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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Mata pelajaran seni budaya untuk Sekolah Menengah Pertama terdiri dari
empat aspek, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Tujuan utama
dari pembelajaran seni budaya ini bukanlah mencetak iswa menjadi seniman,
namun lebih menekankan kepada pengembangan rasa seni dan melatih serta
mengembangkan kreativitas melalui aspek seni yang dipelajari. Aspek-aspek
seni tersebut merupakan media pengembangan rasa dan kreativitas seni.
Melalui seni dapat melatih kepekaan rasa, keharmonisan, kebersamaan, dan
kreativitas. Jika siswa memiliki kepekaan rasa, maka diharapkan siswa akan
peka terhadap kehidupan disekitarnya. Dengan keharmonisan diharapkan
siswa dapat menjalani hidup secara harmonis, baik harmonis dengan Tuhan,
sesama, dan lingkungan alam sekitarnya.
Bentuk rasa seni dan kreativitas dalam musik dapat diimplementasikan
melalui pementasan atau karya musik dalam berbagai jenis. Pada modul ini
akan membahas dan memepelajari tentang menyanyi secara unisono. Untuk
dapat

menyanyi

unisono

diperlukan

Kemampauan-kemampuan teknis

beberapa

kemampuan

teknis.

tersebut dapat menjadi modal untuk

melakukan kegiatan menyanyi bersama sehinga dapat mencapai keberhasilan
sesuia dengan materi yang telah ditentukan.
Semoga modul ini bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya dan
berharap masukan yang dapat menyempurnakan isi modul ini.

Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.1

Memahami konsep
dasar bernyanyi satu
suara secara
berkelompok dalam
bentuk unisono.

Menjelaskan teknik bernyanyi yang benar VII
baik secara indovidu dan kelompok dalam
bentuk unisono

KD KETERAMPILAN
4.1

Menyanyikan lagu
dengan satu suara
secara berkelompok
dalam bentuk unisono

Bernyanyi secara individu maupun VII
kelompok dalam bentuk unisiono
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Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.1

Memahami teknik
pengembangan
ornamentasi melodis dan
ritmis lagu dalam bentuk
vokal solo/tunggal

Menjelaskan teknik pengembangan
ornamentasi melodis dan ritmis lagu
dalam bentuk vokal solo/tunggal

IX

Bernyanyi dengan mengembangkan
ornamentasi ritmis maupun melodis
lagu dalam bentuk vokal solo/tunggal

IX

KD KETERAMPILAN
4.1

Mengembangkan
ornamentasi ritmis
maupun melodis lagu
dalam bentuk vokal
solo/tunggal
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
Kelas VII
Indikator Pendukung
3.3.1 Mengidentifikasi berbagai
macam musik vokal

IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
4.3.1 Menyebutkan berbagai
macam bentuk musik vokal

Indikator Kunci
3.3.1 Menjelaskan bentuk musik
vokal satu suara secara
berkelompok dalam bentuk
unisono

Indikator Kunci
4.3.1 Mendemonstrasikan bentuk
vokal satu suara secara
berkelompok dalam bentuk
unisono

3.3.2 Menjelaskan teknik
vokal/bernyanyi satu suara
secara berkelompok dalam
bentuk unisono

4.3.2 Mendemonstrasikan teknik
vokal satu suara secara
berkelompok dalam bentuk
unisono

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.1 Menyimpulkan bentuk vokal
unisono

4.3.1 Melaksanakan sesuai standar
teknik
dasar
bernyanyi
secara unisono

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas IX
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi berbagai
pengembangan lagu dalam
bentuk kelompok vokal

4.3.2 Menyebutkan berbagai
pengembangan lagu dalam
bentuk kelompok vokal

Indikator Kunci
3.3.1 Menjelaskan teknik
pengembangan ornamentasi
ritmis maupun melodis lagu

Indikator Kunci
4.3.3 Mendemonstrasikan teknik
pengembangan ornamentasi
ritmis dan melodis lagu
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dalam bentuk kelompok
vokal

dalam bentuk kelompok
vokal

3.3.2 Menjelaskan teknik
vokal/bernyanyi satu suara
secara berkelompok dalam
bentuk unisono

4.3.4 Mendemonstrasikan teknik
pengembangan ornamentasi
ritmis maupun melodis lagu
dalam bentuk kelompok
vokal

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.2 Menyimpulkan bentuk vokal
unisono

4.3.1
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Melaksanakan sesuai standar
teknik pengembangan ritmis
dan melodis
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Menyanyi Unisono
Membangun kerjasama, integritas, kemandirian dan tanggungjawab melalui
bernyanyi, apakah bisa ?
Setiap hari jika kita melihat acara di televisi maka sering dijumpai acara-acara
pementasan musik baik oleh artis Indonesia maupun artis mancanegara.
Diantara beberapa pementasan musik yang paling banyak ditemui adalah
pementasan musik vokal atau bernyanyi. Seorang atau beberapa orang yang
bernyanyi tentu tidak bisa bekerja sendiri. Mereka memerlukan bantuan dan
kerjasama orang lain yang mendukung pementasannya.
Selain memerlukan kerjasama dan bantuan orang lain bernyanyi juga
memerlukan integritas dalam bentuk kualitas yang baik atau bermutu
sehingga apa yag disajikan menarik untuk dinikmati. Inegritas juga dapat
diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Karakter kuat
dalam bernyanyi dapat dimanifestasikan dalam karakter vokal yang
menunjukkan identitasnya serta memiliki ciri khas yang tidak dimiliki orang
lain.
Seorang atau kelompok orang yang bernyanyi juga memiliki kemandirian yang
tidak bergantung kepada orang lain, mereka berusaha keras agar mencapai
hasil

optimal

sehingga

dapat

memuaskan

kepada

siapapun

yang

mendengarkan pementasannya. Kemandirian merupakan sikap (perilaku)
dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan
bermanfaat; berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas
dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai
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dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapinya.
Selain itu menyanyi juga melatih tanggungjawab terhadap segala keputusan
yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya.
Tanggungjawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga
berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
Menyanyi pada dasarnya adalah mengungkapkan perasaan secara musikal.
Agar ungkapan perasaan tersebut dapat sampai kepada tujuan maka
bernyanyi hendaknya dapat dinikmati oleh siapapun yang mendengarkan.
Agar lagu tersebut dapat dinikmati maka diperlukan cara atau teknik yang
bena . Jika ada seseorang yang tidak belajar teknik vokal namun kualitas dan
materi suaranya bagus, artikulasnya jelas, intonasinya tepat, dan lain-lain
maka jika orang tersebut memepelajari teknik-teknik vokal maka bisa
dipastikan akan memiliki kemampuan menyanyi yang lbih baik lagi.
Seni sering diartikan sebagai suatu kebebasan yang tidak terbatas. Orang
dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hati. Pernyataan tersebut
benar

jika

dalam

mengekspresikan,

mengekplorasi dan menginterpreasikan karya musik.

Namun salah jika

diartikan

diartikan
sebagai

sebagai
kebebasan

kebebasan
dalam

bernuat

sesuka

hati

tanpamempertimbangkan norma dan aturan yang berlaku. Misalnya
berpakaian sesuka hati, berbuat sekehendak hati, dan perilaku lain yang tidak
sesuai dengan normya yang telah disepakati.
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Gambar 1 menyanyi bersama diluar kelas
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=vokal+group+indonesia

Gambar 2 menyanyi bersama di panggung
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=vokal+group+indonesia
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Gambar 3 Menyanyi di dalam kelas
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=vokal+group+indonesia

Gambar-gambar diatas menujukkan penampilan para siswa dalam kebebasan
berekspresi, bergerak, berbusana dan lain-lain untuk menunjukkan rasa
seninya. Untuk dapat mencapai hasil optimal, mereka memerlukan kerjasama,
integritas, kemandirian dan tanggungjawab.
Pada dasarnya teknik vokal yang digunakan dalam menyanyi unisono,
menyanyi solo, duet, trio, vocal group, paduan suara dan lain-lain adalah sama.
Perbedaannya hanya pada implementasinya, pada vokal tunggal/solo bisa
melakukan pengembangan sesuai dengan ide yang dimiliki oleh masingmasing individu. Unuk menyani bersama dalam bentuk duet, trio, apalagi
paduan suara dibatasi beberapa hal yang wajib ditaati semua oleh semua
orang yang mendukung kegiatan itu, sehingga peran individu untuk
menunjukkan eksistensinya secara individu menjadi terbatas. Teknik yang
digunakan pada dasarnya sama meliputi pernafasan, teknik produksi suaara,
artikulasi, ekspresi, dan lain-lain. Teknik-teknik tersebut jika dipelajari akan
sangat mendukung keberhasilan menyanyi secara keseluruhan. Banyak
referensi dan sumber informasi yang dapat dijumpai dalam berbagai media.
Semua hampir sama kontensnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam
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modul ini kita berusaha tidak memahami secara teoretis namun lebih banyak
dilakukan latihan agar pengetahuan itu bukan hanya sekedar teori.
Dalam vokal tunggal/solo kemungkinan pengembangan ornamentasi melodis
dan ritmis sangat besar dikembangkan seoptimal mungkin. Setiap lagu bisa
jadi memiliki karakter yang spesifik sehingga seseorang yang menyanyi
tunggal bisa lebih bebas mengekspresikannya. Jika pada bentuk menyanyi
bersama dalam format apapun semua telah didesain sama untuk semua orang
sehingga seorang tidak bisa menonjolkan diri diluar aransemen yang telah
dibuat. Untuk dapat mengekspresikan ide ke dalam bernyanyi maka teknikteknik bernyanyi perlu dipelajari dan dipraktikkan agar lebih dapat
memahami dan mengimplementasikannya ke dalam bernyanyi.
1. Pernafasan (breathing)
a. Pernafasan Bahu
Pernafasan ini terjadi karena udara yang kita hirup hanya masuk ke dalam
paru-paru bagian atas sehingga mendorong bahu ke atas. Penafasan ini
tidak dianjurkan karena selain secara etis dan kurang baik tetapi juga
sangat dangkal sehingga kita cepat kehabisan nafas dan suara yang
dihasilkan juga tidak stabil.

Lagu tersebut terdiri dari 2 frase, frase pertama dan frase ke dua. Pada
akhir frase idealnya baru mengambil nafas namun karena keterbatasan
udara maka akan terjadi pengabilan nafas pada tempat-tempat dimana
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udara telah habis. Pernafasan ini tidak dianjurkan digunakan dalam
bernyanyi.
b. Pernafasan dada.
Pernafasan ini terjadi apabila udara sepenuhnya masuk ke paru-paru
sehingga rongga dada membusung ke depan. Apabila kita menggunakan
pernafasan ini kita akan cepat lelah dan suara yang dihasilkan juga kurang
stabil karena kita kurang dapat mengatur udara yang keluar.
Pernafasan ini juga tidak dianjurkan karena selain kurang stabil dalam
pengaturan nafas tetapi juga belum cukup menampung udara yang banyak.
Meskipun pernasafan ini lebih baik dari pernafasan bahu tetapi masih
belum ideal digunakan dalam bernyanyi.

Teknik pernafasan ini belum dapat digunakan untuk memenuhi frase pada
contoh lagu diatas.
c. Pernafasan diafragma
Teknik pernafasan ini semua udara yang masuk dalam paru-paru
ditopang oleh sekat rongga badan atau diafragma sehingga paru-paru
akan sedikit mengembang dibantu oleh oto-otot perut. Dengan
demikian pengeluaran nafas dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan
kita dan suara yang dihasilkan menjadi stabil. Jenis pernafasan ini
adalah yang paling ideal dan disarankan untuk digunakan dalam
bernyanyi.
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Perhatikan gambar dibawah ini:

Gambar 4 Posisi diafragma
Sumber: dokumen pribadi

Pernafasan ini memungkinkan untuk dapat mengatur keluar masuknya udara
sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sangat berpengaruh pada:
1) kualitas suara yang stabil, karena udara dibantu pengaturannya oleh sekat
rongga dada.
2) Pemenggalan kalimat lagu yang sempurna karena kita dapat mengatur
kapan kita harus bernafas dan mengakhiri kalimat lagu.
3) Produksi suara lebih bagus
4) Pengaturan dan penggunaan nafas lebih efektif
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Ada latihan sederhana yang dapat kita lakukan yaitu dengan tertawa terbahakbahak sehingga sekat rongga badan bergerak dan perut merasa terguncangguncang. Hal ini sekaligus dapat digunakan untuk mengusir kesedihan dan
dapat digunakan untuk penyegaran. Marilah kita perhatikanlah setiap kali ada
orang yang sedang bernyanyi, amatilah jenis pernafasan yang digunakan yang
dapat dilihat dari ciri-ciri seperti yang diuraikan diatas.
Sekat rongga badan atau diafragma itu membantu menekan paru-paru dari
bawah sehingga nafas dapat kita atur sesuai dengan kehendak kita dan suara
yang dihasilkan lebih stabil.

Oleh karena itu jenis pernafasan ini

direkomendasikan untuk digunakan dalam bernyanyi sehingga mendapatkan
hasil yang maksimal.
Perhatikan lagu dibawah dan kita nyanyikan sesuai dengan pemenggaan
kalimat lagu yang benar:

Jika persediaan udara kita dalam paru-paru mencukupi maka kita akan dapat
menyanyikan kalimat lagu tersebut secara utuh sehingga makna dari kalimat
tersebut menjadi benar.
2. Teknik Produksi Suara
Setelah kita membahas teknik pernafasan, selanjutnya kita akan
mempelajari bagaimana nafas yang benar tersebut menjadi suara.
Sebenarnya suara tidak hanya tergantung pada pernafasan saja karena
masalahnya sangat kompleks atau saling berkaitan dengan teknik
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bernyanyi yang lain. Seperti halnya dengan instrumen musik tiup seperti
terompet, saxophone dan lain-lain, pembentukan suara dalam vokal
dilakukan dengan cara menghirup udara ke dalam paru-paru dengan
dibantu oleh otot-otot perut dan diafragma, kemudian dihembuskan
sedemikian rupa sehingga menggetarkan pita suara.
a. Organ tubuh pembentuk suara

Gambar 5 Gambar organ pembentuk suara
Sumber: dokumen pribadi

Organ tubuh manusia yang utama dalam pembentukan suara adalah:
1) Pita suara (vocal cords)

Gambar 6 pita suara manusia
http://argakencana.blogspot.co.id/2009/11/pita-suara
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Pita suara (vocal cords) adalah penghasil suara bagi manusia. Untuk
menghasilkan suara, pita suara dapat bergetar berkali-kali setiap
detiknya, tergantung nada atau frekuensi yang kita ucapkan. Pita suara
sendiri terletak di perbatasan faring dan trakea.
Seperti halnya dalam memainkan instrument tiup, bibir yang tebal dan
kaku tidak dapat menghasilkan suara yang baik, pita suara disini pada
prinsipnya sama seperti halnya bibir. Pita suara sangat besar
pengaruhnya terhadap suara yang dihasilkan. Pita suara dan
tenggorokan ini harus selalu dilatih agar supaya bersifat luwes dan
tidak tegang dan kaku.
Hal ini dapat dilakukan dengan selalu memulai latihan bernyanyi
dengan tahapan yang lembut terlebih dahulu karena bernyanyi dengan
keras membuat pita suara kita menjadi tegang.
Oleh karena pita suara sangat penting, maka harus kita jaga
kesehatannya. Masih banyak lagi penyakit / kerusakan yang bisa
menimpa pita suara, seperti polip atau nodules. Berikut cara untuk
merawat dan menjaga kesehatan pita suara:
o Tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol
o Jangan terlalu berlebihan menggunakan pita suara, bicara tanpa henti,
bicara terlalu keras, maupun memaksa pita suara
o Banyak minum air putih. Berguna untuk mengurangi lendir pada
tenggorokkan
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o Usahakan jangan berdehem untuk membersihkan tenggorokan Anda.
Berdehem akan menyebabkan terjadinya keadaan vibrasi atau
bergetarnya pita suara secara tidak wajar. Hal ini mengakibatkan
munculnya banyak lendir yang akan berakibat kita ingin berdehem
lagi
o Membuat keadaan tenggorokkan Anda lembab, dapat dengan
menggunakan pelega tenggorokkan, berkumur dengan air garam,
maupun mengunyah permen karet
o Hirup udara yang bersih dan segar
o Usahakan jangan berbisik ketika bicara. Dengan berbisik, membuat
keadaan pita suara tertekan sehingga mudah lelah
2) Rahang

Gambar 7 rahang manusia

Sumber: https://id.wikipedia.org
Istilah rahang juga secara umum digunakan untuk keseluruhan
struktur yang membentuk rongga mulut dan berfungsi membuka dan
menutup mulut. Peranan dari bagian tubuh ini juga penting sehingga
perlu dilatih agar dalam membuka dan menutup dapat lancar dan
luwes. Hal ini perlu disadari oleh setiap orang yang akan latihan
bernyanyi karena apabila kita akan menyanyikan nada-nada tinggi
peranan rahang ini sangat dominan.
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3) Ruang mulut

Gambar 8 Ruang mulut
Sumber: https://id.wikipedia.org

Sebaiknya pada waktu kita bernyanyi tidak terlalu memikirkan
bagaimana bentuk wajah kita sehingga kita tidak takut dalam
membuka mulut. Tetapi kita juga hendaknya dalam menggunakan
bagian tubuh ini secara wajar dan tidak dibuat-buat.
4) Lidah
Lidah merupakan salah organ yang sangat vital karena merupakan alat
indra pengecap yang peka terhadap rangsang terutama berupa rasa. Pada
lidah ini terdapat bintil bintil yang disebut papila. Nah papila ini lah yang
bisa merasakan berbagai rasa karena di dalamnya terdapat saraf pengecap
yang peka terhadap rangsang.

Gambar 9 lidah
Sumber: https://id.wikipedia.org
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Alat tubuh ini sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan huruf
hidup selain rongga mulut kita.

b. Bentuk mulut
Huruf ‘A’

Gambar 10 posisi mulut huruf a
Sumber: https://id.wikipedia.org

Adalah posisi mulut untuk ‘A’.
Gigi atas dan bawah jangan sampai tertutup bibir. Lidah terletak pada
permukaan yang rata, ujungnya menyentuh gigi bawah. Apabila ini
dapat dilakukan maka suara yang dihasilkan juga akan menjadi baik.
Huruf ini merupakan dasar dari pengucapan huruf yang lain.
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Huruf ‘O’

Gambar 11 posisi mulut huruf o
Sumber: https://id.wikipedia.org

Latihan suara ini dimulai dari latihan ‘A’ diatas, namun sekarang bentuk
ujung bibir diperlonjong dan sedikit dipersempit. Latihan dalam suara
ini dapat dilakukan dengan mengucapkan kata:
•

cello

•

piano

•

radio

•

bola, dan lain-lain.

Huruf ‘U’
Pembentukan suara ini merupakan perubahan corong bibir dari huruf
‘O’ yang dipersempit dan dimajukan sedikit ke depan.
Ujung lidah menyentuh gigi bawah dan sedikit membusung di bagian
belakang.
Untuk melatih ini bisa dilakukan dengan mengucapkan kata-kata
misalnya ‘
•
•
•
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mutu
aku
sungguh
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•
•

seluruh
jujur, dan sebagainya.

Huruf ‘i’
Agar huruf ini benar-benar terdengar jelas kita perhatikan posisi
bagian tengan dari lidah naik ke atas namun ujungnya tetap menyentuh
gigi bagian bawah. Sudut bibir ditarik ke belakang dan tetap
membentuk corong sehingga bibir tetap membentuk lingkaran. Gigi
atas dan bawah sebaiknya tetap nampak. Untuk memastikan ini dapat
dilakukan didepan cermin.
Untuk latihan pengucapan huruf ini dapat dilakukan dengan
mengucapkan kata-kata misalnya pada lagu:

Kata-kata: melati, dari, giri benar-benar harus diucapkan jelas karena
jika tidak diucapkan dengan jelas akan mempengaruhi makna dari
kata-kata tersebut. Perhatikan juga potongan lagu-lagu dibawah ini:
Huruf ‘e’
Pengucapan huruf ini kadang-kadang terdengar kurang manis dan
sedikit agak kasar. Untuk menghindari ini bisa dilakukan dengan
menambah satu huruf ‘e’ sedikit kearah ‘i’.
Huruf ini juga dapat dilatih dengan mengucapkan kata-kata seperti:
•

sate

•

lebar

•

sehat, dan sebagainya.

33

Huruf “e” dalam kata : selain, seperti, sebuah, dan sebagainya kadangkadang pengucapannya terjadi kerancuan. Pengucapan huruf “e” pada
kata “selain”, bunyinya seperti pengucapan huruf “e” pada kata “sate”.
Untuk masyarakat Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, Papua dan
lain-lain, pengucapan kata tersebut berbeda dengan pengucapan untuk
masyarakat di daerah Jawa.

3. Intonasi
Intonasi dapat diartikan sebagai ketepatan nada yang dinyanyikan. Kita
sering mendengar atau melihat orang dapat membentuk suara dan
disertai resonansi yang baik tetapi suara yang terdengar tidak sesuai
dengan ketinggian suatu nada atau sering disebut dengan istilah fals
atau sumbang/out of tune. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan
seseorang tidak tepat didalam menyanyikan suatu nada yatu:
•

Suasana pada waktu bernyanyi tidak santai atau tegang

•

Kurangnya daya konsentrasi.

•

Menggunakan teknik pernafasan yang tidak benar.

•

Nada yang dinyanyikan terlalu panjang.

•

Kurang peka terhadap ketinggian suatu nada.

•

Nada yang dinyanyikan diluar batas kemampuannya.

Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang
penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi (ketepatan bunyi tiap
nada), suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Istilah
intonasi mempunyai pengertian yang berbeda apabila diterapkan
dalam bahasa atau seni vokal. Namun, sebenarnya saling mendukung
dan memperkaya khazanah penguasaan teknik bagi seorang penyanyi,
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musisi, dan komponis. Banyak suku kata yang memiliki teknik
pengucapan tersendiri.

4. Frasering
Frasering (phrasering) adalah pemenggalan kalimat bahasa atau
kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, tetapi tetap
mempunyai kesatuan arti. Perhatikan contoh potongan lagu berikut:

Kalimat lagu tersebut merupakan kalomat yang utuh dan tidak dapat
dipotong-potong sesuai dengan kemauan penyanyinya
Jika kita tinjau dari sisi frasering, alangkah berbedanya makna kalimat
lagu dibandingkan dengan kalimat lagu yang ideal, namun hampir tidak
ada yang mempermasalahkannya. Itulah yang terjadi pada musik
populer, kaidah-kaidah tersebut tidak menjadi permasalahan karena
yang penting adalah bahwa lagu tersebut digemari oleh masyarakat.
Jenis musik yang masih konsisten pada idealisme adalah pada jenis
lagu-lagu seriosa karena penyanyi jenis ini dibekali teknik vokal yang
amat tinggi sehingga mampu menerapkan pada repertoar yang
dinyanyikan. Pada musik populer baik di Indonesia maupun di manca
negara sama kasusnya yaitu permasalahan frasering, artikulasi ini
masih dapat ‘ditawar’. Satu hal yang tidak bisa ditawar adalah frasering
(ketepatan nada yang dinyanyikan), karena musik pada dasarnya
adalah bunyi atau nada. Nada tersebut sudah distandardisasikan secara
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internasional khususnya untuk musik diatonis. Pada musik diluar
diatonis, misalnya musik pentatonis, ,mereka masing-masing memiliki
ketinggian nada yang berbeda. Masing-masing kelompok instrumen
memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan daerah masing-masing.
Bahkan dalam satu daerah pun bisa terdapat ‘tune’ yang berbeda.
Semua itu diyakini bukanlah sebuah perbedaan tetapi merupakan
kekayaan budaya. Di seluruh dunia, Indonesia dikenal paling banyak
memiliki kekayaan budaya termasuk didalamnya kekayaan jenis
tangganada. Itulah sebabnya Indonesia juga disebut sebagai negara adi
budaya.
Pengembangan ornamantasi secara melodis dan ritmis dalam
menyanyi tunggal/ solo erat kaitannya dengan karakter lagu yang akan
dinyanyikan. Setiap lagu memeiliki karakter yang berbeda, demikian
juga untuk lagu-lagu daerah. Marilah kita lihat lagu dibawah ini:
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Sumber:
https://www.google.co.id/search?q=notasi+angka+lagu+sirih+kuning
Jika dibaca sesuai notasi yang ada maka lagu tersebut terdengar kurang
menarik karena tidak kelihatan karakteristik lagu daerahnya. Jika kita sering
mendengar lagu tersebut baik melalui televisi, youtube atau media lain akan
terdengar tidak sama dengan nada yang tertulis. Itulah karakteristik lagu yang
telah menjadi jenis lagu populer. Notasi dibawah ini sebagai contoh
pengembangan melodi dan ritme untuk lagu Sirih Kuning diatas.
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Melodi ini jika dinyanyikan sama seperti notasi yang terulis akan
kelihatan karakteristik lagu daerahnya. Jika kita tidak memiliki
apresiasi terhadap lagu yang akan dinyanyikan tentukita tidak bisa
mengembangkan melodi da ritmenya. Maka dari itu perlu kiranya
mengapresiasi dulu lagunya kemudian menegmabngkannya menjadi
lagu yang tidak hanya sesui dengan notasi yang tertulis. Namun ini
berlaku untuk menyanyi solo, karena jika kita menyanyi bersama
dibatasi oleh notasi yang telah ditulis dan masing-masing orang harus
sama dengan yang lain.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Bermain musik atau bernyanyi bersama dengan orang lain baik tentulah
berbeda dengan bermain secara solo atau sendiri. Bernyanyi secara solo
memerlukan kemampuan individu yang dapat diekspresikan secara
spontanitas, namun dalam bernyanyi secara bersama lebih memerlukan
kekompakan dengan tidak mengesampingkan kemampuan masingmasing individu. Komunikasi, kerjasama, keseimbangan, toleransi, tidak
menonjolkan kemampuan ndividu merupakan beberapa aspek yang dapat
menjadi pengalaman pribadi siswa. Sama halnya seperti sebuah
bangunan, masing-masing komponen hendaknya saling mendukung satu
dengan yang lain sehingga menjadi bangunan yang kokoh kuat dan indah
dipandang.
Aktivitas berikut ini memberikan pemahaman dan keterampilan tentang
bernyanyi secara unisono bagi siswa dengan model pembelajaran Project
Based Learning.

Aktivitas 1 Menjawab Pertanyaan mendasar tentang Menyanyi Solo (Essential
Question)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru memberikan pernyataan tentang menyanyi unisono yang
berhasil baik dan memberikan beberapa pertanyaan sebagai
berikut:
a. Apa yang dimaksud dengan unisono?
b. Faktor apa saja yang menentukan agar menyanyi secara
bersama-sama dapat menjadi sebuah pertunjukan yang
menarik?
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c. Manfaat apa yang dapat diperoleh sisiwa dalam kegiatan
menyanyi secara unisono?
2. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 lima kelompok sesuai dengan jumlah
siswa, masing-masing kelompok kurang lebih 5 orang. Setelah
dibentuk ketua kelompok kemudian mengerjakan tugas-tugas
sebagai berikut:
a. Mencari sumber informasi terkiat materi dari internet
b. Membaca buku / literatur tentang menyanyi unisono
c. Membaca bahan bacaan lain yang sesuai
d. Mengerjakan LK1.

Aktivitas 2 Mendesain Perencanaan Project (Design a Plan for the
Project)
Waktu: 2 JP (@ 45 menit)
1. Guru bersama siswa merencanakan project latihan menyanyi
unisono. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang menyanyi
unisono dengan membuat LK 2a dengan tujuan agar dapat:
a. Merencakan membuat kelompok untuk menyanyi secara
unisono
b. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing
kelompok menentukan lagu yang akan dinyanyikan, diusahakan
tidak ada lagu yang sama agar lebih memperkatya referensi lagu
bagi siswa.
c. Masing-masing kelompok akan menentukan notasi lagu yang
akan dinyanyikan supaya terdapat persamaan persepsi.
d. Merencanakan teknis penggunaan iringan atau dinyanyikan
secara acapella.
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e. Merencanakan repertoar untuk menyanyi unisono, atau dapat
juga mengambil dari repertoar yang telah tersedia dari
beberapa sumber informasi.
2. Untuk pelaksanaan monitoring, guru membuat:
a. Rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi unisono menggunakan LK no 2b Lembar kerja
penilaian menyanyi unisono.
b. Rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan.... LK
no 2c

Aktivitas 3 Menyusun jadwal pelaksanaan latihan menyanyi unisono
(Create a Schedule)
Waktu 45 menit
Guru bersama siswa membuat Time line latihan menyanyi unisono
Time line keseluruhan latihan menyanyi unisono sampai dengan deadline
menggunakan form LK no 3 yang memuat jadwal latihan menyanyi solo
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Aktivitas 4. Memonitor peserta didik dalam melaksanakan proyek
latihan menyanyi unisono (Monitor the Students and the Progress of
the Project)
Waktu 8 JP (8 x 45 menit)
1. Guru melaksanakan kegiatan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan proyek menyanyi
unisono
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi unisono, menggunakan form rubrik penilaian produk LK 4
(produk LK2b)
2. Siswa:
Melakukan latihan menyanyi unisono dengan repertoar yang sudah dipilih
masing-masing kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Seluruh siswa mejadi satu berkumpul sesuai dengan kelompokya
b. Mulai berlatih dalam kelompok masing-masing untuk latihan
membaca notasi agar terjadi kesamaan interpretasi notasi
c. Setelah

membaca

notasi

dengan

benar

kemudian

berlatih

menyanyikan liriknya dengan artikulasi yang jelas sesuai dengan
notasi musiknya.
d. Setelah notasi dan liriknya sesuai dengan repertoar, berlatih dengan
iringan bagi kelompok yang menggunakn iringan musik
3. Guru:
a. Melaksanakan pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan
proyek menyanyi unisono.
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi solo menggunakan produk LK 2c
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Aktivitas 5. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Guru melakukan penilaian dengan cara:
1. Melakukan pengukuran ketercapaian proyek (hasil latihan siswa)
menggunakan lembar penilaian LK no 5
2. Mengevaluasi kemajuan siswa
3. Memberi umpan balik tentang pemahaman menyanyi unisono
Siswa Melakukan:
Menyanyi unisono sebagai hasil akhir proses latihan untuk dievaluasi
guru

Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)

a. Siswa melakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek latihan
menyanyi unisono. Form LK 6b
b. Guru dan siswa berdiskusi untuk memperbaiki kinerja melakukan
projek latihan menyanyi solo. Dan Menemukan jawaban pertanyaan
pada tahap pertama.
LK 6c
Hasil Diskusi Guru dan Siswa
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1
Judul: Pengertian unisono
Tujuan: Memahami konsep unisono
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Carilah referensi sebanyak-banyaknya mengenai unisono kemudian
diskusikan dalam kelompok tentang pengertian unisono

Form kegiatan
Hasil Diskusi kelompok tentang unisono
1.

Pengertian unisono adalah .....

2.

Perbedaan dengan menyanyi solo dan paduan suara
adalah ........

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyanyi uniono
adalah .............
4. Uyang perludiperhatikan dalam pengembangan melodi
dan ritme adalah ....
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Lembar Kerja 2
Lembar Kerja 2a. (Untuk peserta didik)
Judul: Pembagian kelompok
Tujuan: membagi siswa dalam kelompok untuk menentukan lagu yang akan
dipilih
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
1. Siswa dibagai menjadi beberapa kelompok, masing-masing sekitar 5
orang.
2. Mencari repertoar yang akan dinyanyikan secara unisono, bisa
mengambil dari bahan bacaan atau sumber lain.
3. Menentukan lagu untuk menyanyi unisono, bisa mengambil dari bahan
bacaan atau sumber yang lain.
LK 2. Pembagian kelompok
No

Nama kelompok

Judul lagu

Notasi

Pengiring
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Judul: Rubrik penilaian
Tujuan: membuat rubrik untuk penilaian menyanyi unisono
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja
1. Buatlah kolom rubrik
2. Tentukan kriteria penilaian
3. Tentukan aspek yang dinilai dan skornya
4. Lengkapi seluruh kolom pada rubrik
Rubrik penilaian menyanyi unisono musik (contoh bisa dikembangkan)
Latihan ke....
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Intonasi

tepat

kurang
tepat

Tidak
tepat

Tidak
sesuai

2

Artikulasi

Sangat
jelas

jelas

Kurang
jelas

Tidak
jelas

3

balancing

4

kekompakan
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LK 2c. Rubrik Penilaian menyanyi unisono (untuk guru)
Judul

: Membuat Rubrik penilaian

Tujuan

: Menyiapkan instrumen penilaian

Identitas

: Seni Budaya kelas VII

Petunjuk Kerja:
1. Buatlah kolom rubrik
2. Tentukan kriteria penilaian
3. Tentukan aspek yang dinilai dan skornya
4. Lengkapi seluruh kolom pada rubrik
Rubrik penilaian menyayi unisono (contoh bisa dikembangkan)
Latihan ke...
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Intonasi

tepat

kurang
tepat

Tidak
tepat

Tidak
sesuai

2

Artikulasi

Sangat
jelas

jelas

Kurang
jelas

Tidak
jelas

3

balancing

4

kekompakan

Nilai
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Lembar Kerja 3
Judul: membuat Time Line Project
Tujuan: Membuat jadwal terinci project latihan menyanyi unisono mulai dari
perencanaan, latihan membaca notasi dan menyanyikan lirik lagu.
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Buat tabel time line yang memuat:
1.

Perencanaan,

2.

Latihan membaca notasi

3.

Latihan menyanyikan lirik lagu.
Contoh(bisa dikembangkan)

No

Kegiatan

1

Perencanaan

2

Latihan
membaca
notasi

3

Latihan
menyanyikan
lirik lagu
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Minggu ke/ waktu
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Lembar kerja 4
Judul : Bimbingan dan pantauan aktivitas siswa latihan menyanyi unisono
Tujuan: memantau latihan siswa dan memberikan bimbingan teknis
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Lembar Pemantauan dan bimbingan latihan menyanyi unisono
Latihan ke....
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

Nilai

Catatan

1

Intonas
i

tepat

kurang
tepat

Tidak
tepat

Tidak
sesuai

Into
nasi

tepat

2

Artikul
asi

Sangat jelas

jelas

Kurang
jelas

Tidak
jelas

Arti
kula
si

Sangat
jelas

3

balanci
ng

4

kekomp
akan
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Lembar kerja 5
Judul: Progres Ketercapaian siswa
Tujuan: Mengumpulkan data untuk merangkum hasil latihan secara
keseluruhan
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
Progres ketercapaian siswa
Latihan ke

Catatan

I
II
III
IV

Lembar Kerja 6
LK 6a
Judul: Refleksi siswa
Tujuan : Mengetahui pengalaman menyelesaikan proyek
Refleksi siswa
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1.

Pengalaman individu menyanyi secara unisono:

2.

Pengalaman individu dalam mengembangankan melodi dan ritme :

3.

Manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan ini:

Unit Pembelajaran
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LK 6b Refleksi guru
1. Pengamatan terhadap individu menyanyi unisono:
2. Pengamatan dalam pengembangan melodi dan ritme:

3. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan menyanyi
unisono:

LK 6c
Judul: Hasil diskusi guru dan siswa
Tujuan :
1. memperbaiki kinerja proyek berikutnya.
2. Menjawab pertanyaan tahap pertama
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1. Rekomendasi Perbaikan proyek berikutnya:

2. Jawaban dari pertanyaan tahap 1:
a. Jelaskan pengertian unisono?
............
b. Apa perbedaan denga menyanyi solo dan paduan
suara?
c. bagaimana metode latihan meyanyi solo yang baik ?
...........
d. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhaikan dalam
menanyi unisono?
.......................
e. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan melodi dan ritme?
.................................
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C. Bahan Bacaan

Pengertian Unisono
Kegiatan bermusik dapat dilakukan dengan bermain instrumen musik dan
bernyanyi. Dalam bermain instrumen musik media yang digunakan adalah
alat musik seperti gitar, kibor, seruling, drum, dan lain-lain. Sedangkan dalam
bernyanyi instrumen yang digunakan adalah bagian tubuh yang disebut mulut
dan alat pembentukan suara yang lain. Didalam bermain musik banyak
terdapat bentuk sajian misalnya ansambel, band, dan orkestra. Dalam
menyanyi juga terdapat berbagai bentuk sajian, yaitu menyanyi solo, duet, trio,
kawartet, vocal group, paduan suara, dan yang sering dijumpai adalah unisono.
Pada waktu pengibaran bendera ada kelompok orang yang menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya dengan suara yang sama atau satu jenis suara.
Didalam musik, kegiatan itu disebut dengan istilah unisono. Unisono adalah
persamaan suara, yaitu bernyanyi dalam satu suara dalam kelompok
bernyanyi atau bermain musik. (Banoe, 2003: 426).
Unisono berasal dari kata uni artinya satu, sedangkan sono adalah suara. Jadi
secara singkat arti kata unisono adalah satu suara. Pengertian unisono secara
lengkap adalah teknik bernyanyi dimana satu suara atau satu nada
dinyanyikan oleh banyak orang.

Metode latihan menyanyi unisono
Untuk dapat menyanyi bersama dalam satu suara dengan baik perlu dilakukan
interpretasi yang sama terhadap notasi lagu tersebut. Sering kita mendengar
lagu yang sama dinyanyikan oleh dua orang yang berbeda namun hasilnya
berbeda Hal tersebut lebih dikarenakan tidak ada referensi yang sama
terhadap notasi lagu tersebut.
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Untuk dapat membaca notasi diperlukan kemampuan membaca notasi yaitu
pemahamn yang sama terhadap bentuk dan nilai not, intonasi, artikulasi, dan
lain-lain. Jika pemahaman terhadap hal-hal tersebut sama, maka pastilah
lagunya akan sama sesuai dengan notasi yang tertulis. Selain itu juga sering
terdapat beberapa referensi buku yang bermacam-macam, masing-masing
buku berbeda dalam penulisan notasinya. Jika demikian yang terjadi maka
hendaknya disepakati referensi buku yang akan digunakan.
Menyanyikan suatu lagu dengan notasi yang sama, artikusai yang sama,
intonasi yang sama ternyata tidak menjamin lagu akan terdengar
kekompakannya dalam unisono. Untuk itu prelu diperlukan beberapa hal nn
teknis musik misalnya, kekompakan, kerjasama, toleransi, saling menjaga
keseimbangan, dan lain-lain.
Contoh notasi :
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Gambar 12

Notasi Manuk Dadali

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=notasi+lagu+manuk+dadali
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Gambar 13

Notasi Manuk Dadali

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=notasi+lagu+manuk+dadali
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Gambar 14

Notasi Manuk Dadali

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=notasi+lagu+manuk+dadali

Ke tiga contoh notasi diatas pada lagu Manuk Dadali terdapat beberapa
perbedaan yang diberikan tanda garis merah. Pebedaaan-perbedaan
tersebut adalah
a. Tanda birama (time signature)
Tanda birama merupakan tanda yang menunjukkan jumlah ketukan
dan nilai ketukan dalam setiap birama pada suatu lagu. Tanda
tersebut ditulis dengan simbul dua angka, satu angka di atas angka
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yang lain. Tanda birama disebut juga dengan istilah tanda sukat.
Tanda birama yang kita kenal misalnya 2/4, ¾, 4/4, 6/8 dan lainlain. Pada contoh 3 notasi lagu Manuk Dadali diatas terdapat 2 jenis
tanda birama yang berbeda, yaitu 2/4 dan 4/4 seperti telah
diberikan tanda dengan kotak merah.

Dari sisi nada yang

dinyanyikan bisa jadi tidak terdapat perbedaan, namun jika lagu
tersebut dipimpin oleh dirigen/konduktor akan berbeda pola
birama dan ketukan dimulainya lagu. Kedua tanda birama tersebut
(2/4 dan 4/4) sama-sama dimulai setelah hitungan ke 2. Namun
pada tanda birama 2/4 setelah ketukan ke 2 adalah ketukan 1.
Namun pada tanda birama 4/4 setelah ketukan ke 2 adalah ketukan
ke 3.
b. Perbedaan notasi
Jika dicermati pada bagian reffrain (reff.) yaitu istilah yang
digunakan pada bagian lagu yang diulang-ulang maka ada 2
perbedaan yang krusial karena bukan berbeda cara menulisnya
tetapi berbeda nada/notasinya. Untuk lebih jelasnya ada yang
tertulis

,

ada

juga

yang

tertulis

Perbedaan tersebut hendaknya dicarikan sumber informasi yang
lebih meyakinkan kebenarannya.
c. Perbedaan lirik/syair lagu
Lirik atau syair merupakan teks atau kata-kata pada suatu lagu
(Mohammad Syafig 2003:......). Lirik lagu pada teks lagu Manuk dadali

diatas terdapat perbedaan. Ada yang tertulis
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ada yang tertulis

. Ada satu lagi yang terulis

. Ketiga perbedaan tersebut hendaknya dicarikan
sumber yang lebih terpercaya kebenarannya sehingga tidak salah
dalam pengucapan dan makna lagunya.
Perbedaan-perbedaan notasi diatas hanyalah contoh dari beberapa
lagu yang kita jumpai dalam beberapa sumber informasi. Barangkali
masih ada beberapa lagu dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi
dalam teknis penulisannya, mulai dari tanda birama, notasi,
lirik/syair dan beberapa simbol atau istilah musik yang lain.
Langkah-langkah latihan:
a. Membaca notasi musik.
Dari beeberapa referensi notasi musik yang ditemukan, jika
terdapat perbedaan hendaknya dicarikan sumber informasi yang
terpercaya dan disepakati notasi yang dipilih sehingga terdapat
persamaan interpretasi nada/notasi yang tertulis. Setelah
disepkati barulah kegiatan membaca notasi dapat dimulai pada
setiap kelompok sesuai dengan lagu yang dipilih/ditentukan.
Sebelum membaca notasi perlu perhatikan beberapa hal sebagai
berikut:
1) Menentukan nada dasar
Seringkali kita mendengar ada orang menyanyi dengan jangkauan
nada yang terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga terkesan
merasa kurang nyaman. Hal Ini antara lain disebabkan oleh
penentuan nada dasar yang kurang tepat. Pada dasarnya setiap
orang memiliki jangkauan nada yang bervariasi, ada yang bisa
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mencapai nada tinggi sementara ada juga yang dapat mencapai
nada yang rendah. Pencapaian nada rendah atau tinggi tidak
berhubungan dengan masalah kualitas vokal seseorang. Kita tidak
dapat menyimpulkan bahwa apabila seseorang tidak mampu
menyanyilkan nada-nada tinggi berarti orang tersebut memliki
kualitas suara yang kurang baik atau sebaliknya.

Nada d2 adalah nada yang dapat dijangkau oleh wanita pada
umumnya, sedangkan nada d1 adalah nada yang masih dapat
dijangkau oleh pria pada umumnya. Kita ingat dalam ambitus suara
antara pria dan wanita terdapat selisih satu oktaf. Berdasarkan
pengalaman jika kita menggunakan nada tersebut sebagai nada
tertinggi pada umumnya masih dapat dinyanyikan dengan nyaman.
Jika secara tertulis kita tidak dapat melihat notasi maka kita
dituntut memiliki kemampuan untuk mencari solmisasi dari suatu
lagu. Kemampuan musikal ini perlu dilatih karena sangat penting
bagi kita untuk segera mendeteksi nada tertinggi suatu lagu dan
kita gunakan nada d (d1 untuk pria dan d2 untuk wanita). Misalnya
lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Mz., kita dapat mendeteksi
secara solmisasi bahwa nada tertinggi adalah nada 6 (la). Pada
notasi balok nada 6 (la) ditempatkan pada nada d seperti berikut:

Nada 6 (la) disamakan dengan nada d sehingga jika diurutkan
sebagai berikut:
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•

Nada 6 = d

•

Nada 5 = c

•

Nada 4 = bes
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•

Nada 3 = a

•

Nada 2 = g

•

Nada 1 = f

Dari urutan nada tersebut kita dapat menentukan lagu Indonesia
Pusaka bernada dasar 1=F. Nada dasar tersebut dapat digunakan
sebagai dasar kita menentukan nada dasar dan membuat aransemen.
Untuk lagu yang telah ada notasi angka maka akan lebih mudah
menentukan nada dasarnya dengan cara seperti diatas, yaitu menvcari
nada tertinggi, kemudian nada tertinggi tersebut disamakan dengan
nada D. Untuk lagu Manuk Dadali nada tertinggi adalah nada 2.
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Nada 2 disamakan denngan nada D, maka jika 2=D maka 1=C.
Dengan demikian agar lagu Manuk Dadali dapat dinyanyikan
dengan nyaman dan terjangkau maka nada dasar yang digunakan
adalah 1=C.
2) Tangganada
Sebelum menentukan nada dasar maka sebelum memulai
membaca notasi lagu, ada baiknya berlatih tangganada dengan
wilayah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Misalnya pada
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lagu Manuk Dadali nada paling rendah adalah 7. Marilah kita
perhatikan notasi ini:

3) Membaca notasi
Notasi yang telah disepakati dibaca dengan nada dasar yang tepat
sesuai dengan kemampuan orang yang menyanyikan. Jika terdapat
interval yang jauh perlu mendapat perhatian supaya tetap terjaga
intonasinya. Sering terjadi intonasi yang kurang tepat karena
interval lagu yang jauh dan berganti-ganti naik turun sesuai
tuntutan lagu yang ada.
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4) Membaca syair/lirik
Syair atau lirik lagu memiliki banyak spesifikasi. Untuk lagu-lagu
daerah pelafalan sesuai dengan karakteristik daerah perlu
diperhatikan supaya syair yang dinyanyikan benar-benar sesuai
dengan dialek daerah asal lagu tersebut. Bunyi vokal (a, e, u, e, dan
o) perlu diperhatikan karena akan besar pengaruhnya terhadap
makna dan pengucapan lagu tesebut. Setelah benar artikulasinya
maka langkah berikutnya adalah menyanyikan syair tersebut
sesuai dengan notasi yang terdapat pada repertoar.
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A. Pembahasan Soal-soal
PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada
opsi jawanan!
1. Unisono merupakan salah satu bentuk penyajian musik vokal,
disamping solo, duet, trio, kwartet, vocal group, dan lain-lain.
Makna dari unisono adalah ...
a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh beberapa orang
b. Menyanyikan lagu dengan satu suara oleh beberapa orang
c. Menyanyikan lagu dalam satu suara oleh 1 atau beberapa orang
d. Menyanyikan lagu dalam berbagai nada oleh beberapa orang
2. Wilayah nada yang dapat dijangkau orang pada umumnya untuk
nada tertinggi adalah sekitar nada ‘d’. Jika terdapat notasi lagu
(notasi angka) akan lebih mudah menentukan nada dasarnya
karena tinggal melihat nada tertinggi pada repertoar tersebut. Jika
lagu belum ada notasinya maka kita harus dapat mendeteksi nada
tertinggi. Untuk dapat mendeteksi nada tertinggi maka seseorang
wajib memiliki kemampuan ...
a. interval
b. tanda birama
c. solmisasi
d. nada dasar.

65

3. Jika nada tertinggi suatu lagu adalah nada ‘5’ maka nada dasar yang
tepat digunakan agar semua orang dapat merasa nyaman dalam
menyanyikan lagu tersebut adalah 1= ....
a. E
b. F
c. G
d. A
4. Lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang merupakan lagu yang sangat
terkenal bahkan sampai manca negara. Agar semua orang dapat
merasa nyaman dalam menyanyikan lagu tersebut, maka nada
dasar yang tepat digunakan adalah 1= ....
a. C
b. As
c. G
d. Bes
5. Agar menyanyi unisono dapat menarik perlu dilakukan latihan
tangganada. Berlatih tangganada akan sangat bermanfaat dan erat
kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam hal ...
a. intonasi
b. artikulasi
c. interpretasi
d. ekspresi
6. Untuk dapat menyanyi unisono dengan baik, diperlukan beberapa
hal antara lain menguasai teknik bernyanyi, mampu bekerjasama,
menjaga keseimbangan, tidak menonjolkan kemampuan individu
meskipun kualitas suaranya lebih baik dibandingkan dengan orang
lain. Jika terdapat sumber informasi yang berbeda dalam beberapa
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hal misalnya notasi, irik, dan tanda birama maka hal yang kita
lakukan adalah ...
a. Bermusyawarah untuk mufakat atau dengan mengambil suara
terbanyak.
b. Salah satu memutuskan dengan pertimbangan wilayah nada
yang dapat dijangkau.
c. Mencari sumber informasi yang terpercaya dan dapat diyakini
akan kebenarannya
d. Mencari pencipta lagunya sampai ketemu sehingga ada
kepastian tentang lagu tersebut.
7. Syair/lirik lagu yang dinyanyikan dan diucapkan artikulasinya
harus jelas. Artikulasi artinya kejelasan terhadap apa yang
diucapkan. Jika artikulasinya kurang baik maka akan berakibat
pada ...
a. Makna lagu menjadi berbeda
b. Ketepatan nada yang dinyanyikan
c. Ekspresi lagu yang dinyanyikan
d. Interpretasi lagu yang dinyanyikan
8. Berlatih interval perlu dilakukan sebelum memulai membaca notasi
lagu. Ini merupakan bagian dari teknik yang mendukung agar lagu
yang dinyanyikan dapat sesuai notasi yang tertulis. Interval pada
dasarnya adalah ...
a. Jangkaun nada
b. Jarak nada
c. Ketinggian nada
d. Wilayah nada
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9. Pernafasan ideal yang dianjurkan dalam bernyanyi adalah
pernafasan diafragma, karena ...
a. banyak dilakukan oleh penyanyi untuk menghasilkan kualitas
suara yang baik
b. Pernafasan ini ditopang oleh sekat rongga sehingga dapat
mengatur keluar dan masuknya udara
c. Udara yang masuk semua ditampung oleh sekat rongga
sehingga dapat ditahan keluarnya
d. Sekat rongga badan berfungsi memompa udara yang berguna
bagi pernafasan yang ideal.
10. Frasering merupakan pemenggalan kalimat lagu namun tidak
mengurangi makna kalimat. Jenis lagu yang kurang memperhatikan
fasering adalah lagu-lagu ...
a. Seriosa
b. Wajib
c. Pop
d. Daerah
11. Penyajian lagu secara solo dituntut dapat mengoptimalkan
kemampuan

individu,

antara

lain

dengan

kemampuan

mengembangkan melodi dan ritme. Untuk dapt mengembangkan
melodi dan ritme diperlukan ...
e. apresiasi
f. notasi
g. melodi
h. artikulasi
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B. Mengembangkan Soal HOTS
1. Pernafasan ideal yang dianjurkan dalam bernyanyi adalah
pernafasan diafragma, karena ...
e. banyak dilakukan oleh penyanyi untuk menghasilkan kualitas
suara yang baik
f. Pernafasan ini ditopang oleh sekat rongga sehingga dapat
mengatur keluar dan masuknya udara
g. Udara yang masuk semua ditampung oleh sekat rongga
sehingga dapat ditahan keluarnya
h. Sekat rongga badan berfungsi memompa udara yang berguna
bagi pernafasan yang ideal.
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2. Untuk dapat menyanyi unisono dengan baik, diperlukan beberapa
hal antara lain menguasai teknik bernyanyi, mampu bekerjasama,
menjaga keseimbangan, tidak menonjolkan kemampuan individu
meskipun kualitas suaranya lebih baik dibandingkan dengan orang
lain. Jika terdapat sumber informasi yang berbeda dalam beberapa
hal misalnya notasi, irik, dan tanda birama maka hal yang kita
lakukan adalah ...
e. Bermusyawarah untuk mufakat atau dengan mengambil suara
terbanyak.
f. Salah satu memutuskan dengan pertimbangan wilayah nada
yang dapat dijangkau.
g. Mencari sumber informasi yang terpercaya dan dapat diyakini
akan kebenarannya
h. Mencari pencipta lagunya sampai ketemu sehingga ada
kepastian tentang lagu tersebut.
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Bentuk penyajian musik vokal atau menyanyi dapat berupa solo, duet, trio,
kwartet, vocal group, paduan suara, unisono, dan laini-lain. Unisono adalah
menyanyi bersama dalam 1 jenis suara. Pada unisono semua menyanyikna
nada yang sama, seperti pada waktu upacara bendera menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Khusus untuk menyayi kelompok diperlukan kemampuan
nonteknis seperti kebersamaan, kekompakan, keseimbangan, dan ekspresi
disampnng kemampuan teknis seperti disebutkan diatas. Menyanyi unisono
bukan merupakan hasil aransemen, namun lagu asli yang dinyanyikan
kelompok orang secara bersama-sama.
Pada unisono kemampuan teknik vokal juga tetap diperhatikan supaya setiap
orang yang menyanyikan memiliki interpretasi yang sama, menciptakan
keseimbangan agar suara dari banyak orang dapat berpadu menjadi satu
suara. Untuk dapat menciptakan keterpaduan dan keindahan bersama tetap
diperlukan teknik bernyanyi yang baik dan benar sehingga semua memeiliki
bekal teknik yang sama. Teknik-teknik tersebut dapat dipelajari secara
individu maupun bersama-sama, misalnya pernafasan, pembetukan/produksi
suara, intonasi, artikulasi, frasering, ekspresi, dan lain-lain.
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Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat
menjelaskan dan menerapkan teknik menyanyi unisono. Peserta diklat
juga diharapkan mampu mengajarkan materi ini kepada peserta didik di
satuan pendidikan masing-masing. Untuk mendukung dan memperkaya
pengetahuan tentang teknik menyanyi unisono, peserta diklat juga
diharapkan membaca buku berkaitan dengan materi ini.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa pertanyaan
berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Anda
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang teknik
menyanyi unisono?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Anda merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
terutama dalam hal kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat
orang lain selama aktivitas pembelajaran?
4. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran ini sehingga memerlukan perbaikan?
5. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

pembelajaran teknik bernyanyi unisono?
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menuntaskan

kegiatan

*
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Mata pelajaran seni budaya untuk Sekolah Menengah Pertama terdiri dari
empat aspek, yaitu sen rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Tujuan utama
dari pembelajaran seni budaya ini bukanlah mencetak siswa menjadi seniman,
namun lebih menekankan kepada pengembangan rasa seni dan melatih serta
mengembangkan kreativitas melalui aspek seni yang dipelajari. Aspek-aspek
seni tersebut merupakan media pengembangan rasa dan kreativitas seni.
Melalui seni dapat melatih kepekaan rasa, keharmonisan, kebersamaan, dan
kreativitas. Jika siswa memiliki kepekaan rasa, maka diharapkan siswa akan
peka terhadap kehidupan disekitarnya. Dengan keharmonisan diharapkan
siswa dapat menjalani hidup secara harmonis, baik harmonis dengan Tuhan,
sesama, dan lingkungan alam sekitarnya.
Bentuk rasa seni dan kreativitas dalam musik dapat diimplementasikan
melalui pementasan atau karya musik dalam berbagai jenis. Pada modul ini
akan membahass dan mempelajari tentang menyanyi kelompok dalam dua
suara atau lebih. Untuk tingkat SMP biasanya kelompok tiga suara yang
banyak dijumpai. Untuk dapat menyanyi kelompok dua suara atau lebih
diperlukan beberapa kemampuan teknis. Kemampauan-kemampuan teknis
tersebut dapat menjadi modal untuk melakukan kegiatan menyanyi bersama
sehinga dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan aransemen materi yang
telah ditentukan.
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Semoga modul ini bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya dan
berharap masukan yang dapat menyempurnakan isi modul ini.

Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Memahami dasar
bernyanyi dengan
dua suara atau
lebih secara
berkelompok

VII

Memahami keberagaman suara untuk
mewujudkan keindahan harmoni

KD KETERAMPILAN
4.2

menyanyikan lagu
dengan dua suara
atau lebih dalam
bentuk kelompok
vokal

Menjalankan aspek kehidupan yang beragam VII
untuk dapat bertoleransi
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Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

memahami teknik Mengapresiasi karya orang lain
pengembangan
ornamentasi ritmis
maupun melodis
lagu dalam bentuk
kelompok vokal

IX

KD KETERAMPILAN
4.2

mengembangkan
Menghargai pendapat orang lain
ornamentasi ritmis
maupun melodis
lagu dalam bentuk
kelompok vokal

IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
Kelas VII
Indikator Pendukung
3.3.1 Mengidentifikasi berbagai
macam musik vokal 2 suara
atau lebih

Indikator Pendukung
4.3.1 Menyebutkan berbagai
macam bentuk musik vokal 2
suara atau lebih

Indikator Kunci
3.3.1 Menjelaskan bentuk musik
vokal 2 suara atau lebih

Indikator Kunci
4.3.1 Mendemonstrasikan bentuk
vokal 2 suara atau lebih
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IPK Keterampilan
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3.3.2 Menjelaskan teknik
vokal/bernyanyi secara
berkelompok dalam 2 suara
atau lebih

4.3.2 Mendemonstrasikan teknik
vokal secara berkelompok
dalam 2 suara atau lebih

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.1 Menyimpulkan bentuk vokal
2 suara atau lebih

4.3.1 Melaksanakan sesuai standar
teknik dasar bernyanyi 2
suara atau lebih

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas IX
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi berbagai
pengembangan lagu dalam
bentuk kelompok vokal 2
suara atau lebih

4.3.2 Menyebutkan berbagai
pengembangan lagu dalam
bentuk kelompok vokal 2
suara atau lebih

Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.1 Menjelaskan teknik
pengembangan ornamentasi
ritmis maupun melodis lagu
dalam bentuk kelompok
vokal 2 suara atau lebih

4.3.3 Mendemonstrasikan teknik
pengembangan ornamentasi
ritmis dan melodis lagu
dalam bentuk kelompok
vokal 2 suara atau lebih

3.3.2 Menjelaskan teknik
vokal/bernyanyi satu suara
secara berkelompok dalam 2
suara atau lebih

4.3.4 Mendemonstrasikan teknik
pengembangan ornamentasi
ritmis maupun melodis lagu
dalam bentuk kelompok
vokal 2 suara atau lebih
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Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.2 Menyimpulkan bentuk vokal
2 suara atau lebih

4.3.1
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Melaksanakan sesuai standar
teknik pengembangan ritmis
dan melodis 2 suara atau
lebih
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Menyanyi Kelompok dengan dua suara atau lebih
Membangun kerjasama, integritas, kemandirian dan tanggungjawab melalui
bernyanyi dalam dua suara atau lebih, apakah bisa ?
Perkembangan teknologi dan informasi memudahkan manusia untuk dapat
mengakses segala macam informasi dengan cepat, mudah, dan murah. Melalui
telpon pintar (smart phone) seakan dunia yang sangat luas dan kompleks
dapat berada dalam genggaman tangan kita. Peluang sekaligus tantangan bagi
manusia untuk menggunakan smart phone itu seoptimal mungkin. Berbagai
macam keindahan karya seni juga tidak kalah menariknya untuk disimak pada
kemajuan teknologi pada masa ini.

Gambar 1 Pangeran Charles dan Lady Diana
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=foto+pasangan+raja
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Hampir semua orang di seluruh dunia mengenal foto pasangan pengantin
diatas. Pada tahun 1981 pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana
digambarkan sebagai "pernikahan dongeng" dan ditonton oleh pemirsa
televisi di seluruh dunia dengan 750 juta orang sementara 600,000 penonton
berjejer di jalanan untuk melihat sekilas pasangan tersebut dalam perjalanan
menuju upacara tersebut. (https://id.wikipedia.org/wiki/Diana_Spencer) .
Apa yang menarik dari pasangan tersebut? Jawabannya adalah karena 2 jenis
yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dan keduanya berpenampilan
menarik. Bayangkan jika pernikahan itu adalah pernikahan sejenis, mungkin
tidak dapat seindah gambar diatas.
Jika kita amati gambar diatas, banyak perbedaan yang diunjukkan dalam
penampilan pada saat pernikahannya. Misalnya warna baju yang dipakai
berbeda warna yang cukup kontras yaitu terang dan gelap. Putri Diana
membawa karangan bunga, sedangkan Pangeran Charles menunjukkan
kebesarannya dengan seragam kerajaan. Mengapa meskipun berbeda namun
tetap serasi dan indah dipandang? Apakah jadinya jika warna baju sama,
keduanya sama-sama membawa karangan bunga? Atau bagaimana kesan
orang yang memandang jika Putri Diana memakai seragam seperti Pangeran
Charles? Bisa jadi tidak seindah seperti foto diatas.
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Apakah makna dari ilustrasi diatas? Bahwa perbedaan itu indah, perbedaan
itu serasi, perbedaan itu menyenangkan. Demikian juga di dalam musik,
beberapa bunyi yang berbeda, jika dipadukan akan terasa indah, harmonis,
dan menyenangkan. Tentu tidak asal dipadukan tetapi ada panduan yang
menuntun kita agar bunyi yang berbeda itu dapat disatukan menjadi paduan
yang harmonis.

Gambar 2 pementasan vocal group
Sumber: https://www.google.co.id/search?safe=strict&tbm=isch&q=vocal+group+smp
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Foto pementasan musik (vocal group) juga berpakaian berbeda namun
tetap serasi, ada yng duduk dan sementara yang lain berdiri namun
tetap indah. Jika semua penampil tersebut duduk atau semua berdiri
kelihatan kurang indah dan serasi.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Bernyanyi bersama dengan orang lain dalam bentuk dua suara atau lebih
tentulah berbeda dengan bermain secara solo atau tunggal. Bernyanyi
secara solo memerlukan kemampuan individu yang dapat diekspresikan
secara spontanitas, namun dalam bernyanyi secara bersama lebih
memerlukan kekompakan dengan tidak mengesampingkan kemampuan
masing-masing individu. Selain itu diperlukan komunikasi, kerjasama,
keseimbangan, toleransi, tidak menonjolkan kemampuan individu
merupakan aspek-aspek yang akan dapat menjadi pengalaman pribadi
siswa. Sama halnya seperti sebuah bangunan, masing-masing komponen
hendaknya saling mendukung satu dengan yang lain sehingga menjadi
bangunan yang kokoh kuat dan indah dipandang.
Aktivitas pembelajaran berikut ini memberikan pemahaman dan
keterampilan tentang bernyanyi secara solo dalam dua suara atau lebih
bagi siswa dengan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL).

Aktivitas 1. Menjawab Pertanyaan mendasar tentang Menyanyi
kelompok dalam dua suara atau lebih (Essential Question)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru memberikan pernyataan tentang menyanyi kelompok dalam
dua suara atau lebih yang berhasil baik dan memberikan beberapa
pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa yang dimaksud dengan menyanyi kelompok dalam dua
suara atau lebih?
b. Faktor apa saja yang menentukan agar menyanyi secara
kelompok dalam dua suara atau lebih dapat menjadi sebuah
pertunjukan yang menarik?
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c. Manfaat apa yang dapat diperoleh sisiwa dalam kegiatan
menyanyi secara kelompok dalam dua suara atau lebih?
2. Siswa dibagi dalam 3 atau 4 lima kelompok sesuai dengan jumlah
siswa, masing-masing kelompok kurang lebih 8 orang. Setelah
dibentuk ketua kelompok kemudian mengerjakan tugas-tugas
sebagai berikut:
a. Mencari sumber informasi terkiat materi dari internet
b. Membaca buku / literatur tentang menyanyi kelompok dua
suara atau lebih
c. Membaca bahan bacaan lain yang sesuai
d. Mengerjakan LK1.

Aktivitas 2. Mendesain Perencanaan Project (Design a Plan for the
Project)
Waktu: 2 JP (@ 45 menit)
1. Guru bersama siswa merencanakan project latihan menyanyi
kelompok dalam dua suara atau lebih. Untuk dapat memahami lebih
dalam tentang menyanyi kelompok dua suara atau lebih dengan
membuat LK 2a dengan tujuan agar dapat:
a. Merencakan membuat kelompok untuk menyanyi secara
menyanyi kelompok dua suara atau lebih
b. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing
kelompok menentukan lagu yang akan dinyanyikan,
diusahakan tidak ada lagu yang sama antar kelompok agar
lebih memperkatya referensi lagu bagi siswa.
c. Masing-masing kelompok akan menentukan notasi lagu yang
akan dinyanyikan supaya terdapat persamaan persepsi.
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d. Merencanakan teknis penggunaan iringan atau dinyanyikan
secara acapella.
e. Merencanakan repertoar untuk menyanyi kelompok dalam dua
suara aatau lebih, atau dapat juga mengambil dari repertoar
yang telah tersedia dari beberapa sumber informasi.
2. Untuk pelaksanaan monitoring, guru membuat:
a. Rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi dua suara atau lebih menggunakan LK no 2b Lembar
kerja penilaian menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih.
b. Rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan.... LK
no 2c
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Aktivitas 3. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan menyanyi
kelompok dalam dua suara atau lebih (Create a Schedule)
Waktu 45 menit
Guru bersama siswa membuat Time line latihan menyanyi kelompok dalam
dua suara atau lebih
Time line keseluruhan latihan menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
sampai dengan deadline menggunakan form LK no 3 yang memuat jadwal
latihan menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
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Aktivitas 4. Memonitor peserta didik dalam melaksanakan proyek
latihan kelompok dalam dua suara atau lebih (Monitor the Students and
the Progress of the Project)
Waktu 8 JP (8 x 45 menit)
1. Guru melaksanakan kegiatan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan proyek menyanyi
kelompok dalam dua suara atau lebih
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi kelompok dua suara atau lebih, menggunakan form rubrik
penilaian produk LK 4 (produk LK2b)
2. Siswa:
Melakukan latihan menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih dengan
repertoar yang sudah dipilih masing-masing kelompok dengan langkahlangkah sebagai berikut:
a. Seluruh siswa mejadi satu berkumpul sesuai dengan kelompokya
b. Mulai berlatih dalam kelompok masing-masing untuk latihan
membaca notasi agar terjadi kesamaan interpretasi notasi
c. Setelah

membaca

notasi

dengan

benar

kemudian

berlatih

menyanyikan liriknya dengan artikulasi yang jelas sesuai dengan
notasi musiknya.
d. Setelah notasi dan liriknya sesuai dengan repertoar, berlatih dengan
iringan bagi kelompok yang menggunakn iringan musik
3. Guru:
a. Melaksanakan pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan
proyek menyanyi kelompok dua suara atau lebih.
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b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi kelomok dua suara atau lebih menggunakan produk LK 2c

Aktivitas 5. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Guru melakukan penilaian dengan cara:
1. Melakukan pengukuran ketercapaian proyek (hasil latihan siswa)
menggunakan lembar penilaian LK no 5
2. Mengevaluasi kemajuan siswa
3. Memberi umpan balik tentang pemahaman menyanyi kelompok dua
suara atau lebih
4.
Siswa Melakukan:
Menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih sebagai hasil akhir proses
latihan untuk dievaluasi guru

Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)

a. Siswa melakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek latihan
menyanyi kelompok dua suara atau lebih. Form LK 6b
b. Guru dan siswa berdiskusi untuk memperbaiki kinerja melakukan
projek latihan menyanyi kelompok dua suara atau lebih, dan
c. Menemukan jawaban pertanyaan pada tahap pertama.
LK 6c
Hasil Diskusi Guru dan Siswa
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1
Judul: Pengertian Menyanyi dua suara atau lebih
Tujuan: Memahami konsep menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Carilah referensi sebanyak-banyaknya mengenai menyanyi kelompok dalam
dua suara atau lebih kemudian diskusikan dalam kelompok tentang
pengertian menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih.

Form kegiatan
Hasil Diskusi kelompok tentang menyanyi dua suara atau
lebih
1.

Pengertian menyanyi kelompok dua suara atau lebih
adalah .....

2.

Perbedaan dengan menyanyi solo dan kelompok adalah
........

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam menyanyi

kelompok dua suara atau lebih adalah .............
4. Faktor-faktor

yang

perlu

diperhatikan

dalam

pengembangan melodi dan ritme dalam menyanyi
kemlompok dua suara atau lebih adalah ....
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Lembar Kerja 2
Lembar Kerja 2a. (Untuk peserta didik)
Judul: Pembagian kelompok
Tujuan: membagi siswa dalam kelompok untuk menentukan lagu yang akan
dipilih
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
1. Siswa dibagai menjadi beberapa kelompok, masing-masing sekitar 8
orang.
2. Mencari repertoar yang akan dinyanyikan secara kelompok dua suara
atau lebih, bisa mengambil dari bahan bacaan atau sumber lain.
3. Menentukan lagu untuk menyanyi kelompok dua suara atau lebih, bisa
mengambil dari bahan bacaan atau sumber yang lain.
LK 2. Pembagian kelompok
No

Nama kelompok
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Judul lagu

Notasi

Pengiring
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Judul: Rubrik penilaian
Tujuan: membuat rubrik untuk penilaian menyanyi kelompok dalam dua
suara atau lebih
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja
1. Buatlah kolom rubrik
2. Tentukan kriteria penilaian
3. Tentukan aspek yang dinilai dan skornya
4. Lengkapi seluruh kolom pada rubrik
Rubrik penilaian menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih (contoh bisa
dikembangkan)
Latihan ke....
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Intonasi

tepat

kurang
tepat

Tidak
tepat

Tidak
sesuai

2

Artikulasi

Sangat
jelas

jelas

Kurang
jelas

Tidak
jelas

3

balancing

4

kekompakan

Nilai

LK 2c. Rubrik Penilaian menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
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(untuk guru)
Judul

: Membuat Rubrik penilaian

Tujuan

: Menyiapkan instrumen penilaian

Identitas

: Seni Budaya kelas VII

Petunjuk Kerja:
1. Buatlah kolom rubrik
2. Tentukan kriteria penilaian
3. Tentukan aspek yang dinilai dan skornya
4. Lengkapi seluruh kolom pada rubrik
Rubrik penilaian menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih (contoh bisa
dikembangkan)
Latihan ke...
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Intonasi

tepat

kurang
tepat

Tidak
tepat

Tidak
sesuai

2

Artikulasi

Sangat
jelas

jelas

Kurang
jelas

Tidak
jelas

3

balancing

4

kekompakan
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Nilai
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Lembar Kerja 3
Judul: membuat Time Line Project
Tujuan: Membuat jadwal terinci project latihan menyanyi kelompok dalam
dua suara atau lebih mulai dari perencanaan, latihan membaca notasi dalam
beberapa suara dan menyanyikan lirik lagu.
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Buat tabel time line yang memuat:
1.

Perencanaan,

2.

Latihan membaca notasi

3.

Latihan menyanyikan lirik lagu.
Contoh(bisa dikembangkan)

No

Kegiatan

1

Perencanaan

2

Latihan
membaca
notasi
beberapa
suara

3

Latihan
menyanyikan
lirik lagu

Minggu ke/ waktu
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Lembar kerja 4
Judul : Bimbingan dan pantauan aktivitas siswa latihan menyanyi kelompok
dalam dua suara atau lebih
Tujuan: memantau latihan siswa dan memberikan bimbingan teknis
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Lembar Pemantauan dan bimbingan latihan menyanyi kelompok dalam dua
suara atau lebih
Latihan ke....
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

Nilai

Catatan

1

Intonas
i

tepat

kurang
tepat

Tidak
tepat

Tidak
sesuai

Into
nasi

tepat

2

Artikul
asi

Sangat jelas

jelas

Kurang
jelas

Tidak
jelas

Arti
kula
si

Sangat
jelas

3

balanci
ng

4

kekomp
akan
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Lembar kerja 5
Judul: Progres Ketercapaian siswa
Tujuan: Mengumpulkan data untuk merangkum hasil latihan secara
keseluruhan
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
Progres ketercapaian siswa
Latihan ke

Catatan

I
II
III
IV

Lembar Kerja 6
LK 6a
Judul: Refleksi siswa
Tujuan : Mengetahui pengalaman menyelesaikan proyek
Refleksi siswa
1.

Pengalaman individu menyanyi kelompok dua suatra atau lebih:

2.

Pengalaman individu dalam mengembangankan melodi dan ritme :

3.

Manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan ini:
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LK 6b Refleksi guru
1. Pengamatan terhadap individu menyanyi kelompok dus
suara atau lebih:
2. Pengamatan dalam pengembangan melodi dan ritme:

3. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan menyanyi
kelompok dua suara atau lebih:

LK 6c
Judul: Hasil diskusi guru dan siswa
Tujuan :
1. memperbaiki kinerja proyek berikutnya.
2. Menjawab pertanyaan tahap pertama
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1. Rekomendasi Perbaikan proyek berikutnya:

2. Jawaban dari pertanyaan tahap 1:
a. Jelaskan pengertian menyanyi kelompok dua suara
atau lebih!
............
b. Apa perbedaan denga menyanyi solo dan kelompok?
c. Bagaimana metode latihan meyanyi kelompok yang
baik ?
...........
d. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhaikan dalam
menyanyi kelompok?
.......................
e. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan melodi dan ritme?
.................................
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C. Bahan Bacaan

Pengertian menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
Bentuk-bentuk penyanyian musik vokal/menyanyi misalnya menyanyi
tunggal/solo, duet, trio, kawartet, vocal group, paduan suara, dan unisono.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online menyanyi adalah mengeluarkan
suara bernada; berlagu (dengan lirik atau tidak). Menyanyi pada dasarnya
adalah mengungkapkan perasaan melalui nada-nada yang telah dikomposisi
oleh pencipta/komposernya. Pada dasrnya bentuk kegiatan menyanyi ada
dua, yaitu menyanyitunggal/solo dan menyanyi kelompok. Dalam menyanyi
kelompok ada duet, trio, kwartet, vocal group, paduan suara, unisono, dan lainlain.
Menyanyi kelompok dua suara atau lebih yang dimaksudkan tentulah bukan
unisono, karena unisono adalah menyanyi kelompok dengan satu suara.
Dengan demikian menyanyi kelompok dua suara atau lebih dapat berupa duet,
trio, kwartet, vocal group, paduan suara, dan lain-lain. Untuk dapat menyanyi
kelompok dalam dua suara atau lebih dengan baik perlu dilakukan
interpretasi yang sama terhadap notasi lagu tersebut. Lagu dalam dua suara
atau lebih biasanya merupakan lagu hasil aransemen. Aransemen adalah
gubahan lagu untuk permainan bersama baik vokal mauoun instrumental
(Pono Banoe 2003: 31). Lagu yang dibuat aransemen biasanya dinyanyikan
secara kelompok kecil atau besar dalam bentuk vocal group atau paduan
suara. Meskipun demikian untuk duet, trio dan kwartet juga bisa dibuat dalam
bentuk aransemen.
Menyanyi kelompok dua suara atau lebih selain memerlukan kemampuan
teknis vokal juga beberapa kemampuan non teknis lain. Kemampuan teknis
musik dalam hal ini adalah rasa musikalitas, terdiri dari kemampuan
bernyanyi dengan intonasi dan benar didukung teknik produksi suara yang
baik. Disamping itu juga mampu menyanyi dengan artikulasi yang benar.
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Sedangkan kemamapuan non teknis musik misalnya kerjasama, kekompakan,
keseimbangan, dan lain-lain.
Membuat aransemen untuk paduan suara baik sejenis maupun campuran
pada dasarnya adalah membuat lagu baru. Maksudnya membuat lagu baru
tersebut bahwa notasi baru yang kita buat untuk suara dua maupun suara tiga
harus berupa melodi yang indah untuk dinyanyikan, bukan sekedar pelengkap
harmonisasi. Melodi pokok biasanya sebagai suara satu sehingga kita
membuat melodi untuk suara dua dan suara tiga. Namun pada
perkembangannya suara satu tidak selalu sebagai melodi pokok, bisa jadi
suara dua bahkan suara tiga sebagai melodi pokok.
Aransemen untuk vokal dua suara dan tiga suara sebenarnya tidak ada teori
tesendiri atau teori khusus yang membahas hal tersebut seperti penggarapan
aransemen vokal untuk paduan suara lengkap dalam format SATB (Sopran,
Alto, Tenor, Bass). Dalam hal penulisan notasi pun tidak diatur seperti pada
enulisan aransemen untuk SATB. Namun yang perlu diperhatikan adalah
harmonisasi sebagai pertimbangan vertikal dan pertimbangan horisontal
sebagi melodi yang melodis jija dinyanyikan. Dengan demiian meskipun
melodi tersebut bukan melodi pokok/utama namun tetap indah dan melodis.
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Lagu Tanah Air diatas merupakan contoh lagu yang telah diaransemen untuk
dua suara. Pada umumnya pada suatu aransemen, melodi pokok/utama
diletakkan pada suara satu atau notasi paling atas untuk setiap barisnya. Jika
melodi diletakkan pada suara dua atau selain suara satu maka diberikan tanda
cf (cantus firmus) artinya melodi pokok. Maksud dituliskan cf tersebut untuk
mengetahui bahwa pada melodi utama tersebut pada waktu menyanyikan
hendaknya lebih terdengar kuat suaranya supaya terkesan jelas lagu aslinya.
Jika tidak ada tanda cf berarti melodi pokok ada pada suara satu.
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Untuk dapat menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih dengan baik
perlu dilakukan interpretasi yang sama terhadap notasi lagu tersebut. Lagu
dalam dua suara atau lebih biasanya merupakan lagu hasil aransemen.
Aransemen adalah gubahan lagu untuk permainan bersama baik vokal
mauoun instrumental (Pono Banoe 2003: 31). Lagu yang dibuat aransemen
biasanya dinyanyikan secara kelompok kecil atau besar dalam bentuk vocal
group dan paduan suara. Meskipun demikian untuk duet, trio dan kwartet juga
bisa dibuat dalam bentuk aransemen.
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Aransemen lagu tiga suara (Lancang Kuning) diatas merupakan salah satu
contoh aransemen sederhana. Aransemen tersebut bisa dikembangkan sesuai
dengan kemampuan orang yang akan menyanyikan. Aransemen yang baik
adalah aransemen yang sesui dengan kemampuan penggunanya. Jika terdapat
berbagai jenis aransemen hendaknya kita pilih aransemen yang representatif
dengan tingkat kemampuan orang yang akan menyanyikan.
Pada contoh aransemen Lancang Kuning diatas, terdapat perpindahan melodi
utama/pokok dari suara satu, suara dua, dan suara tiga. Penulisan cf (cantus
firmus) wajib diberikan agar melodi pokok tidak tertutup oleh melodi
pengiring hasil aransemen. Dengan demikian pada jenis suara yang diberikan
tanda tersebut hendaknya menyanyikannya lebih kuat daripada jenis sura
yang lain. Pada pementasan musik vokal dalam beberapa suara memang
diperlukan kecermatan oleh seluruh pendukungnya. Masing-masing jenis
suara hendaknya memahami posisinya sebagai melodi pokok atau pengiring.
Masing masing jenis suara yang sama hendaknya juga memahami
keseimbangan pada jenis suaranya, disamping keseimbangan dengan jenis
suara yang lain. Inilah yang disebut dengan kompleksitas pada pementasan
bernyanyi dua suara atau lebih.

Metode latihan menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
Menyanyi kelompok dua suara atau lebih pada dasarnya diperlukan
kemampuan teknis bernyanyi yang sama dengan menyanyi dalam bentuk lain
termasuk

menyanyi

tunggal/solo.

Teknik

pernafasan,

teknik

pembentukan/produksi suara, tekik artikulasi, intonasi, frasering, ekspresi
dan lain-lain tetap menjadi modal dasar dalam menyanyi kelompok ini.
Langkah-langkah dalam bernyanyi juga sama yaitu:
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1. Membaca notasi
Sebelum membaca notasi musik dalam suatu aransemen terlebih dahulu
dikondisikan dengan melakukan pemanasan. Tujuan pemansan ini adalah
menyiapkan dan mengkondisikan semua organ tubuh pembentuk suara
agar siap melaksanakan fungsinya masing-masing dengan optimal.
Pemanasan dapat berupa menyanyikan tangganada, trisuara, atau lagu-lagu
pendek.
Contoh tangga nada:
• Tangga nada mayor naik dalam satu oktaf

• Tangga nada mayor dimulai dari nada tertinggi

• Tangga nada mayor naik dan turun
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• Latihan vokal “a”

• Latihan vokal “e”

• Latihan vokal “u”
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• Latihan vokal “i”

• Latihan vokal “o”

• Latihan untuk vokal “a”

• Latihan untuk vokal “e”

• Latihan untuk vokal “u”

• Latihan untuk vokal “i”
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• Latihan untuk vokal “o”

Latihan ini dinyanyikan dalam berbagai nada dasar sesuai dengan
kemampuan orang yang berlatih. Berlatih tangga nada dan interval
penting untuk menjaga agar intonasi tetap pada ketinggian yang benar
sehingga nada yang dihasilkan tidak sumbang. Sering dijumpai
interval-interval yang sulit pada suatu lagu maka dari itu latihan
interval penting sekali untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Setelah melakukan pemanasan secukupnya, maka dibagi dalam jumlah
suara. Misalnya aransemen dua suara, maka dibagi dua kelompok.
Apabila aransemen tiga suara dibagi tiga kelompok. Diusahakan antar
kelompok tidak berdekatan sehingga dapat berkonsentrasi berlatih
notasi sesuai kelompoknya. Setelah semua kelompok lancar dalam
membaca not kemudian digabung menjadi satu.
2.

Menyanyikan lirik lagu
Lirik atau syair merupakan teks atau kata-kata pada suatu lagu
(Mohammad Syafig 2003: 104). Dalam musik populer, lirik memegang
peranan yang penting pada suatu lagu. Pada lagu populer sering
dijumpai interval-interval yang melebihi satu oktaf namun karena
tertutup oleh syair sehingga kita tidak merasa bahwa notasi tersebut
jika dinyanyikan secara interval terasa sulit.

113

Bagian lagu ‘Cinta Ini Membunuhku’ (D’Masive) diatas terdapat
interval yang cukup sulit jika dinyanyikan secara notasi (pada syair
‘sikap’).
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A. Pembahasan Soal-soal
PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada
opsi jawanan!
1. Menyanyi kelompok merupakan sajian musik vokal yang
menunutut

kekompakan,

kebersamaan,

dan

keseimbangan.

Kemampuan individu dalam menyanyi kelompok sebaiknya ...
a. Ditonjolkan karena merupakan modal dasar dalam bernyanyi
b. Dikurangi supaya menjaga keharmonisan kelompok
c. Tidak ditonjolkan untuk menjaga keharmonisan kelompok
d. Disembunyikan supaya tidak ada siuara yang menonjol
2. Selain kemampuan nonteknis musik, kemampuan teknis bernyanyi
tetap harus dikuasai oleh orang ydalam menyanyi kelompok.
Kemampuan teknis tersebut misalnya teknik pernafasan, teknik
pembentukan suara, artikulasi, intonasi, frasering, ekspresi, dan
lain-lain. Untuk menjaga agar kalimat lagu tetap bermakna maka
diperlukan teknik ...
a. frasering
b. artikulasi
c. intonasi
d. ekspresi
3. Melodi lagu pada suatu aransemen tdak selalu berada pada suara
satu, kadang-kadang pada suara dua, suara tidga, dan seterusnya.
Jika melodi pokok berada pada suara dua, tiga, dan seterusnya maka
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diberi tanda ‘cf’ atau cantus firmus. Maksud dari tanda tesebut
adalah ...
a. Sebagai tanda hias/ornamentasi repertoar
b. Untuk mengetahui posisi melodi pokok
c. Sebagai tanda agar melodinya diperhalus
d. Untuk mengetahui bagian lagu yang penting
4. Aransemen lagu dua suara atau lebih yang akan dinyanyikan secara
kelompok jika melodi pokok berada pada suara satu, suara dua atau
lebih hendaknya dinaynyikan secara ...
a. Lembut supaya tidak mengganggu melodi pokok
b. Keras suaya lebih jelas hasil keindahan aransemen
c. Seimbang dengan tidak menutupi melodi pokok
d. Bebas sesuai potensi masing-masing individu
5. Tekik latihan menyanyi bertujuan untuk mendapatkan kualitas
suara yang baik. Selain kualitas suara yang yang baik juga
diperlukan kejelasan akan kata-kata yang diucapkan, biasa disebut
...
a. intonasi
b. interpretasif
c. artikulasi
d. ekspresi
6. Pada musik klasik banyak karya intrumentalia, sedangkan pada
musik populer faktor sangat mendukung keberhasilan suatu karya
lagu/musik adalah ...
a. judul
b. syair
c. penyanyi
d. komponis
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B. Mengembangkan Soal HOTS
1. Menyanyi kelompok merupakan sajian musik vokal yang
menunutut

kekompakan,

kebersamaan,

dan

keseimbangan.

Kemampuan individu dalam menyanyi kelompok sebaiknya ...
a. Ditonjolkan karena merupakan modal dasar dalam bernyanyi
b. Dikurangi supaya menjaga keharmonisan kelompok
c. Tidak ditonjolkan untuk menjaga keharmonisan kelompok
d. Disembunyikan supaya tidak ada siuara yang menonjol
2. Aransemen lagu dua suara atau lebih yang akan dinyanyikan secara
kelompok jika melodi pokok berada pada suara satu, suara dua atau
lebih hendaknya dinaynyikan secara ...
a. Lembut supaya tidak mengganggu melodi pokok
b. Keras suaya lebih jelas hasil keindahan aransemen
c. Seimbang dengan tidak menutupi melodi pokok
d. Bebas sesuai potensi masing-masing individu
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Menyanyi pada dasarnya adalah mengungjapkan perasaan melalui nada-nada.
Menyanyi bukan sekedar membaca nada-nada yang terdapat pada repertoar,
namun lebih pada ungkapan ekspresi. Agar menyanyi dapat dinikmati oleh
orang yang mendengarkan maka diperlukan kemampuan teknis . kemampuan
tersebut adalah pernafasan, pembentukan suara, artikuasi, intonasi, frasering,
ekspresi, dan lain-lain. Teknik-teknik tersebut dapat dipelajari dengan mudah
dan terstruktur. Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu ketekunan dan
keseriusan.
Bentuk penyajian musik vokal atau menyanyi dapat berupa solo, duet, trio,
kwartet, vocal group, paduan suara, dan laini-lain. Khusus untuk menyayi
kelompok

diperlukan

kemampuan

nonteknis

seperti

kebersamaan,

kekompakan, kesembangan, dan ekspresi disampnng kemampuan teknis
seperti disebutkan diatas. Menyanyi kelompok dalam dua suara atau lebih
adalah menyanyikan hasil aransemen. Aransemen yang baik adalah
aransemen yang dapat dinyanyikan dengan mudah namun menghasilkan
suara yang indah. Aransemen yang baik aadalah aransemen yang sesuai
dengan kemampuan kelompok orang yang akan menyanyikan.
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Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat
menjelaskan dan menerapkan teknik menyanyi kelompok dua suara atau
lebih. Peserta diklat juga diharapkan mampu mengajarkan materi ini
kepada peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Untuk
mendukung dan memperkaya pengetahuan tentang teknik menyanyi dua
kelompok atau lebih, peserta diklat juga diharapkan membaca buku
berkaitan dengan materi ini.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa pertanyaan
berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Anda
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang teknik
bernyanyi kelompok dua suara atau lebih?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Anda merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
terutama dalam hal kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat
orang lain selama aktivitas pembelajaran?
4. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran ini sehingga memerlukan perbaikan?
5. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

kegiatan

pembelajaran teknik bernyanyi kelompok dua suara atau lebih?
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Lagu daerah pada dekade ini seolah kurang mendapat perhatian, khususnya
pada anak-anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA . Lagu daerah yang saat ini
populer di masyarakat populasinya hanya sedikit. Hal ini sudah dirasakan oleh
pemerintah maupun para pemerhati lagu-lagu daerah.
Pemerintah telah banyak mengucurkan dana untuk pelestarian dan
pengembangan lagu-lagu daerah melalui lemba-lembaga formal seperti
instansi Sejarah dan Nilai Tradisi, Taman Budaya, SMK Seni Musik Tradisi
Daerah dan sebagainya. Jalur lembaga-lembaga non formal juga menjadi
pelestari dan pengembang seperti sanggar-sanggar seni musik daerah,
komunitas seni, yayasan atau fondation yang tertarik pada keberadaan lagulagu daerah.
Di jalur pendidikan, lagu daerah juga dimasukkan kedalam kurikulum 2013
pada Mapel Musik di tingkat SMP. Hal ini dimaksudkan agar siswa-siswi SMP
juga mengenal dan mencintai lagu-lagu daerah yang hidup dan berkembang di
wilayah budayanya. Akan terasa aneh apabila seseorang tidak mengenal lagu
daerahnya sendiri.
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Modul ini membahas tentang lagu-lagu daerah yang berada di wilayah
Nusantara, namun karena lagu daerah memiliki ragam dan gaya yang sangat
banyak maka materi-materi praktik yang disampaikan hanyalah bersifat
sampel. Penulis berharap peserta diklat mengembangkan sesuai dengan etnik
atau daerahnya masing-masing.
Semoga modul ini bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya dan
berharap masukan yang dapat menyempurnakan isi modul ini.

Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.1 Memahami teknik dan gaya
menyanyi lagu-lagu daerah

Menjelaskan teknik dan
gaya menyanyi lagu-lagu
daerah

VIII

3.2 Memahami teknik dan gaya
lagu daerah dengan dua suara
atau lebih secara berkelompok

Menjelaskan teknik dan
gaya lagu daerah dengan
dua suara atau lebih secara
berkelompok

VIII

Menyanyikan lagu-lagu
daerah

VIII

Menyanyikan lagu daerah
dengan dua suara.

VIII

KD KETERAMPILAN
4.1 Menyanyikan lagu-lagu daerah
yang sesuai dengan teknik dan
gayanya sesuai dialektika atau
intonasi kedaerahan
4.2 Menyanyikan lagu-lagu daerah
dengan dua suara atau lebih
secara berkelompok

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

Indikator Pendukung
3.1.1 Menjelaskan hakikat lagu
daerah

Indikator Pendukung
4.3.1 Mempresentasikan hakikat lagu
daerah
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Indikator Kunci
3.1.2 Menjelaskan teknik
menyanyikan lagu daerah
3.2.1 Menjelaskan teknik
menyanyikan lagu daerah
dengan dua suara
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Indikator Kunci
4.1.2 Menyanyikan lagu daerah
dengan satu suara
4.2.2 Menyanyikan lagu daerah
dengan dua suara.

Unit Pembelajaran
Lagu Daerah

A. Menyanyikan Lagu Daerah
Menyanyi

merupakan

salah

satu

daya

ekspresi

manusia

untuk

mengungkapkan ‘sesuatu’ yang dirasakan. Rasa kesedihan, kegembiraan,
kekaguman, kegalauan, kelucuan, sindiran sosial dan apapun yang dirasakan
dapat ditumpahkan dalam sebuah lagu dan kemudian dinyanyikan. Nyanyian
seolah-olah menjadi curahan hati bagi para seniman, penyanyi maupun
penikmat lagu.
Dulu ketika kita masih kecil, kita didendangkan oleh ibu supaya hati menjadi
tenteram dan akhirnya tertidur pulas. Lantunan lagu daerah seolah membawa
pada kesejukan dan kehangatan yang terpancar dari hati sang ibu kepada
anaknya. Pada saat seperti ini terjadi sebuah komunikasi non verbal antara
sang ibu dengan anak. Lagu daerah yang biasa dinyanyikan biasanya memiliki
nuansa syahdu, tenang, dan mengalir. Kemudian syair yang digunakan pada
lagu biasanya menceritakan rasa sayang ibu kepada anak, rasa syukur kepada
Tuhan, memuji kecantikan/ketampanan anak dan sebagainya.
Lagu daerah sangat akrab dengan ritme kehidupan manusia. Sebagai contoh,
pada jaman dahulu pak tani ketika membajak sawah selalu sambil berdendang
lagu-lagu daerah seolah-olah menghibur kepada kerbau maupun sapi yang
digunakan sebagai penarik bajaknya. Lantunan lagu daearah digunakan untuk
memberikan semangat kerbau atau sapi yang diajaknya bekerja.
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Gambar 1 Gambar petani di sawah
Sumber: http://mesin-pertanian.com/tips-trik/cara-membajak-sawah

Pada upacara-upacara atau ritual lagu daerah juga digunakan sebagai salah
satu property kelengkapan upacara. Apabila lagu daerah tidak disajikan maka
upacara tersebut dinyatakan belum sah. Misalnya, upacara peringatan 35 hari
(selapanan: Jawa) kelahiran bayi. Pada jaman dahulu selalu dilantunkan
tembang-tembang macapat yang menceritakan tentang nasehat dan kebajikan
menjadi seorang manusia.

B. Menyanyikan Lagu Daerah dengan Dua Suara
Lagu-lagu daerah yang tersebar di seluruh Nusantara ternyata dapat
dinyanyikan secara tunggal maupun kelompok. Pengertian tunggal ini tidak
hanya semata-mata

dinyanyikan secara sendirian, tetapi juga bermakna

bahwa pada musik daerah memang secara sengaja menciptakan lagu-lagu
yang khusus untuk dinyanyikan secara tunggal atau sendiri. Misal pada
budaya Sunda, Jawa, Jawa Timur, dan Bali. Keempat etnis tersebut mengenal
jenis lagu daerah yang disiapkan untuk dinyanyikan secara mandiri yang
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Unit Pembelajaran
Lagu Daerah

disebut tembang ‘Macapat’. Tentu saja lagu khusus untuk tunggal tidak hanya
Macapat saja , misalnya kalau di Jawa ada Sekar tengahan, Sekar Ageng,
Sindenan dan sebagainya.

Gambar 2 macapat
Sumber: https://www.tembi.net/2016/12/31/macapat-malam-rabo-pon-ke-152

Selain dinyayikan secara tunggal atau perseorangan, lagu daerah sering juga
dinyanyikan secara berkelompok. Pada budaya musik tradisi Jawa terdapat
sajian lagu daerah secara berkemlompok yang biasa disebut dengan istilah
Panembromo. Panembromo disajikan bersama diiringi oleh karawitan Jawa
yang dinyanyikan secara serempak. Kelompok dapat terdiri dari wanita saja,
pria saja maupun campuran. Pada gaya tradisi daerah, sajian penembromo
buasanya melagukan secara satu suara/unisono atau secara dua suara.
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Gambar 3 Panembromo
Sumber: koleksi pribadi
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A. Aktivitas Pembelajaran
Menyanyikan lagu daerah memilki keunikan pembelajaran tersendiri.
Selain mempelajari tentang hakikat lagu tetapi sekaligus dapat digunakan
sebagai media untuk mendorong peserta didik untuk menumbuhkan
kecintaannya tehadap seni suara atau lagu daerahnya masing-masing.
Masing-masing budaya musikal memiliki cara sendiri-sendiri dalam
menyajikan lagu daerah. Untuk itu pembelajaran lagu daerah harus
menggunakan pendekatan gaya dimana lagu daerah tersebut diciptakan,
tumbuh dan berkembang.
Aktivitas

pembelajaran

yang

disampaikan

merupakan

aktivitas

pembelajaran yang bersifat general, yang artinya aktivitas pembelajaran
tersebut dapat disesuaikan dengan karakter budaya musikal masingmasing daerah. Misalnya latihan pendiksian yang benar sesuai dengan
daerah masing-masing dan sebagainya.
Aktivitas berikut ini memberikan pemahaman dan keterampilan tentang
menyanyikan lagu daerah dan menyanyikan lagu daerah secara dua suara
bagi siswa dengan model pembelajaran Project Based Learning.

Aktivitas 1. Menjawab Pertanyaan mendasar tentang Lagu Daerah
(Essential Question)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru memberikan pernyataan tentang lagu daerah dan
memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa yang dimaksud dengan lagu daerah?
b. Apakah ciri-ciri lagu daerah?
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c. Manfaat apa yang dapat diperoleh sisiwa dalam kegiatan
menyanyi lagu daerah?
2. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 lima kelompok sesuai dengan jumlah
siswa, masing-masing kelompok kurang lebih 5 orang. Setelah
dibentuk ketua kelompok kemudian mengerjakan tugas-tugas
sebagai berikut:
a. Mencari sumber informasi terkiat materi dari internet
b. Membaca buku / literatur tentang lagu daerah
c. Membaca bahan bacaan lain yang sesuai
d. Mengerjakan LK1.

Aktivitas 2. Mendesain Perencanaan Project (Design a Plan for the
Project)
Waktu: 2 JP (@ 45 menit)
1. Guru bersama siswa merencanakan project latihan menyanyi lagu
daerah dengan materi dua buah lagu. Satu lagu satu suara (unisono)
dan satu lagu dua suara. Untuk dapat memahami lebih dalam
tentang lagu daerah dengan membuat LK 2a dengan tujuan agar
dapat:
a. Merencakan membuat kelompok untuk menyanyi secara
unisono
b. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing
kelompok menentukan lagu yang akan dinyanyikan, diusahakan
tidak ada lagu yang sama agar lebih memperkatya referensi lagu
bagi siswa.
c. Masing-masing kelompok akan menentukan notasi lagu yang
akan dinyanyikan supaya terdapat persamaan persepsi.
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2. Untuk pelaksanaan monitoring, guru membuat:
a. Rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi lagu daerah secara satu suara LK

2b Latihan

Menyanyi Lagu Daerah Satu Suara
b. Rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi lagu daerah secara dua suara LK

2c Latihan

Menyanyi Lagu Daerah Satu Suara

Aktivitas 3. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan menyanyi unisono
(Create a Schedule)
Waktu 45 menit
Guru bersama siswa membuat Time line latihan menyanyi unisono
Time line keseluruhan latihan menyanyi lagu daerah secara satu suara dan
menyanyi lagu daerah secara dua suara sampai dengan deadline menggunakan
form LK no 3a dan 3b yang memuat jadwal latihan menyanyi lagu daerah
dalam satu suara dan menyanyi lagu daerah dalam dua suara

Aktivitas 4. Memonitor peserta didik dalam melaksanakan proyek latihan
menyanyi lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara (Monitor the
Students and the Progress of the Project)
Waktu 8 JP (8 x 45 menit)
1. Guru melaksanakan kegiatan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan proyek menyanyi
lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara
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b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
menyanyi lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara,
menggunakan form rubrik penilaian produk LK 2b dan 2c
1. Siswa:
Melakukan latihan menyanyi lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara
dengan repertoar yang sudah dipilih masing-masing kelompok dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Seluruh siswa mejadi satu berkumpul sesuai dengan kelompokya
b. Mulai berlatih dalam kelompok masing-masing untuk latihan
membaca notasi agar terjadi kesamaan interpretasi notasi
c. Setelah

membaca

notasi

dengan

benar

kemudian

berlatih

menyanyikan liriknya dengan artikulasi yang jelas sesuai dengan
notasi musiknya.
d. Setelah notasi dan liriknya sesuai dengan repertoar, berlatih dengan
iringan bagi kelompok yang menggunakn iringan musik

Aktivitas 5. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Guru melakukan penilaian dengan cara:
1. Melakukan pengukuran ketercapaian proyek (hasil latihan siswa)
menggunakan lembar penilaian LK no 4
2. Mengevaluasi kemajuan siswa
3. Memberi umpan balik tentang pemahaman menyanyi unisono
Siswa Melakukan:
Menyanyi lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara

138

Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)

a. Siswa melakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek latihan
menyanyi lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara.
b. Guru dan siswa berdiskusi untuk memperbaiki kinerja melakukan
projek menyanyi lagu daerah satu suara dan lagu daerah dua suara.
Dan Menemukan jawaban pertanyaan pada tahap pertama.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1: Hakikat Lagu Daerah
Nama kelompok

: …………………………

Anggota Kelompok : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Buatlah sebuah tulisan ringkas tentang lagu daerah yang memuat:
(1) pengertian lagu daerah, (2) Ciri-ciri lagu daerah, (3) cara menyanyikan
lagu daerah, dan (4) manfaat yang didapat dalam mempelajari lagu daerah.
Lembar Kerja:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja 2a: Rencana Projek
Nama kelompok

: …………………………

Anggota Kelompok : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Pilihan Lagu Daerah dinyanyikan satu suara: ……………………………………………
Notasi:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Pilihan Lagu Daerah dinyanyikan dua suara: ……………………………………………
Notasi:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja 2b: Menyanyi Lagu Daerah Satu suara

KELOM-

PROJEK

POK
Satu Suara
1
Dua Suara
Satu Suara
2
Dua Suara
Satu Suara
3
Dua Suara
Satu Suara
4
Dua Suara
Satu Suara
5
Dua Suara
Satu Suara
6
Dua Suara
Satu Suara
7
Dua Suara
8

Satu Suara
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PROGRES

CATATAN

Dua Suara
Satu Suara
9
Dua Suara
Satu Suara
10
Dua Suara
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Lembar Kerja 2c: Menyanyi Lagu Daerah Dua suara
KELOM-

PROJEK

POK
Satu Suara
1
Dua Suara
Satu Suara
2
Dua Suara
Satu Suara
3
Dua Suara
Satu Suara
4
Dua Suara
Satu Suara
5
Dua Suara
Satu Suara
6
Dua Suara
Satu Suara
7
Dua Suara
Satu Suara
8
Dua Suara
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PROGRES

CATATAN

Satu Suara
9
Dua Suara
Satu Suara
10
Dua Suara
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Lembar Kerja 3a: Jadwal Latihan Menyanyi Lagu Daerah Satu
Suara
Nama kelompok

: …………………………

Anggota Kelompok : …………………………………………………………………………………
NO HARI/
TANGGAL
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JAM

ASPEK
DILATIH

YANG TARGET

Lembar Kerja 3b: Jadwal Latihan Menyanyi Lagu Daerah Dua
Suara
Nama kelompok

: …………………………

Anggota Kelompok : …………………………………………………………………………………

NO HARI/
TANGGAL

JAM

ASPEK
DILATIH

YANG TARGET
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Lembar Kerja 4: Lembar Penilaian
Nama kelompok

: …………………………

Anggota Kelompok : …………………………………………………………………………………

NO

ASPEK PENILAIAN

1

Intonasi

2

Kualitas Suara

3

Kesesuaian notasi

4

Ekspresi/Penjiwaan

NILAI (n)
60-90

BOBOT (b)

JUMLAH
(n x b)

JUMLAH
Rubrik:
1. Intonasi meliputi: konsistensi suara, pitch, vitalitas suara (harus hidup
tidak datar), irama
2. Kualitas suara meliputi: Power yang baik, register suara yang benar,
produksi suara yang baik, warna suara menyatu, keseimbangan suara,
dinamika
3. Kesesuaian notasi meliputi: nada dasar, birama, harga nada, tempo,
frasa
4. Ekspresi penjiwaan meliputi: karakter sesuai dengan cara
pembawaan (ekspresi gerak dan wajah), gesture
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C. Bahan Bacaan

Hakikat Lagu Daerah
Pengertian lagu daerah adalah lagu yang lahir dan berkembang pada budaya
setempat atau daerah tertentu yang bersifat turun temurun. Lagu daerah yang
terdapat di Nusantara ini mempunyai corak dan gaya yang sangat beragam.
Seperti yang terdapat pada musik tradisi daerah, lagu daerah juga dibedakan
dari tangga nada yang digunakan. Tangga nada yang digunakan dibedakan
menjadi dua yaitu (1) tangga nada diatonis yang terdiri tangga nada diatonis
mayor dan diatonis minor, dan (2) tangga nada pentatonis yang terdiri
pentatonis pelog dan slendro. Budaya musik/lagu daerah yang menggunakan
basis tangga nada diatonis misalnya Daerah budaya Sumatera seperti
Minangkabau, Batak, Aceh, Jambi, Palembang. Selanjutnya daerah Sulawesi
seperti manado, minahasa, makasar, kendari, dan sebagainya. Pada daerah
kalimantan dapat dibedakan menjadi dua yaitu terdapat beberapa daerah
yang menggunakan tangga nada diatonis tapi juga terdapat beberapa budaya
musik yang menggunakan tangga nada pentatonis.
Untuk pentatonis Pelog dan Slendro digunakan oleh lagu-lagu daerah yang
berasal dari Jawa Barat atau Sunda, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
dan Bali. Meskipun tangga nada yang digunakan memiliki kesamaan namun
karakter dan nuansa lagu yang diciptakan pada tiap-tiap daerah tersebut
berbeda-beda.
Lagu-lagu daerah yang beragam tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa
Indonesia. Lagu daerah satu dengan yang memiliki ciri khas dan menjadi
keunikan bagi daerah tersebut yang juga mencerminkan karakter masyarakat
pada budaya daerah tersebut. Namun meskipun banyak perbedaan antara
lagu daerah satu dengan yang lainnya, ciri-ciri lagu daerah dapat
diformulasikan sebagai berikut.
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1. Sederhana,
Lagu-lagu daerah yang diciptakan cenderung menggunakan motif-motif melodi
yang sederhana. Pilihan nada-nada yang digunakan tidak sulit dinyanyikan
namun kesan keindahan lagu tersebut tetap terasa. Melodi sering dilakukan
pengulangan-pengunlangan dalam sebuah lagu dan jarang menggunakan nadanada yang lompatannya jauh.
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Lagu daerah Gethuk ciptan manthous di muka apabila diamati terjadi beberapa
kali pengulangan. Pada baris pertama dan kedua memiliki pola melodi lagu yang
sama, hanya syairnya saja yang dirubah. kemudian pada baris kelima dan
keenam juga meiliki pola melodi yang sama.
2. Kedaerahan,
Lagu daerah memiliki sifat kedaerah. Maksud pernyataan tersebut adalah
bahwa lagu daerah lahir dan berkembang pada geografis daerah tertentu.
Artinya tingkat popularitas lagu tersebut lebih didominasi oleh daerah yang
melahirkan lagu tersebut meskipun tidak menurtup kemungkinan dikenal juga
pada wilayah budaya daerah yang lain. Penyangga keberlangsungan eksistensi
lagu daerah terletak pada daerahnya masing-masing. Misal, lagu Pakarena karya
seniman di Sulawesi Selatan dikenal oleh berbagai budaya daerah yang lain,
namun eksistensi lagu tersebut tetap didominasi oleh masyarakat di Suawesi
Selatan.
3. Turun-temurun,
Lagu-lagu daerah dinyatakan merupakan tradisi yang turun menurun meskipun
pada kenyataannya eksistensinya kian lama kian menurun karena dinamika
jaman arus globalisasi yang measuk ke smua sendi budaya daerah. Namun
demikian, sampai saat ini lagu-lagu daerah tetap lestari karena pewaris budaya
daerah tetap memiliki semangat untuk melestarikan lagu-lagu daerah.
Pelestarian lagu-lagu daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) pemerintah
daerah setempat dan (2) komunitas-komunitas yang peduli terhadap budaya
daerah. Jalur pemerintah melalui dinas kebudayaan yang merawat dan
mengembangkan lagu-lagu daerah. Sedangkang komunitas seperti Dewan
kesenian dan sanggar-sanggar yang menjadi pelaku seni lagu daerah di
daerahnya masing-masing.
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Gambar 4 Pementasan lagu daerah
Sumber: https://www.google.com/search?q=gambar+pementasan+lagu+daerah

4. Jarang diketahui penciptanya,
Jaman dulu, ketika lagu-lagu daerah bermunculan diciptakan oleh para senimanseniman musik daerah, masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran untuk
menulis sehingga sering kehilangan jejak ‘siapakah’ pencipta lagu daerah
tersebut meskipun lagunya populer sampai sekarang. Perkembangan lagu
daerah waktu itu diajarkan secara imla, atau desiminasi oral tanpa belajar
melalui tulisan. Faktor kedua mengapa jarang diketahui penciptanya adalah
pada masa itu apabila seorang seniman sudah mengenal tulisan tidak
menginginkan popularitas dengan mencantumkan nama dalam dokumen lagu.
5. Menggunakan syair bahasa daerah dan memuat pesan untuk masyarakat
setempat/daerahnya
Setiap lagu tentunya memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada audience
atau dalam hal ini adalah pendengar/penonton. Pada lagu daerah pesan yang
disampaikan berkisar budaya-sosial yang terdapat di daerahnya. Pesan yang
disampaikan bisa berujud nasehat/petuah, sindiran, kritik sosial, kesetiaan,
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kecintaan pada daerah, dan sebagainya. Konteks yang disampaikan bermuara
pada daerahnya. Pesan yang disampaikan selalu menggunakan bahsa daerah
yang digunbakan sebagai media komunikasi di daerah tersebut.
Contoh:
Syair lagu Suwe Ora , lagu daerah Jawa
Suwe ora jamu,
Jamu godhong tela,
Suwe ora ketemu,
Ketemu pisan gawe gela.
Tafsir artinya,
Lama tidak minum jamu,
Jamu daun ketela,
Lama tidak ketemu/berjumpa
Bertemu sekali bikin kecewa
Apabila disimak syair dimuka dapat analisis sebagai berikut:
a. Suwe ora jamu,

jamu gohong tela: orang Jawa mempunyai adat

kebiasaan meminum Jamu untuk menjaga kesehatannya. Jamu yang
terbuat dari bahan daun ketela menunjukkan kekhasan orang Jawa
yang menggunakan daun ketela sebagai Jamu. Mungkin untuk daerah
lain, daun ketela tidak populer sebagai bahan minum jamu.
b. Syair di atas merupakan formulasi syair yang berbentuk pantun. Di
Jawa pantun dikenal dengan istilah parikan. Formulasi parikan yang
digunakan mempertebal gaya kedaerahan khususnya daerah Jawa.
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6. Menggunakan iringan musik daerah
Lagu daerah yang diciptakan selalu berbasis pada musik daerah setempat.
Maksudnya seorang pencpta lagu daerah tersebut akan menempatkan lagu
tersebut dapat diiringi dengan musik daerah setempat sehingga baik ritme,
irama, harmoni, dan unsur musik lainnya akan diarahkan pada gaya musik
daerah yang akn digunakan sebagai iringannya.

Teknik Menyanyikan Lagu Daerah
Teknik menyanyikan lagu daerah sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda
dengan menyanyikan lagu- lagu yang, namun lebih dibahas untuk
mempertajam menuju keteknikan yang khusus untuk lagu daerah
A. Teknik Bernapas Pada Waktu Menyanyi
Bernapas merupakan tindakan alamiah dari setiap manusia yang merupakan
sebuah ciri bahwa manusia itu hidup. Dalam keadaan normal, setiap manusia
bernapas secara teratur atau atau berirama sesuai kondisi tubuhnya. Dalam
bernyanyi, pernapasan merupakan faktor penting untuk menghasilkan suara
yang prima. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan pernapasan yang baik dan
benar sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Tinjauan secara anatomis,
pernapasan dibedakan menjadi tiga yaitu.
a. Pernapasan bahu atau perut, yaitu pernapasan yang dilakukan dengan
mengembangkan bagian atas paru-paru, sehingga mendesak bahu menjadi
ke atas dan perut menjadi mengembang. Kelemahan mengambil napas
dengan teknik ini adalah napas menjadi sangat dangkal sehingga cepat
lelah dan juga sikap tubuh menjadi kurang indah.
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b. Pernapasan dada, yaitu napas sepenuhnya dimasukkan ke dalam paruparu sehingga rongga dada menjadi membusung ke depan. Kelemahan
pernapasan ini adalah paru-paru menjadi cepat lelah karena menahan
udara. hal ini mempengaruhi suara yang dihasilkan menjadi tidak stabil,
karena udara udara yang dikeluarkan kurang dapat diatur.
c. Pernapasan diafragma, yaitu paru-paru dapat terisi udara secara penuh
tanpa terjepit, karena ruangan diperluas dengan menegangnya sekat
rongga badan atau diafragmayang bergerak ke bawah sehingga paru-paru
sedikit mengembang.

Gambar 5 Posisi diafragma
Sumber: koleksi pribadi

Keterangan:
Gambar diafragma sebelah kiri: sebelum pengambilan napas.
Gambar diafragma sebelah kanan: sesudah pengambilan napas.
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Pengeluaran napas terjadi karena diafragma menekan paru-paru dari
bawah serta dibantu otot-otot perut (a), dan otot-otot sisi badan

(b).

Dengan demikian pengeluaran napas diatur oleh kehendak kita sendiri
yang akhirnya menghasilakn suara yang meyakinkan. Dari ketiga teknik
pernapasan tersebut, pernapasan diafragma yang paling baik dan tepat
untuk digunakan pada waktu bernyanyi. Tetapi tidak semua orang dapat
melakukan dengan mudah karena (1) diafragma hampir tidak bergerak,
(2) paru-paru tidak diisi secukupnya, (3) nafas dangkal dan pendek.
Untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan tersebut dilakukan latihan agar
diafragma dan semua pergerakan otot-otot perut dan sisi badan dapat
diatur ketegangan atau pengenduran secara disengaja dan disadari. Untuk
ada beberapa latihan yang dapat dilakukan berikut ini.
Latihan 1
Latihan dimulai dengan mengeluarkan napas secara biasa tanpa
ada ketegangan (relaks). Tunggulah beberapa saat sampai terasa
‘kehausan akan napas’ . Pada saat itu perut akan mengerut dan
sisi badan ada dalam keadaan kurus. Kemudian dengan mulut
tertutup

ambilah

napas

melalui

hidung

dengan

cara

‘mendengkus’seperti orang memeriksa bau yang ada di udara.
Pada saat itu perut mengembang dan sisi badan menjadi lebar
(periksalah dengan rabaan tangan). Tahanlah napas sebentar
kemudian keluarkanlah dengan lancar dan enak tanpa
ketegangan (relaks). Pada saat itu perut mengerut dan sisi badan
menjadi kurus. Lamanya masing-masing tahap carilah yang
paling enak bagi anda. Manfaat latihan ini untuk membiasakan
tahapan pernapasan.

156

Latihan 2

Untuk memperkuat diafragma, latihan dapat dilakukan dengan
berbaring dan meletakkan buku yang agak berat di atas perut.
Kemudian ambillah napas. Usahakan supaya desakan napas tadi
berhasil mendorong perut dengan beban tadi ke atas. Dengan
demikian otot perut dan diafragma menjadi kuat. Latihan ini juga
dapat dilakukan dengan cara berdiri dengan kedua tangan
menekan perut. Pada waktu mengambil napas, usahakan desakan
dari diafragma dapat mendorong desakan tangan. Sesudah
ditahan sebentar, napas dikeluarkan seperti biasa.

B. Teknik Melatih Pita Suara Agar Luwes
Syarat mutlak untuk menyanyi dengan baik adalah pita suara dan
tenggorokan yang bersikap luwes. Untuk menghindari pita suara menjadi
kaku atau tegang maka setiap latihan menyanyi seharusnya diawali
dengan latihan gerak pita suara sehingga menjadi lentur dan dalam
kondisi

siap

untuk

bernyanyi.

Latihan-latihan

diawali

dengan

menyuarakan lembut kemudian perlahan-lahan menuju ke keras. Contoh
latihan-latihan tersebut adalah:
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Latihan 3

1 2 3 4

5 4 3 2

1 2 3 4

5 4 3 2

1 .0 0

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na

Latihan 4

5 4 3 2
no no no no

1 2 3 4
no no no no

5 4 3 2

1 2 3 4

no no no no

no no no no

5 . 0 0
no

C. Sikap Mulut dalam Menyanyi
Pada waktu bernyanyi kita tidak usah terlalu memikirkan bagaimana
wajah dan bentuk mulut kita apabila dipandang oleh orang lain. Sebab
apabila terlalu memikirkan, maka kita menjadi takut atau malu
membuka mulut dalam bernyanyi, di satu sisi suara yang kita keluarkan
haruslah optimal.
1. Bibir,
Pada alat musik terompet, suaranya akan terdengar indah dan
keras manakala pipa terompet pada ujungnya menjadi lebar.
Begitu juga dalam menyanyi, bibir sebaiknya membentuk seperti
corong terompet yang kokoh tapi tidak kaku. Untuk melatih bibir
menjadi kokoh dan bergetar pada waktu bernyanyi dapat
dilakukan dengan latihan 5 dan 6 berikut ini.
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2.

Rahang Bawah,
Hendaknya rahang bawah dilatih untuk membuka dan menutup dengan
lancar dan luwes. Banyak penyanyi yang belum menyadari bahwa
peranan gerakan rahang bawah sangat penting, terutama dalam
menyanyikan nada-nada tinggi. Mereka menyanyikan huruf-huruf hidup
dengan sikap rahang bawah yang hampir tidak bergerak dan tidak
membedakan pada waktu menyanyikan nada-nada bawah dengan nadanada tinggi. Padahal sesungguhnya, setiap huruf hidup terutama ‘u’dan ‘i’
yang dinyanyikan pada nada tinggi memerlukan gerakan rahang bawah
yang membuka lebih luas untuk menghindari suara yang terjepit. Dengan
gerakan ini pula volume tetap bisa stabil dan dipertahankan. Untuk
melatih keluwesan gerak rahang bawah dapat dilakukan latihan 7 dan 8
berikut ini.
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Latihan 7

Menyanyikan Lagu Daerah
Pada waktu bahasan tentang musik tradisi yang lalu, telah dijelaskan bahwa
musik tradisi daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu musik tradisi yang
berbasis pada tangga nada diatonis dan pentatonis. Selain itu pada musik
tradisi daerah mengenal juga lagu atau gending yang bersifat ritmis maupun
non ritmis.
Pada lagu daerah vokal juga memiliki vokabuler lagu-lagu yang bersifat ritmis
maupun non ritmis. Pengertian ritmis adalah lagu yang berbasis pada ritme
atau ketukan yang ajeg dan kontinyu, sedangkan non ritmis adalah lagu-lagu
yang tidak menggunakan dasar ketukan atau yang biasa disebut dengan
ketukan bebas. Lagu-lagu ritmis pada lagu daerah biasanya menggunakan
birama 4/4. Pada dekade 80-an memang muncul lagu-lagu daerah yang
menggunakan birama ¾ namun populasinya sedikit.
Modul ini hanya akan menyajikan beberapa sampel lagu daerah yang ritmis
maupun non ritmis. Bagi pembelajar yang memiliki budaya musikal yang
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berbeda dimohon untuk menyajikan juga lagu-lagu daerah yang terdapat pada
daerahnya masing-masing.
LAGU-LAGU NON RITMIS

Sekar Macapat MIJIL Pelog nem, Gaya Jawa
6 6 ! @ ‘ @ @ @ z@c! @ #
Po- ma ka - ki
pa-dha di - pun e - ling
! 6 ! # ! @
Ing pi - tu – tur i – ngong
! @ # z!c@ ‘ 6 5 5 5 z6c5 3
Si – ra u - ga
sa- tri – ya a - ran - e
2 3 5 6‘ 5 3 3 3 3 3
Ku-du an-teng
jat-mi - ka ing bu – di
5 6 6 6 6 6
Ruruh sar-ta wa –sis
5 3 5 5 z5x6c5 z3x.c2
Sa- mu-barang- i - pun
Sekar macapat Mijil merupakan salah satu lagu daerah non ritmis. Lagu
ini diciptakan untuk sajian perorangan, namun pada perkembangannya
macapat dapat disajikan bersama-sama dengan satu suara (unisono).
Lagu Macapat Mijil menggunakan tangga nada Pelog nem. Cara
menyajikan lagu ini adalah (1) Lagu berisi petuah atau nasehat sehingga
kurang indah/bermakna apabila dinyanyikan secara cepat, (2)
perhatikan pada diksi huruf vokal “a, i, u, e, o” harus benar-benar bulat
sehingga akan terasa nuansa Jawa nya, (3) kalimat yang terdapat pada
syair jangan diputus supaya makna lagu sesuai dengan maksud pencipta
dan tidak menimbulkan konotasi arti ganda.
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Lagu Suayan Naik Katurun adalah salah satu lagu daerah non ritmis yang
sangat populer di daerah Minangkabau Sumatera Barat. Lagu ini
dinyanyikan secara perorangan yang menceritakan tentang nasehat
kepada sanak saudara yang ditinggal mati oleh kerababatnya. Cara
menyajikan lagu ini adaah (1) Lagu dinyanyikan tidak terlalu cepat agar
makna lagu lebih terasa mendalam, (2) Pada bait pertama merupakan
bagian Sampiran, sedangkan bait kedua merupakan isi. Bait pertama
dilagukan terlebih dahulu kemudian baru pada bait kedua, (3) Lagu ini
akan lebih bagus apabila dinyanyikan dengan fibrasi namun tidak boleh
berlebihan. (4) Notasi yang digunakan menggunakan notasi diatonis
barat.
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LAGU-LAGU RITMIS

Lagu Praon, Pelog Nem, Gaya Jawa

Lagu Praon merupakan salah satu genre lelagon di Jawa Tengah. Lagu ini
diciptakan oleh ki Nartosabdo untuk yang berisi tentang suasana
gembira ketika tamsya di pantai. Lagu ini biasanya dinyanyikan
bersama-sama dengan satu suara (unisono). Lelagon Praon karya ki
Nartosabdho menggunakan tangga nada Pelog nem. Cara menyajikan
lagu ini adalah (1) Lagu bertema gembira, oleh sebab itu sebaiknya
dinyanyikan secara ringan dan agak cepat, (2) perhatikan pada diksi
huruf vokal “a, i, u, e, o” harus benar-benar bulat sehingga akan terasa
nuansa Jawa nya, (3) kalimat yang terdapat pada syair jangan diputus
supaya makna lagu sesuai dengan maksud pencipta dan tidak
menimbulkan konotasi arti ganda.
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Sorban palid, lagu daerah Sunda Jawa Barat
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Lagu Sorban Palid merupakan salah satu lagu yang berasal dari etnik Sunda.
Lagu ini memiliki karakter yang gembira yang menceritakan seseorang
yangbertemu saudara/teman lama namun hanya ngobrol di jalan. Lagu Sorban
Palid menggunakan tangga nada Pelog dengan penulisan notasi Daminatila.
Cara menyajikan lagu ini adalah (1) Lagu bertema gembira, oleh sebab itu
sebaiknya dinyanyikan secara ringan dan agak cepat, (2) perhatikan pada diksi
huruf vokal “a, i, u, e, o” secara jelas. Pada etnik sunda terdapat vokal yang
ditulis dengan vokal rangkap ‘eu’ yang diucapkan secara khas Sunda. Supaya
diksi tepat disarankan mendengarkan lagu tersebut melalui youtube,
(3) kalimat yang terdapat pada syair jangan diputus supaya makna lagu sesuai
dengan maksud pencipta dan tidak menimbulkan konotasi arti ganda.

Menyanyikan Lagu Daerah dengan Dua Suara
Di awal sudah disampaikan bahwa pada musim tradisi daerah biasa juga disajikan
vokal bersama yang menggunakan dua suara. Pada musik tradisi daerah di
Minangkabau, Batak, Makasar, Riau, dan sebagainya bahkan kadang manyajikan vokal
bersama dengan tiga suara atau empat suara. Hal ini disebabkan sistem harmoni yang
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digunakan berdasarkan tangga nada diatonis yang memungkinkan pemecahan suara
yang lebih banyak. Sedangkan pada musik tradisi daerah yang berbasis tangga nada
pentatonis biasanya hanya sampai pada pemecahan dua suara karena harmoni yang
disajikan berbeda dengan diatonis. Pada tangga nada pentaonis menggunakan lima
nada pokok sehingga sistem harmoninya lebih sempit dibanding harmoni yang
terdapat musik yang berbasis tangga nada diatonis.
Seperti pada lagu daerah yang sudah dipelajari di muka, pada sajian materi lagu
daerah yang menggunakan dua suara akan disajikan beberapa sampel saja.

MALAM BAIKO, dari daerah Minangkabau Sumatera Barat

Lagu Malam Baiko merupakan sebuah lagu yang berasal dari
Minangkabau Sumatera Barat. Lagu ini memiliki karakter yang syahdu,
cara menyanyikan lagu ini adalah: (1) Dinyanyikan jangan terlalu cepat,
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(2) Suara dua tidak diperbolehkan terlalu keras melampaui suara satu
supaya lagu asli dapat terdengar dengan jelas, (3) perhatikan pada diksi
huruf vokal “a, i, u, e, o” harus benar-benar bulat sehingga terasa lebih
indah, (3) kalimat yang terdapat pada syair jangan diputus supaya makna
lagu sesuai dengan maksud pencipta dan tidak menimbulkan konotasi
arti ganda.
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Lagu Bungong Jeumpa merupakan sebuah lagu yang berasal dari Aceh.
Lagu ini menceritakan keindahan bunga cempaka yang terkenal di Aceh.
Cara menyanyikan lagu ini adalah: (1) Dinyanyikan jangan agak cepat
dengan nuansa karakter kegembiraan, (2) Suara dua tidak diperbolehkan
terlalu keras melampaui suara satu supaya lagu asli dapat terdengar
dengan jelas, (3) perhatikan pada diksi huruf vokal “a, i, u, e, o” harus
benar-benar bulat sehingga terasa lebih indah, (3) kalimat yang terdapat
pada syair jangan diputus supaya makna lagu sesuai dengan maksud
pencipta dan tidak menimbulkan konotasi arti ganda.
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A. Pembahasan Soal-soal
PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada
opsi jawanan!
1. Pengertian lagu daerah adalah lagu yang lahir dan berkembang
pada budaya setempat atau daerah tertentu yang bersifat turun
temurun. Lagu daerah yang terdapat di Nusantara hanya
menggunakan 2 tangga nada yaitu tangga nada……..
a. Diatonis dan heptatonis
b. Diatonis dan pentatonis
c. Heptatonis dan pentatonis
d. Pentatonis dan ditonis
2. Tangga nada pentatonis dibagi menjadi sub tangga nada pelog dan
slendro. Berikut adalah daerah yang menggunakan tangga nada
pentatonis pada karya-karya lagu daerah...
a. Batak
b. Minangkabau
c. Makasar
d. Bali.
3. Salah satu ciri-ciri musik daerah adalah sederhana. Contoh konteks
pengertian sederhana tersebut adalah…
a. Sering menggunakan pengulangan-pengulangan melodi.
b. Sering disajikan dengan iringan seadanya.
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c. Sering menggunakan pakaian yang sederhana pada sajian lagu
daerah.
d. Sering disajikan pada hajatan-hajatan yang sederhana seperti
upacara kelahiran bayi, bersih desa, dan sebagainya.
4. Lagu daerah memiliki jumlah yang sangat banyak dan beragam
gayanya, tapi dari sekian banyak lagu daerah jarang yang dikenali
penciptanya. Salah satu penyebab kehilangan jejak pencipta lagu
daerah adalah…
a. Seniman masa lampau tidak menginginkan popularitas
b. Pencipta takut dengan pemerintah hindia Belanda kalau
lagunya dianggap provokatif
c. Pencipta beranggapan lagu daerah bersifat lokal, asumsinya
masyarakat sudah mengenal
d. Pencipta tidak mampu menuangkan ide dan gagasanya dalam
tulisannya.
5. Menyanyikan lagu daerah perlu menggunakan teknik pernapasan
yang baik dan benar sehingga menghasilkan nyanyian yang optimal.
Pernapasan yang digunakan untuk menyajikan lagu daerah
adalah…
a. Bahu
b. Perut
c. Diafragma
d. Dada
6. Sebuah lagu daerah yang dinyanyikan tanpa harus terikat dengan
ketukan atau pulsa disebut kategori lagu.......
a. Non ritmis
b. Ritmis
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c. Atempo
d. Tempo
7. Tangga nada diatonis memiliki tujuh nada pokok dan aktif dalam
mebentuk melodi mauun lagu. Lagu berikut merupakan sebuah
lagu yang menggunakan tangga nada Diatonis.
a. Bungong Jeumpa
b. Sekar Macapat Mijil
c. Sorban Palid
d. Praon
8. Apabila menyajikan lagu daerah dengan dua suara

maka

sebaiknya…..
a. Suara satu lebih lemah daripada suara dua
b. Suara satu dan suara dua sama kuat
c. Suara dua lebih lemah daripada suara satu
d. Suara satu dan suara dua sama lemah
9. Sorban Palid merupakan sebuah lagu yang berasal dari Sunda Jawa
Barat. Lagu tersebut menggunakan tangga nada Pentatonis Pelog
dan ditulis dengan menggunakan notasni...
a. Daminatila
b. Kepatihan
c. Balok
d. Sunda.
10. Ketika menyanyikan lagu daerah, perlu memperhatikan diksi atau
pelafalan syair secara benar. Apabila tidak memperhatikan diksi
tersebut akan berakibat…
a. Lagu menjadi tidak indah
b. Tidak terkesan lagu saerah
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c. Makna lagu menjadi berubah
d. Lagu menjadi sult dinyanyikan

B. Mengembangkan Soal HOTS
1. Simak pernyataan berikut ini!
Latihan dapat dilakukan dengan berbaring dan meletakkan
buku yang agak berat di atas perut. Kemudian ambillah napas.
Usahakan supaya desakan napas tadi berhasil mendorong perut
dengan beban tadi ke atas.
Pernyataan dalam kotak tersebut merupakan latihan yang
berfungsi untuk memperkuat pernapasan...
a. perut
b. dada
c. leher
d. Diafragma.
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2. Simak bahan latihan di bawah ini!

5 4 3 2

1 2 3 4

5 4 3 2

1 2 3 4

no no no no no no no no no no no no no no no no

5 . 0 0
no

Latihan tersebut berfungsi untuk............
a. Melatih pita suara agar luwes
b. Melatih diafragma agar kuat
c. Melatih kekuatan diksi vokal ‘O’
d. Melatih menembak nada/pitch
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Lagu daerah yang lahir, tumbuh, dan berkembang di wilayah Nusantara ini
memiliki keunikan. Keunikannya terletak pada cara melagukan, cara
menyajikan, cara mempelajari, cara memahami karakter dan sebagainya.
Dikatakan unik karena antara daerah satu dengan daerah lainnya memiliki
perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh di wilayah budaya Sumatera
seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Jambi, Palembang, dan sebagainya
menggunakan tangga nada diatonis yang mirip dengan diatonis barat. Hal ini
berbeda jauh dengan budaya musikal yang terletak di Jawaseperti Sunda,
Jawa, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Madura bahkan sampai Bali yang
mengunakan tangga nada Pentatonis Pelog dan Slendro. Ketika diawali dengan
perbedaan tangga nada tersebut maka keunikan ini akan muncul. Belum lagi
melihat aspek-aspek pendukung yang lainnya.
Lagu Daerah ada yang berbasis pada lagu ritmis dan lagu non ritmis.
Pengertian lagu ritmis adalah lagu-lagu yang cara menyanyikan diikat oleh
ketukan atau pulsa, sedangkan lagu non ritmis adalah lagu bebas atau lagu
yang tidak diikat oleh ketukan atau pulsa.
Lagu Daerah dapat disajikan secara perorangan atau individu maupun
kelompok. Pada lagu yang bersifat berkelompok dibedakan menjadi kelompok
dalam satu suara dan kelompok dalam dua suara atau lebih. Menyanyikan lagu
secara berkelompok secara satu suara dibutuhkan kekompakan dalam
membawakan lagu. Kemudian pada sajian lagu berkelompok secara dua suara
atau lebih membutuhkan kemampuan untuk menyeimbangkan suara satu
dengan suara dua. Suarasatu harus lebih kuat daripada suara dua supaya lagu
pokok lebih jleas didengar oleh audiens.
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Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat
menjelaskan dan menerapkan menyanyi lagu daerah secara satu suara dan
dua suara. Peserta diklat juga diharapkan mampu mengajarkan materi ini
kepada peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Untuk
mendukung dan memperkaya bahasan ini, peserta diklat diharapkan
mempelajari lagu daerahnya masing-masing yang fungsinya digunakan
sebagai salah satu materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa pertanyaan
berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Anda
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai lagu daerah?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3.. Hal apa saja yang menurut Anda kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran ini sehingga memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

kegiatan

pembelajaran lagu daerah ini?
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Paket Unit Pembelajaran
Bernyanyi

PENUTUP

Menyanyi pada dasarnya adalah mengungkapkan perasaan musikal melalui
nada-nada. Nada-nada tersebut berasala dari tangganada yang digunakan.
Tangganada yang digunakan pada dasarnya ada dua yaitu tangganada diatonis
dan tanggnada pentatonis. Tangganada diatonis telah terstandar ketinggian
nadanya secara internasional. Tanggnada pentatonis sesuai dengan
tanngganada yang digunakan pada setiap daerah sehingga antara daerah satu
dengan daerah lain bisa berbeda ketinggian nadanya dan jarak nadanya.
Pada dasarnya asetiap orang dapat menyanyi karena media yang digunakan
adalah organ tubuh pembentuk suara yaitu mulut dan sekitarnya. Untuk dapat
menyanyi

dengan

baik

diperlukan

latihan

teknis

supaya

dapat

mengoptimalkan organ tubuh yang kita miliki. Teknik yang dapat dipelajari
diantaranya pernafasan, pembentukan suara, artikulasi, intonasi, dan lain-lain.
Menyanyi secara perorangan (solo) maupun secara kelompok pada dasarnya
menggunakan teknik yang sama. Untuk menyanyi secara kelompok bik secara
unisono maupun dalam dua suara atau lebih diperlukan keseimbangan
(balancing) antara seorang atau kelompok suara yang sama dengan orang lain
atau kelompok suara yang lan.
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Paket Unit Pembelajaran
Bernyanyi

LAMPIRAN
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