran dari sangkakala dalam musik iringan ? 

33. Berapa jumlah pemain sangkakala ? 

34. Bagaimana melodi sangkakala dalam musik iringan tersebut ? 

35. Adakah dokumentasi penotasian secara tertulis dari lagu/musik iringan yang 

dimainkan ? 

36. Apa saja nama aba – aba beserta artinya yang dipakai oleh Manggala Yudha untuk 

memimpin bregada ? 
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B. FUNGSI MUSIK IRINGAN  

37. Bagaimana musik iringan berperan/berfungsi saat malam penjemputan 

bekakak/widodareni ? 

38. Bagaimana musik iringan berperan/berfungsi saat arak – arakan bekakak berlangsung 

? 

39. Bagaimana musik iringan berperan/berfungsi untuk mengumpulkan massa ? 

40. Bagaimana musik iringan berperan/berfungsi untukberlangsungnya kesinambungan 

budaya ? 

41. Seberapa besar pengaruh musik iringan dalam kegiatan bermusik bagi masyarakat 

sekitar ? 

42. Adakah banyak remaja/anak muda yang ikut serta dalam bregada musik ? 

43. Bagaimana antusiasme masyarakat Gamping Tengah dalam kegiatan bermusik, 

khususnya dalam berperan serta menjadi bregada musik ? 

44. Bagaimana musik iringan berperan/berfungsi untuk menambah rasa kebersamaan 

dalam masyarakat ? 

45. Bagaimana kekompakkan masing – masing pemain saat memainkan musik iringan 

secara bersama – sama ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Gambar 14 : Boneka Temanten/Bekakak (2 pasang) 
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Gambar 15 : Perlambang Makluk Penunggu Gunung Gamping/Genderuwo 
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Gambar 16 : Malam Widodareni/Penjemputan Bekakak 
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Gambar 17 : Salah satu Pemain Seruling saat Malam Widodareni 
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 Gambar 18 : Bregada Musik Mangkubumi Gamping Tengah saat mengiringi arak – arakan  
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Gambar  19 : Macam Sesaji dan Hasil Bumi 
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Musik Iringan Bekakak

Bregada Mangkubumi Gamping Tengah
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