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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

 1. Musik Tradisional 

Musik dapat didefinisikan sebagai sebuah cetusan ekspresi atau pikiran 

yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Asal kata musik berasal 

dari bahasa Yunani yaitu mousike yang diambil dari nama dewa dalam 

mitologi Yunani kuno yaitu Mousa yakni yang memimpin seni dan ilmu 

(Ensiklopedi National Indonesia, 1990 : 413). Tradisional berasa dari kata 

Traditio (Latin) yang berarti kebiasaan yang sifatnya turun temurun. Kata 

tradisional itu sendiri adalah sifat yang berarti berpegang teguh terhadap 

kebiasaan yang turun temurun (Salim dan Salim, 1991 : 1636). 

Tradisi berasal dari kata tradisi yang berarti sesuatu yang turun temurun 

(adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran) dari nenek moyang. Dengan kata lain, 

tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya secara turun temurun. Dipertegas lagi oleh Esten (1993 : 11) bahwa 

tradisi adalah kebiasaan turun – temurun sekelompok masyarakat berdasarkan 

nilai – nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. (Ensiklopedi Nasional 

Indonesia, 91990 : 4141) mendefinisikan tradisi sebagai kebiasaan yang 

diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun, 

Kebiasaan yang diwariskan mencakup berbagai nilai budaya, meliputi adat 
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istiadat, sistem kemasyarakatan, sisstem pengetahuan, bahasa, kesenian dan 

sistem kepercayan. 

Menurut Sedyawati (1992 : 23) musik tradisional adalah musik yang 

digunakan sebagai perwujudan  dan nilai budaya yang sesuai dengan tradisi. 

Musik tradisional menurut Tumbijo (1977 : 13) adalah seni budaya yang sejak 

lama turun temurun telah hidup dan berkembang pada daerah tertentu. Maka 

dapat dijelaskan bahwa musik tradisional adalah musik masyarakat yang 

diwariskan secara turun – temurun dan berkelanjutan pada masyarakat suatu 

daerah. Kesenian tradisional pada umumnya juga tidak dapat diketahui secara 

pasti kapan dan siapa penciptanya. Hal ini dikarenakan kesenian tradisional 

atau kesenian rakyat bukan merupakan hasil kreatifitas individu, tetapi tercipta 

secara anonim bersama kreatifitas masyarakat yang mendukungnya (Kayam : 

60).  

Pengertian tradisional (Sedyawati, 1992 : 26   dalam perkembangan 

seni pertunjukan, adalah proses penciptaan seni di dalam kehidupan masyarakat 

yang menghubungkan subjek manusia itu sendiri terhadap kondisi lingkungan. 

Pencipta seni tradisional biasanya terpengaruh oleh keadaan sosial budaya 

masyarakat di suatu tempat. 

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa musik tradisional adalah 

cetusan ekspresi perasaan melalui nada atau suara dari alat musik sehingga 

mengandung lagu atau irama yang diwariskan secara turun temurun dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 
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Menurut Purba (2007:2), musik tradisional tidak berarti bahwa suatu 

musik dan berbagai unsur-unsur di dalamnya bersifat kolot, kuno atau 

ketinggalan zaman. Namun, musik tradisional adalah musik yang bersifat khas 

dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat. Musik tradisional, 

baik itu kumpulan komposisi, struktur, idiom dan instrumentasinya serta gaya 

maupun elemen-elemen dasar komposisinya, seperti ritme, melodi, modus atau 

tangga nada, tidak diambil dari repertoire atau sistem musikal yang berasal dari 

luar kebudayaan suatu masyarakat pemilik musik yang dimaksud. Musik 

tradisional adalah musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu, maka 

keberlangsungannya dalam konteks masa kini merupakan upaya pewarisan 

secara turun temurun masyarakat sebelumnya bagi masyarakat selanjutnya. 

Tradisi dalam kebudayaan adalah suatu struktur kreativitas yang sudah 

ada sebelumnya. Dalam  tradisi ini juga mengandung arti keberadaan suatu 

kebudayaan yang tidak terpisahkan dengan masa lalu. Tradisi adalah sesuatu 

yang menghadirkan masa lalu pada era sekarang. Sehingga kebudayaan suatu 

masyarakat dalam konsepsi tradisi merupakan kontinuitas masa lalu bagi masa 

kini dan akan datang (Purba, 2007:2). Suatu musik tradisional di dalamnya 

terdapat gambaran mentalitas, prinsip-prinsip ekspresif, dan nilai-nilai estetik 

suatu jenis masyarakat. 
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2. Unsur – Unsur Musik 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai musik dengan musik 

tradisional memiliki unsur-unsur pokok di dalamnya. Berikut di bawah ini 

merupakan penjelasan tentang unsur-unsur musik yang terdiri dari : 

a. Irama atau Ritme 

Irama atau ritme adalah dinamika bunyi yang bergerak secara teratur 

serta berhubungan dengan panjang pendeknya not, berat ringannya aksen 

(tekanan) pada not sehingga dapat dirasakan (Sijaya, 1984 : 1). Irama berbeda 

dengan birama. Irama tidak tampak dalam penulisan lagu, tetapi dirasakan saat 

lagu dimainkan. Birama menurut Jamalus (1988: 56) terlihat pada penulisan 

lagu, irama sebagai unsur keteraturan dalam musik menyebabkan lagu enak 

didengar dan dirasakan. 

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ritme meliputi durasi dan 

aksentuasi dalam musik, di mana durasi dalam hal ini berarti tentang panjang-

pendek suara dan panjang pendek diam atau tanpa suara tetapi dalam hitungan 

waktu tertentu, sedangkan aksentuasi tentang berat-ringannya suara.  

b. Melodi  

Melodi adalah susunan atau urutan nada-nada dalam musik yang 

terdengar dalam berbagai tinggi rendahnya nada (Kodijat, 1986: 45). Jamalus 

mengatakan bahwa, “Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan 

getaran teratur) yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan 

suatu gagasan atau ide” (1988: 16). 
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Dari pengertian di atas, melodi merupakan rangkaian nada-nada yang 

tersusun secara ritmis dan berirama membentuk suatu lagu yang mengandung 

makna musikal. Dalam  rangkaian nada-nada yang tersusun secara ritmis 

tersebut terdapat perpindahan nada dari nada satu ke nada yang lain dengan 

pergerakan nada naik, turun maupun tetap. Perpindahan dan pergerakan nada 

tersebut dapat dikatakan sebagai gerakan melodi. 

 

c.  Harmoni 

Harmoni menurut Syafiq (2003: 133) dalam ensiklopedia musik adalah 

hal yang terkait dengan keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni 

meliputi susunan, peranan dari sebuah paduan bunyi dengan sesamanya, atau 

dengan bentuk keseluruhannya. Maka dari itu, harmoni merupakan kombinasi 

dari berbagai bunyi yang dihasilkan dalam musik. Istilah harmoni juga berarti 

studi tentang paduan bunyi yang di dalamnya terangkum konsep dan fungsi 

serta hubungannya satu sama lain.  

Menurut Kodijat (1986: 32) harmoni juga pengetahuan tentang 

hubungan nada-nada dalam akord serta hubungan antara masing-masing 

akord. Akord adalah rangkaian dari dua nada atau lebih yang dibunyikan 

serentak dan menghasilkan suara yang selaras. 

Akord sebagai perpaduan  nada-nada yang berbunyi serempak 

merupakan salah satu dasar harmoni. Dapat dijelaskan bahwa harmoni adalah 

paduan nada-nada yang apabila dibunyikan secara bersama-sama akan 

menghasilkan keselarasan bunyi.  
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3. Unsur – unsur ekspresi 

Ekspresi adalah istilah – istilah yang digunakan dalam menyatakan 

perasaan. Dalam hal ini pengaruh suasana hati dan emosi seorang seniman 

berperan dalam mengungkapkan maksud dari suatu karya atau komposisi lagu 

tersebut. 

Macam – macam unsur ekspresi adalah : 

a. Tanda Tempo 

Tanda tempo berfungsi untuk menunjukkan cepat atau lambatnya 

sebuah lagu yang dinyanyikan. Menurut Soeharto (1992 : 58) fungsi dari 

tempo dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyanyikan lagu yang 

ada. Menurut Mudjilah (2004 : 66), secara garis besar tanda tempo dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu tanda tempo cepat (allegro, allegreto 

allegresimo, presto), tanda tempo sedang (moderato, allegro moderato, 

andante), tanda tempo lambat (largo, largissimo, largeto, grave). Dalam 

musik Phek Bung terdapat berbagai macam perubahan tempo ketika dari 

awal lagu hingga menjelang akhir lagu. 

b. Tanda Dinamik 

Tanda dinamik adalah tanda yang menyatakan tingkat atau volume 

suara atau keras lunaknya perubahan – perubahan suara itu (Jamalus, 1998 

: 39). Dengan kata lain, tanda dinamik digunakan untuk menentukan keras 

lembutnya suatu bagian atau phrase kalimat musik. Tanda dinamik terbagi 

menjadi dua golongan  (Mudjilah, 2004 : 67), yaitu tanda dinamik lembut 

(piano, pianissimo, pianissimo posibile, mezzo piano, descressendo) dan 
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tanda dinamik keras (forte, fortessimo, fortessimo assai, mezzo forte, 

cressendo). 

 

4. Fungsi Musik 

Terdapat beberapa definisi fungsi musik dalam masyarakat menurut 

Alan P. Merriam (1964 : 218), diantaranya ialah :  

a. Sebagai sarana Entertainment, artinya musik berfungsi sebagai sarana 
hiburan bagi pendengarnya. 

b. Sebagai sarana komunikasi, komunikasi ini tidak hanya sekedar 
komunikasi antar pemain dan penonton, namun dapat berupa komunikasi 
yang bersifat religi dan kepercayaan, seperti komunikasi antara masyarakat 
dengan roh – roh nenek moyang serta leluhur. 

c. Sebagai persembahan simbolis artinya musik berfungsi sebagai simbol dari 
keadaan kebudayaan suatu masyarakat. Dengan demikian kita dapat 
mengukur dan melihat sejauh mana tingkat kebudayaan suatu masyarakat. 

d. Sebagai respon fisik, artinya musik berfungsi sebagai pengiring aktifitas 
ritmik. Aktifitas ritmik yang dimaksud antara lain tari – tarian, senam, 
dansa dan lain – lain. 

e. Sebagai keserasian norma – norma masyarakat, musik berfungsi sebagai 
norma sosial atau ikut berperan dalam norma sosial dalam suatu budaya. 

f. Sebagai institusisosial dan ritual keagamaan, artinya musik memberikan 
kontribusi  dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, misalnya sebagai 
pengiring dalam peribadatan. 

g. Sebagai sarana kelangsungan dan statistik kebudayaan, artinya musik juga 
berperan dalam pelestarian guna kelanjutan dan stabilitas suatu bangsa. 

h. Sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat, artinya musik memberi 
pengaruh dalam proses pembentukan kelompok sosial. Musik yang berbeda 
akan membentuk kelompok yang berbeda pula. 
 
 

 
5. Teknik Permainan 

Teknik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara 

membuat sesuatu, cara yang terkait dalam sebuah karya seni. Menurut Banoe 

(2003 : 409) teknik permainan merupakan cara atau teknik sentuhan pada alat 

musik atas nada tertentu sesuai petunjuk atau notasinya. Dapat disimpulkan, 
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teknik dalam musik berarti cara melakukan atau memainkan suatu karya seni 

dengan baik dan benar. 

Permainan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 41) 

mengandung arti suatu pertunjukan dan tontonan. Dalam hal ini, permaina 

dapat diartikan sebagai perwujudan suatu pertunjukan karya seni yang 

disajikan secara utuh dari mulai pertunjukan sampai akhir pertunjukan. 

Setianingsih (2007 – 19) menjelaskan bahwa teknik permainan merupakan 

gambaran mengenai pola yang dipakai dalam suatu karya seni musik 

berdasarkan cara memainkan instrumen beserta pengulangan dan 

perubahannya, sehingga menghasilkan suatu komposisi musik yang bermakna. 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik permainan 

merupakan gambaran mengenali pola atau cara yang digunakan dalam 

memainkan suatu instrumen musik sesuai dengan nada – nadanya sehingga 

menghasilkan suatu komposisi musik yang indah. 

 

6. Instrumen Musik 

Instrumen berasal dari kata instrument (dalam seni musik) berarti alat 

musik atau bunyi – bunyian. Menurut Soewito (1996 : 13) instrumen musik 

adalah sarana untuk penampilan suatu kesenian. Dengan demikian, instrumen 

musik ialah alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi atau suara dalam 

menampilkan suatu produk kesenian. 

Sebelum mempelajari teknik permainan instrumen musik tradisional 

Phek Bung, maka perlu dipelajari terlebih dahulu tentang pengertian daripada 
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instrumen musik tradisional itu sendiri. Instrumen musik tradisional adalah 

instrumen musik yang khas dan yang hanya terdapat di daerah – daerah tertentu 

di seluruh tanah air Indonesia (Soewito, 1996 : 15). Secara umum instrumen 

musik apabila ditinjau dari sumber bunyinya (Mudjilah, 76 : 2004) terdiri dari 

5 jenis yaitu instrumen musik pukul, instrumen musik tiup, instrumen musik 

petik, instrumen musik gesek dan instrumen vokal. 

a.  Instrumen Perkusi / Pukul (Percussion Instruments) 

Instrumen perkusi (pukul) adalah instrumen yang sumber bunyinya dari 

bahan instrumen tersebut, atau dapat juga dari membran (Mudjilah, 2004 : 

82). Alat musik pukul berfungsi sebagai alat musik ritmis. Alat musik ini 

akan mengeluarkan bunyi apabila ditabuh atau dipukul. Instrumen perkusi 

(pukul) dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumber bunyinya, yaitu :  

1) Idiophone, sumber bunyinya dari alat itu sendiri yang dapat 

dikelompokkan menjadi instrumen bernada yaitu glockenspiel, 

vibraphone, marimba, xylophone kemudian tidak bernada yaitu triangle, 

castagnet, cymbal, gong.  

Alat musik Phek Bung merupakan instrumen perkusi idiophone tak 

bernada seperti triangle hanya di dalam musik Phek Bung dinamakan ting – 

ting. Cara memainkannya dengan memukulkan batang besi seperti halnya 

stik ke bagian dalam ting –ting. Instrumen perkusi kedua yang dipakai 

dalam musik Phek Bung yaitu guiro yang dinamakan erek –erek. Cara 

memainkan erek – erek sama halnya dengan guiro yaitu dengan 

menempelkan koin logam pada batang dan diayunkan naik dan turun sesuai 
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ritme yang dimainkan. Instrumen ketiga yang dipakai dalam Phek Bung 

adalah marakas. Cara memainkan sama dengan marakas pada umumnya 

yaitu dengan mengayunkan kedua tangan naik dan turun sesuai tempo lagu 

yang dimainkan. Instrumen terakhir yang dipakai adalah adalah 

kenthongan. Kenthongan cara memainkannya sama dengan woodblock 

yaitu dengan memukulkan stik pada batang kayu. Perbedaannya adalah 

bentuk antara woodblock dan kenthongan. Untuk woodblock bentuknya 

menyerupai kubus berlubang di tengahnya yang terbuat dari kayu, 

sedangkan untuk kenthongan berbentuk tabung panjang dan mempunyai 

rongga di tengahnya. Pada dasarnya permainan woodblock dan kenthongan 

sama yaitu mengisi sela ritmis pada lagu. 

 
2) Membranophone, sumber bunyinya dari instrumen membranophone 

adalah membran yang bergetar seperti timpani, snare drum, bass drum, 

kendang, conga. 

a) Conga adalah instrumen perkusi yang menggunakan membran untuk 

menghasilkan suara. Berbentuk tabung silinder yang dan 

menggunakan kulit kerbau untuk membrannya. Cara memainkannya 

dengan memukul menggunakan kedua telapak tangan pada membran. 
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Gambar 1. Conga  (dok. Okky 2012) 

Selain alat musik Phek Bung digunakan juga perkusi 

membranophone yaitu kendhang. Seperti pada conga, kendhang juga 

menggunakan telapak tangan dalam memainkannya. Teknik pukulan pada 

conga seperti slap yaitu teknik pukulan dengan telapak tangan terbuka  dan 

menghasilkan suara yang lantang dan keras. Untuk teknik mute yaitu teknik 

pukulan dengan telapak tangan terbuka dan menempel pada membran. Suara 

yang dihasilkan lebih pelan dan pendek.  

b) Instrumen Tiup (Wind Instruments) 

Instrumen tiup merupakan instrumen yang terdiri dari tabung 

berlubang – lubang. Macam – macam  instrumen tiup (Mudjilah, 2004 : 79) 

ialah :  

1) Tiup Kayu (wood wind instruments)  

a) Flute, instrumen flute termasuk dalam instrumen edge tone, dan 

mempunyai suara yang tinggi, sehingga biasa digunakan tanda kunci G 

(treble clef) untuk penulisan notasinya. Range suara yang dapat 

dihasilkan dengan baik aadalah nada c’ – c””. 
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Gambar 2. Flute (dok. Okky 2012) 

 
Suling yang dipergunakan di dalam permainan  Phek Bung adalah 

suling bambu dan menggunakan tangga nada diatonis sama halnya dengan 

flute. Teknik meniup suling bambu sama dengan flute yaitu dengan 

menempelkan bibir bawah diatas lubang bibir. Pada suling bambu 

mempunyai enam lubang untuk jari kanan dan kiri, untuk instrumen flute 

menggunakan katup untuk mengatur nada yang dihasilkan. Penjarian untuk 

suling bambu dan flute tidak ada perbedaan hanya untuk flute terdapat lebih 

banyak katup untuk menghasilkan nada yang lebih tinggi. Perbedaan bisa 

dilihat bila kita melihat pemain flute dan suling bermain. Untuk pemain flute 

mereka bisa bermain dari nada apa saja dengan satu flute, tetapi untuk 

pemain suling bambu mereka harus berganti suling apabila nada dasar setiap 

lagu berbeda.  

b) Basson, instrumen basson atau sering disebut dengan fagot adalah 

instrumen dengan reed ganda (double-reed). Oleh karena suara yang 

dihasilkan adalah suara rendah, maka instrumen ini menggunakan tanda 

kunci F (bass clef) untuk penulisan notasinya. Range suara yang dapat 

dihasilkan dengan baik adalah nada B B – es”. 
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Gambar 3. Basson  (dok. Okky 2012) 

Dalam permainan musik Phek Bung digunakan instrumen tiup 

bernama bas bumbung. Suara yang dihasilkan sangat rendah seperti halnya 

fagot. Perbedaan terlihat bas bumbung tidak menggunakan reed untuk 

menghasilkan suara, hanya memanfaatkan ambasir pada pada bambu. Selain 

ambasir, perbedaan yang mencolok yaitu suara yang dihasilkan bas 

bumbung tidak bernada berbeda dengan fagot yang bisa menghasilkan 

banyak nada karena basson mempunyai banyak katup yang bisa dimainkan 

sedangkan bas bumbung tidak memiliki lubang atau katup. Untuk posisi 

bermain basson bisa dengan posisi berdiri ataupun duduk dengan bantuan 

kursi, sedangkan untuk bas bumbung biasa dimainkan dengan cara duduk 

bersila di lantai. 

1) Instrumen Vokal 

Vokal sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai instrumen karena 

vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh pita suara manusia (Mudjilah, 2004 

: 78). Suara manusia dibedakan menjadi dua kategori yaitu wanita dan pria. 

Suara wanita dibagi menjadi tiga yaitu sopran (tinggi), mezzosopran 
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(sedang), dan alto (rendah). Sedangkan suara pria juga dibagi menjadi tiga, 

yaitu tenor (tinggi), bariton (sedang), dan bas (rendah). Vokalis dalam musik 

Phek Bung termasuk dalam kategori suara wanita tinggi (sopran), 

mezzosopran (sedang) dan bariton (sedang) untuk suara pria. 

 

Unsur – unsur utama teknik vokal  (Sulbani, 1989 : 10) yang meliputi :  

a.  Artikulasi, yaitu pengucapan kata demi kata yang baik dengan jelas. 

b. Pernafasan, yaitu usaha untuk menghirup udara sebanyak – banyaknya, 

kemudian disimpan, dan dikeluarkan sidikit demi sedikit sesuai dengan 

keperluan. 

c. Phrasering, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar 

sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah – kaidah yang 

berlaku. 

Permainan alat musik Phek Bung vokal bernyanyi sesuai lagu yang 

dimainkan. Untuk menyelaraskan  nada terlebih dahulu penyanyi menyesuaikan 

tuning dengan pemain suling sesuai dengan nada yang diharapkan. 
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7. Phek Bung 

Phek Bung berasal dari kata Phek yang dihasilkan dari bambu dan Bung 

berasal dari suara tembikar yang diberi karet ban. Pada awalnya berdirinya 

banyak melagukan nyanyian – nyanyian dengan bahasa Jepang, disamping 

menyanyikan lagu – lagu yang sedang berkembang pada saat itu. Instrumen 

yang digunakan adalah instrumen tiup kayu dan perkusi idiophone. Instrumen 

tiup kayu yang digunakan yaitu suling bambu dan bas bumbung, sedangkan 

untuk instrumen perkusi idiophone menggunakan alat seperti klenthing, 

kendang, erek – erek, marakas, kentongan serta instrumen vokal (wawancara 

dengan Karmijan, 24 Juni 2012). 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yaitu ditulis oleh Budianto berupa skripsi pada 

tahun 2000 yang berjudul Pergeseran Fungsi dan Perkembangan Musik Thek – 

thek Regeng Gayeng Desa Joyosuran Pasar Kliwon Surakarta. Dalam 

penelitian tersebut menitikberatkan pada fungsi musik Thek – thek, 

penggunaan instrumen, dan repertoar. Fungsi musik Thek – thek adalah untuk 

membangunkan orang sahur di bulan Ramadhan. Pergeseran fungsi musik 

Thek – thek yaitu menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Lagu – lagu yang 

dibawakan diambil dari lagu – lagu keroncong, langgam, dan dangdut. 

Penelitian yang relevan juga ditulis oleh Ika Setianingsih berupa skripsi 

pada tahun  2007 yang berjudul Notasi dan Teknik Permainan Musik Kecapi 

Pada Kesenian Tradisional Jaipong Gedor di Kelurahan Soklat Kabupaten 
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Subang Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada 

teknik permainan musik Kecapi dan penulisan notasi untuk instrumen Kecapi. 

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah menjabarkan teknik permainan 

instrumen musik Kecapi dilihat dari cara memainkannya, materi pembuatan, 

dan tuning instrumen musik kecapi tersebut secara lebih lengkap.  

Dari hasil penelitian relevan tersebut di dapat cara memainkan sebuah 

instrument dan menuliskannya pada notasi balok dan alas an sebuah budaya 

yang tetap eksis sampai sekarang. Teknik Permainan Instrumen dan Fungsi 

Musik Tradisional Phek Bung ini, karena memiliki persamaan dalam teknik 

permainan dan fungsi musik. Referensi penelitian dapat difokuskan tentang 

bagaimana cara pengolahan data yang didapat untuk dianalisa dan juga 

pengkajian tentang teknik permainan yang digunakan untuk mengetahui 

teknik permainan instrument dan fungsi musik tradisional Phek Bung. 

 

 

 

  


