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METODE  DASAR  TIUP  TRUMPET   

Oleh : Agus  Untung Yulianta 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Penulisan meteri metode dasar  tiup trumpet  pada program pendidikan seni musik 

di sini, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan mahasisiwa 

tentang apresiasi instrumen tiup, baik untuk instrument tipu logam maupun kayu,  oleh 

karena itu  dalam penulisan  ini  lebih mengarah pada tema pokok tersebut di atas, dan 

terutama  dalam bentuk apresiasi  baik mengulas masalah tentang praktek maupun teori 

dan permasalahannya  

Metode klas tiup dalam hal ini yang dimaksud  adalah penguasaan teknik dasar 

permainan instrumen tiup logam maupun kayu  untuk tingkat dasar, yang mana  

mempunyai pengertian berbagai hal yang berhubungan dengan cara bermain instrumen, 

pengertian organologi, maupun apresiasi musik tiup, dan hal tersebut merupakan  tahapan 

awal/dasar dalam mata kuliah metode klas tiup. 

Instrumen tiup dapat dibagi  menjadi dua bagian yatiu ; instrumen tiup logam dan 

kayu,  sedangkan cirri-ciri yang dimaksud dengan instrumen tiup logam: 

 

A.  INSTRUMEN TIUP LOGAM 

1. Instrumen biasanya seluruh body yang terbuat dari logam, atau campuran antara 

logam dan fiber. 
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2. Mouthpiece terbuat dari logam yang berbentuk silinder, dan tidak memakai reed 

(terbuat dari kayu) dalam memproduksi nada. 

3. Intonasi/produksi nadanya  melalui klep/valves maupun slide. 

 

 

 

Untuk mengulas lebih lanjut metode klas tiup, maka unsur yang paling utama adalah 

teknik dasar permainan instrumen tiup logam dapat dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu : 

a. Posisi tubuh pada waktu meniup instrument. 

b. Posisi tangan pada waktu memegang instrument. 

c. Pernafasan. 

d. Ambasir. 

e. Intonasi. 

f. Artikulasi. 

g. Teknik penjarian. 

 

 

II. PEMBAHASAN INSTRUMEN TIUP LOGAM 

A. POSISI TUBUH PADA WAKTU MENIUP  

Keberhasilan seseorang dalam bermain instrumen tiup logam dapat ditentukan dengan 

posisi tubuh ataupun sikap tubuh., sedangkan  sikap tersebut  di atas dapat dilakukan 

dengan cara berdiri maupun duduk, yaitu : 

1. Posisi berdiri pada waktu bermain instrumen tiup logam, hendaknya tubuh tegak 

lurus muka menghadap ke depan serta posisi instrumen/mouthpiece sejajar dengan 

muka, kedua belah kaki berdiri secara wajar dan sopan. 
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2. Posisi duduk pada waktu bermain instrumen tiup logam, usahakan tubuh tegak lurus 

di tempat dan muka menghadap ke depan serta posisi instrumen sejajar dengan 

muka, kedua belah kaki terletak di depan dengan sikap yang wajar dan sopan. 

Dengan posisi tersebut di atas akan memperlancar  jalannya pernafasan dan dapat 

menguatkan otot-otot di sekitar perut, abdominal serta diafragma, sehingga udara 

yang dihirup maupun  dihembuskan/ditiup akan lebih banyak  serta nada-nada yang 

dihasilkan menjadi lebih jelas. 

 

B. POSISI TANGAN PADA WAKTU MEMEGANG INSTRUMEN 

Bentuk permainan instrumen tiup logam sangat ditentukan baik denga pernafasaan 

maupun skill, sehingga fungsi tangan kanan dan tangan kiri tidak hanya digunakan untuk 

memegang atau menggerakkan klep/valves maupun slide, tetapi lebih dari itu ialah sebagai 

penunjang teknik permainan secara baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan 

ketrampilan secara optimal. Sedangkan cara memegang instrumen tiup logam adalah 

sebagai berikut : 

1. Tangan kiri pemain berfungsi sebagai pemegang body instrumen yang mencakup 

tiga buah tabung klep/valves dengan menggunakan tiga buah jari tangan (jari 

telunjuk, jari tengah, dan jari manis) usahakan tangan kiri tidak menekan ke arah 

ambasir dan dalam  keadaan rileks serta sejajar dengan muka. 

2. Tangan kanan berfungsi sebagai pengatur ketiga buah klep/valves dalam 

hubungannya dengan fingering atau penjarian yang menggunakan tiga buah ujung 

jari dan diletakkan di atas papan klep/valves. Usakan ketiga buah jari tangan kanan 

tersebut di atas selalu dalam keadaan rileks dan membentuk suatu lengkungan ( 

seperti memegang bola tenis), sehingga  pada waktu diperlukan dapat bergerak 
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secara fleksibel dan lancar baik dalam gerakan lambat maupun cepat, serta dapat 

menahan goncangan apabila sedang memainkan instrumen. 

 

C. PERNAFASAN 

Pengertian pernafasan dalan instrumen tiup adalah cara pengaturan pernafasan yang 

diperlukan untuk memproduksi nada-nada dari instrumen tiup, dan pernafasan diafragma, 

abdominal rongga-rongga perut bagian samping kiri/kanan serta ronga dada (di mana  

tepat pada ulu hati terasa lebih mengembang waktu mengambil nafas), dan hal tersebut 

merupakan  kunci keberhasilan permainan instrumen tiup baik logam maupun kayu , 

sehingga akan menghasilkan karakter warna nada sesuai instrumennya. Ada beberapa 

bentuk pernafasan yang sering dilakukan manusia, yaitu : pernafasan bahu, dada, perut dan 

pernafasan diafragmatis. Dalam hal ini penulis hanya akan mengkaji suatu bentuk 

pernafasan yang paling baik untuk digunakan dalam permainan instrumen tiup, yaitu  

pernafasan diafragmatis. 

 

Pernafasan Diafragmatis 

Pernafasan diafragmatis adalah proses pernafasan dengan memasukkan udara 

melalui sudut-sudut kanan dan kiri bibir pemain ke dalam paru-paru ( seperti minum pakai 

sedotan )  . Pada waktu menghirup udara, otot-otot perut bagian samping kanan dan kiri 

ikut mengembang (pernafasan diafragmatis) serta otot-otot di sekitar perut ikut membantu 

menekan udara dari dalam paru-paru, sehinggar udara di dalamnya mendapat tekanan 

tambahan, dan masuk ke rongga abdominal maupun rongga dada. Sedangkan cara 

mendapatkan pernafasan diafragmatis adalah sebagai berikut di bawah ini : 
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Gambar tersebut di atas menunjukkan fungsi pernafasan diafragma dan bagian dari pada 

posisi otot-otot perut salmping kakan,kiri  dalam pernafasan yang tepat. 

Sekat antara dada dan perut yang bergaris tebal itu adalah suatu kubuh yang berbentuk rangka 

urat yang terletak kira-kira di tengah-tengah anggota badan terpisah dari pada dada dan 

rongga perut (pengembangan ulu hati). 
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1. Posisi badan dalam keadaan berdiri kemudian dibungkukkan kurang lebih 90 

derajat dan kedua telapak tangan memegang perut pada bagian samping kanan 

dan kiri, sehingga terasa ada desakan udara ke arah diafragmatis maupun otot- 

 otot di sekitar samping perut kanan dan kiri, kemudian diarahkan ke luar melalui 

lubang bibir yang dikatupkan sekaligus membentuk huruf “U”. Selanjutnya 

udara yang bergetar tersebut dimasukkan ke dalam instrumen tiup logam melalui 

mouthiece, sehingga udara yang bergetar tersebut akan menjadi nada-nada 

instrumen tiup logam sesuai dengan karakter produksi nada yang dikehendaki. 

2. Posisi badan dalam keadaan duduk, kemudian bungkukkan ke depan sehingga 

dada terasa menempel pada kedua belah paha dan peganglah perut pada bagian 

samping kanan dan kiri serta rasakan adanya udara yang menekan dari dalam 

perut ke arah abdominal. 

 

D. AMBASIR 

1. Pengertian Ambasir 

Pengertian ambasir di sini adalah bentuk bibir yang dikaitkan dengan penggunaan 

mouthpiece pada masing-masing instrumen, dan menggambarkan cara meniup 

instrumen tiup logam agar dapat menghasilkan nada-nada yang tepat, baik dan 

benar dengan memanfaatkan otot-otot bibir, dagu, pipi, gigi, rahang, rongga 

mulut dan tenggorokan pemainnya. Kekuatan otot-otot tersebut dapat dilatih 

dengan cara, fungsikan secara maksimal bibir membentuk “U” kemudian 

rapatkan gigi seri atas,bawah dan letakkan/masukkan sebuah pensil smapai 

menempel gigi seri, serta katupkan bibir dengan mengencangkan otot-otot sudut 

bibir kanan, kiri sehinga terasa seluruh otot-otot wajah berfungsi dalam 

meningkatkan kemampuan mengolah ambasir secara total. 
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Contoh ========……….. 

 

2. Dasar-dasar ambasir 

Setelah seseorang dapat mempraktekkan hal tersebut di atas (pengertian ambasir), 

maka setiap pemain akan mampu memproduksi nada-nada yang 

dikehendaki/dicapai sesuai dengan batas kemampuan-nya. Apabila pemain 

menginginkan nada dengan register tinggi, maka cukup mengencangkan otot-otot 

di sekitar lobang bibir dan mengencangkan sudut kanan,kirinya, yang mana 

kondisi tersebut menyebabkan  getaran bibir menjadi lebih cepat, serta 

mengakibatkan/menjadikan lubang bibir menyempit sehingga dapat memproduksi 

nada-nada tinggi sesuai dengan yang diinginkan pemain. 

Contoh ………………….. 

3. Pembentukan ambasir 

Keberhasilan permainnan instrumen tiup maupun kayu sangat didukung oleh 

ketahanan fisik dan fleksibilitas pemain, dan hal tersebut dapat dibentuk melalui 

latihan secara rutin dan intensif dengan berbagai cara yang antara lain adalah : 

a. Dengan menggunakan mouthpiece saja sebagai permulaannya dan pada waktu 

meniup kedua belah bibir ditempelkan ke lubang mouthpiece, sehingga bibir 

bawah bagian dalam yang berwarna merah terasa ada getaran serta posisi 

mouthpiece antara kedua belah  bibir tiga berbanding dua. 

b. Pada waktu meniup posisi gigi atas dan bawah menjadi rata serta membuka 

sedikit dalam bentuk posisi “U”, sehingga udara dari dalam dapat keluar 

dengan lancar tanpa terhalang oleh terkatupnya gigi dan ketika mengeluarkan 

udara dari lubang bibir yang sudah berbentuk oval harus secara kontinyu dan 

lurus ke depan. 
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Contoh……………… 

 

4. Penempatan mouthpiece pada bibir 

Penempatan mouthpiece pada bibir merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan 

oleh setiap pemain instrumen tiup logam maupun kayu dalam mencapai 

keberhasilan permainannya. Penempatan mouthpiece tersebut di atas pada 

dasarnya memanfaatkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Mouthpiece terletak di tengah-tengah bibir pemain, diantaranya sudut mulut 

kanan dan kiri. 

b. Pada  umumnya perbandingan letak mouthpiece pada bibir atas dan bawah 

adalah 3 : 2. 

c. Mouthpiece tidak boleh menekan permukaan bibir bagian luar sehingga 

proses produksi nadanya berlangsung secara wajar, di samping itu juga tidak 

ada distorsi nada yang dihasilkan. 

 

E. INTONASI 

Dalam permainan musik perkataan intonasi diartikan sebagai ketetapan tinggi nada 

atau pitch. Intonasi dalam instrumen tiup memiliki berbagai problem dan ini dapat 

diketahui pada nada-nada overtone series atau nada-nada atas yang dimiliki nada dasarnya, 

baik itu terdapat pada instrumen tiup logam maupun kayu serta baik klep atau valves 

maupun slide. 

Contoh ……………… 
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F.   ARTIKULASI 

 Pengertian artikulasi dalam instrumen tiup adalah bagaimana memproduksi nada-

nada dengan jelas bersih, baik dan benar. Adapun dalam permainan instrumen tiup dapat 

dilakukan dengan pemanfaatan ujung lidah pemain, antara lain seperti pada ucapan suku 

kata ‘ta’ atau ‘ka’. Sedangkan penggunaan artikulasi dapat diterangkan sebagai berikut : 

 

Latihan artikulasi dalam bentuk permainan staccato dan legato, pengertian tersebut 

tidak dapat disamakan dengan bunyi pendek yang dihasilkan tanpa resonansi, 

bagaimanapun pendek nada yang dihasilkan harus menghasilkan artikulasi dengan 

jelas, baik menggunakan teknik staccato maupun legato. 

  

 

 Contoh penggunaan artikulasi staccato pada instrument tiup logam. 

 

 

 

 

Contoh di + 

 

 Contoh penggunaan artikulasi legato pada instrument tiup logam 
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G. TEKNIK PENJARIAN 

Pengertian teknik penjarian dapat diartikan sebagai kemampuan jari pemain dalam 

menentukan posisinya terhadap permainan nada-nada yang hendak diproduksi. Dengan 

demikian pemain terlebih dahulu harus mengenal secara jelas posisi dan kegunaan jari-jari 

tangan kanan/kiri sesuai dengan pembentukan nada-nadanya. Posisi jari pada tangan kiri 

digunakan untuk memegang instrument, sedangkan jari tangan kanan dipakai sebagai 

penjarian (terutama pada instrument tiup logam)  tersebut adalah jari telunjuk terletak pada 

klep pertama,  jari tengah terletak pada klep kedua, jari manis terletak pada klep ketiga. 

Sesuai dengan penjelasan di atas untuk memproduksi nada yang bermacam-macam dapat 

digunakan variasi penjarian klep seperti tersebut di bawah ini : 

1. Variasi pertama adalah dengan menggunakan klep terbuka (posisi klep kosong) 

2. Variasi kedua dengan menggunakan klep kedua. 

3. Variasi ketiga dengan menggunakan klep pertama. 

4. Variasi keempat adalah menggunakan variasi campuran yaitu antara klep 

pertama, kedua, dan ketiga. 
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Kemudian untuk instrumen tiup logam slide tidak terdapat variasi jari seperti pada 

instrumen tiup logam klep/valves, tetapi ia dapat menggunakan sistem alternatif slide. 

Contoh Flexibilitas klep …………………. 

 

H. BENTUK POSISI PERMAINAN INSTRUMEN 

1. Posisi Tubuh Pada Waktu Meniup Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posisi berdiri untuk instrumen trompet 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Posisi duduk untuk instrumen horn 
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2. Posisi tangan  pada waktu memegang instrumen  

 
 

Posisi tangan kanan dan kiri pada waktu memegang instrumen trompet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Posisi tangan dan kiri waktu memegang instrumen horn 
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3. Pernafasan Diagfragmatis 

 
 
 
 

Gambar tersebut di atas menunjukkan fungsi pernafasan diafragma dan bagian dari pada 

posisi otot-otot perut salmping kakan,kiri  dalam pernafasan yang tepat. 

Sekat antara dada dan perut yang bergaris tebal itu adalah suatu kubuh yang berbentuk rangka 

urat yang terletak kira-kira di tengah-tengah anggota badan terpisah dari pada dada dan 

rongga perut (pengembangan ulu hati). 
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4.   Penempatan mouthpiece dan  bentuk ambasir  

Penempatan mouthpiece dan bentuk ambasir pada instrument trompet 

Mr. Davidson playing in the lower register 

 

 

 

Mr. Davidson playing in the middle register 
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Mr. Davidson playing in the upper register 
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I. TEKNIK PENJARIAN INSTRUMEN TIUP LOGAM 

Teknik penjarian untuk seluruh instrumen tiup logam antara lain adalah : trompet, horn, 

trombone, bariton dan bass tuba hampir sama, terutama bentuk nada-nada overtone seriesnya.  

Contoh tersebut di bawah adalah bentuk posisi valves pada instrumen trompet dan nada-nada 

yang dihasilkan melalui overtone series. 

FINGER TUNING     0            1RD           2ND          3RD         1+2RD            2+3ND     1+3RD        1+2+3RD                     
                             VALVE  VALVE   VALVE   VALVE   VALVES   VALVES  VALVES  VALVES 
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Bentuk organologi instrument trompet 

 
 
 

CHROMATIC FINGERING CHART : TROMPET 
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Penulis mengucapkan puji syukur alham\dulillaah karena telah dapat menyelesaikan 

buku diktat sebagai pegangan  mata kuliah Metode Klas Tiup, yang digunakan untuk 

kalangan Universitas Negeri Yogyakarta, Fakutas Bahasa dan Seni,  Jurusan Seni Musik.  

 

 Tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan penulisan ini masih perlu 

adanya pembenahan sehingga akan lebih baik lagi, sehingga dapat mengahasilkan sesuatu 

yang berharga dan bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan. 

 

 

 

        Yogyakarta,  22  Juli  2006 

 

 

                   Penulis diktat 

 

 

 

 

 

 

 


