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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
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Peningkatan Kompetensi 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

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

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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PENGANTAR
Belajar bermain alat musik lazimnya meliputi penguasaan teknik, etude
dan repertoar. Materi pembelajaran disusun dalam suatu silabus untuk
dapat dilatih tahap demi tahap. Jika tahapan itu dilakukan dengan teratur
dan penuh disiplin diharapkan penguasaan instrumen musik akan dapat
tercapai dengan baik sesuai perencanaan. Sub unit bermain musik secara
perorangan ini mencoba untuk memandu siswa mempelajari alat musik
secara perorangan dengan model dan pendekatan yang sesuai.
Sub Unit ini diharapkan dapat dijadikan sumber bacaan yang membahas
tentang bermain alat musik secara individu. Isi dan kedalaman sub unit ini
disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yang
membekali seseorang dalam mengembangkan pembelajaran bermain alat
musik secara peroangan, utamanya untuk tujuan pembelajaran seni budaya
di sekolah tingkat pertama. Dengan menggunakan modul ini secara
terstruktur diharapkan kompetensi pembelajaran bermain alat musik
secara perorangan akan tercapai dengan baik sesuai tingkatannya.
Ruang Lingkup pembelajaran dalam sub unit bermain alat musik secara
perorangan ini meliputi pemahaman instrumen musik , sikap bermain alat
musik dan teknik bermain alat musik secara perorangan. Model
pembelajaran pada sub unit ini adalah

Discovery based Learning.

Pendekatan pembelajaran yang dirancang adalah Student center atau
berpusat pada siswa. Diharapkan melalui model dan pendekatan tersebut
tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat tercapai dengan baik.
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KOMPETENSI DASAR

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

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Memahami konsep
dasar permainan alat
musik sederhana
secara perorangan

Menjelaskan
teknik
dasar VII
bermain alat musik sederhana
secara perorangan(Gitar)

KD KETERAMPILAN
4.3

Memainkan alat
musik sederhana
secara perorangan

Bermain alat musik sederhana VII
secara perorangan(Gitar)

KD PENGETAHUAN
3.3

Memahami konsep,
bentuk, dan ciri-ciri
musik populer

Menjelaskan konsep, bentuk, IX
dan ciri-ciri musik populer

KD KETERAMPILAN
4.3

Memainkan karyakarya musik populer
dengan vokal dan
atau alat musik
secara individual

Bermain musik populer dengan IX
vokal dan atau alat musik
secara individual
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas VII
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi sikap
bermain alat musik sederhana
perorangan
3.3.2 Mengidentifikasi teknik
bermain alat musik sederhana
perorangan
Indikator Kunci

4.3.1 Mengikuti sikap bermain alat
musik
Menerapkan teknik dasar
bermain alat musik secara
perorangan.
Indikator Kunci

4.3.2

3.3.1 Menjelaskan sikap bermain 4.3.1 Mendemonstrasikan sikap
alat musik sederhana secara
bermain alat musik
perorangan.
sederhana secara
perorangan
3.3.2 Menjelaskan teknik dasar
4.3.2 Mendemonstrasikan teknik
bermain alat musik
dasar bermain alat musik
sederhana secara perorangan
sederhana secara
perorangan
Indikator Pengayaan
Indikator Pengayaan
3.3.1 Menyimpulkan teknik dasar
4.3.1 Melaksanakan sesuai standar
bermain alat musik
teknik dasar bermain alat
sederhana secara
musik sederhana secara
perorangan
perorangan
Kelas IX
Indikator Pendukung
3.3.1 Mengidentifikasi musik
populer
Indikator Kunci
Indikator Kunci
3.3.1. Menjelaskan konsep musik 4.3.1 Memainkan musik populer
populer
dengan vokal dan atau alat
3.3.2. Menjelaskan bentuk musik
musik secara individual
populer
3.3.3 Menjelaskan ciri-ciri musik
populer
Indikator Pengayaan
Indikator Pengayaan
3.3.1. Menyimpulkan musik populer
berdasarkan konsep, bentuk
dan ciri-cirinya
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Memainkan Alat Musik Sederhana
Suara atau bunyi selalu ada dalam kehidupan nyata yang terdengar oleh
indra pendengaran kita. Suara teratur yang mempunyai frekuensi
tertentu sering disebut sebagai nada. Nada disusun beraturan jadilah
lagu atau musik. Bila dicermati setiap saat kita selalu mendengar suara
musik atau lagu. Dari radio kita mendengar musik, melihat televisi kita
mendengar musik, dalam upacara bendera kita menyanyi lagu, dalam
acara-acara pertemuan dan pesta pernikahan biasanya ada musik.

Gambar 1. Musik di Televisi
Sumber gambar:https://kabar24.bisnis.com

Musik memang ada di mana-mana. Bagaimanakah sebaiknya kita
menyikapi musik yang setiap saat kita dengar tersebut? Apakah kita akan
menjadi pendengar dan hanya menjadi penikmat musik saja?
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Bila kita runut dalam budaya kehidupan bangsa kita, sudah sejak lama
masyarakat kita bermain musik. Misalnya gejog lesung yang dimainkan
oleh kaum petani di daerah jawa. Lesung adalah alat penumbuk padi
tradisional jaman dulu sebelum diketemukan mesin penggiling padi.
Berkat kreativitas nenek moyang kita lesung juga menjadi alat bermain
musik ritmis yang mengandung unsur seni.

Gambar 2. Lesung (Alat penumbuk padi tradisional)
Sumber gambar: https://republika.co.id

Gambar 3. Gejog lesung

Sumber gambar: https://rakyattuban.wordpress.com
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Musik adalah salah satu materi pelajaran di sekolah. Bagi kebanyakan
orang musik juga menjadi hobby atau kesenangan dalam kehidupan
sehari-hari. Tampil menyanyi di panggung atau media elektronik televisi,
merupakan dambaan bagi orang yang tertarik dalam bidang musik. Hal
itu dapat dijadikan motivasi seseorang untuk mempelajari musik. Musik
ada di mana-mana, musik ada dalam kehidupan sehari-hari, maka
sebenarnya banyak sarana dan kesempatan untuk belajar musik.
Menyanyi banyak digemari orang akan tetapi lebih menarik jika diiringi
dengan alat musik. Misalnya menyanyi diiringi alat musik gitar. Bermain
alat musik meskipun sederhana akan lebih baik jika menggunakan teknik
yang benar.

Gambar 4. Menyanyi diiringi gitar

Sumber gambar: http://jabar.tribunnews.com/

B. Bermain Musik Populer
Menyanyi dan bermain musik yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang
adalah menyanyi lagu populer. Mengapa lagu populer? Karena pada
umumnya orang menyanyi bertujuan mengekspresikan perasaan dan
mencari hiburan. Lagu populer dianggap yang paling bisa memenuhi
keinginan kebanyakan orang. Lagu populer memiliki sifat easy listening (enak
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didengar), dikenal oleh banyak orang, mampu menghibur baik yang
menyanyikan maupun yang mendengarkan.
Dalam berbagai acara pesta rakyat seperti peringatan hari kemerdekaan
Republik Indonesia di berbagai tempat sering kali diadakan pentas yang
menggelar pertunjukan seni. Pada pertunjukan seni tersebut biasanya tidak
ketinggalan dipentaskan musik. Dapat dipastikan lagu yang banyak
dinyanyikan adalah lagu populer, karena sifatnya yang menghibur dan
digemari banyak orang.
Lagu populer mempunyai banyak ragam, genre dan jenisnya. Terdapat
berbagai lagu yang berasal dari negara-negara barat seperti Eropa dan
Amerika, dari Asia seperti Jepang dan Korea dan Lagu Indonesia sendiri yang
terdiri dari lagu pop, keroncong hingga melayu/dangdut. Sifat lagu populer
biasanya hanya digemari pada kurun waktu sesaat atau tidak lama. Dengan
kata lain hanya ngetop dan digemari oleh masyarakat dalam jangka waktu
yang tidak terlalu lama. Ketika ada suatu lagu yang sedang ngetop lalu
muncul lagu baru yang punya daya tarik tersendiri, masyarakat akan beralih
pada pilihan baru tersebut.
Dalam perkembangannya industri musik populer selalu memunculkan lagu
baru dan berkembang sangat cepat mengikuti selera masyarakat. Penikmat
lagu populer kebanyakan adalah anak muda atau ABG (anak baru gede).
Melihat kenyataan tersebut besar kemungkinan siswa-siswi SMP menyukai
lagu populer. Musik jenis ini secara umum digemari oleh anak-anak muda
sesuai jamannya. Hal itu didukung pula oleh sifat anak muda yang
mengidolakan tokoh yang digemarinya.
Industri musik populer di Indonesia menghasilkan musisi dengan karyakaryanya yang silih berganti hadir di negeri ini dan mempunyai
penggemarnya sendiri-sendiri sesuai zamannya. Tentu saja anak muda saat
ini mempunyai idola musisi yang berbeda dengan anak muda generasi
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sebelumnya. Generasi tahun 60 hingga 70an pasti mengenal kelompok musik
Koes Plus, namun belum tentu generasi saat ini mengenalnya. Meskipun ada
juga anak muda masa kini yang mengemarinya walaupun tidak mengalami
jaman tersebut.

Gambar 5. Koes Plus Grup musik yang sangat populer di era 60 – 70an
Sumber gambar: http://hadiyancompany95.blogspot.com

Melihat kenyataan tersebut akan lebih menarik bagi siswa zaman sekarang
jika musik populer yang diajarkan adalah lagu-lagu populer zamannya. Lewat
lagu yang sudah tidak asing bagi pendengarnya, diharapkan pembelajaran
musik bisa diterima dengan mudah karena siswa tertarik dan selalu
menemukan dalam kehidupan sehari-harinya.
Lagu populer kadang dijadikan juga sebagai sound track film. Hal itu
menjadikan populer keduanya baik film maupun lagunya. Jika film itu banyak
disukai maka otomatis lagu itu pun terkenal juga. Contoh lagu yang banyak
digemari anak muda sekaligus filmnya adalah Laskar Pelangi yang dirilis oleh
kelompok musik Nidji pada sekitar tahun 2008.
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Gambar 6. Poster film Laskar Pelangi
Sumber gambar: https://id.wikipedia.org
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Bermain alat musik dan menyanyi merupakan hal yang setiap hari kita
temui. Tidak menarikkah hal itu? Bagaimanakah sebaiknya kita
menyikapi musik yang setiap saat kita dengar tersebut? Apakah kita akan
menjadi pendengar saja dan hanya menjadi konsumen penikmat musik?
Jika kita berniat belajar bermain musik tentu ada berbagai cara yang bisa
kita tempuh agar dapat mencapai tujuan dapat bermain musik dengan
baik. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Aktivitas
pembelajaran pada modulini mengunakan model Discovery based
Learning bermain instrumen musik dan memainkan lagu populer
Aktivitas 1. Stimulation
Guru memulai dengan pernyataan bahwa banyak orang dapat bermain musik
bahkan sambil bernyanyi dengan terampil, tetapi tidak semua orang dapat
bermain alat musik meski sederhana saja misalnya alat musik gitar. Mengapa
bisa demikian? Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan antara
lain:
1. Bagaimana sikap bermain gitar yang baik?
2. Bisakah kamu bermain alat musik sederhana gitar?
3. Apakah kamu suka lagu populer?
4. Mengapa banyak orang suka lagu populer?
5. Bisakah kamu memainkan lagu populer dengan alat musik sederhana
gitar?
Siswa Mengingat kembali tentang alat musik yang pernah dipelajari.
Siswa menyebutkan hal-hal yang diketahui tentang musik populer.
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Selanjutnya guru meminta siswa untuk membaca literatur tentang alat
musik sederhana gitar dan membaca literatur tentang musik populer.
Setelah dilakukan stimulasi guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan
bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam
bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah).
Aktivitas 2. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengidentifikasi masalah dan memilih untuk dirumuskan menjadi
hipotesis. Diskusi masalah cara bermain gitar dan memainkan lagu
populer. LK1
2. Peserta didik mendiskusikan bersama teman di kelompoknya, dan
mengemukakan hasil diskusi tersebut dalam tabel dibawah.
Hasil diskusi identifikasi masalah
No
1.

Identifikasi masalah
Prediksi sementara
Apakah bermain gitar itu Bermain gitar mudah jika tahu
sulit?
teknik dasar memainkannya

2.

Apakah pendapat anda jika Lagu populer mudah dan menarik
lagu populer dimainkan dimainkan dengan instrumen gitar
dengan gitar?

Aktivitas 3. Data collection (pengumpulan data)
Siswa mengumpulkan data tentang cara bermain alat musik gitar dan
ketertarikan memainkan lagu populer dengan gitar, dengan cara membaca
bahan bacaan, literatur, wawancara nara sumber dan melakukan uji coba

24

Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
Perorangan/Tunggal (Gitar)
sendiri, dan memainkan lagu populer sederhana dengan gitar untuk
membuktikan hiptesis. Kerjakan LK2.

Aktivitas 4. Data processing (pengolahan data )
Siswa berdiskusi dalam kelompok mengenai data yang diperoleh dari
literatur wawancara nara sumber dan uji coba sendiri tentang teknik
bermain gitar dan ketertarikan memainkan musik populer.
Siswa menyampaikan kepada kelompok lain berkaitan dengan hasil
diskusinya. Hasil diskusi ditulis pada LK 3

Aktivitas 5. Verification (pembuktian)
Pembuktian benar tidaknya hipotesis dikaitkan dengan hasil data
berdasarkan pengolahan dan tafsiran informasi, untuk menguatkan jawaban
pada hipotesis. LK 4

Aktivitas 6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Berdasarkan verifikasi dapat disimpulkan
Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah
kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk
semuakejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil
verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip
yang mendasari generalisasi. Menggunakan LK 5
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Lembar kerja 1. Identifikasi alat musik gitar teknik memainkannya
Tujuan: Memahami konsep bermain alat musik sederhana gitar dan lagu
populer
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Carilah referensi sebanyak-banyaknya mengenai alat musik gitar dan
cara memainkannya kemudian diskusikan dalam kelompok tentang
instrumen musik gitar dan teknik dasar bermain alat musik tersebut.
Form untuk merangkum hasil diskusi
Pertanyaan
1. Apa yang Anda ketahui
tentang instrumen musik
gitar? (berdasar sumber
bunyi dan cara bermain)
2. Apa saja teknik dasar
bermain gitar yang Anda
ketahui?
3. Mengapa banyak orang
menyukai alat musik
gitar ?
4. Lagu jenis apa yang biasa
dimainkan orang
menggunakan alat musik
gitar?
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Kesimpulan hasil diskusi

Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
Perorangan/Tunggal (Gitar)
Lembar Kerja Peserta Didik 2
LK 2. Memainkan gitar dengan lagu populer yang sederhana.
Judul: Eksplorasi tingkat kesulitan bermain gitar
Tujuan:

mengumpulkan

informasi

yang

sesuai,

dan

melaksanakan

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah teknik
dasar bermain instrumen gitar diterapkan pada lagu populer sederhana.
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Mainkan lagu yang telah ditentukan dengan cara:
1. Menggunakan teknik memetik yang paling sederhana
2. Menggunakan akor-akor primer pada alat musik gitar.
3. Menggunakan notasi yang paling sederhana
Form kegiatan
Langkah kerja
1.
2.
3.
4.
5.

Kerja dalam kelompok
Diskusikan salah satu lagu yang disediakan dalam bahan bacaan untuk dicoba
dimainkan
Mainkan dengan teknik yang paling mudah
Lakukan hingga lancar
Tuliskan kesimpulan

Kesimpulan:
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Form kegiatan
1.

Gambar diagram akor pokok gitar pada tangga nada Natural

2.

Gambar diagram akor bantu gitar pada tangga nada Natural

3.

Tuliskan beberapa kemungkinan progresi akor yang menggunakan
akor pokok dan akor bantu pada gitar

Lembar Kerja Peserta Didik 3
LK 3
Judul: Sharing pengalaman eksplorasi gitar(kesimpulan kelompok)
Tujuan: Mengumpulkan kesimpulan dari beberapa kelompok tentang teknik
dasar bermain lagu populer dengan lat musik gitar.
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
Diskusi antar kelompok untuk mendapatkan kesimpulan masing-masing
kelompok
Hasil diskusi Kelompok 1
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Hasil diskusi Kelompok 2

Hasil diskusi Kelompok 3

Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
Perorangan/Tunggal (Gitar)
Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul: verifikasi data
Tujuan: Pembuktian benar tidaknya hipotesis dikaitkan dengan hasil data
berdasarkan pengolahan dan tafsiran informasi.
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk
Kerja:
Hasil diskusi antar kelompok dikumpulkan dan dibuat satu kesimpulan
untuk dikaitkan dengan prediksi sementara.
Prediksi
sementara
Bermain gitar
mudah jika tahu
teknik dasar
memainkannya

No

Identifikasi masalah

1.

Apakah bermain
gitar itu sulit?

2.

Lagu populer
Apakah pendapat
anda jika lagu
mudah dan
populer dimainkan menarik
dengan gitar?
dimainkan dengan
instrumen gitar

kesimpulan setelah
eksplore

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul: generalisasi
Tujuan: Menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan
berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan
memperhatikan hasil verifikasi
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
Kesimpulan setelah eksplore dikumpulkan dan dibuat kesimpulan general
dikaitkan dengan prediksi sementara.
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Apakah sulit bermain gitar?
Hipotesis
Kesimpulan
verifikasi
Bermain gitar mudah jika
tahu teknik dasar
memainkannya

Kesimpulan
generalisasi

Apakah pendapat anda jika lagu populer dimainkan dengan gitar?
2.

Lagu populer mudah dan
menarik dimainkan
dengan instrumen gitar

Form kegiatan
1.

Identifikasi tangga nada lagu sesuai aslinya

2.

Identifikasikan Kesesuaian tangga nada

3.

Tentukan

Tangga

menmbawakan.
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nada

lagu

yang

sesuai

dengan

yang

Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
Perorangan/Tunggal (Gitar)

C. Bahan Bacaan
Bermain Alat Musik Sederhana Gitar Akustik
Secara umum berlatih instrumen musik memperhatikan kaidah-kaidah yang
berlaku. Latihan yang terstruktur pada umumnya meliputi latihan teknik,
etude

dan

repertoar.

Dalam

bermain gitar akustik

kita

harus

mempertimbangkan sikap atau tata cara bermain agar musik yang kita
bawakan dapat berhasil dengan baik. Bermain gitar bisa dalam posisi duduk
maupun berdiri. Jika berdiri gunakan strap (tali yang dikaitkan ke tubuh
untuk menyangga gitar) agar tangan tidak menyangga bodi gitar. Jika duduk
gunakan kursi yang tidak terdapat sandaran tangannya agar tangan kiri dan
tangan kanan dapat bergerak sebebas mungkin.
1. teknik dasar bermain alat musik gitar
a. posisi tangan kanan
Jari tangan kanan digunakan untuk memetik senar di depan sound
hole, dengan siku lengan diletakkan di atas sideboard.

Gambar 7 Posisi jari kanan

Sumber: Dokumen pribadi penulis

31

b. posisi tangan kiri
Tangan kiri memegang leher gitar, ibu jari berada di belakang leher
gitar dan jari lainnya berada di atas fretboard untuk menekan senar.

Gambar 8 Posisi jari kiri

Sumber: Dokumen pribadi penulis

c. Penjarian
Gitar akustik dimainkan menggunakan petikan jari-jari tangan. Jari
tangan kanan digunakan untuk memetik senar, ibu jari digunakan
untuk memetik bass dalam teknik memainkan gitar akustik
ditandai dengan huruf sebagai berikut.

Gambar 9 Kode jari kanan

Sumber: Dokumen pribadi penulis
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Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
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keterangan
p (pulgar)

: ibu jari

i (indice)

: telunjuk

m ( medio)

: jari tengah

a (anular)

: jari manis

ch (chico)

: kelingking

Tangan kiri digunakan untuk menekan senar pada papan nada
(fretboard), kemudian ibu jari digunakan untuk menahan leher gitar
bagian belakang. Simbol jari tangan kiri adalah sebagai berikut.

Gambar 10 Kode jari kiri

Sumber: Dokumen pribadi penulis

Keterangan
1

: telunjuk

2

: jari tengah

3

: Jari manis

4

: kelingking
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d. Diagram akor gitar
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Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
Perorangan/Tunggal (Gitar)

Tuning atau Cara Menyetem Gitar
Sebelum memainkan gitar, kita harus menyetem atau menyelaraskan nada
pada alat musik gitar agar sesuai dengan nada standar. Nada standar yang
sudah diakui secara internasional adalah nada A mempunyai frekewensi 440
hz. Senar gitar yang standar pada umumnya enam buah. Adapun susunan
nada dari masing-masing dawai pada posisi open string dalam fretboard
sebagai berikut.

posisi nada-nada gitar pada senar open string (tanpa menekan fret)

posisi nada-nada gitar pada senar open string dalam notasi
balok dan tablatur.

Menyetem yang mudah adalah menyamakan nada-nada tersebut dengan
keyboard atau piano. Atau jika memungkinkan menggunakan clip on tuner.
Perhatikan gambar berikut ini
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Gambar 11 menyamakan nada dengan keyboard
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 12 menyetem menggunakan clip on tuner
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Latihan Bermain Gitar Tahap Awal dengan Teknik Strumming
Strumming adalah memainkan gitar dengan cara strum di genjreng (bahasa
jawa) yakni memainkan senar dengan dipetik seluruh senar menggunakan
jari atau memakai pick. Terdapat dua macam strumming yakni down stroke
dan up stroke. Down stroke adalah arah menggenjreng dari senar besar ke
senar kecil atau ke bawah, sedangkan up stroke arahnya ke atas atau dari
senar kecil ke senar besar.
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Latihan down stroke
Down stroke adalah arah menggenjreng dari senar besar ke senar kecil atau
ke bawah. Dengan demikian nada yang keluar dari senar adalah nada bass
diikuti nada-nada tinggi. Perhatikan gambar panah pada gitar berikut ini:

Gambar 13 arah memetik downstroke
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Latihlah akor berikut menggunakan teknik petikan strum (down stroke)
1. Akor G

/ G . . . / G . . . / G . . . / G . . . //
Keterangan mainkan dengan strum(down stroke) pada setiap ketukan
2. Akor D

/ D . . . / D . . . / D . . . / D . . . //
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Keterangan mainkan dengan strum(down stroke) pada setiap ketukan
3. Akor C

/ C . . . / C . . . / C . . . / C . . . //
Keterangan mainkan dengan teknik petikan strum(down stroke) pada setiap
ketukan.

Memetik Gitar dengan Teknik Apoyando dan Tirando
1. Petikan apoyando (rest stroke)
Apoyando (rest sreoke) adalah cara memetik senar dengan menyandarkan jari
pada senar sebelahnya setelah jari tersebut memetik senar. Cara ini juga
sering dikenal dengan petikan bersandar. Petikan ini berguna dalam
permainan gitar terutama untuk nada-nada solo.

Gambar 14 Petikan apoyando

Sumber: Dokumen pribadi penulis
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2. Petikan tirando (free stroke)
Tirando adalah cara memetik senar dengan tidak menyandar pada senar
lainnya setelah jari memetik senar. Cara ini sering disebut juga sebagai
petik hindar karena jari-jari di sini tidak boleh bersandar. Jari memetik
senar tanpa mengenai senar lain. Jenis petikan ini adalah petikan yang
digunakan untuk memainkan akor-akor atau arpeggio. Lihat gambar
berikut.

Gambar 15 Petikan tyrando

Sumber: Dokumen pribadi penulis

Latihan Tangga Nada
Pada latihan tangga nada untuk pemula adalah latihan tangga nada yang
simpel saja, antara lain:
1. Tangga nada C Mayor
Latihlah nada-nada berikut menggunakan petikan apoyando(rest stroke)
bergantian jari tangan kanan p dan i
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Keterangan: angka di atas not adalah kode jari tangan kiri

2. Tangga Nada G Mayor
Latihlah nada-nada berikut menggunakan petikan apoyando(rest stroke)
bergantian jari tangan kanan p dan i

Keterangan: angka di atas not adalah kode jari tangan kiri

3. Tangga Nada F Mayor
Latihlah nada-nada berikut menggunakan petikan apoyando(rest stroke)
bergantian jari tangan kanan p dan i

Keterangan: angka di atas not adalah kode jari tangan kiri

40

Unit Pembelajaran
Bermain Alat Musik
Perorangan/Tunggal (Gitar)

Konsep, Bentuk, dan Ciri-Ciri Musik Populer
Kata populer juga mempunyai arti dikenal dan disukai banyak orang, mudah
dipahami oleh orang banyak. Musik populer bisa diartikan sebagai musik
yang disukai banyak orang karena mudah dipahami dan mempunyai ciri
menghibur, tidak terlalu berat atau serius untuk didengar dan dinikmati.
Dieter Mack dalam buku menyatakan bahwa: “Musik Populer pada dasarnya
ingin memuaskan orang, sehingga selera dan kebutuhan kebanyakan orang
menjadi tolok ukur untuk suatu garapan musik populer, termasuk kebutuhan
ekonomis para pengusaha dan artis”. (Mack, 2004: 380). Lebih lanjut dalam
sumber yang lain Dieter Mack mengungkapkan bahwa istilah ‘populer’
sebagai kata sifat menyangkut segala sesuatu yang: (1) diketahui banyak
orang, (2) disukai kebanyakan orang, (3) mudah dipahami rakyat. (Mack,
1995: 11-12).
Musik populer sebenarnya timbul karena adanya dampak industrialisasi dan
kemajuan teknologi, yang kemudian timbul media massa, budaya masa dan
akhirnya timbul pula produk seni media masa. Yang dimaksud budaya massa
adalah kebudayaan yang dikembangkan dengan mengesampingkan orientasi
pribadi, lebih mementingkan kebutuhan pasar, organisasi dan teknologi.
Dari hal-hal tersebut di atas timbullah budaya yang sering disebut ‘youth
culture’ yaitu kebudayaan yang menonjolkan kepopuleran, dengan ciri-ciri
tidak bersemangat kolektif, menokohkan kaum muda, penuh dengan pesona
eksploitasi teknologi, bertentangan dengan sistem budaya tradisional yang
menjunjung tinggi nilai-nilai ketuaan seperti usia tua, orang tua, generasi tua,
leluhur dsb, mengutamakan kebebasan, pemberontakan, kebugaran fisik,
petualangan, menentang bahaya dan keganasan. Ciri-ciri lain glamour,
mewah, materialisme, konsumtif dan lain-lain.
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Media penyebaran musik populer,

dari

waktu ke waktu berkembang

semakin maju dan modern. Pada awalnya menggunakan piringan hitam, pita
kaset, hingga saat ini compac disc,

serta media digital yang lain. Dan

penyebarannya pada saat ini sudah sangat maju mulai dari siaran radio,
televisi hingga internet, bahkan melalui telepon mobil atau hand phone. Yang
terakhir ini musik populer atau lagu populer acap kali digunakan sebagai ring
back tone atau nada dering.
Pada era 60 an The Beatles menjadi group yang mempunyai banyak sekali
penggemar, dan album rekamannya selalu laku keras di pasaran. Karena
menjadi idola kebanyakan anak muda pada waktu itu, segala tingkah laku,
gaya dan dandanan ditiru seluruh penggemarnya. Inilah salah satu ciri nyata
dari ‘youth culture’.

Latihan Lagu Populer dengan Iringan Gitar
Mainkan lagu berikut ini menggunakan teknik petikan strum (down stroke).
Setiap ketuk satu strum. Setelah lancar bisa dikembangkan dengan variasi
strumming.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-Soal
Plihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada obsi
jawaban.
1. Bermain gitar dalam posisi duduk sebaiknya menggunakan kursi yang
tidak ada sandaran tangannya, dengan maksud....
a.

Agar tangan kiri dan tangan kanan dapat bergerak sebebas
mungkin

b. Jika difoto lebih punya kesan artistik
c. Agar bisa duduk dengan tenang dan aman.
d. Agar bodi Gitar tidak kena sandaran sehingga dapat lecet.
Pembahasan:
Kata kunci pada soal yang dimaksud adalah kursi yang tidak ada
sandarannya, sehingga jika dihubungkan dengan fungsi tangan kanan
dan kiri agar dapat bergerak dengan leluasa, maka jawaban yang tepat
adalah pilihan a, yakni agar tangan kanan dan kiri dapat bergerak
sebebas mungkin tanpa terbanggu adanya sandaran tangan kursi.
2. Teknik strum(menggenjreng) dari senar besar ke senar kecil atau ke
bawah disebut....
a. Down stroke
b. Rest stroke
c. Free stroke
d. Up stroke
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Pembahasan:


Rest stroke disebut juga apoyando adalah petikan bersandar
yakni teknik memetik menggunakan jari tangan kanan
dimana setelah jari memetik akan disandarkan pada senar
berikutnya.



Free stroke disebut juga tirando adalah cara memetik senar
dengan tidak menyandar pada senar lainnya setelah jari
memetik senar. Jari memetik senar tanpa mengenai senar
lain.



Up stroke arah strumming ke atas atau dari senar kecil ke
senar besar.



Down stroke adalah arah strumming ke bawah atau dari
senar besar ke senar kecil, atau nada rendah ke nada tinggi.
Berdasarkan uraian dari masing-masing pilihan jawaban di
atas maka jawaban yang tepat adalan pilihan a. Down
stroke

3. Musik yang disukai banyak orang karena mudah dipahami dan
mempunyai ciri menghibur, tidak terlalu berat atau serius untuk
didengar dan dinikmati adalah ciri dari musik....
a. Populer
b. Klasik
c. Liturgi
d. Religi
Pembahasan:


Musik klasik adalah musik yang berkembang atau berakar pada
tradisi kesenian barat pada zaman klasik sekitar abad ke 9
hingga 21
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Musik Liturgi adalah musik yang digunakan untuk mengiringi
peribadatan gereja



Musik religi adalah musik yang dikembangkan untuk
kepentingan religius, misalnya lagu rohani, nasyid dan lain-lain.



Musik populer musik yang dengan ciri menghibur, disukai
banyak orang mudah dinikmati dan mengikuti selera anak
muda kekinian.



Mengacu uraian diatas jawaban yag tepat adalah musik populer
pada pilihan jawaban a.

4. Untuk mengiringi lagu populer yang paling sederhana adalah
memainkan akor gitar menggunakan teknik petikan strum (down
strum) setiap ketuk. Apakah yang dimaksud down strum setiap ketuk?
a. Gitar dipetik dengan teknik down strum (genjereng) dengan arah
ke bawah tiap ketuk satu strum.
b. Gitar dipetik dengan teknik down strum (genjereng) dengan arah
ke atas tiap ketuk satu strum.
c. Gitar dipetik dengan teknik free stroke ke bawah tiap ketuk satu
petikan.
d. Gitar dipetik dengan teknik rest stroke ke bawah tiap ketuk satu
petikan.
Pembahasan:
Strumming adalah memainkan gitar dengan cara strum di genjreng (bahasa
jawa) yakni memainkan senar dengan dipetik seluruh senar menggunakan
jari atau memakai pick. Down stroke adalah arah menggenjreng dari senar
besar ke senar kecil atau ke bawah. Mengacu pada uraian tersebut maka
jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah pilihan a, Gitar dipetik
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dengan teknik down strum (genjereng) dengan arah ke bawah tiap ketuk satu
strum

B. Mengembangkan Soal HOTS
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya (Seni Musik)

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi Dasar

: 3.3 Memahami konsep dasar permainan alat musik

sederhana secara perorangan
Kompetensi
No

yang Diuji

1

3.3.2
Menjelaskan
teknik dasar
bermain alat
musik
sederhana
secara
perorangan
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Lingkup Materi

Materi

Jenis Instrumen;
Teknik Instrumen;
teknik mengiringi
lagu(harmoni/akor)
; repertoar.

Bermain
alat musik
secara
perorangan
/tunggal
(gitar)

Indikator
Soal
Disajikan
satu
potongan
melodi lagu,
siswa dapat
menganalisis
nada-nada
yang ada
untuk
dibuat
pengkodean
jari tangan
kiri dan
menetukan
teknik
petikan
melodi
tersebut
pada alat
musik gitar.

No

Level

Soal Kognitif
1

1

C4

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

Unit Pembelajaran
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3 Memahami
konsep dasar
permainan alat
musik sederhana
secara
perorangan

PAKET - …

: SMP
: VII
: Seni Budaya (Mussik)

Kurikulum
: 13
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku Sumber :
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati potongan lagu berikut ini:
Nomor
Soal
1

Analisislah potongan lagu diatas kemudian lengkapilah dengan
kode jari tangan kiri, serta posisi tabulasinya pada fret gitar. Setelah
Anda yakin dengan analisis yang dibuat pilihlah jawaban berikut ini
yang sama dengan analisis Anda:

LINGKUP
MATERI
Jenis Instrumen;
Teknik Instrumen;
teknik mengiringi
lagu(harmoni/akor)
; repertoar.

MATERI
a.
Bermain
alat
musik
secara
perorangan
/tunggal (gitar)

INDIKATOR
SOAL
Disajikan satu
potongan melodi
lagu, siswa dapat
menganalisis
nada-nada yang
ada untuk dibuat
pengkodean jari
tangan kiri dan
menetukan teknik
petikan melodi
tersebut pada alat
musik gitar.

Penalaran

b.

Kunci
Jawaban
a

c.
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KESIMPULAN
Konsep dasar permainan alat musik sederhana secara perorangan
merupakan aspek pemahaman seseorang sebelum memainkan alat musik.
Pemahaman konsep bermain alat musik kadang tidak dipelajari terlebih
dahulu namun langsung pada praktik bermain. Secara teori sebenarnya
pemahan konsep bermain seharusnya dijadikan dasar bagi seeorang untuk
memainkan alat musik. Pembelajaran pada modul ini ditekankan pada kedua
hal tersebut untuk dipahami bersama.
Pada kenyataannya seorang dapat bermain instrumen musik tanpa belajar
teori terlebih dahulu. Fenomena tersebut banyak terjadi pada kelangan
musisi yang belajar sendiri atau otodidak. Meskipun demikian banyak juga
yang dapat mengembangkan permainan mereka tanpa melalui pendidikan
formal yang terstruktur.
Pembelajaran pada modul ini menentukan materi untuk dipelajari dan
dikembangkan secara terstruktur dan terukur. Bermain alat musik sederhana
gitar yang dikupas masih sangat sederhana, terdiri dari konsep teknik dasar
memainkan alat musik, cara menyetem, dan mencoba untuk mengiringi lagu
yang sederhana.
Konsep, bentuk dan ciri-ciri musik populer secara garis adalah dikenal dan
disukai banyak orang, mudah dipahami oleh orang banyak. Musik populer
bisa diartikan sebagai musik yang disukai banyak orang karena mudah
dipahami dan mempunyai ciri menghibur, tidak terlalu berat atau serius
untuk didengar dan dinikmati. Untuk itu pada latihan instrumen musik
sederhana perorangan sekaligus mengkaitkan materi latihannya dengan
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lagu-lagu populer. Dengan demikian latihan sekaligus memainkan karyakarya musik populer dengan vokal dan atau alat musik secara individual.
Pada latihan teknik disajikan latihan memainkan tangga nada natural, satu
kres dan satu mol. Latihan ini meliputi cara memetik dan penjarian untuk jari
kiri, serta pengetahuan tablature yang membantu menunjukkan posisi yang
harus ditekan oleh jari tangn kiri.
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UMPAN BALIK
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran bermain alat musik secara
perorangan, beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk
umpan balik dan tindak lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari sub unit bermain alat musik secara
perorangan Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai
tentang bermain alat musik?
2. Apakah materi kegiatan bermain alat musik secara perorangan ini telah
tersusun secara sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Anda merasakan manfaat pembelajaran bermain alat musik
secara perorangan jika dikaitkan dengan kemandirian, kerjasama,
disipilin, dan menghargai pendapat orang lain selama aktivitas
pembelajaran?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
bermain alat musik secara perorangan?
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Sebagai bahan refleksi renungkan apakah

materi-materi yang telah

dipelajari pada kegiatan pembelajaran ini sudah mencerminkan perbaikan
pembelajaran yang meliputi perencanaan, proses dan evaluasi terhadap
pembelajaran itu sendiri serta mengintegrasikan pendidikan karakter yang
harus ditanamkan kepada para siswa.
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PENGANTAR

Keterampilan bermain instrumen musik perlu dimiliki oleh seorang guru
musik. Jika guru musik terampil bermain instrumen musik, maka
penguasaan isi materi pembelajaran akan menjadi lebih sempurna. Dengan
penguasaan tersebut diharapkan pembelajaran ansambel akan menjadi
semakin baik, menarik dan akan lebih mudah diserap siswa.
Bermain ansambel musik sebenarnya sangat didukung oleh materi-materi
teori. Teori musik

untuk alat musik

perkusi

menekankan

pada

penguasaan ritme, sedangkan untuk instrumen melodis dan harmonis lebih
menekankan pada keterampilan memainkan melodi dan harmoni. Teori
musik akan mendukung penguasaan keterampilan atau skill guru yang
sangat menunjang pembelajaran bagi siswa.
Pengalaman guru sangat berperan dalam pengajaran musik, baik itu
pengalaman mengajar maupun pengalaman bermain musik. Pengalaman
bermain musik yang dimaksud termasuk juga pengalaman bermain musik
secara bersama dalam ansambel. Bermain ansambel memungkinkan
adanya interaksi antar pemain dan hal itu membutuhkan berbagai
kecakapan atau keterampilan yang dapat menyatukan berbagai individu
dalam bermain musik bersama secara sinergi. Oleh karena itu bermain
ansambel juga merupakan latihan kemandirian, kerjasama, integritas dan
tanggungjawab.
Sub Unit bermain ansambel ini diharapkan dapat dijadikan sumber bacaan
tentang bermain musik bersama atau ansambel. Isi dan kedalaman sub unit
modul ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting
untuk membekali prngrmbngan pembelajaran ansambel musik, utamanya
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pembelajaran seni budaya di SMP. Dengan menggunakan modul ini secara
terstruktur diharapkan kompetensi pembelajaran ansambel musik akan
tercapai dengan baik sesuai tingkatannya.
Ruang Lingkup pembelajaran dalam sub unit ansambel ini meliputi
pengertian dan pemahaman ansambel musik, bermain ansambel sejenis
dan bermain ansambel Gabungan. Model pembelajaran pada sub unit ini
adalah Project Based Learning. Pendekatan pembelajaran yang dirancang
adalah Student center atau berpusat pada siswa. Diharapkan melalui model
dan pendekatan tersebut tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat
tercapai dengan baik.
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KOMPETENSI DASAR

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

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Memahami konsep
dasar ansambel
musik

Menjelaskan konsep bermain VII
alat musik secara bersama
dalam ansambel dan jenisjenis ansambel.

KD KETERAMPILAN
4.3

Memainkan
ansambel musik
sejenis dan
campuran

Bermain ansambel sejenis VII
dan campuran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas VII
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi berbagai
macam ansambel

4.3.1 Menyebutkan berbagai
macam bentuk ansambel

Indikator Kunci
3.3.1 Menjelaskan bentuk
permainan instrumen musik
kelompok (ansambel)
sejenis

Indikator Kunci
4.3.1 Mendemonstrasikan
ansambel musik sejenis
4.3.2 Mendemonstrasikan
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3.3.2 Menjelaskan bentuk
permaianan instrumen musik
kelompok (ansambel)
gabungan

ansambel musik gabungan

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.1 Menyimpulkan bentuk
ansambel

4.3.1 Melaksanakan sesuai standar
teknik dasar bermain alat
musik ke dalam permainan
ansambel
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Bermain Musik Bersama dalam Kelompok
Membangun kemandirian, kerjasama, integritas, dan tanggungjawab melalui
bermain musik, apakah bisa ?
Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai agama yang dapat
hidup rukun dan damai. Mereka melakukan berbagai cara untuk dapat rukun
dan damai hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda suku serta
keyakinannya. Falsafah gotong royong sudah sangat dikenal di Indonesia
sejak jaman dulu dimana penduduk Indonesia gemar melakukannya. Gotong
royong biasa dilakukan dalam berbagai pekerjaan sehingga meringankan
beban yang harus dipikul, karena dilakukan secara bersama-sama.

Gambar 1. Gotong-royong meringankan suatu pekerjaan
Sumber gambar: https://www.kabardesa.com

Bermain musik ansambel yang melibatkan banyak orang dapat dijadikan sarana
latihan membentuk karakter anak didik. Bermain musik dalam ansambel
melatih kemandirian, kerjasama, toleransi, tanggungjawab, serta kejujuruan.
Hal-hai itu dapat dilakukan pada waktu memainkan alat musik bersama untuk
mewujudkan nada-nada sehingga terwujudlah karya musik yang indah.
Permainan musik yang baik dapat diwujudkan dalam kolaborasi dan bermain
musik bersama. Kegiatan itu akan membuahkan hasil yang baik jika
dilakukan dengan penuh tanggungjawab, jujur dan disiplin. Jika para pemain
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ansambel memainkan nada dengan tidak disiplin, tidak bertanggungjawab
dan tidak mau bekerjasama dengan pemain yang lain maka hasilnya pasti
juga tidak akan baik. Dengan demikian bermain ansambel yang menerapkan
kerjasama, toleransi, tanggungjawab, kemandirian serta kejujuruan dapat
dijadikan sarana pembentuk karakter kepribadian yang baik yang dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bentuk permainan musik ada berbagai macam. Ada musik yang dimainkan oleh
banyak orang, ada juga musik yang dimainkan sendiri atau solo. Kelompok musik
yang banyak dipertunjukkan dalam pentas-pentas seni di Indonesia biasanya
berbentuk Band, Orkes Melayu, Keroncong, Orkestra dan lain-lain. Secara umum
musik yang dimainkan oleh beberapa orang bersama-sama, bisa disebut
ansambel. Istilah ansambel tidak begitu populer di kalangan masyarakat, namun
kelompok-kelompok musik seperti band, keroncong dan lain-lain lebih dikenal.
Kelompok-kelompok itu sebenarnya bisa disebut juga ansambel.
Secara sederhana ansambel bisa diartikan bermain musik secara bersamasama. Dengan demikian pemahaman tentang istilah ini cukup mudah jika
dikaitkan dengan kelompok musik yang paling banyak dikenal dalam
masyarakat misalnya Band. Dalam dunia pendidikan istilah ansambel ini
sudah cukup lama dikenal, karena sejak sekitar tahun 70-an ansambel musik
sudah dikenalkan di SMP dengan menggunakan alat-alat musik sederhana.
Dalam pementasan ansambel musik sekolah biasanya membawakan lagulagu anak, lagu daerah atau populer yang diaransemen sesuai dengan
peralatan yang digunakan dan disesuaikan dengan keterampilan siswa SMP.

Gambar 2. Ansambel musik anak
Sumber: Dokumen pribadi penulis
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Bermain musik secara bersama-sama dalam kelompok / ansambel tentu
berbeda dengan bermain secara solo atau sendiri. Berbagai hal akan
ditemui siswa yang baru pertama bermain ansambel. Bagaimana cara
adaptasi

mereka? Bagaimana

melakukan

kerjasama? Bagaimana

bertoleransi dengan sesama pemain musik? Itu semua akan menjadi
pengalaman yang mendidik bagi siswa.
Aktivitas berikut ini memberikan pemahaman dan keterampilan tentang
bermain ansambel

bagi siswa. Dengan model pembelajaran Project

Based Learning.
Aktivitas 1. Menjawab Pertanyaan mendasar tentang Ansambel Musik
(Essential Question)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru memberikan pernyataan tentang ansambel musik yang baik
dan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa saja jenis-jenis ansambel musik?
b. Banyak kelompok musik dapat bermain dengan bagus
dipentas, bagaimana metode latihannya ?
c. Apakah disiplin berperan pada hasil permainan ansambel yang
baik?
2. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 lima kelompok. Kemudian siswa
bekerja dalam kelompok, dengan tugas:
a. Mencari sumber dari internet
b. Membaca buku / literatur tentang ansambel
c. Membaca bahan bacaan yang sesuai
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d. Mengerjakan LK1.

Aktivitas 2. Mendesain Perencanaan Project (Design a Plan for the Project)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1.

Guru bersama siswa merencanakan project latihan ansambel sejenis dan
ansambel gabungan untuk dapat memahami lebih dalam tentang
ansambel musik dengan membuat LK 2a untuk:
a. Merencakan membuat kelompok untuk bermain rekorder, pianika dan
gitar.
b. Membagi siswa menjadi 3 kelompok untuk memainkan ansambel
sejenis terdiri kelompok recorder, kelompok pianika dan kelompok
gitar
c. Kelompok tersebut sekaligus akan memainkan ansambel gabungan
dengan instrumen musik yang sama.
d. Merencanakan

repertoar

untuk

ansambel

sejenis,

lagu

bisa

mengambil dari bahan bacaan atau mencari sumber lain.
e. Merencanakan repertoar untuk ansambel gabungan, lagu bisa
mengambil dari bahan bacaan atau mencari sumber lain.
2.

Untuk pelaksanaan monitoring guru membuat:
a. Membuat rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
ansambel sejenis. LK no 2b Lembar kerja penilaian ansambel sejenis.
b. Membuat rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
ansambel sejenis LK no 2c

Aktivitas 3. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan ansambel (create a
schedule)
Waktu 45 menit
Guru bersama siswa membuat Time line latihan ansambel
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Time line keseluruhan latihan ansambel baik sejenis maupun gabungan
sampai dengan deadline. Menggunakan form. LK no 3 yang memuat jadwal
latihan ansambel sejenis, dan jadwal ansambel gabungan.

Aktivitas 4. Memonitor peserta didik dalam melaksanakan proyek latihan
ansambel (Monitor the Students and the Progress of the Project)
Waktu 8 JP (8 x 45 menit)
1. Guru melaksanakan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan proyek memainkan
ansambel sejenis
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
ansambel sejenis, menggunakan form rubrik penilaian produk LK 4
(produkLK2b)
2. Siswa :
Melakukan latihan ansambel sejenis dengan repertoar yang sudah ditentukan
(memilih lagu dari bahan bacaan atau sumber lain) dengan langkah-langkah:
a. Seluruh peserta pelatihan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok
1, yang akan memainkan part rekorder1 dan kelompok 2 yang akan
memainkan part rekorder 2.
b. Mulai berlatih dalam kelompok masing-masing untuk latihan sesuai
part nya.
c. Setelah kompak memainkan part sesuai kelompoknya kemudian
digabung untuk bermain bersama dalam ansambel.
3.

Guru melaksanakan:
a. Pemantauan

dan

pembimbingan

siswa melakukan

proyek

memainkan ansambel gabungan.

69

b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan
latihan ansambel gabungan menggunakan produk LK 2c
4. Siswa :
Melakukan latihan ansambel gabungan repertoar yang sudah
ditentukan(memilih dari bahan bacaan atau sumber lain) dengan
langkah-langkah:
a. Seluruh peserta pelatihan dibagi menjadi beberapa kelompok
sesuai dengan jumlah instrumen yang akan dimainkan.
Misalnya pada partitur terdapat 4 part. Part recorder, part
pianika, part gitar dan part keyboard / instrumen pengiring.
b. Mulailah berlatih dalam kelompok instrumen sejenis dengan
melatih sesuai part nya.
c. Ulangi bagian-bagian yang sulit sampai benar-benar kompak
seluruh instrumen.

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 ansambel baik sejenis
maupun gabungan
Siswa Melakukan:
Memainkan ansambel sejenis sebagai hasil akhir proses latihan untuk
dievaluasi guru
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Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)

a. Siswa melakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek latihan
ansambel. LK 6b
b. Guru dan siswa berdiskusi untuk memperbaiki kinerja melakukan
projek latihan ansambel baik sejenis maupun gabungan. Dan
Menemukan jawaban pertanyaan pada tahap pertama.

LK 6c
Hasil Diskusi Guru dan Siswa

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1
Judul: Pengertian ansambel
Tujuan: Memahami konsep ansambel
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Carilah referensi sebanyak-banyaknya mengenai ansambel musik kemudian
diskusikan dalam kelompok tentang pengertian ansambel dan jenis ansambel
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Hasil Diskusi kelompok tentang ansambel
1. Pengertian ansambel.....

2. Contoh ansambel antara lain....

3. Contoh ansambel sejenis antara lain...

4. Contoh ansambel gabungan antara lain....

Form kegiatan

Lembar Kerja 2
Lembar Kerja 2a. (Untuk peserta didik)
Judul: Pembagian kelompok sesuai instrumen
Tujuan: membagi

siswa dalam kelompok instrumen yang sama dan

merencarakan repertoar.
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Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
1. Siswa dibagai menjadi tiga kelompok: kelompok 1 recorder, kelompok
2 pianika, kelompok 3 gitar.
2. Memilih repertoar yang akan dimainkan untuk ansambel sejenis, bisa
mengambil dari bahan bacaan atau sumber lain.
3. Menentukan lagu untuk ansambel gabungan, bisa mengambil dari
bahan bacaan atau sumber yang lain.
LK 2. Pembagian kelompok
No

Nama

Kelompok
alat musik

Judul lagu
ansambel
sejenis

Judul lagu
untuk
ansambel
gabungan

Recorder

Pianika

Gitar
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LK 2b. Rubrik Penilaian ansambel sejenis (untuk guru)
Judul: Rubrik penilaian
Tujuan: membuat rubrik untuk penilaian ansambel sejenis
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 bermain ansambel musik (contoh bisa dikembangkan)
Latihan ke....
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Produksi
nada

Kualitas
suara dan
intonasi
sangat
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
Cukup

Kualitas
suara dan
intonasi
Kurang

2

balance

3

dynamik

4

kekompakan

LK 2c. Rubrik Penilaian ansambel gabungan (untuk guru)
Judul
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: Membuat Rubrik penilaian

Nilai
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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 bermain ansambel musik(contoh bisa dikembangkan)
Latihan ke...
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Produksi
nada

Kualitas
suara dan
intonasi
sangat
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
Cukup

Kualitas
suara dan
intonasi
Kurang

2

balance

3

dynamik

4

kekompakan

Nilai

Lembar Kerja 3
Judul: membuat Time line project
Tujuan: Membuat jadwal terinci project latihan ansambel mulai dari
perencanaa, latihan ansambel sejenis dan latihan ansambel gabungan.
Identitas: Seni Budaya kelas VII
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Petunjuk Kerja:
Buat tabel time laine yang memuat:
1.

Perencanaan,

2.

Latihan ansambel sejenis

3.

Latihan ansambel gabungan.
Contoh(bisa dikembangkan)

No

Kegiatan

1

Perencanaan

2

Latihan
ansambel
sejenis

3

Latihan
ansambel
gabungan

Minggu ke/ waktu

Lembar Kerja 4
Judul: Bimbingan dan pantauan aktivitas siswa latihan ansambel
Tujuan: memantau latihan siswa dan memberikan bimbingan
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Lembar Pemantauan dan bimbingan latihan ansambel sejenis/gabungan
Latihan ke....
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Produksi
nada

Kualitas suara
dan intonasi

Kualitas suara
dan intonasi

Kualitas
suara dan
intonasi

Kualitas
suara
dan
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Nilai

Catatan
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sangat bagus

bagus

Cukup

intonasi
Kurang

2

balance

Kesimbangan
antar
instrumen
musik Sangat
bagus

Kesimbanga
n
antar
instrumen
musik bagus

Kesimban
gan antar
instrumen
musik
Cukup

Kesimba
ngan
antar
instrum
en
musik
Kurang

3

dynamik

Penerapan
dinamik sangat
baik

Penerapan
dinamik baik

Penerapa
n dinamik
cukup

Penerap
an
dinamik
kurang

4

Kekompa
kan

Kerjasama
antar pemain
Sangat baik

Kerjasama
antar pemain
baik

Kerjasama
antar
pemain
cukup

Kerjasa
ma antar
pemain
kurang

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
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Lembar Kerja 6
LK 6a
Judul: Refleksi siswa
Tujuan : Mengetahui pengalaman menyelesaikan proyek
R
e

1.

Pengalaman individu bermain dalam kelompok ansambel sejenis:

2.

Pengalaman

f
l
e
k

individu

bermain

dalam

kelompok

ansambel

gabungan:

s
i
s
LK 6b Refleksi Guru

1.

Pengamatan

terhadap

individu

bermain

dalam

kelompok

individu

bermain

dalam

kelompok

ansambel sejenis:

2.

Pengamatan

terhadap

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

1.

Rekomendasi Perbaikan proyek berikutnya:

2.

Jawaban dari pertanyaan tahap 1:
a.

Apa saja jenis-jenis ansambel musik?
............

b.

bagaimana metode latihan ansambel yang baik ?
...........

c.

Apakah disiplin berperan pada hasil permainan ansambel yang
baik?

.......................

C. Bahan Bacaan
Pengertian Ansambel Musik
Ansambel secara umum diartikan main musik bersama-sama atau kesatuan,
kebersamaan; satuan musik yang bermain bersama-sama dengan tidak
mempedulikan jumlah sedikit maupun banyaknya pemain. Ensemble (bahasa
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Prancis) juga berarti kelompok musik dalam satuan kecil. Permainan
bersama dalam satuan kecil alat musik. (Banoe, 2003: 133).
Di Perancis ensemble mempunyai arti bersama atau main bersama. Di Jerman
berarti seluruh personil penyanyi opera. Ansambel artinya kelompok. Dalam
bidang musik instrumen di Jerman biasanya terbatas pada penggunaan alat
musik dalam kelompok kecil/ringan. (Grove, 2000: 209). Berdasarkan alat
musik yang digunakan ada 2 macam ansambel yaitu ansambel alat musik
sejenis dan ansambel alat musik gabungan.
1. Ansambel sejenis
Ansambel sejenis adalah ansambel yang menggunakan alat musik sejenis
atau satu macam, misalnya ansambel gesek, ansambel perkusi, ansambel
seruling, ansambel pianika, ansambel gitar dan orang bernyanyi bersamasama juga dapat dikatakan ansambel sejenis.

Gambar 3. Ansambel Sejenis
Sumber: Dokumen pribadi penulis

2. Ansambel gabungan

Ansambel gabungan adalah ansambel yang terdiri dari bermacammacam alat musik yang bermain bersama-sama. Misalnya seruling atau
rekorder diiringi gitar. Rekorder, pianika dan piano atau organ dan lainlain.
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Gambar 4. Ansambel Gabungan
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Metode Latihan Ansambel Sejenis
Untuk dapat memainkan ansambel sejenis dengan baik perlu dilakukan
latihan yang sistematis. Berikut ini referensi atau contoh latihan bermain
ansambel Recorder. Alat musik yang digunakan haya satu jenis yakni musik
recorder.
Untuk dapat bermain ansambel rekorder diperlukan beberapa prasyarat,
antara lain pemain sudah dapat membaca notasi, menguasai teknik bermain
rekorder, mampu bekerjasama dengan pemain yang lain sebagai suatu tim,
mau mementingkan kerjasama yang baik dengan tidak menonjolkan
permainannya sendiri, dan mentaati segala ketentuan yang ada dalam
partitur.
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Contoh partitur ansambel sejenis:
Lagu 1
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Lagu 2:
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Langkah-langkah latihan:

a. Seluruh peserta pelatihan dibagi menjadi dua kelompok.
Kelompok 1, yang akan memainkan part rekorder1 dan kelompok
2 yang akan memainkan part rekorder 2. Jumlah anggota masingmasing kelompok bebas, Bisa saja satu kelas langsung dibagi 2.
Misalnya jumlah peserta dalam satu kelas 30 orang maka satu
kelompok bisa beranggotakan 15 orang.
b. Mulailah berlatih dalam kelompok masing-masing dengan melatih
sesuai part nya. Akan lebih baik jika dalam ruangan terpisah
antara kelompok satu dengan kelompok dua.
Untuk kelompok recorder 1 berlatih menggunakan part berikut ini:
Lagu 1:
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Lagu 2:

Untuk kelompok recorder 2 berlatih menggunakan part berikut ini:
Lagu1:
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Lagu 2:

c. Setelah kompak memainkan part sesuai kelompoknya kemudian
digabung untuk bermain bersama dalam ansambel.
d. Untuk menyatukan tempo dan kekompakan dalam bermain
ansambel dapat dipimpin oleh seorang dirigen atau kondakter
(conductor). Untuk memegang kendali jalannya ansambel dirigen
membaca partitur yang memuat seluruh instrumen, sedangkan
pemain membaca part sesuai pembagian alat musik yang
dimainkan.

Metode Latihan Ansambel Gabungan
Berikut ini contoh metode latihan ansambel gabungan secara terperinci:
Instrumen musik yang diperlukan pada lagu berikut ini antara lain Rekorder,
Pianika, Glockenspiel dan Keyboard atau instrumen pengiring. Instrumen
pengiring bisa diganti yang lain misalnya Gitar atau Piano. Atau dapat juga
dilengkapi dengan instrumen pengiring lainnya seperti Bass Gitar, drum set
dan lain-lain.
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Contoh latihan ansambel gabungan
Lagu1. Cublak-cublak suweng
Partitiur/Full Score:
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Partisi/Score sesuai instrumen
1. Recorder Sopan
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2. Glockenspiel
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3. Gitar
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4. Keyboard
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5. Bass.
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6. Drum
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7. Melodion/Pianika
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`Lagu 2. Hela Rotan
Full Score
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Score/part:
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Untuk berlatih ansambel lagu di atas lakukan tahapan-tahapan
sebagai berikut:
d. Seluruh peserta pelatihan dibagi menjadi beberapa kelompok
sesuai dengan jumlah instrumen yang akan memainkan lagu
tersebut. Pada full score atau partitur di atas terdapat 4 part. Part
recorder, part pianika, part glockenspiel dan part keyboard /
instrumen pengiring.
e. Mulailah berlatih dalam kelompok instrumen sejenis dengan
melatih sesuai part nya.
f. Akan lebih baik jika dalam ruangan terpisah antara kelompok
instrumen yang satu dengan kelompok instrumen yang lain.
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g. Ulangi bagian-bagian yang sulit sampai benar-benar kompak
seluruh instrumen.
h. Jika tidak memungkinkan dipisah maka latihan dilakukan dalam
satu ruangan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-Soal
Pilhan ganda
Pilihlah jawaban yang paling anda anggap benar dengan memberi tanda
silang obsi jawanan.
1. Permainan bersama dalam satuan kecil alat musik disebut juga...
a. Ansambel
b. Solis
c. Duet
d. Unisono
Pembahasan:
Dari pilihan jawaban yang ada :
a. Ansambel adalah bermain musik bersama dalam satuan kecil.
b. Solis adalah penyanyi / pemain musik tunggal
c. Duet adalah dua orang bermain musik atau menyanyi.
d. Unisono adalah benyanyi bersama dengan satu suara
Berdasarkan pembahasan di atas maka jawaban yang tepat adalah pilihan a.
Ansambel
2. Ansambel sejenis adalah bentuk permainan musik bersama dimana...
a. alat musik yang digunakan sama atau sejenis.
b. pemain musiknya sejenis, laki-laki semua atau perempuan semua
c. lagu yang ditampilkan jenisnya sama.
d. semua pemain memakai seragam yang sama.
Pembahasan:
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Ansambel sejenis adalah ansambel yang menggunakan alat musik yang
sejenis saja misalnya ansambel gitar, ansambel gesek, amsambel tiup dan
lain-lain. Sehingga jawaban yang tepat dari soal di atas adalah:
a. Alat musik yang digunakan sama atau sejenis.
Untuk obsi b pemain musiknya sejenis laki-laki atau perempuan saja tidak
bisa disebut ansambel sejenis jika instrumen musiknya berbeda-beda. Obsi c,
Lagu yang ditampilkan jenisnya sama. Untuk ansambel sejenis tidak
mengharuskan lagunya berjenis sama misalnya mars semua. Lagu bisa
berbagai macam jenis. Sedangkan obsi d, Semua pemain memakai seragam
yang sama. Kostum adalah property penampilan. Ansambel sejenis belum
tentu memakai kostum yang sama bisa saja memakai kostum beraneka
misalnya dari daerah seluruh nusantara.
3. Untuk dapat bermain ansambel dengan baik, diperlukan beberapa hal
antara lain menguasai teknik bermain alat musik, mampu bekerjasama
dengan pemain yang lain serta....
a. tidak menonjolkan permainannya sendiri, dan mentaati segala
ketentuan yang ada dalam partitur.
b. tidak menonjolkan permainannya sendiri, dan tidak mentaati
segala ketentuan yang ada dalam partitur.
c. menonjolkan permainannya sendiri, dan mentaati segala
ketentuan yang ada dalam partitur.
d. menonjolkan permainannya sendiri, dan tidak mentaati segala
ketentuan yang ada dalam partitur.
Pembahasan:
Jawaban yang tepat adalah obsi:
a. tidak menonjolkan permainannya sendiri, dan mentaati segala
ketentuan yang ada dalam partitur.

108

Unit Pembelajaran
Bermain Ansambel

Maksudnya

adalah

dalam

bermain

bersama

harus

selalu

mengutamakan kepentingan bersama seperti balance, kekompakan,
disiplin dalam membaca partitur. Mengusahakan permainanan
individu yang baik tetapi tidak menonjolkan diri dan harus kompak
dengan pemain yang lain.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya (Seni Musik)

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi Dasar

: 3.3 Memahami konsep dasar ansambel musik

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.3.1 Menjelaskan
bentuk
permainan
instrumen
musik
kelompok
(ansambel)
sejenis
3.3.2 Menjelaskan
bentuk
permainan
instrumen
musik
kelompok
(ansambel)
gabungan

ansambel
sejenis;
ansambel
gabungan
dan
Repertoar
Lagu

Materi
Bermain
ansambel
sejenis dan
gabungan

Indikator Soal

No

Level

Soal Kognitif

Disajikan format
permainan suatu
pementasan
musik siswa
dapat
menganalisis
bentuk ansambel
musik yang
dimaksud

1

Disajikan partitur
dari suatu
repertoar
pementasan
musik, siswa
dapat
menganalisis
bentuk ansambel
yang dimainkan

1

C4

C4
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Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

Pilihan
ganda

Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII
: Seni Budaya
(Seni Musik)

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3 Memahami
konsep
dasar
ansambel
musik

Pengeta
huan/
Pemaha
man

Aplika
si

V

Penalaran

IPK YANG
SESUAI
3.3.3 Menjelaska
n bentuk
permainan
instrumen
musik
kelompok
(ansambel)
sejenis
3.3.4 Menjelaska
n bentuk
permainan
instrumen
musik
kelompok
(ansambel)
gabungan
LINGKUP
MATERI
ansambel
sejenis;
ansambel
gabungan
dan
Repertoar Lagu

MATERI
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RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati gambar di bawah ini!

Nomor
Soal
1

Sumber: dokumen pribadi

Kunci
Jawaban
C

mengacu dan mengamati gambar di atas
dapat disimpulkan bentuk musik nya adalah
ansambel....
A. vokal
B. melayu

Unit Pembelajaran
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Bermain
ansambel

C. gabungan
D. sejenis

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
format
permainan
suatu
pementasan
musik siswa
dapat
menganalisis
bentuk
ansambel
musik yang
dimaksud

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
partitur dari
suatu repertoar
pementasan
musik, siswa
dapat
menganalisis
bentuk
ansambel yang
dimainkan

Nomor
Soal
2

Dalam suatu konser musik dipentaskan
sejumlah pemain yang masing-masing
memainkan partnya sendiri-sendiri. Amatailah
potongan partitur berikut ini:

Kunci
Jawaban

Berdasarkan partitur di atas maka dapat
disimpulkan kelompok musik tersebut
adalah....
a. ansambel gabungan
b. ansambel sejenis
c. ansambel sewarna
d. ansambel bersama

b
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Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan sub-unit pembelajaran ini.
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KESIMPULAN

Ansambel musik baik ansambel sejenis maupun gabungan, merupakan
permainan musik yang melibatkan banyak pemain.

Setiap pemain

mempunyai tanggungjawab secara individu atas part yang harus dimainkan.
Disamping itu secara kelompok setiap pemain mempunyai tanggungjawab
menjaga keseimbangan suara atau balance, keselarasan, kekompakan.
Kerjasama sesama pemain sangat diperlukan untuk mewujudkan musik yang
sempurna. Kerjasama yang optimal akan menghasilkan permainan musik
yang baik sehingga tujuan dari kegiatan bermain ansambel dapat dicapai
dengan maksimal.
Berlatih ansambel sangat
pembentukan

erat jika dikaitkan

karakter peserta

dengan

didik dalam kehidupan

aspek-aspek
sehari-hari.

Tanggungjawab individu setiap orang yang meliputi integritas, kejujuran,
kemandirian, kerjasama dengan orang lain, dapat dibentuk melalaui latihan
ansambel yang menuntut hal-hal tersebut dalam permainan musik bersama.
Hal itu bisa dijadikan latihan membentuk karakter pribadi yang akan dapat
diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.
Melalui tahap-tahap pembelajaran yang harus dilakukan setiap peserta didik
dalam memainkan ansambel, siswa dapat merasakan aspek-aspek yang
menjadi tanggung jawab individunya demi mewujudkan keutuhan dan
kesempurnaan bermain musik dalam kelompok. Pengalaman itulah yang
dapat diambil hikmahnya oleh siswa dan dapat dianalogikan dengan
kehidupan sehari-hari, misalnya kejujuran, kemandirian, kerjasama dan lainlain.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran bermain ansambel, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ansambel Anda
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang ansambel
musik?
2. Apakah materi kegiatan ansambel musik ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Anda merasakan manfaat pembelajaran ansambel jika dikaitkan
dengan kemandirian, kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat
orang lain selama aktivitas pembelajaran?
4.

Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
ansambel?

Sebagai bahan refleksi renungkan apakah

materi-materi yang telah

dipelajari pada kegiatan pembelajaran ini sudah mencerminkan perbaikan
pembelajaran yang meliputi perencanaan, proses dan evaluasi terhadap
pembelajaran itu sendiri serta mengintegrasikan pendidikan karakter yang
harus ditanamkan kepada para siswa.
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PENGANTAR
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar (KI-KD) Seni Budaya untuk Sekolah
Menengah Pertama Kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya pembelajaran
memainkan alat musik tradisi. Hal ini merupakan sebuah gagasan yang
brilian dalam kerangka melestarikan dan mngembangkan musik daerah yang
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai.
Peserta didik merupakan salah satu aset yang pada saatnya nanti menjadi
penentu kebijakan, pelaku, pemerhati, yang bertanggung jawab erhadap
pelestarian dan pengembangan muskk daerah. Oleh sebab itu kiranya sangat
relevan apabila musik tradisi daerah dimasukkan sebagai salah satu materi
pembelajaran intrakurikuler di sekolah yang bersifat wajib.
Bermain alat musik daerah tidaklah mudah mengingat: (1) alat musik sangat
banyak dan beragam yang tumbuh dan berkembang di daerah sehingga
masing-masing alat harus dipelajari secara khusus, (2) budaya transformasi
pengetahuan dan keterampilan antar generasi belum menemukan format
yang paling ideal untuk mempelajari alat musik tradisi yang kompleks
dengan tingkat kesulitan permainan yang tinggi.
Modul ini mengantarkan peserta diklat untuk mempelajari pengetahuan dan
keterampilan memainkan alat musik tradisi daerah. Tentu saja materi yang
disampaikan hanya beberapa sampel alat musik saja karena alat musik yang
terdapat di Nusantara ini sangat beragam dan banyak jumlahnya. Bahasan
tentang teknik memainkan juga tidak dapat dilakukan secara detail tetapi
lebih cenderung bersifat general dengan harapan dapat diimplementasikan
di berbagai daerah.
Semoga modul ini bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya dan
berharap masukan yang dapat menyempurnakan isi modul ini.
Penulis
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3

Memahami teknik permainan Menjelaskan teknik
salah satu alat musik
permainan salah satu
tradisional secara perorangan alat musik tradisi
secara perorangan

VIII

3.4

Memahami teknik permainan
alat-alat musik tradisional
secara berkelompok

VIII

Menjelaskan teknik
alat-alat musik tradisi
secara berkelompok

KD KETERAMPILAN
4.3

4.4

Memainkan salah satu alat
Memainkan salah
musik
satu alat musik
tradisional secara perorangan tradisional secara
perorangan
Memainkan alat-alat musik
Memainkan alat-alat
tradisional secara
musik tradisional
berkelompok
secara berkelompok

VIII

VIII

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Memahami sistem tangga
4.3.1 Melafalkan tangga nada diatonis
nada diatonis dan pentatonis
dan pentatonis
3.3.2 Mengidentifikasi jenis alat
4.3.2 Mempresentasikan jenis alat
musik tradisi
musik tradisi
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3.3.3 Mengidentifikasi fungsi
musik tradisi
Indikator Kunci
3.3.4 Menjelaskan tugas alat
musik dalam sajian musik
3.3.5 Menjelaskan teknik
memainkan alat musik
secara perorangan
3.4 1 Menjelaskan fungsi alat
musik dalam penyajian
3.4.2 Menjelaskan teknik
permainan alat musik
tradisi secara berkelompok
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4.3.3

Mempresentasikan fungsi
musik tradisi
Indikator Kunci
4.3.1 Mempresentasikan tugas alat
musik dalam sajian musik
4.3.2 Memainkan alat musik tradisi
secara perorangan
4.4.1 Mempresentasikan fungsi alat
musik dalam penyajian
4.4.1 Memainkan alat musik tradisi
secara kelompok
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Memainkan Alat Musik Tradisi Secara Perorangan
Indonesia kaya akan beragam budaya yang hidup dan berkembang di wilayah
Nusantara. Musik tradisi merupakan salah satu manifestasi budaya dengan
medium suara sebagai sarana ungkap ekspresi jiwa. Kecerdasan musikal
yang dimiliki para seniman di Indonesia melahirkan karya-karya seni musik
yang luar biasa indahnya. Karya tersebut tidak hanya berwujud karya
garapan musik tetapi juga kary-karya penciptaan alat musik yang akan
digunakan sebagai sarana ungkap musikalitasnya. Alat musik yang diciptakan
tidak hanya berbentuk dan menghasilkan suara yang sederhana tapi
dikerjakan secara detai l sehingga bagus secara audio maupun visualnya.
Salah satu contohnya alat musik rebab dari sekian ribu alat musik tradisi
yang ada di Indonesia.

Gambar 1 Rebab Jawa
Sumber www. Google.com
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Rebab terdapat di beberapa budaya musik tradisi (bali, jawa timur, jawa,
sunda, betawi, dan sebagainya) dengan bentuk yang berbeda-beda, namun
teknik memainkannya sama yaitu dengan cara digesek. Alat musik rebab
memiliki karakter musikal yang halus dan disajikan secara mengalir sehingga
mendatangkan rasa yang atau nuansa yang tenang dan mendayu-dayu.
Ditinjau dari perspektif musiklaitas, sentuhan rasa permainan alat musik
rebab dapat melatih kepekaan atau sensitivitas terhadap nada. Kemudian
apabila ditinjau dari perspektif kepekaan sosial, permainan rebab melatih
emosi seseorang untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi sosial dalam
masyarakat. Fungsi permainan instrumen rebab ini sebagai terapi.
Meskipun langka dan jarang terjadi, instrumen rebab dapat disajikan dengan
cara perseorangan. Biasanya instrumen rebab disajikan secara berkelompok
dalam ansambel atau perangkat gamelan. Budaya musik tradisi di Indonesia
memang jarang disajikan instrumen secara perorangan.

B. Memainkan Alat Musik Tradisi Secara Berkelompok
Salah satu ciri khas musik tradisi yang hidup dan berkembang di Indonesia
adalah bersifat kolektif yang artinya sajian permainan dilakukan secara
bersama-sama atau kelompok. Kelompok tersebut biasa disebut ansambel
atau perangkat. Ada kelompok kecil yang terdiri hanya dua sampai delapan
pemain saja, tapi juga ada kelompok yang terdiri sampai 30-an pemain.
Secara harafiah orang akan beranggapan bahwa musik yang disajikan
berkelompok memiliki kecenderungan warna musik yang dinamis, namun
sebenarnya terdapat nilai filososfis yang terkandung di dalamnya. Penyajian
secara kelompok menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang memiliki
sifat utama gotong royong. Kebersamaan merupakan karakter yang harus
dimiliki oleh setiap insan warga Indonesia. Nilai gotong royong dapat dipecah
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lagi menjadi sub nilai saling menghargai, taat pada komitmen, menyelesaikan
dalam kebersamaan dan sebagainya. Berdasarkan penelitian sosial yang
berkaitan dengan musik tradisi menyatakan bahwa sub nilai tersebut
tercermin dalam sajian musik tradisi. Misalnya, ketika memainkan sebuah
lagu tiap pemain harus memperhatikan permainan instrumen yang lain. Lagu
yang disajikan secara utuh sampai akhir harus dilakukan secara bersamasama. Ketika salah satu instrumen memegang kendali permainan ritme maka
pemain instrumen yang lain harus mengikuti dan berkomitmen dengan
sajian lagu yang sedang dilakukan.

Gambar 2 Musik Tradisi Talempong
Sumber www. Google.com
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Gambar 3 Musik Tradisi /Gamelan Gong Kebyar Bali
Sumber www. Google.com
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AKTIVITAS PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Tinjauan alat musik tradisional daerah dari perspektif cara memainkan
dapat dibedakan menjadi empat yaitu idiofon, membranofon, chordofon,
dan aerofon. Masing-masing instrumen yang tumbuh dan berkembang
pada daerah tertentu sangat beragam bentuk fisik, cara memainkan,
peran instrumen dalam sajian musik daerah dan sebagainya.
Aktivitas pembelajaran yang akan disampaikan merupakan sebuah
metode pengenalan terhadap pengetahuan dan keterampilan yang
berkaitan dengan alat musik daerah. Alat musik untuk praktik
pembelajaran difokuskan pada permainan alat musik rebana yang
digunakan sebagai iringan lagu-lagu daerah. Aktivitas pembelajaran
dikemas menggunakan model pemblekajaran Project Based Learning.
Teknik atau cara memainkan alat musik tradisional daerah memilki
ragam dan gaya yang sangat banyak.

Aktivitas 1. Menjawab Pertanyaan mendasar tentang Alat Musik Tradisi
Daerah (Essential Question)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru memberikan pernyataan tentang alat musik tradisi daerah
dan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa yang dimaksud dengan alat musik daerah ?
b. Sebutkan contoh alat musik daerah yang berada di daerahmu?
c. Manfaat apa yang dapat diperoleh sisiwa dalam kegiatan
bermain alat musik daerah?
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2. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 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 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 memainkan lat
musik rebana untuk mengiringi lagu daerah. Untuk dapat
memahami lebih dalam tentang alat musik rebana dengan
membuat LK 2a dengan tujuan agar dapat:
a. Merencakan membuat kelompok untuk memainkan alat musik
rebana dan memilih lagu daerah yang diiringi.
b. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing
kelompok menentukan lagu yang akan dinyanyikan dan motif
permainan rebana yang akan dimainkan.
c. Masing-masing kelompok akan menentukan notasi permainan
rebana diselaraskan dengan lagu daerah yang dipilih.
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2. Untuk pelaksanaan monitoring, guru membuat catatn aktivitas
siswa dalam melaksanakan latihan memainkan alat musik tradisi
daerah: Rebana LK 2b Latihan Memainkan alat Musik Rebana

Aktivitas 3. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan memainkan rebana
(Create a Schedule)
Waktu 45 menit
Guru bersama siswa membuat Time line latihan menyanyi unisono
Time line keseluruhan latihan memainkan rebana sampai dengan deadline
menggunakan form LK 3 yang memuat jadwal latihan dari awal sampai akhir.

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 6 JP (6 x 45 menit)
1. Guru melaksanakan kegiatan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan memainkan
latmusik rebana.
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan latihan
memainkan rebana, menggunakan form rubrik penilaian produk LK 2.
2. Siswa:
Melakukan latihan memainkan rebana dengan repertoar lagu daerah yang
sudah dipilih masing-masing kelompok dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Seluruh siswa mejadi satu berkumpul sesuai dengan kelompokya
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b. Tiap kelompok dipecah lagi menjadi dua kelompok kecil dengan
tugas 3 orang sebagai penyanyi 5 orang sebagai pemain rebana.
c. Mulai berlatih dalam kelompok masing-masing untuk latihan
membaca notasi agar terjadi kesamaan interpretasi notasi
d. Setelah

membaca

notasi

dengan

benar

kemudian

berlatih

menggabungkan antara lagu daerah yang dipilih dengan aransemen
rebana yang telah dibuat.

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:
Sajian permainan rebana mengiringi nyanyian lagu daerah.

Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)
a. Siswa melakukan refleksi masing-masing kelompok dan individu
untuk mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek latihan
permainan alat musik rebana.
b. Guru dan siswa berdiskusi untuk memperbaiki kinerja melakukan
projek permainan rebana untuk mengiringi lagu daerah. 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 alat musik tradisi daerah yang
berkembang di daerahmu masing-masing yang memuat: (1) alat musik
idiofon (2) Alat musik Membranofon, (3) alat musik chirdofon, dan (4) alat
musik aerofon.

Lembar Kerja:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja 2a: Rencana Projek
Nama kelompok

: …………………………

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

Pilihan Lagu Daerah dinyanyikan satu suara: ……………………………………………
Notasi permaian rebana:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja 2b: Memainkan Alat Musik Rebana
KELOMPOK

PROGRES

CATATAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lembar Kerja 3: Jadwal Latihan memainkan Rebana
Nama kelompok

: …………………………

Anggota Kelompok : …………………………………………………………………………………
NO

HARI/
TANGGAL

JAM

ASPEK YANG

TARGET

DILATIH
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Lembar Kerja Peserta Didik 4: Lembar Penilaian
Nama kelompok

: …………………………

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

NO

ASPEK PENILAIAN

1

Produksi nada

2

balance

3

dynamik

4

kekompakan

NILAI (n)
60-90

BOBOT (b)

JUMLAH
(n x b)

JUMLAH
Rubrik:
1. Produksi suara adalah kejelasan hasil suara permainan rebana.
2. Balance adalah keseimbangan pola permanan antara pemain satu
dengan yang lainnya.
3. Dynamik adalah pengaturan permainan keras-lembut dan cepatlambat
4. Kekompakan adalah kesatuan atau unity permainan rebana satu
dengan yang lainnya yang didasarkan kedisplinan memainkan
berdasarkan notasi.
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C. Bahan Bacaan
Pada unit yang lalu telah disampaikan beberapa pengertian tentang musik
secara umum. Secara sederhana musik diartikan sebagai cabang seni yang
menggunakan medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa
manusia. Selanjutnya pengertian tradisi adalah karya cipta seni budaya yang
sudah mengalami puncak pengembangan sehingga melahirkan atura-aturan
ketat dan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat tertentu. Apabila kata
‘tradisi’ tersebut digabungkan menjadi satu dengan pengertian musik, maka
pengertian musik tradisi adalah cabang seni yang menggunakan medium
suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang
didalamnya memiliki aturan-aturan ketat yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat tertentu.
Makna ‘masyarakat tertentu’ pada konteks kalimat di muka adalah realitas
yang terdapat pada masyarakat di Indonesia memiliki keragaman budaya
yang berbeda-beda. Budaya lahir berdasarkan

norma-norma yang telah

disepakati pada masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat satu dengan
lainnya melahirkan budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya,
termasuk di dalamnya adalah musik tradisi.
Perbedaan budaya musik tradisi justru melahirkan banyak versi atau gaya
dan teknik yang semakin kaya dan beragam. Perbedaan tersebut tidak hanya
semata-mata terletak pada sajiannya tetapi berangkat dari konsep dasar
yang selanjutnya melahirkan pengetahuan musik tradisi yang unik antara
budaya musik satu dengan lainnya.
Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya yang didalamnya
termasuk budaya musik tradisi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada sub unit
ini tidak mungkin disajikan semua

musik tradisi yang lahir, hidup dan

berkembang di Indonesia. Pembahasan mengambil beberapa sampel musik
yang berbasis pada penggunaan tangga nada pentatonis dan diatonis dengan
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wilayah budaya musik yang jangkauannya luas. Tangga nada pentatonis
mengambil sampel musik Jawa dan sekitarnya sedangkan tangga nada
diatonis mengambil sampel musik Padang Minangkabau. Namun bukan
berarti mengesampingkan musik tradisi yang lain. Musik-musik tradisi yang
lain juga akan disinggung, namun karena keterbatasan bahasan dan fokus
bahasan maka hanya beberapa musik tradisi yang disajikan secara luas dan
mendalam.
1. Sistem Tangga Nada Musik Tradisi
a. Tangga Nada Pentatonis dan Tangga Nada Diatonis
Tangga nada adalah serangkaian/kumpulan nada-nada yang disusun
berturut berdasarkan tinggi rendah nada sehingga membentuk strata nada.
Ditinjau dari penggunaan tangga nada yang digunakan sebagai media
ekspresi, seni musik tradisional yang tersebar di penjuru Nusantara
dibedakan menjadi 2 yaitu (1) tangga nada Pentatonis, dan (2) tangga nada
Diatonis.
Tangga nada Pentatonis memiliki lima buah nada baku yang aktif berperan
dalam permainan sebuah lagu. Untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah
tangga nada ini disebut tangga nada Kepatihan, untuk wilayah Jawa Barat
(Sunda) disebut tangga nada Daminatila, sedangkan di Bali disebut tangga
nada Dong Ding. Pada prinsipnya nada-nada tersebut mempunyai frekuensi
nada dan jarak nada yang hampir sama.
Tangga nada slendro : simbol : 1----2----3----5----6----1
dibaca : ji---ro---lu---ma--nem-ji

Tangga nada pelog patet Lima : simbol
dibaca
Nem : simbol
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: 1----2----4----5----6-----1
: ji---ro---pat--ma--nem—ji
: 1----2----3----5----6----1
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dibaca
Barang : simbol
dibaca

: ji---ro----lu---ma--nem—ji
: 7----2----3----5----6----7
: pi---ro----lu---ma--nem--pi

Tanga Nada Diatonis, tangga nada yang sususnannya terdiri 7 buah
nada dalam satu oktaf.
simbol:

1----2----3----4----5----6----7----1

dibaca:

do--re---mi---fa—sol--la—si---do

2. Interval (Jarak Nada)
Interval atau jarak nada adalah jarak bunyi antara nada yang satu ke
nada yang lain. Dalam satu gembyang (nada 1 pada register bawah
sampai pada nada 1 pada register atas) interval nada mempunyai
rentangan bunyi 1200 cent.
Jarak nada Pentatonis Slendro,

1-------2-------3------5------6------1
●---240---●---240---●---240---●---240---●---240---●
■

1200

■

keterangan : - jarak nada antara nada satu ke nada lain adalah sama
yaitu 240 cent
- satu gembyang dari nada 1 ke 1 adalah 1200 cent
Secara teoretis dapat digambarkan seperti pada skema di atas, namun
sebenarnya ketika di lapangan interval yang murni yang sebesar 240 cent
di jarak tiap nada tidak diketemukan pada gamelan-gamelan di jawa
maupun di Sunda. Seorang ahli pelarasan atau steming akan menggeser
atau ‘menggoyang’ (istilah dalam pelarasan Jawa) agar gamelan memiliki
‘sense’ atau karakter tertentu sesuai yang dikehendaki pemiliknya atau
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kehendak pelaras. Sehingga pada saat ini tidak diketemukan secara
sempurna antara gamelan yang satu dengan gamelan yang lain sama
persis interval-interval nadanya. Untuk memperjelas pernyataan ini
disajikan contoh interval yang terdapat pada dua buah gamelan yang
terkenal di daerah budaya pelarasan Surakarta.
Nada
Jarak nada
Slendro Gamelan RRI
Jarak nada
Slendro Gamelan TBS

1

2
243
Cent
263
Cent

3
233
Cent
237
Cent

5
215
Cent
230
Cent

6

!

260
225
Cent
Cent
240
230
Cent
Cent
(Hastanto, 2009: 64-65)

Contoh Jarak Nada Tangga nada Slendro Gamelan RRI dan TBS
Jarak nada pentatonis Pelog

1----2---3

4----5----6----7

1

●-150-●-150-●-----225------●-150-●-150-●-150-●------225-------●
●

1200

●

catatan : - dalam laras pelog ini terdapat dua interval pendek dan
panjang
- interval pendek adalah 150 cent yang terdapat pada :
nada 1 ke 2
nada 2 ke 3
nada 4 ke 5
nada 5 ke 6
nada 6 ke 7
- interval panjang adalah 225 cent yang terdapat pada :
nada 3 ke 4
nada 7 ke 1
Sama halnya seperti dalam sistem pelarasan atau steming gamelan pada
laras Slendro. Secara teoretis dapat dibuat skema seperti yang tertulis di
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atas, namun pada kenyataan dilapangan tidak terdapat satupun gamelan
yang menggunakan susunan interval seperti yang tergambar pada skema
tersebut. Penglaras cenderung membuat interval yang berbeda dengan
skema tersebut dengan cara menurunkan atau menaikkan nada sehingga
interval menjadi berbeda dengan skema tersebut dengan alasan agar
gamelan mempunyai karakter seperti yang diinginkan. Berikut contoh
Nada
Interval gamelan Pelog
PPPPTK SB YK

1

2
139
Cent

3
148
Cent

4
401
Cent

5
135
Cent

6
138
Cent

7
144
Cent

Contoh Interval gamelan Pelog
Jarak nada Diatonis
Sistem pelarasan ataiu steming tangga nada diatonis menganut sistem
absolute pitch. Pengertian absolute pitch dalam konteks ini adalah
ukuran getaran suara dan interval yang sudah dibakukan, dan secara
konvensional sudah diakui secara internasional. (Banoe, 2003:16)
Tangga nada diatonis mempunyai tujuh nada dalam satu oktaf yang
jarak nadanya dibedakan menjadi dua yakni (1) jarak nada satuan
(tones), yang maksudnya jarak nada antara nada satu dengan yang
lainnya bernilai satu satuan utuh dengan ukuran 200 cent, dan (2)
jarak nada tengahan laras (semitones), yang maksudnya jarak nada
satu dengan nada lainnya bernilai setengah dengan ukuran 100 cent.
(Banoe, 2003:114). Jumlah interval atau jarak nada satuan (tones)
adalah lima buah dalam satu oktaf, sedangkan jarak nada tengahan
laras (semitones) adalah dua buah dalam satu oktaf.
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Tangga nada diatonis memiliki sub tangga nada yang biasa disebut
dengan istilah tangga nada Mayor dan tangga nada Minor. Kedua
tangga nada tersebut memiliki persamaan dan perbedaan.
Secara penghitungan statistik, tangga nada Mayor dan tangga nada
Minor sama-sama menggunakan langkah interval yang sama, yakni
lima interval satuan dan dua interval tengahan laras. Perbedaan kedua
tangga nada tersebut adalah peletakan nada yang berdampak pada
perbedaan jarak interval. Untuk memperjelas disajikan skema berikut.


Tangga Nada Mayor

1------2------3

4------5------6------7

1

= Nada

●---200---●---200--● 100 ●---200--●---200--●---200-- ● 100 ● = cent

1_______1______½_______1______1______1_______½

=

Interval



Tangga Nada Minor

6------7

1------2------3

4------5------6 = Nada

●---200-- ● 100 ●---200---●---200---● 100 ●---200--●---200---● = cent

1_______½______ 1________1______ ½ _____1______1

=

Interval
Perbedaan interval tangga nada Mayor dan Minor
Menyimak skema di muka dapat disimpulkan bahwa pada tangga
nada Mayor menggunakan: (1) susunan nada 1-2-3-4-5-6-7-1, (2)
susunan ukuran jarak nada dalam cent adalah 200-200-100-200200-200-100, dan (3) interval yang digunakan adalah 1-1-½-1-1-1½. Sedangkan pada tangga nada Minor dapat disimpulkan bahwa:
(1) susunan nada 6-7-1-2-3-4-5-6, (2) susunan ukuran jarak nada
dalam cent adalah 200-100-200-200-100-200-200, dan (3) interval
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yang digunakan adalah 1-½-1-1-½-1-1

3. Nada
Pengertian nada adalah bunyi atau suara yang sudah terukur banyak
dan lamanya getaran, atau dengan kata lain sudah terukur
frekuensinya.


Nada-nada dalam tangga nada Pentatonis

SIMBOL
NAMA
DIBACA
1
Penunggul
ji
2
Gulu
ro
3
Dhadha
lu
4
Papat
pat
5
Lima
ma
6
Nem
nem
7
Barang
pi
Nada-nada dalam tangga nada Pentatonis

 Nada-nada dalam tangga nada Diatonis
SIMBOL
DIBACA
1
do
2
re
3
mi
4
fa
5
sol
6
la
7
si
Nada-nada dalam tangga nada Diatonis,

2. Jenis Alat Musik Tradisi
Alat musik tradisi yang tumbuh dan berkembang di Nusantara
sangatlah beragam sehingga dapat ditinjau dari berbagai segi atau sisi.
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Pada kesempatan ini akan dibahas tentang alat musik tradisional yang
ditinjau dari segi sumber bunyi yang dapat dikelompokkan menjadi
kelompok idiofon, membranofon, chordofon, dan aerofon. Untuk lebih
jelasnya dibahas satu persatu.
a.

Idiofon
Idiofon adalah instrumen yang berbunyinya karena badan
benda itu sendiri yang dipukul tanpa bantuan apapun. Di beberapa
daerah, bentuk jenis instrumen ini ada 2, yaitu bilah dan pencon. Untuk
pencon misalnya, di daerah Padang disebut talempong; di Jawa disebut
bonang, kenong, kempul; di Bali disebut reyong, di sunda terdapat
jengglong, dan sebagainya. Untuk bilah, di Jawa ada demung, saron,
slenthem, gender; di Bali ada jegogan, kanthil, dan lain sebagainya.
Penggunaan bahan sebagai sumber utama dapat juga berasal dari
bambu, dan kayu tanpa bantuan bahan yang lain. Dari bambu antara
lain terdapat di Banyumas dinamakan calung; dari kayu terdapat di
Banyuwangi dinamakan dog-dog, di Jawa Tengah dan DIY disebut
instrumen gambang.

Gambar 4 Instrumen Kanthil dari Bali
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 5 Instrumen Talempongl dari
Minangkabau
Sumber: Dokumen pribadi penulis
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Gambar 7 Instrumen Jengglong dari Sunda

Gambar 6 Instrumen Gambang dari Jawa
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Sumber: Dokumen pribadi penulis

b. Membranofon,
Membranofon adalah instrumen yang berbunyinya karena bantuan
selaput

yang

ditegangkan.

Nama,

bentuk,

dan

teknik

membunyikannya antara daerah yang satu dengan lainnya ada yang
sama, namun ada pula yang berbeda. Untuk Jawa Tengah dan DIY
dinamakan kendang, teknik membunyikannya dikebuk dengan
menggunakan tangan; Daerah Jawa Barat dinamakan kendang,
teknik membunyikannya dengan dua organ tubuh, yaitu tangan dan
kaki. Tangan digunakan untuk memukul “membunyikan”, sedang
kaki untuk menentukan warna suara; Daerah Bali dinamakan
kendang, teknik membunyikan dengan dipukul menggunakan alat
pemukul

“tabuh”;

Untuk

daerah

Padang,

Ujung

Pandang,

Kalimantan, Papua dinamakan gendang, teknik membunyikannya
dengan dipukul. Disamping beberapa jenis alat membran tersebut di
atas, masih ada jenis yang lain, seperti rebana, bedug, dan
sebagainya.
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Gambar 8 Instrumen Gandrang dari Makasar
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 11 Instrumen Rebana dari
Seluruh Daerah memiliki

Gambar 9 Instrumen Kendhang dari Sunda
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 10 Instrumen Tifa dari Papua
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Sumber: Dokumen pribadi penulis

c. Chordofon,
Chordofon adalah instrumen yang berbunyi karena bantuan dawai
yang direntangkan atau ditegangkan. Nama, bentuk, dan teknik
membunyikannya antara daerah yang satu dengan lainnya ada yang
sama, namun ada pula yang berbeda. Untuk daerah Padang
dinamakan kecapi, teknik membunyikannya dengan dipetik; Daerah
Kalimantan dinamakan sapek, teknik membunyikannya dengan
dipetik; Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY terdapat 2 alat
yang berbeda nama, dan teknik membunyikan, yaitu rebab dan siter.
Rebab membunyikannya dengan digesek, siter membunyikannya
dengan dipetik; Daerah Jawa Barat terdapat 2 alat yang berbeda
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nama, dan teknik membunyikan, yaitu rebab dan kecapi. Rebab
membunyikannya dengan digesek, kecapi membunyikannya dengan
di petik; Daerah Bali dinamakan rebab, teknik membunyikannya
dengan digesek.

Gambar 12 Instrumen Kecapi dari
Makasar
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 13 Instrumen Sapek dari Kalimantan

Sumber: Dokumen pribadi penulis
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Gambar 14 Instrumen Siter dari Jawa
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 15 Instrumen Rebab dari Jawa
Sumber: Dokumen pribadi penulis

d. Aerofon
Aerofon adalah instrumen yang berbunyinya karena bantuan udara
yang ditiupkan ke dalamnya. Berbeda dengan chordofon dan
membranofon

yang

secara

nama,

bentuk,

dan

teknik

membunyikannya ada yang berbeda. Dalam instrumen jenis aerofon,
secara

fisik

dan

teknik

membunyikannya

cenderung

sama.

Perbedannya terletak pada nama, itupun tidak semua daerah. Teknik
membunyikan jenis instrumen ini dengan ditiup. Adapun nama
instrumennya untuk daerah tertentu, seperti Jawa dan Bali disebut
seruling. Sedangkan daerah Padang dinamakan saluang, bangsi,
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serunai. Kemudian di Sunda dan Jawa Timur terdapat terompet yang
cara memainkan sama tetapi warna suara yang dihasilkan berbeda.

Gambar 16 Macam-macam suling
Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar 17 Terompet dari Jawa
Sumber: Dokumen pribadi penulis

3. Tugas Instrumen pada Sajian Musik Tradisi
Di awal sudah disampaikan bahwa budaya musik tradisi Indonesia dangat
banyak dan kompleks, antara budaya musik tradisi satu dengan lainnya
memiliki keunikan sendiri-sendiri sehingga menjadikan kekayaan musik tradisi
yang beragam. Keunikan yang terdapat dalam musik tradisi terletak pada
konsep sajian, penerapan ritme dan irama/tempo, gaya penampilan, gaya
ekspresi, alat musik yang digunakan, dan masih banyak lagi perbedaan
termasuk fungsi alat musik/instrumen dalam sajian musik. Fungsi alat musik
pada sajian musik daerah tidak dapat diuraikan satu persatu secara detail
sesuai budaya tradisi musiknya mengingat terdapat ratusan alat musik yang
ada di Indonesia, namun secara general fungsi alat musik dalam sajian musik
tradisi dapat dikategorikan sebagai berikut.
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a. Instrumen yang berfungsi sebagai pemegang mat
Pengertian mat adalah hitungan atau pulsa yang berkaitan dengan ritme
yang ajeg atau kontinyu. Instrumen yang berfungsi sebagai pemegang mat
merupakan instrumen yang bertugas menjaga ritme atau irama ketigka
sebuah lagu mengalami gerak sajiaan dari awal sampai akhir. Instrumen
pemegang mat memainkan dengan pola yang ajeg dan biasanya instrumen
ini tidak terpengaruh oleh gerakan melodi yang terdapat pada lagu tersebut.
Pada musik diatonis instrumen ini tidak terpengaruh oleh progresi akor.
Instrumen pemegang mat ini tidak selalu terdapat dalam kelompok musik
tradisi, artinya ada ansambel atau perangkat yang menggunakan instrumen
pemegang mat tetapi ada pula perangkang musik tradisi yang tidak
memfungsikan instrumen pemegang mat. Perangkat musik tradisi yang
menggunakan instrumen pemegang mat misalnya (1) instrumen kethuk
pada gamelan ageng Jawa, (2) instrumen kethuk dan kempli pada gamelan
kebyar Bali, (3) bende pada musik Jathilan.

b. Instrumen Penanda struktur
Sajian musik tradisi selalu menggunakan struktur sebagai panduan dalam
menentukan panjang-pendek melodi. Pada tiap struktur biasanya ditandai
dengan pola permainan alat musik penanda struktur. Pada musik tradisi
yang berbasis pada tangga nada diatonis, struktur dikaitkan dengan birama
yang digunakan misalnya birama 2/2, ¾. 4/4 dan sebagainya. Pola
permainan

instrumen

penanda

struktur

menguatkan birama yang digunakan

akan

menunjukkan

dan

dengan menempatkan permainan

pada aksen kuat. Misalnya pada lagu-lagu yang berbasis diatonis dengan
birama 4/4, aksen kuat ditunjukan pada hitungan pertama. Pada hitungan
tersebut akan diletakkan permainan instrumen penanda struktur.
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Diatonis:
Ketukan
Hitungan

: . . . .
: 1 2 3 4

Pada musik tradisi pentatonis pelog-slendro tidak mengenal birama yang
digunakan sebagai acuan struktur lagu seperti pada musik tradisi yang
berbasis diatonis. Pada musik tradisi pentatonis, struktur ditunjukan
dengan pola ukuran panjang pendek melodi. Misalnya pada gamelan Jawa,
pada struktur bentuk lancaran digunakan hitungan 1 s.d 16 yang kemudian
digunakan sebagai acuan pola permainan instrumen penanda struktur.
Pentatonis:
Ketukan
: . . . .
Hitungan
: 1 2 3 4

.

.
5

.
6 7

.

.
8

.

.

.

.

9 10 11 12

.

.

.

13 14 15 16

Ketukan dan hitungan pada struktur bentuk lancaran sampai pada hitungan
ke -16 kemudian kembali memutar hitungandari awal. Hitungan 1 s.d 16
.merupakan satu pola melodi. Untuk menguatkan satu struktur tersebut
didukung oleh permainan instrumen penanda struktur (1) kenong dengan
memainkan pada hitungan 4, 8, 12, dan 16, (2) instrumen kempul pada
hitungan 6, 10, dan 14, (3) instrumen gong pada hitungan 16.
Penggunaan struktur seperti pada musik gamelan Jawa tersebut juga
digunakan pada musik atau Karawitan Sunda, Bali, Banyuwangi, Banyumas,
Jawa Timuran, dan sebagainya. Pada karawitan Sunda pada musik Degung
penanda struktur ditunjukkan permainan instrumen Jengglong dan kempul
goong, (2) Kebyar Bali menggunakan instrumen penanda struktur jegogan,
kempur dan gong, (3) Banyumas ditunjukkan oleh instrumen gong
bumbung, dan sebagainya.
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Gambar 18 Kenong dan gong, instrumen penanda struktur
Sumber: www. Google.com

c. Instrumen Penggiat Ritme
Instrumen penggiat ritme merupakan salah satu instrumen yang bertugas
untuk menguatkan karakter lagu yang disajikan. Pola permainan instrumen
penggiat ritme tidak ditentukan seperti instrumen ritmis lainnya yang
memiliki pola yang pasti. Instrumen penggiat ritme memainkan pada waktu
penekanan-penekanan tertentu. Misalnya pada waktu musik membutuhkan
suara menghentak, memoles ketika musik dengan kecepatan yang tinggi dan
sebagainya. Misalnya, musik tradisi iringan topeng cirebon. Kecrek
digunakan sebagai instrumen penggiat ritme menimpali pada aksen-aksen
tertentu yang disajikan oleh permainan kendang ketika mengiringi gerak
tarian. Pada musik tradisi gandrung Banyuwangi instrumen penggiat ritme
disajikan oleh instrumen triangle dengan kecepatan yang tinggi berinteraksi
dengan permainan kendang. Pada pertunjukan wayang kulit di Jawa,
instrumen penggiat ritme dimainkan oleh instrumen bedug/bas drumb
pada saat-saat tertentu menguatkan aksentuasi yang dimainkan kendang.
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Gambar 19 Instrumen kecrek, penggiat ritme pada sajian topeng cirebon
Sumber: www. Google.com

d. Instrumen Pembawa Lagu Utama
Sajian musik tradisi berupa permainan sebuah lagu (Jawa:gending). Antara
lagu satu dengan yang lain mempunyai perbedaan yang terletak pada lagu
pokok atau lagu utama. Salah satu instrumen atau beberapa instrumen
mempunyai tugas untuk memainkan lagu utama. Permainan instrumen ini
akan menjadi panutan bagi instrumen lain dalam mengembangkan
permainannya. Contoh instrumen pembawa lagu utama adalah instrumen
melodi pada ansambel musik tradisi kolintang Minahasa Sulawesi.
Instrumen melodi pada ansambel talempong Minangkabau. Suling degung
pada ansambel gamelan degung sunda. Giying atau ugal pada instrumen
gamelan Kebyar Bali.

Gambar 20 Instrumen Melodi Kolintang, instrumen pembawa lagu utama

Sumber: www. Google.com
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e. Instrumen Pengolah Lagu
Lagu pokok dibawakan oleh instrumen pembawa lagu utama. Agar lagu
tersebut lebih indah dan lebih kuat karakternya dibantu sajian instrumen
pengolah lagu. Instrumen ini memainkan dengan cara mengembangkan
lagu utama menjadi pola-pola melodi baru dengan selalu mengikuti pola
yang dimainkan oleh pembawa lagu utama. Pola permainan instrumen
pengolah lagu memiliki varian yang banyak sekali sesuai dengan jenis
musik yang disajikan dan karakter lagu yang disajikan. Instrumen pengolah
lagu memiliki jenis yang banyak dan mendominasi jumlah instrumen dalam
sajian musik kelompok. Misalnya pada perangkat gamelan Jawa, instrumen
pengolah lagu terdiri dari gender,gender penerus, gambang, suling, saron
penerus, bonang barung, bonang penerus, siter, dan sebagainya. Pada
Gamelan Kebyar Bali terdapat kanthil, pemade, reyong, terompong, rebab,
suling, dan sebagainya. Pada musik kolintang terdapat alto dan contrabas.

4. Teknik Memainkan Instrumen Musik Tradisi
Musik tradisi yang hidup dan berkembang di Indonesia mempunyai ciri khas
disajikan secara kolektif yang artinya disajikan secara bersama-sama baik
secara kelompok kecil maupun kelompok besar. Alat musik yang disajikan
sendiri sangat jarang ditemui, andaikan ada biasanya sajian lagunya tidak
memiliki repertoar khusus untuk sajian tunggal tetapi cenderung
mengambil repertoar lagu yang biasa digunakan dalam kelompok atau
ansambel. Berbeda dengan musik barat yang memang sajian perorangan
maupun kelompok dibedakan secara jelas, baik cara menyajikan, teknik
memainkan, dan repertoar yang disajikan secara khusus.
Secara detail teknik permainan tiap alat musik bersifat spesifik, artinya alat
musik yang dimiliki pada budaya musik di Indonesia beragam jenisnya
sehingga cara memainkannyapun juga sangat beragam sesuai daya ekspresi
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musikal masing-masing etnik. Pada alat musik yang sama saja sangat
dimungkinkan terdapat perbedaan yang signifikan. Misalkan, rebab Jawa
memiliki bentuk fisik yang sama dengan rebab di Bali, tetapi teknik
memainkan sangat jauh perbedaanya. Apalagi pada instrumen musik yang
secara visual bentuk jelas berbeda, tentunya teknik memainkannyapun
tentunya sangat jauh berbeda.
Bahasan tentang teknik memainkan instrumen musik tradisi tentunya harus
dikembangkan dengan cara mengangkat dan menyajikan musik tradisi
setempat dimana pembelajar mempelajari teknik permainan alat musik
tradisi. Etnik Jawa sebaiknya mempelajari gamelan Jawa, Etnik Sunda
belajar gamelan Degung, Bali belajar gamelan Kebyar, Minangkabau belajar
talempong dan sebagainya. Tiap instrumen yang terdapat pada ansambel
musik tersebut memiliki keunikan teknik memainkan yang tidak dimiliki
oleh teknik memainkan alat musik pada etnik yang lain.
Sebagai bahan pembelajaran pada modul ini disampaikan beberapa teknik
permainan instrumen yang biasa terdapat pada permainan musik tradisi.
Teknik permainan instrumen yang disajikan hanyalah sebagian kecil dari
vokabuler teknik permainan yang amat banyak. Teknik instrumen yang
disampaikan menggunakan istilah yang generik, karena agar mudah
dipahami oleh semua etnik. Teknik permaianan tersebut adalah (1) Teknik
mimesis, (2) Teknik jalinan, (3) Teknik kontra melodi, (4) Teknik chord, dan
(5) Teknik melodius.
Pemaparan materi teknik instrumen yang akan dibahas meliputi tabuhan
yang menggunakan instrumen bernada dan instrumen yang tak bernada.
Pengertian instrumen bernada adalah instrumen yang menggunakan nadanada yang telah terukur frekuensinya, sedangkan instrumen tak bernada
adalah instrumen yang tidak terukur frekuensinya. Instrumen bernada dalam
seni musik daerah yang terdapat di Nusantara hanya berbasis pada dua
tangga nada yaitu diatonis dan pentatonis.
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1. Teknik mimesis,
Teknik mimesis adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan
minimal dua buah instrumen yang dimainkan bersama dengan dasar pola
tabuhan tabuhan yang sama.
a. Mimesis bernada sama persis
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 1

6 5 6 1

Instrumen 2:

. . . .

. . . 1

. . . .

. . . 1

6 5 6 1

. . . 1

. . . .
2 3 2 1

. . . 1
. . . 1

b. Mimesis bernada dengan perubahan
Contoh:
Instrumen 1:
Instrumen 2:

. . . 1
. . . .

6 5 6 1
. . . 1

c. Mimesis tak bernada sama persis
Contoh:
Instrumen 1:

t t t t

. . . .

t t t t

. . . .

Instrumen 2:

. . . .

t t t t

. . . .

t t t t

d. Mimesis bernada dengan perubahan
Contoh:
Instrumen 1:

t t t t

. . . .

t t t t

. . . .

Instrumen 2:

. . . .

b b b b

. . . .

b b b b

2. Teknik jalinan,
Teknik jalinan adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan
minimal dua buah instrumen yang dimainkan bersama dengan pola
tabuhan yang saling mengisi untuk menuju melodi tertentu.
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a. Jalinan linear
Contoh 1:
Instrumen 1:

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 3

Instrumen 2:

6. 2 .

6. 2 .

6. 2 .

6. 2 .

Instrumen 1:

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 3

Instrumen 2:

6. 2 .

6. 23

3. 2 .

6. 23

Instrumen 1:

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 1

.1 . 3

Instrumen 2:

6. 2 .

6. 2 .

2. 2 .

2. 2.

Instrumen 1:

. 23 .

32.3

.23 .

32.3

Instrumen 2:

656 .

565.

656 .

565.

Contoh 2:

Contoh 3:

Contoh 4:

Contoh 5:
Instrumen 1:

.t . t

. b . b

.t . t

. b . b

Instrumen 2:

t . t .

p. p .

t . t .

p. p .

b. Jalinan non linear
Contoh 1:
Instrumen 1:

.1 . 3

.1 . 3

353 .

1653

Instrumen 2:

6. 2 .

6. 2 .

6. 2 .

6. 2 .

Instrumen 1:

. . t .

. t . t

. . b .

. b . b

Instrumen 2:

. k . .

k. k.

. p. .

p . p .

Contoh 2:
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3. Teknik kontra melodi,
Teknik kontra melodi adalah teknik permainan instrumen yang
melibatkan minimal dua buah instrumen yang dimainkan bersama
dengan pola tabuhan melodi yang berlawanan antara instrumen satu
dengan yang lain.
Contoh 1:
Instrumen 1:

1 7 5 4

1 7 5 4

4 5 7 1

4 5 7 1

Instrumen 2:

4 5 7 1

4 5 7 1

1 7 5 4

1 7 5 4

4. Teknik blok,
Teknik blok adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan
minimal dua buah instrumen. Instrumen pertama sebagai pemain
melodi sebuah lagu, instrumen kedua membuat background/latar
belakanag melodi dengan cara menggunakan nada akhir atau harmoni
pada permainan melodi.
a. Blok penuh mendahului
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 1

6 5 6 1

Instrumen 2:

1=============

. . . 2

6 5 6 2

2=================

b. Blok penuh mengikuti
Contoh:
Instrumen 1:
Instrumen 2:

. . . 1

6 5 6 1

. . . 2

6 5 6 2

============1================== 2

c. Blok ½ harga mendahului
Contoh:
Instrumen 1:
Instrumen 2:
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. . . 1
11111111

6 5 6 1

. . . 2

6 5 6 2

11111111

22222222

22222222
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d. Blok ½ harga mengikuti
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 1

Instrumen 2: 22222222

6 5 6 1

. . . 1

6 5 6 2

22222221

11111111

11111112

e. Blok 1 harga mendahului
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 1

6 5 6 1

. . . 2

6 5 6 2

Instrumen 2:

111 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

f. Blok 1 harga menngikuti
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 1

6 5 6 1

. . . 1

6 5 6 2

Instrumen 2:

2 222

2 2 2 1

1 1 1 1

1 1 1 2

5. Teknik chord,
Teknik chord adalah teknik permainan instrumen musik yang
menerapkan chord dalam sebuah karya lagu. Chord yang diterapkan
berbasis pada pengetahuan harmoni dalam seni musik. Misalnya: chord
I, chord II, Chord III, dan sebagainya. Penerapan chord dalam
permainan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Chord mendahului
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 1

6 5 6 1

Instrumen 2:

1(motif chord)

. . . 2

6 5 6 2

2 (motif chord)

b. Chord penuh mengikuti
Contoh:
Instrumen 1:

. . . 2

6 5 6 1

Instrumen 2:

(motif chord)1

. . . 1

6 5 6 2

(motif chord)

2
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5. Teknik melodius,
Teknik Melodius yang dimaksud disini adalah mengembangkan melodi
yang baku/sudah ada, atau pada saat membuat melodi baru untuk
intro, interlude, dan coda.
a. Melodi naik turun
Contoh:
Instrumen 1:

1 2 3 5

5 3 2 1

2 3 5 6

6 5 3 2

6 4 2 7

1 4 2 5

7 5 3 1

b. Melodi melompat
Contoh:
Instrumen 1:

1 3 5 7

c. Melodi besar kecil/”dhe lik”
Contoh:
Instrumen 1:

! . u

7 . y 6

. . t 5

. . 1 !

d. Melodi linear
Contoh:
Instrumen 1: . 1 2 1

2 1 2 3

. 2 3 2

3 2 1 1

e. Melodi linear
Contoh:
Instrumen 1:. 1 2 1

2 1 2 3

. 2 3 2

3 2 1 1

2 3 6 5

. 2 1 2

3 4 2 5

f. Melodi acak
Contoh:
Instrumen 1: . t 2 1
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5. Memainkan Instrumen Musik Tradisi Rebana
Bahasan yang lalu sudah disampaikan bahwa alat musik atau
instrumen musik tradisi sangat beragam dan sangat banyak
jumlahnya sehingga pada modul ini tidak mungkin menyampaikan
satu persatu teknik permainan alat musik yang begitu banyak. Alasan
yang kedua adalah modul ini digunakan oleh pembelajar di wilayah
budaya Nusantara yang berbeda-beda jenis musik tradisinya, jadi
tidak mungkin hanya mengajarkan alat musik dari salah satu etnik
saja. Sebagai bahan pembelajaran disampaikan permainan alat musik
rebana karena alat musik ini dimiliki oleh hampir seluruh etnik di
Indonesia.
Permainan alat musik rebana dapat dibedakan menjadi dua yaitu
dengan cara (1) rampak, yang artinya memainkan alat musik rebana
secara

berkelompok/bersama-sama

dengan

pola

atau

motif

permainan yang sama. Kemudian (2) permainan interlocking atau,
yang artinya permainan rebana secara berpasang-pasangan sehingga
menghasilkan suara yang saling menjalin antara pukulan satu dengan
yang lainnya. Simbol suara dan hasil suara instrumen rebana satu dan
lainnya berbeda.

I

ppP

Instrumen 1
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K

ppB

Instrumen 2

Keterangan:


Simbol I bunyinya adalah ‘tak’, penampang yang dipukul
adalah ditengah-tengah penampang



Simbol P bunyinya adalah ‘thung’, penampang yang dipukul
adalah ditepi penampang



Simbol K bunyinya adalah ‘ka’, penampang yang dipukul
adalah ditengah-tengah penampang



Simbol B bunyinya adalah ‘dhah’, penampang yang dipukul
adalah ditepi penampang

Adapun contoh-contoh permainan rampak dan interlocking dapat disajikan
sebagai berikut:
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Rampak untuk introduksi
Motif 1
Inst 1
:
I . jIjk.I kIjIjkII
kIjIjkII P
. . . .

kIjIjkII kIjIjkII

Inst 2
:
K . jKjk.K kKjKjkKK
kKjKjkKK B
. . . .

kKjKjkKK kKjKjkKK

Inst 1
:
I . jIjk.I kIjIjkII
kIjIjkII kIjIjkII
kIjIjkII P kIjIjkII P kIjIjkII P
Inst 2
:
K . jKjk.K kKjKjkKK
kKjKjkKK kKjKjkKK
kKjKjkKK B kKjKjkKK B kKjKjkKK B

Inst 1

:

kIjIjkII jPj I jPj I P

Inst 2

:

kKjKjkKK jBj K jBj K B

163

Interlocking untuk introduksi
Motif 2
Inst 1
Inst 2

:
:

. . K .
. I . .

. K . K
I . I .

. . B .
. P . .

. B . B
P . P .

Inst 1
Inst 2
Inst 1
Inst 2

:
:
:
:

.
.
.
I

.
I
.
P

.
.
.
I

.
P
.
P
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.
I
K
.

K
.
.
I

.
.
K
.

K
.
B
.

.
I
.
P

K
.
B
.

.
P
K
.

B
.
.
I

.
.
K
.

B
.
B
.

.
P
.
P

B
.
B
.
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Inst 1
Inst 2

:
:

. jKK jKK B
. jII jII P
Interlocking untuk motif diulang-ulang

Motif 1
Inst 1
Inst 2
Motif 2

:
:

I jII j.Ij.kII
j.B . B B

Inst 1
Inst 2
Inst 3

:
:
:

j.PjIP j.PjIP
jk.jPkjIP kj.jPkjIP k.jPkjIP kj.jPkjIP
. K B B
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Motif 3
Inst 1
Inst 2

:
:

jIkPPjPI jIkPPjPI
j.B jII jBk.B jII

:
:

jIkPPjPI jIkPPjPI
j.B jKK jBk.B jKK

:
:

.IP.PI.P
BKB.BKB.

:
:

. K . K
I . I .

Motif 4
Inst 1
Inst 2
Motif 5
Inst 1
Inst 2

Motif 6
Inst 1
Inst 2
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. B . B
P . P .

. K . K
I . I .

B . B B
P . P P
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang
pada opsi jawaban!
1. Pada musik tradisi daerah yang tumbuh dan berkembang di
Nusantara dapat dibedakan menjadi dua yaitu musik daerah yang
menggunakan tangga nada diatonis dan pentatonis. Pada tangga
nada pentatonis menggunakan……. nada
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
2. Pada musik daerah Jawa dikenal sub tangga nada dari tangga nada
pentatonis. Sub tangga nada pelog adalah…
a. Nem, Sanga, Manyura
b. Lima, Nem, Barang
c. Pat, Lima, Nem
d. Lima, Nem, Manyura.
3. Tangga nada diatonis memiliki tujuh (7) buah nada dalam satu
oktaf. Satu oktaf pada tangga nada diatonis memiliki nilai…. cent
a. 1000
b. 1100
c. 1200
d. 1300.
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4. Tangga nada diatonis dan pentatonis memiliki jarak interval yang
sangat berbeda. Tangga nada pentatonis antara daerah satu
dengan yang lainnya juga berbeda-beda, tetapi untuk tangga nada
diatonis lebih ketat sehingga antara daerah satu dengan yang lain
cencerung sama intervalnya. Oleh sebab itu tangga nada diatonis
juga disebut dengan istilah……
a. Absolute pitch
b. Absolute tones
c. Semi pitch
d. Semi tones.
5. Interval nada dinyatakan 1-1/2-1-1-1/2-1-1 adalah tangga nada…
a. Diatonis mayor
b. Diatonis minor
c. Pentatonis pelog
d. Pentatonis slendro
6. Idiofon adalah instrumen yang berbunyinya karena badan benda
itu sendiri yang dipukul tanpa bantuan apapun. Salah satu contoh
instrumen idiofon adalah...
a. Terompet Cirebon
b. Gandang Minangkabau
c. Katil Bali
d. Kecapi Makasar
7. Sebuah alat musik yang bentuk fisiknya menggunakan kayu yang
berlupang di penampang kanan dan kiri. Pada penampang
tersebut ditutup dengan kulit kerbau atau sapi. Kemudian cara
memainkan alat musik tersebut dengan cara ditepuk (dipukul
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dengan telapak tangan). Instrumen tersebut termasuk dalam
kelompok alat musi…
a. Idiofon
b. Chordhofon
c. Aerofon
d. Membranofon
8. Salah satu unsur penting dalam permainan alat musik tradisi
daerah adalah permainan ritme. Intrumen yang bertugas untuk
menjaga kestabilan tempo disebut instrumen…
a. Penanda struktur
b. Penggiat ritme
c. Pemegang mat
d. Pembawa lagu utama
9. Tugas instrumen pembawa lagu utama dalam sebuah sajian
ansambel musik daearah adalah memainkan...
a. Isian lagu
b. Struktur lagu
c. Lagu utama
d. Lagu pokok.
10. Simak notasi di bawah ini!
Instrumen 1:

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 3

.1 . 3

Instrumen 2:

6. 2 .

6. 2 .

6. 2 .

6. 2 .

Teknik permainan dua instrumen tersebut adalah...
a. Teknik Jalinan
b. Teknik mimesis
c. Teknik kontra melodi
d. Teknik blok
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B. Mengembangkan Soal HOTS
1. Terdapat sebuah pernyataan bahwa tangga nada diatonis dan
tangga nada pentatonis memiliki perbedaan yang signifikan.
Jelaskan perbedaan terletak dimana dengan menggunakan skema
tangga nada!
2. Tertulis sebuah notasi sebagai berikut.
...5

...3

...2

...1

Buatlah teknik permainan jalinan dengan mengacu pada notasi
tersebut di atas.
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KESIMPULAN

Alat Musik Tradisi Daerah

yang tersebar di sekuruh Nusantara sangat

beragam bentuk fisik, teknik memainkan dan fungsinya dalam sajian musik
tradisi daerah. Alat musik tersebut dapat dibedakan menjadi empat
berdasarkan tinjauan cara memainkan, yaitu idiofon, membranofon,
chordofon dan aerofon. Idiofon adalah instrumen yang berbunyinya karena
badan benda itu sendiri yang dipukul tanpa bantuan apapun. Membranofon
adalah instrumen yang berbunyinya karena bantuan selaput yang
ditegangkan. Chordofon adalah instrumen yang berbunyi karena bantuan
dawai yang direntangkan atau ditegangkan. Aerofon adalah instrumen yang
berbunyinya karena bantuan udara yang ditiupkan ke dalamnya.
Dalam sajian ansambel musik tradisi daerah tiap instrumen mempunyai
peran atau tugas. Masing-masing tugas instrumen yang beragam menjadikan
suatu unity atau keutuhan musikal sehingga enak didengar dan dirasakan.
Tugas-tigas instrumen tersebut adalah (1) Instrumen yang berfungsi sebagai
pemegang mat, (2) Instrumen Penanda struktur, (3) Instrumen Penggiat
Ritme, (4) Instrumen Pembawa Lagu Utama, dan (5) Instrumen Pengolah
Lagu.
Instrumen yang beragam tentunya memiliki teknik memainkan yang
berbeda-beda pula, tetapi secara general teknik permainan instrumnen dapat
diklasifikasikan sebagai berikut: (1)

Teknik mimesis adalah teknik

permainan instrumen yang melibatkan minimal dua buah instrumen yang
dimainkan bersama dengan dasar pola tabuhan tabuhan yang sama, (2)
Teknik jalinan adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal
dua buah instrumen yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan yang
saling mengisi untuk menuju melodi tertentu, (3) Teknik kontra melodi
adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal dua buah
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instrumen yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan melodi yang
berlawanan antara instrumen satu dengan yang lain, (4) Teknik blok adalah
teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal dua buah instrumen.
Instrumen pertama sebagai pemain melodi sebuah lagu, instrumen kedua
membuat background/latar belakanag melodi dengan cara menggunakan
nada akhir atau harmoni pada permainan melodi, (5) Teknik chord adalah
teknik permainan instrumen musik yang menerapkan chord dalam sebuah
karya lagu.
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari subunit ini diharapkan peserta diklat dapat
menjelaskan tentang alat musik tradisi daerah dan memainkan beberapa
alat musik tradisi daerah. 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 teknik permainan alat musik tradisi
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 tenatang
bermain alat musik 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 bermain alat musik tradisi daerah ini?

173

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP)

Pementasan Musik
Penulis:
Drs. F Dhanang Guritno, M.Sn
Penyunting:
Drs. Heri Yonathan Susanto, M.Sn
Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Pementasan Musik

DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI ___________________________________________________________________ 179
DAFTAR GAMBAR ____________________________________________________________ 180
PENGANTAR __________________________________________________________________ 181
KOMPETENSI DASAR _________________________________________________________ 183

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi _____________________________ 183
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ______________________________________ 183
APLIKASI DI DUNIA NYATA ___________________________________________________ 185

Pementasan musik populer__________________________________________________ 185
BAHAN PEMBELAJARAN _____________________________________________________ 187

A. Aktivitas Pembelajaran ___________________________________________________ 187
Aktivitas 1. Menjawab pertanyaan mendasar tentang pementasan (Essential
Question) __________________________________________________________________________ 187
Aktivitas 2. Mendesain Perencanaan Project (Design a Plan for the Project) 188
Aktivitas 3. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan ansambel (create a
schedule) __________________________________________________________________________ 188
Aktivitas 4. Memonitor peserta didik dalam melaksanakan proyek
pementasan ansambel musik (Monitor the Students and the Progress of the
Project)____________________________________________________________________________ 189
Aktivitas 5. Menguji Hasil (Assess the Outcome) _______________________________ 190
Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) ___________ 190

B. Lembar Kerja Peserta Didik ______________________________________________ 191
Lembar Kerja 1 ___________________________________________________________________ 191
Lembar Kerja 2 ___________________________________________________________________ 192
Lembar Kerja 3 ___________________________________________________________________ 195
Lembar Kerja 4 ___________________________________________________________________ 196
Lembar kerja 5 ___________________________________________________________________ 197
Lembar Kerja 6 ___________________________________________________________________ 198

C. Bahan Bacaan _____________________________________________________________ 199

179

Pengertian Pementasan Musik __________________________________________________ 199
Fungsi Manajemen Pementasan ________________________________________________ 200
Job Deskripsi Masing-Masing Seksi _____________________________________________ 209
Materi Pementasan ______________________________________________________________ 213
PENGEMBANGAN PENILAIAN ________________________________________________ 235

A. Pembahasan Soal-soal ___________________________________________________ 235
B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 236
KESIMPULAN ________________________________________________________________ 238
UMPAN BALIK _______________________________________________________________ 240

DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1 Pementasan Ansambel Musik ______________________________________ 186
Gambar 2 Penataan Peralatan musik populer ________________________________ 206
Gambar 3 Evaluasi Pementasan _______________________________________________ 208

180

Unit Pembelajaran
Pementasan Musik

PENGANTAR
Pementasan musik merupakan wadah untuk mengekspresikan hasil
pembelajaran bermain alat musik baik perorangan maupun bermain
bersama (ansambel). Pementasan memerlukan sebuah perencanaan yang
baik agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
Pementasan

dapat

dijadikan

ajang

belajar

bekerjasama

untuk

mewujudkan suatu tujuan yang menuntut kekompakan, kejujuran,
tanggungjawab kemandirian dan integritas siswa.
Dalam hal pengorganisasian kegiatan, pengalaman ini sangat penting bagi
siswa. Siswa dapat melakukan simulasi dan kerja secara nyata menangani
sebuah pertunjukan musik. Sesuai dengan pembagian tugas masingmasing siswa akan berlatih berntanggungjawab melakukan job deskripsi
sesuai jabatannya. Hal ini akan sangat berguna bagi pengembangan
ketrampilan dan mencari pengalaman yang nyata dalam kehidupan di
kemudian hari.
Dalam hal performance kegiatan ini sangat perlu dilakukan agar siswa
benar-benar mengalami tampil bermain musik dalam suatu panggung
yang dilihat orang banyak atau audience. Tentu akan berbeda ketika
latihan bermain musik tanpa penonton jika dibandingkan dengan bermain
dilihat oleh penonton. Hal itu akan menjadi pengalaman yang sangat
berharga bagi perkembangan mental anak didik sesuai dengan bakat dan
minatnya.
Pementasan

musik

sesederhana

apapun

hendaknya

dilakukan

pengelolaan (manajemen) meskipun tingkatnya juga sederhana. Perlunya
manajemen ini karena menyangkut dan melibatkan banyak orang yang
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bekerja bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu. Idealnya minimal
dilakukan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
evaluasi. Dalam pementasan seni memang sering terjadi improvisasi
dalam karya tertentu, namun kerangka dari hasil karya tersebut harus
jelas sehingga semua orang dapat membaca karya dan memiliki
interpretasi yang sama dalam pementasan.
Materi pementasan sangat penting untuk dikuasai karena berkaitan
dengan Kompetensi Dasar yang menekankan pada pementasan musik di
kelas maupun diluar kelas, baik berbentuk vokal, gabungan antara vokal
dan instrumen,

maupun instrumen musik ritmis dan melodis dalam

bentuk ansambel. Keberhasilan dari pementasan musik tersebut sangat
berkaitan dengan disiplin dan kerja keras peserta pelatihan untuk berlatih
secara konsekuen dan terstruktur menurut petunjuk yang ada pada
kegiatan pembelajaran ini.
Pementasan musik merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh banyak
orang yang mampu bekerja sama dengan baik. Aktivitas Pembelajaran
pada sub unit ini memberikan pemahaman dan keterampilan tentang
pementasan musik bagi siswa, dengan model pembelajaran Project Based
Learning.
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KOMPETENSI DASAR

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

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.4

Memahami
pertunjukan musik
populer

Menjelaskan konsep
pementasan musik populer

IX

Mementaskan ansambel
musik populer.

IX

KD KETERAMPILAN
4.4

Menampilkan hasil
pengembangan
ornamentasi ritmis
maupun melodis
musik populer
dalam bentuk
ansambel

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas IX
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.4.1 Mengidentifikasi berbagai
macam pertunjukan musik
Indikator Kunci

4.4.1 Menyebutkan berbagai
macam pertunjukan musik
Indikator Kunci

3.4.1 Menjelaskan perencanaan
pementasan musik
3.4.2 Menjelaskan
pengorganisasian
pementasan musik

4.4.1 Membuat perencanaan
pementasan musik
4.4.2 Mengorganisasi pementasan
musik
4.4.3 Mendemonstrasikan
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3.4.3 Menjelaskan pelaksanaan
pementasan musik populer
dalam bentuk ansambel
3.4.4 Menjelaskan evaluasi
pementasan musik
Indikator Pengayaan
3.4.1 Menyimpulkan pementasan
ansambel musik populer
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pementasan musik populer
dalam bentuk ansambel
4.4.4 Mengevaluasi pementasan
musik
Indikator Pengayaan
4.4.1 Melaksanakan sesuai standar
pementasan
ansambel
musik populer.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Pementasan musik populer
Tampil bermain musik untuk membangun kerjasama dan tanggungjawab
bisakah?
Bekerja bersama dalam tim melaksanakan gotong royong, di negara kita
merupakan hal yang biasa dilakukan. Di desa-desa masyarakat kita biasa
melakukan

kerja

bakti

bersama

untuk

membersihkan

lingkungan,

memperbaiki sarana fasilitas umum yang rusak dan lain-lain. Hari libur atau
hari Minggu biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melaksakan kerja
bakti atau gotong royong tersebut. Gotong-royong atau bekerja bersama ini
mempunyai makna yang banyak. Suatu pekerjaan besar jika dikerjakan
sendiri terasa berat dan sulit, melalui bekerja bersama akan terasa menjadi
ringan dan mudah dilakukan.
Salah satu kegiatan untuk mengekspresikan permainan musik adalah
melakukan pementasan atau performance. Kegiatan ini menampilkan
kemampuan seseorang atau kelompok dalam memainkan karya musik. Untuk
dapat

melakukan

performance

dengan

baik,

tidak

bisa

seseorang

melakukannya sendiri. Diperlukan kerjasama yang baik antar personil baik
pemain maupun panitia yang terlibat dalam pementasan.
Pementasan selain dapat digunakan sebagai ajang ekspresi, juga dapat
digunakan sebagai latihan pembentukan karakter yakni tanggungjawab,
disiplin, toleransi dan kerja sama dengan orang lain. Melalui proses
pelaksanaan kegiatan pementasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga evaluasi akan menjadikan seseorang berlatih membentuk karakter.
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Gambar 1 Pementasan Ansambel Musik
Sumber: Dokumen pribadi penulis
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pementasan ansambel musik populer merupakan kegiatan yang harus
dilakukan oleh banyak orang yang mampu bekerja sama dengan baik.
Berbagai hal itu akan dilakukan siswa yang baru pertama kali melakukan
pementasan? Bagaimana cara adaptasi mereka? Bagaimana cara
melakukan kerjasama? Bagaimana bertoleransi dengan sesama pemain
musik dan para pendukung pementasan yang lain? Itu semua akan
menjadi pengalaman yang mendidik bagi siswa.
Aktivitas berikut ini memberikan pemahaman dan keterampilan tentang
pementasan ansambel musik populer bagi siswa, dengan model
pembelajaran Project Based Learning.
Aktivitas 1. Menjawab pertanyaan mendasar tentang pementasan (Essential
Question)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru memberikan pernyataan tentang pementasan ansambel
musik yang berhasil baik dan memberikan beberapa pertanyaan
sebagai berikut:
a. Apa saja pementasan musik yang pernah Anda lihat?
b. Banyak pementasan sukses digelar, bagaimana cara mengelola
pementasan?
c. Apakah kerjasama berperan pada hasil pementasan musik
yang baik?
2. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 lima kelompok. Kemudian siswa
bekerja dalam kelompok, dengan tugas:
a. Mencari sumber dari internet
b. Membaca buku / literatur tentang pementasan musik
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c. Membaca bahan bacaan yang sesuai
d. Mengerjakan LK1.

Aktivitas 2. Mendesain Perencanaan Project (Design a Plan for the Project)
Waktu: 1 JP (45 menit)
1. Guru bersama siswa merencanakan project pementasan ansambel musik
populer, untuk dapat memahami lebih dalam tentang pementasan
ansambel musik populer dengan membuat LK untuk:
a. Merencakan membuat panitia pementasan LK 2a.
b. Merencanakan bentuk musik dan repertoar yang akan
dipentaskan. LK2b
2. Untuk pelaksanaan monitoring guru membuat:
a. Membuat rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan
pementasan ansambel sejenis. LK no 2c Lembar kerja penilaian
aktivitas siswa.

Aktivitas 3. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan ansambel (create a
schedule)
Waktu 45 menit
Guru bersama siswa membuat Time line latihan ansambel
Time line keseluruhan latihan ansambel baik sejenis maupun gabungan
sampai dengan deadline. Menggunakan form. LK no 3 yang memuat jadwal
latihan ansambel sejenis, dan jadwal ansambel gabungan.
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Aktivitas 4. Memonitor peserta didik dalam melaksanakan proyek
pementasan ansambel musik (Monitor the Students and the Progress of the
Project)
1. Guru melaksanakan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan proyek
pementasan ansambel musik populer
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan
pementasan ansambel musik mulai dari perencanaan, latihan
hingga pelaksanaan pementasan, menggunakan form rubrik
penilaian produk LK (produkLK2c)
2. Siswa :
a. Melakukan perencanaan, pelatihan, pelaksanaan pementasan
ansambel musik populer dengan repertoar yang sudah ditentukan
dengan langkah-langkah:
b. Membuat kepanitiaan dan menentukan job deskripsi
c. Menentukan materi pementasan
d. Melaksanakan latihan
e. Melaksanakan Pementasan
f. Melakukan evaluasi
3. Guru melaksanakan:
a. Pemantauan dan pembimbingan siswa melakukan proyek
pementasan ansambel musik populer.
b. Mengisi form rubrik data aktivitas siswa dalam melaksanakan
pementasan

mulai

dari

perencanaan,

latihan

hingga

pementasan ansambel musik populer menggunakan produk LK
2c
c. Megisi LK 4 untuk menilai pementasan ansambel
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4. Siswa :
a. Melakukan pementasan ansambel musik repertoar yang sudah
ditentukan dengan langkah-langkah:
b. Merencakan pementasan
c. Berlatih ansambel
d. Melakukan pementasan.
e. evaluasi
Aktivitas 5. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Guru melakukan penilaian. Dengan cara:
1. Melakukan pengukuran ketercapaian proyek (pementasan ansambel
musik populer) menggunakan lembar penilaian LK no 5
2. Mengevaluasi kemajuan siswa
3. Memberi umpan balik tentang pemahaman ansambel baik sejenis
maupun gabungan
Siswa Melakukan:
Memainkan ansambel sejenis sebagai hasil akhir proses latihan untuk
dievaluasi guru

Aktivitas 6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)

a. Siswa melakukan refleksi masing-masing individu untuk
mengungkapkan pengalaman menyelesaikan proyek pementasan
ansambel musik populer. LK 6a
b. Guru melakukan refleksi pengamatan siswa melkukan pementasan
musik.LK 6b
c. Guru dan siswa berdiskusi untuk memperbaiki kinerja melakukan
projek pementasan ansambel musik populer. LK 6c
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1
Judul: Pengertian pementasan musik
Tujuan: Memahami konsep pementasan
Identitas: Seni Budaya kelas VII
Petunjuk Kerja:
Carilah referensi sebanyak-banyaknya mengenai pementasan musik
kemudian diskusikan dalam kelompok tentang pementasan musik populer.

Hasil Diskusi kelompok tentang pementasan
1.

Pengertian pementasan

2.

Contoh pementasan seni antara lain....

3. Contoh pementasan musik populer

Form kegiatan
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Lembar Kerja 2
Lembar Kerja 2a. (Untuk peserta didik)
Judul: Pembentukan panitia pementasan
Tujuan: membuat kepanitian yang dilengkapi dengan seksi-seksi
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
1. Dilakukan pemilihan ketua dan seksi-seksi secara aklamasi.
2. Menentukan job deskripsi masing-masing seksi
LK 2a. Susunan panitia pementasan dan job deskripsi
No

Nama
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Jabatan

Job deskripsi
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LK2b. Materi pementasan
Lembar Kerja 2b. (Untuk peserta didik)
Judul: Pemilihan materi pementasan
Tujuan: menentukan bentuk musik dan repertoar yang akan ditampilkan
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
1. Guru bersama ketua panitia memimpin diskusi menetukan materi
pementasan.
2. Hasil kesepakatan pembahasan ditulis pada LK
Materi Pementasan: Ansambel musik Populer
Repertoar
No

Judul lagu

ciptaan

arranger

LK 2c. Rubrik Penilaian pementasan ansambel musik populer(untuk
guru)
Judul: Rubrik penilaian
Tujuan: membuat rubrik untuk penilaian pementasan
Identitas: Seni Budaya kelas XI
Petunjuk Kerja
1. Buatlah kolom rubrik
2. Tentukan kriteria penilaian
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3. Tentukan aspek yang dinilai dan skornya
4. Lengkapi seluruh kolom pada rubrik
Rubrik penilaian keterlibatan individu dalam proses pementasan ansambel
musik (contoh bisa dikembangkan)
Nama :..............
Proses ke ...(Perencanaan/pelaksanaan/Evaluasi)
No Kriteria
4
3
2
penilaian
1

Ide/prakarsa sangat
bagus

2

kerjasama

3

kekompakan

bagus

Cukup

1

Nilai

Kurang

LK 2d. Rubrik Penilaian penampilan ansambel musik populer (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 bermain ansambel musik(contoh bisa dikembangkan)
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Latihan ke.../ pementasan.
No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Produksi
nada

Kualitas
suara dan
intonasi
sangat
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
Cukup

Kualitas
suara dan
intonasi
Kurang

2

balance

3

dynamik

4

kekompakan

Nilai

Lembar Kerja 3
Judul: membuat Time line project
Tujuan: Membuat jadwal terinci project pementasan ansambel mulai dari
perencanaan, latihan ansambel hingga pementasan.
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
Buat tabel time laine yang memuat:
1.

Perencanaan,

2.

Latihan ansambel

3.

Pementasan

4.

Evaluasi
Contoh(bisa dikembangkan)
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No

Kegiatan

1

Perencanaan

2

Latihan

3

Pementasan

4

Evaluasi

Minggu ke/ waktu

Lembar Kerja 4
Judul: Bimbingan dan pantauan aktivitas siswa melaksanakan pementasan
ansambel musik populer
Tujuan: memantau pelaksanaan pementasan ansambel musik populer siswa
dan memberikan bimbingan
Identitas: Seni Budaya kelas IX
Petunjuk Kerja:
Lembar
Pemantauan
sejenis/gabungan
Latihan ke..../pementasan

dan

bimbingan

pementasan

No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

1

Produksi
nada

Kualitas suara
dan intonasi
sangat bagus

Kualitas suara
dan intonasi
bagus

Kualitas
suara dan
intonasi
Cukup

Kualitas
suara
dan
intonasi
Kurang

2

balance

Kesimbangan
antar
instrumen
musik Sangat
bagus

Kesimbanga
n
antar
instrumen
musik bagus

Kesimban
gan antar
instrumen
musik
Cukup

Kesimba
ngan
antar
instrum
en
musik
Kurang
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Nilai

ansambel

Catatan
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No

Kriteria
penilaian

4

3

2

1

3

dynamik

Penerapan
dinamik sangat
baik

Penerapan
dinamik baik

Penerapa
n dinamik
cukup

Penerap
an
dinamik
kurang

4

kekompa
kan

Kerjasama
antar pemain
Sangat baik

Kerjasama
antar pemain
baik

Kerjasama
antar
pemain
cukup

Kerjasa
ma antar
pemain
kurang

Nilai

Catatan

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

Catatan

I
II
III
IV
Pementasan
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Lembar Kerja 6
LK 6a
Judul: Refleksi siswa
Tujuan : Mengetahui pengalaman menyelesaikan proyek
1.

Pengalaman

individu

melaksanakan

tugas

sesusai

jabatan

kepanitiaan:

2.

Pengalaman individu bermain dalam pementasan ansambel musik
populer:

Refleksi siswa

1. Pengamatan terhadap individu melakukan tugas sesuai
job kepanitiaan pementasan:

2. Pengamatan

terhadap

individu

bermain

pementasan ansambel musik populer:

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

2.

Jawaban dari pertanyaan tahap 1:
Bagaimana cara mengelola pementasan musik yang baik?
................

3. Apakah kerjasama berperan pada hasil pementasan musik
yang baik?
.......................

C. Bahan Bacaan
Pengertian Pementasan Musik
Pementasan musik sesederhana apapun hendaknya dilakukan pengelolaan
(manajemen) meskipun tingkatnya juga sederhana. Perlunya manajemen ini
karena menyangkut dan melibatkan banyak orang yang bekerja bersamasama untuk suatu tujuan tertentu. Idealnya minimal dilakukan tahapan
perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan,

dan

evaluasi.

Dalam

pementasan seni memang sering terjadi improvisasi dalam karya tertentu,
namun kerangka dari hasil karya tersebut harus jelas sehingga semua orang
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dapat membaca karya dan memiliki interpretasi yang sama dalam
pementasan.
Pementasan yang baik dalam ranah pendidikan seni dilaksanakan atas dasar
pertimbangan bahwa mata pelajaran seni budaya dapat menuntun sikap
menghayati anugerah dan keagungan Tuhan sebagai landasan kerja
pengelolaan tampilan karya seni pertunjukan. Pementasan juga merupakan
sarana peserta didik untuk memiliki dan menumbuhkan sikap disiplin,
kerjasama dan bertanggung jawab, melalui aktivitas pengelolaan tampilan
atau pementasan karya seni pertunjukan secara kreatif dan terstruktur baik
secara mandiri maupun kelompok. Melalui pementasan musik juga
merupakan sarana bagi peserta didik untuk memiliki dan menunjukkan sikap
peduli lingkungan kerja terkait pada kebersihan, keteraturan, dan perawatan
yang berkesinambungan.
Materi pementasan ini sangat penting untuk dikuasai seorang guru seni
musik SMP karena berkaitan dengan Kompetensi Dasar yang menekankan
pada pementasan musik di kelas maupun diluar kelas, baik berbentuk vokal,
gabungan antara vokal dan instrumen, maupun instrumen musik ritmis dan
melodis dalam bentuk ansambel. Keberhasilan dari pementasan musik
tersebut sangat berkaitan dengan disiplin dan kerja keras peserta pelatihan
untuk berlatih secara konsekuen dan terstruktur menurut petunjuk yang ada
pada kegiatan pembelajaran ini.

Fungsi Manajemen Pementasan
Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan
melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen
terdiri dari:
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1. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah kegiatan untuk menentukan tujuan kegiatan
secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
Dalam perencanaan ini yang pertama dilakukan adalah menetapkan
sasaran lalu memilih tindakan yang akan diambil dari berbagai
alternatif yang ada. Perencanaan dalam pementasan musik yang
sangat penting adalah menentukan materi yang akan dipentaskan
sesuai dengan potensi orang yang akan melakukan pemntasan. Jika
berupa aransemen maka aransemen tersebut harus sesuai dengan
kemampuan orang yang akan mengunakan aransemen tersebut.
Aransemen yang baik adalah aransemen yang dapat dimainkan atau
dinyanyikan sesuai dengan kemampuan pesertanya. Aransemen yang
bagus tetapi terlalu sulit bagi orang yang akan melaksanakan
pementasan juga perlu dihindari karena ada kemungkinan hasilnya
tidak sesuai dengan aransemen yang ada. Namun aransemen yang
terlalu mudah juga kurang bagus karena tidak ada tantangan bagi
orang yang akan melaksanakan pementasan. Perencanaan merupakan
proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa
perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.
2. Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan
besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian
mempermudah

manajer

dalam

melakukan

pengawasan

dan

menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang
telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan
cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus
mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan,
siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan
mana keputusan harus diambil. Dalam proses ini dilakukan
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pengalokasian sumber daya, penyusunan jadwal kerja dan koordinasi
antar unit-unit dalam suatu kepanitiaan.
3. Pengarahan (directing)
Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan manajerial dalam pementasan.
Berikut ini merupakan hal-hal penting dalam manajemen pertunjukan :
a. Sebelum Pementasan
1) Mengukur kemampuan perorangan dan kelompok
Setiap orang atau kelompok harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan materi yang akan dipentaskan. Kesesuain antara
kompetensi dengan penonton adalah hal yang penting sehingga
antara materi pementasan dan penonton bisa tepat sasaran.
Misalnya penontonnya adalah usia belasan tahun maka lagu-lagu
yang menjadi materi hendaknya representatif, bukan repertoar
lagu-lagu yang tidak dikenal penonton sesuai denagn usianya.
2) Mengendalikan obsesi dan emosi dengan mementingkan
logika dan nilai rasa
Pertimbangan-pertimbangan rasional perlu dipertimbangkan agar
selaras antara logika dan rasa. Mengelola seni atau pelaku seni
berbeda dengan mengelola sumber daya manusia bukan seni
sehingga pertimbangan rasa sangat penting
3) Membuat time schedule
Untuk mencapai puncak kegiatan yaitu pementasan diperlukan
persiapan-persiapan teknis misalnya berapa banyak waktu yang
digunakan untuk kegiatan latihan sampai gladi bersih sehingga
secara teknis materi pementasan (repertoar) telah dikuasai oleh
semua peserta pementasan. Contoh jadwal kegiatan:
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No

Jenis kegiatan

Mei
1

1

Pembentukan panitia

2

Pembuatan proposal

3

Rapat persiapan

4

Pembuatan karya

5

Latihan

6

Gladi bersih

7

Pementasan

8

Evaluasi

2

Juni
3

4

1

2

3

4) Membuat job description
Pembagian tugas yang jelas masing-masing bidang sangat penting
disusun sebagai sarana dalam mengendalikan proses kegiatan
pementasan. Untuk itu sebaiknya disusun job diskrebsi yang jelas.
Panitia inti suatu pementasan biasanya terdiri dari:


Koordinator utama



Sekretaris



Bendahara

Langkah kedua, dari panitia inti tersebut, bentuklah seksi acara
terlebih dahulu beserta anggotanya.. Alasannya sederhana,
konsep acara dibutuhkan sebagai gambaran seluruh kegiatan
nantinya.

Dengan

demikian

kerja

dari

seksi

lain

akan

menyesuaikan konsep acara.
Setelah konsep acara selesai, baru bentuklah semua seksi yang
lain. Yang dibutuhkan adalah seksi publikasi, seksi humas, seksi
dekorasi, seksi marketing) seksi keamanan, seksi perlengkapan,
seksi konsumsi, seksi dokumentasi, dll
Tentukanlah kuota setiap seksi. Jangan terlalu banyak jangan
terlalu sedikit. Sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pada seksi
Marketing ( pencari sponsor) anda akan membutuhkan banyak
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4

orang begitu pula dengan publikasi, namun tidak dengan konsums
dan dokumentasi. Koordinator utama / Project Leader dan seksi
acara berkewajiban memberi gambaran acara dan job description
masing-masing seksi.
5) Konsultasi/sharing dengan orang yang lebih berpengalaman
Setiap orang atau pelaku seni memiliki pengalaman yang berbeda
dalam suatu pementasan. Maka dari itu sebanyak mungkin perlu
konsultasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan
terjadi atau seandainya terjadi sesuatu hal dapat mengatasinya
dengan cepat dan tepat.
6) Memperhitungkan segala kebutuhan secara terperinci
Perlunya perhitngan yang cermat terhadap segala kebutuhan yang
diprelukan

selama

proses

kegiatan

sampai

pelaksanaan

pementasan sehingga semua dapat berjalan degan lancar sesuai
dengan rencana yang disusun.
7) Membuat inventaris barang
Didalam pementasan musik pasti banyak peralatan yang
digunakan maka dari itu perlunya inventarisasi peralatan
sehingga semua peralatan terkontrol kondisi dan keberadaannya.
8) Menyediakan kas (sebatas kemampuan) untuk pendanaan
kegiatan
Pentingnya dana untuk mendukung kegiatan dimulai dari proses
sampai pelaksanaan, maka dari itu harus tersedia kas untuk
mendukung kegiatan sesuai
b. Pada Saat Pementasan
1) Berpedoman konsep yang sudah disiapkan
Didalam pementasan musik sering terdapat pelaku seni yang
berimprovisasi dalam bermain musik sehingga berbeda dengan
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proses berlatih. Hal ini dapat diatasi dengan adanya panduan yng
jelas tentang repertoar. Hal ini bisa terjadi dalam kelompok
bermain musik bersama misalnya band. Setiap orang memliki
daya kreativitas sehingga sering melakukan improvisasi.
2) Melakukan koordinasi antara tugas yang satu dengan tugas
yang lain
Pembagian tugas yang telah disusun selain harus ditepati dan
disadari oleh masing-masing penanggungkjawab juga perlu saling
berkoordinasi dengan penganggungjawab tugas yang lain.
Misalnya seksi acara harus berkoordinasi dengan seksi tata
lampu, tata sound dan lain lain. Hal ini sangat mendukung
keberhasilan pementasan.
3) Memastikan perlengkapan dan peralatan dengan baik
Peralatan musik sangat riskan terhadap perbahan-perubahan.
Misalnya stemming, kondisi snar, pelarasan, dan lain-lain. Maka
dari itu sebelum digunakan harus dipastikan kondisi terbaik dari
instrumen dan pelatan yang akan digunakan sehingga semua
kegiatan pementasan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
disusun. Kebiasaan untuk menata perlatan sebelum dan setelah
digunakan untuk latihan harus menjadi budaya dari para pemain
musik meskipun telah ada petugas yang bertanggungjawab
terhadap permasalahan ini.
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Gambar 2 Penataan Peralatan musik populer
Sumber: dokumen pribadi penulis

4) Mengecek sirkulasi tiket dan undangan
Keberadaan

undangan

sangat

penting

untu

keberhasilan

pementasan karena tanpa penonton maka pementasan itu akan
tidak dapat dinikmati dan diukur keberhasilannya. Maka dari itu
perlu petugas yang harus bertanggungjawab tentang tugas sini.
5) Mengecek ulang kondisi gedung dan mobilisasi penonton
Selain peralatan musik dan peralatan pendukung, kondisi gedung
atau tempat pementasan harus dpastikan dalam keadaan yang
siap digunakan tapa ada kendala apapun.
6) Mengantisipasi gangguan teknis dan keamanan yang tidak
diinginkan
Dalam pementasan musik banyak faktor yang mendukung dan
saling ketergantungan antar peralatan tersebut. Maka dari itu
perlunya antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang
mungkin timbul, misalnya litsrik mati, snar yang putus, kabel yang
rusa dan lain-lain. Untuk itu perlu cadangan supaya dapat segera
teratasi jika terjadi gangguan.
c. Setelah Pementasan
1) Evaluasi pementasan

Evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan pementasan,
selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin
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timbul dalam pementasan. Dalam pementasan musik ada
kemungkinan terjadi permainan yang bersifat improvisasi yang
tidak sama dengan permainan wada waktu proses latihan atau
bahkan pada waktu gladi brsih. Namun untuk permainanan musik
yang sifatnya tidak membaca notasi secara utuh seperti musik
klasik, hal itu biasa terjadi. Yang perlu dievaluasi adalah
kesesuaian improvisasinya dengan instrumen musik yang lain.
Jika berpengaruh pada harmonisasi yng berbeda dengan
instrumen musik lain maka hal tersebut merupakan kesalahan
yang yang harus dicatat sebagai evaluasi untuk pementasan
selanjutnya.
2) Mengecek keadaan panggung dan gedung pertunjukan
Gedung dan panggung adalah modal utama pementasan. Sebagus
apapun materi yang akan dipentaskan dan sumber daya manusia
pendukungnya jika gedung dan panggung kurang mendukung
dapat berpotensi mengurangi keberhasilan pementasan.
3) Mengecek dan menempatkan perlengkapan/peralatan pada
posisi semula
Dalam pementasan musik terdapat berbagai karakter alat musik
yang harus dipahami. Misalnya alat musik elektrik yang berbeda
karakternya dengan alat musik akusti. Alat musik yang
menggunakan layar LCD memiliki kepekaan yang tinggi terhadap
gesekan

dan

benturan

bahkan

cara

membawa

serta

meletakkannya harus pada posisi tertentu. Alat musik akustik
perlu dichek kondisi perangkatnya, misalnya snar gitar atau alat
musik lain yang rentang terhadap kondisi pelarasan (stemming).
Semua alat musik rentang terhadap air baik elektrik maupun
akustik, begitu juga dengan peralatan pendudkung lainnya
misalnya sound system.
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4) Mengevaluasi kerja setiap elemen pementasan
Puncak seluruh proses kegiatan adalah pada waktu pementasan.
Meskipun proses dapat berjalan bagus sesuai dengan rencana dan
pembagian tugas masing-masing, naun jika pementasan kurang
berhasil akan menjadi sia-sia. Jika hal ini terjadi maka dipastikan
ada sesuatu yang salah dalam proses dan pementasannya.
Kemungkinan kesalahan adalah kurangnya antiipasi terhadap
kemungkinan permasalahan yang terjadi, misalnya snar putus
pada waktu pementasan, listrik padam, ganggguan sound system,
serta kemungkinan lain yang kurang peka dalam menganalisis
kemungkinan yang akan terjadi.

Gambar 3 Evaluasi Pementasan
Sumber: dokumen pribadi penulis

5) Melaporkan hasil kegiatan dengan pihak yang
berkepentingan
Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan
lancar, maka dibentuklah suatu kepanitiaan kegiatan. Panitia
adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk
mempertimbangkan dan mengurus hal-hal yang ditugaskan
kepadanya. Tujuan apa yang ingin dicapai dalam kepanitiaan
bersifat sementara dan jangka pendek, dalam artian bahwa
kepanitiaan akan berakhir jika kegiatan/tugas selesai.
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Job Deskripsi Masing-Masing Seksi
Secara umum dalam Event, Job Description masing-masing seksi adalah
sebagai berikut:
1. Koordinator utama/ Project Leader


Bertanggung jawab pada seluruh kegiatan kepanitiaan



Memantau perkembangan seluruh seksi



Memberi keputusan final yang bersifat mutlak ketika ada suatu
masalah yang berlarut-larut



Menjadi sosok inspirator dan motivator bagi yang lain



Mengamati segala hal yang tidak terduga (mamahami segala hal yang
terjadi dalam kepanitiaan)

2. Sekretaris


Mengetik proposal sponsor



Mencatat hasil rapat koordinasi



Mengurus surat-menyurat



Mengetik LPJ

3. Bendahara


Memegang seluruh keuangan acara



Memegang seluruh bukti pengeluaran

4. Seksi acara


Membuat Konsep acara & rundown Acara



Mengatur Jadwal Pentas



Mensosialisasikan konsep acara pada seluruh seksi



Menentukan job description seksi secara lebih rinci



Memonitor job yang telah dilaksanakan tiap seksi



Berkoordinasi dengan berbagai seksi menyangkut Bintang tamu/
artis.
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5. Seksi publikasi


Menentukan media publikasi yang diperlukan (misalnya poster,
leaflet, tiket, dll) termasuk publikasi melalui media sosial (facebook,
twitter)



Berkoordinasi dengan seksi Marketing mengenai logo publikasi, dan
kesepakatan media publikasi peletakan, dsb



Berkoordinasi dengan seksi dekorasi mengenai peletakan media
onsite



Memberikan daftar itu ke tim kreatif atau tim pembuat proposal, hal
itu akan menjadi bagian penting menentukan Kontrak dari sponsor



Membuat seluruh media publikasi yang telah ditentukan



Menentukan lokasi publikasi (misalnyanya akan di mana letak 10
spanduk, pembagian ke Berapa titik di kota)



Berkoordinasi

dengan

sekretaris

untuk

membuat

surat

ijin

pemasangan apabila anda akan memasang di bagian-bagian tertent.


Berkoordinasi dengan seksi humas pada masalah ijin pemasangan
spanduk dan pajak tiket



Berkoordinasi dengan seksi perlengkapan mengenai keamanan media
on site, terutama yang disediakan pihak sponsor.



Memasang publikasi pada radio-radio/media cetak/media elektronik
lainnya

bersama

seksi

marketing

dan

bicarakan

mengenai

kesepakatan kedua belah pihak


Memasang seluruh media publikasi

6. Seksi Humas


Mendampingi pengisi acara/event



Berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait ijin kepolisian



Berkoordinasi dengan pihak acara berkait dengan transportasi pengisi
acara



Berkoordinasi dengan pihak publikasi berkait ijin spanduk, pajak
tiket, dll.
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Meminta ijin pada masyarakat setempat berkait dengan adanya acara



Berkoordinasi dengan sekretaris berkait dengan surat menyurat izin



Berkoordinasi dengan konsumsi berkait masalah konsumsi pengisi
acara

7. Seksi Marketing


Menguasai seluruh bagian proposal sponsor



Membuat presentasi



Mencari sponsor dan mendapat kesepakatan



Memperhatikan setiap seluk beluk kesepakatan



Berkoordinasi dengan seksi publikasi masalah materi publikasi yang
telah disepakati dengan pihak sponsor berkait, kontrak



Berkoordinasi dengan seksi acara berkait dengan mungkin adanya
permintaan pihak sponsor untuk promosi di atas panggung, dll.

8. Seksi dekorasi


Menentukan dekorasi panggung



Menentukan dekorasi acara



Memasang materi publikasi media onsite bersama seksi publikasi dan
seksi perlengkapan.

9. Seksi keamanan


Menentukan area parkiran.



Membuat pos keamanan di daerah parkir dan lokasi acara



Berkoordinasi dengan pihak sekretaris dan humas untuk membuat
ijin parkir dan untuk menghadirkan pihak polisi

10. Seksi perlengkapan


Berkoordianasi dengan seksi acara untuk jadwal acara dan peralatan
yang dibutuhka



Menyimpan seluruh perlengkapan seksi lain dalam satu tempat yang
aman



Berkoordinasi dengan seksi dekorasi untuk hal pemasangan Branding
dan yang berhubungan dengan kontrak di area
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Berkoordinasi dengan seksi lain seperti seksi publikasi untuk masalah
keamanan materi publikasi.

11. Seksi konsumsi


Berkoordinasi

dengan

sponsor

makanan

(jika

ada)

atau

merencanakan konsumsi untuk panitia dan artis


Pikirkan pula konsumsi untuk crew, satpam, polisi, bahkan tukang
parkir yang menjaga



Menghandle segala macam urusan stand makanan dan minuman
kalau hal itu diadakan.

12. Seksi dokumentasi


Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara



Mendokumentasikan spot-spot kontraprestasi sponsor



Mengedit dan merealisasikan dokumentasi entah dalam bentuk foto,
video
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Materi Pementasan
Berikut ini contoh materi pementasan ansambel musik populer yang dapat
dijadikan repertoar lagu yang akan dipentaskan. Materi ini bisa dipilih atau
mencari dari sumber yang lain.
Partitur/Full score:
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Part/score:
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Lagu Dondong Apa Salak
Full score:
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Part/score:
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Pilhan ganda
Pilihlah jawaban yang paling anda anggap benar dengan memberi tanda
silang obsi jawanan.
1. Pementasan musik memerlukan pengelolaan yang baik yang disebut
manajemen. Manajemen ini diperlukan karena:
a. Menyangkut dan melibatkan banyak orang yang bekerja bersamasama untuk suatu tujuan tertentu.
b. Menangani banyak hal terutama bahan-bahan atau properti.
c. Melibatkan perizinan yang rumit dan sulit dilaksanakan.
d. Menangani banyak pemain musik yang sulit diatur terutama
kedisiplinannya.
Pembahasan:
Pementasan

musik

sesederhana

apapun

hendaknya

dilakukan

pengelolaan (manajemen) meskipun tingkatnya juga sederhana. Perlunya
manajemen ini karena menyangkut dan melibatkan banyak orang yang
bekerja bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu. Mengacu uraian di
atas maka Pertanyaan soal tentang manajemen pertunjukan, maka
jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban a,

Menyangkut dan

melibatkan banyak orang yang bekerja bersama-sama untuk suatu tujuan
tertentu.
2. Dalam pementasan musik populer seorang penyanyi .....
a. Diperkenankan melakukan pengembangan ornamentasi lagu
b. Harus menyanyi sesuai dengan teks lagu yang ada.
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c. Boleh bernyanyi dengan sesuka hati
d. Boleh berimprovisasi tanpa peduli dengan iringan.
Pembahasan:
Dalam menyanyi lagu populer seorang penyanyi diperkenankan
mengembangkan ornamen lagu dengan membuat cengkok dan
improvisasi. Tetapi dalam berimprovisasi tidak boleh dilakukan
sesuka hati dan dalam sepanjang lagu tanpa peduli pada iringan dan
menghilangkan melodi pokok suatu lagu. Dengan mengacu urian di
atas

maka

jawaban

yang

paling

tepat

adalah

pilihan

a,

diperkenankan melakukan pengembangan ornamentasi lagu.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya (Seni Musik)

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi Dasar
populer

: 3.4. Memahami pertunjukan musik

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.4.1. Menjelaskan
pelaksanaan
pementasan
musik populer
dalam bentuk
ansambel

236

Jenis Karya
Musik;
Konsep
Pementasan

Materi
Pementasan
Ansambel
musik populer

Indikator Soal
Disajikan format
permainan suatu
pementasan musik
siswa dapat
menganalisis
pementasan musik
yang dimaksud

No

Level

Soal Kognitif
1

C4

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 13
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Musik)
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
v
DASAR
Pemahaman
3.4. Memahami
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
pertunjukan musik
Cermati gambar berikut ini:
Soal
populer
LINGKUP
MATERI

1

Jenis Karya Musik;
Konsep Pementasan

MATERI
Pementasan
Ansambel musik
populer

Gambar di atas adalah seting studio latihan musik populer, ciri
khas musik populer salah satunya adalah menggunakan alat
musik drum seperti pada gambar di atas. Karena suatu hal pada
saat pementasan, alat musik drum tidak dapat digunakan karena
rusak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di
putuskan solusi. Analisislah peran drum dalam permainan
musik, stelah itu ambillah keputusan alat pengganti drum yang
tepat. Untuk mengganti alat musik drum dengan sifat ritmisnya
alat musik sejenis yang bisa digunakan adalah...

INDIKATOR
SOAL
Disajikan format
permainan suatu
pementasan musik
siswa dapat
menganalisis
pementasan musik
yang dimaksud.

Kunci
Jawaban
a

a. Cajon
b. gitar
c. Bass gitar
d. piano
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KESIMPULAN
Pementasan musik, merupakan kegiatan bermain musik di panggung
(performance) yang melibatkan banyak pemain. Dalam pementasan setiap
panitia dan pemain mempunyai tanggungjawab secara individu atas
tanggungjawab yang harus dikerjakan.
Bagi

pemain

musik,

secara

kelompok

setiap

pemain

mempunyai

tanggungjawab menjaga keseimbangan suara atau balance, keselarasan,
kekompakan.

Kerjasama

sesama

pemain

sangat

diperlukan

untuk

mewujudkan pementasan yang sempurna. Kerjasama yang optimal akan
menghasilkan permainan musik yang baik sehingga tujuan dari kegiatan
performance musik dapat dicapai dengan maksimal.
Pementasan musik yang baik pasti membutuhkan pengelolaan (manajemen)
meskipun tingkatnya juga sederhana. Perlunya manajemen ini karena
menyangkut dan melibatkan banyak orang yang bekerja bersama-sama
untuk suatu tujuan tertentu. Idealnya minimal dilakukan tahapan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.
Peran masing-masing seksi dalam kepanitian merupakan hal yang sangat
dibutuhkan untuk kesuksesan pementasan. Untuk itu diperlukan penyusunan
job deskripsi yang jelas agar pekerjaan masing-masing tidak saling tumpang
tindih dan dapat melakukan sinergi yang tepat dan kompak melakukan
pekerjaan sesuai tanggungjawabnya.
Melakukan

pembelajaran

pembentukan

pementasan

karakter peserta

sangat

dengan

didik dalam kehidupan

aspek-aspek
sehari-hari.

Tanggungjawab individu setiap orang yang meliputi integritas, kejujuran,
kemandirian, kerjasama dengan orang lain, dapat dibentuk melalaui latihan
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kerjasama melakukan pementasan. Hal itu bisa dijadikan latihan membentuk
karakter pribadi yang akan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial
masyarakat pada umumnya.
Melalui tahap-tahap pembelajaran yang harus dilakukan setiap peserta didik
dalam melaksanakan pementasan, siswa dapat merasakan aspek-aspek yang
menjadi tanggung jawab individunya demi mewujudkan keutuhan dan
kesempurnaan performance mereka. Pengalaman itulah yang dapat diambil
hikmahnya oleh siswa dan dapat dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari.
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UMPAN BALIK
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pementasan, beberapa pertanyaan
berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pementasan Anda
mendapatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

memadai

tentang

pementasan?
2. Apakah materi kegiatan ansambel musik ini telah tersusun secara
sistematis sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Anda merasakan manfaat pembelajaran pementasan jika
dikaitkan dengan, kerjasama, disipilin, dan menghargai pendapat orang
lain selama aktivitas pembelajaran?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
pementasan?

Sebagai bahan refleksi renungkan apakah

materi-materi yang telah

dipelajari pada kegiatan pembelajaran ini sudah mencerminkan perbaikan
pembelajaran yang meliputi perencanaan, proses dan evaluasi terhadap
pembelajaran itu sendiri serta mengintegrasikan pendidikan karakter yang
harus ditanamkan kepada para siswa.
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PENUTUP
Demikian

Unit

Pembelajaran

(Modul)

Pengembangan

Kompetensi

Pembelajaran Seni Budaya Sekolah Menengah Pertama dengan kompetensi
bermain alat musik ini disusun. Materi untuk penguasaan kompetensi dalam
unit pembelajaran ini diurai menjadi empat sub unit pembelajaran yaitu sub
unit pembelajaran bermain alat musik secara perorangan mempelajari alat
musik sederhana Gitar akustik. Sub unit pembelajaran kedua adalah bermain
ansambel, yang mempelajari bermain musik secara berkelompok atau
bersama.

Sub unit pembelajaran ketiga mempelajari tentang bagaimana

bermain alat musik tradisi. Sedangkan Sub unit pembelajaran yang keempat
adalah mempelajari tentang pementasan musik yang berisi tentang
pengelolaan pementasan dan pentas musik populer. Keseluruhan materi
pembelajaran dari sub-sub unit tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang
ada sesuai dengan pemetaan berdasarkan permendinbud no 37 tahun 2018
serta analisa modul PKB. Penguasaan kompetensi pengetahuan seni ini
diusahakan dapat memenuhi kebutuhan Saudara dalam meningkatkan
kompetensi sebagai Guru Seni Budaya di Sekolah Menengah Pertama. Meski
demikian, tentu saja masih banyak terdapat kekurangan terkait penyusunan
unit pembelajaran ini, oleh karena itu kami harapkan Saudara menambah
referensi dari sumber-sumber terkait lainnya.
Melalui kegiatan pembelajaran berbasis modul ini, diharapkan dapat
membantu Saudara sebagai Guru Seni Budaya Sekolah Menengah Pertama
untuk belajar secara mandiri, mengukur kemampuan diri sendiri, dan
menilai diri sendiri utamanya dalam subjek pengetahuan seni musik dalam
bentuk

pengetahuan

faktual,

konseptual,

prosedural

serta

praktik

implementatif. Semoga modul ini dapat digunakan sebagai panduan mandiri
bagi Saudara dan selanjutnya dapat menjadi rujukan atau referensi dalam
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proses pembelajaran di kelas sehingga peningkatan kompetensi yang
menjadi tujuan utama modul ini menemukan maknanya secara nyata.
Dalam kesempatan ini, penyusun mohon saran dan kritik yang membangun
modul ini dan demi sempurnanya penyusunan modul di masa-masa yang
akan datang. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi Guru Seni Budaya
Sekolah Menengah Pertama khususnya pada pengetahuan seni.
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