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GLOSARIUM 

 

Artistik : Segala benda yang terdapat di atas pentas atau digunakan oleh pelaku 

pertunjukan 

Arsitektur :  Merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan 

Dua dimensi : Biasa disingkat 2D atau bidang, adalah bentuk dari benda yang memiliki 

panjang dan lebar. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, 

animasi, komputer dan matematika. 

Kreativitas : Kemampuan berfikir untuk berkreasi atau daya mencipta, keterampilan 

seseorang menghasilkan sesuatu yang asli, unik, dan bermanfaat. 

Komposisi :  Karya cipta musik tertulis yang bersifat abadi. mentata atau menyusun. 

Konsep :  Gagasan yang diabstrakkan, gambar mental dari objek. 

Relief :  Merupakan bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. 

Teknik  : Suatu cara atau prosedur yang digunakan oleh manusia agar sesuatu 

dapat dilakukan atau diselesaikan dengan cepat dan berhasil. 

Tiga dimensi : Biasa disebut dengan 3D, merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 

sisi yaitu sisi panjang, sisi lebar dan tinggi atau dalam pengertiannya 

yaitu karya seni yang memilki volume dan ada sebuah ruang. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Identitas Modul 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya 

Kelas / Semester  :  XI / Ganjil 

Alokasi Waktu  :  6 Jam Pelajaran 

Judul Modul  :  Seni Rupa Tiga Dimensi (Menghias Kulit Telur) 

 

B. Kompetensi Dasar 

 
3.2.   Menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi dan nilai estetis. 

3.2.1  Menemukan jenis & tema karya seni rupa 3 dimensi 
3.1.2  Mengelompokkan berbagai karya seni rupa berdasar bahan dan 

fungsinya 
3.2.3  Menemukan nilai estetis karya seni rupa   

 
4.2. Berkreasi karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi obyek 

4.2.1  Membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan berbagai bahan dan teknik 
 

C. Deskripsi  

 

Kalian sudah mengetahui bahwa karya seni rupa ada yang berdimensi 2 dan 
berdimensi 3. Kalian juga sudah mencoba berkarya seni rupa dua dimensi. Pada 
bahasan ini kalian akan diajak memahami karya seni rupa 3 dimensi. Di sekitar 
kalian banyak sekali benda tiga dimensi, tapi tahukah kalian manasaja yang 
dikategorikan karya seni rupa tiga dimensi? Seperti juga karya seni rupa 2 dimensi, 
pada karya seni rupa 3 dimensi juga mengandung unsur garis, bentuk, bidang, 
warna disusun sedemikian rupa sehingga membentuk obyek tertentu. Karya seni 
rupa 3 dimensi ada yang memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias 
saja. Untuk berkarya seni rupa 3 dimensi ini kalian dapat memilih dan mencoba 
berbagai bahan, teknik dan medium sesuai dengan obyek dan fungsi yang kalian 
inginkan. 

 

D. Petunjuk Penggunaan Modul 

 

Untuk menggunakan modul ini ikutlah langkah langkah di bawah ini : 

1. Modul ini sesuai dengan KD 3.2 KD 4.2 pada Keputusan Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor No. 018/H/KR/2020 

2. Baca peta konsep dan pahami isinya 

3. Kerjakan soal latihan dan tugas 

4. Lakukan penilaian diri 

5. Kerjakan soal evaluasi di akhir materi 
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E. Materi Pembelajaran 

Materi pokok yang akan dipelajari dalam modul ini antara lain : 
1. Konsep dan unsur karya seni rupa 3 dimensi 
2. Bahan dan fungsi karya seni rupa 
3. Nilai estetis karya seni rupa 
4. Membuat karya seni rupa 3 dimensi  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN I 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, siswa dapat :   
1. Menemukan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi 
2. Mengelompokkan berbagai karya seni rupa berdasar bahan dan fungsinya 
3. Menemukan karya seni rupa berdasar nilai estetis 
4. Membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan berbagai bahan dan teknik 
 

B. Uraian Materi 

1. Pengertian Seni Rupa 3 Dimensi 
 

Seni rupa 3 dimensi, atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3D, merupakan 
seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi yaitu sisi panjang, sisi lebar dan tinggi 
atau dalam pengertiannya yaitu karya seni yang memilki volume dan ada 
sebuah ruang.  Sedangkan seni rupa 2 dimensi hanya memiliki dua sisinya, 
yaitu sisi panjang dan sisi lebar, yang menjadi pembeda antara seni rupa 3 
dimensi dan 2 dimensi ada di unsur ruang tersebut. 

Unsur – unsur yang ada di dalam seni rupa 3 Dimensi : 
1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi 
2. Menempati ruang 
3. Bisa dilihat dari segala sudut pandang  

 
2. Jenis Karya Seni Rupa 3 Dimensi 

 
Pembuatan karya seni rupa 3 Dimensi terbagi menjadi dua bagian, 

berdasarkan fungsi dan tujuan seni rupa tersebut yaitu seni rupa murni dan 
seni rupa terapan. 

Seni Rupa Murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi 
yang lebih mengutamakan keindahan dari pada fungsional, sebagai kepuasan 
pandangan mata saja dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan/ 
hiasan. 

Seni Rupa Terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai 
pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. 
Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahannya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1:  Seni Rupa Murni dan Terapan 
Sumber : blogkupadanya.blogspot.com, moodogesemusik.com 
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3. Teknik Seni Rupa 3 Dimensi 
 

Daerah – daerah di Indonesia memiliki bahan dan media yang bermacam – 
macam dalam teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi, semua berdasarkan 
lingkungan daerah tersebut. 

Berikut ini adalah teknik – teknik yang biasa digunakan dalam pembuatan 
karya seni rupa 3 dimensi : 

 
a. Teknik Aplikasi – merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam 

seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam – macam kain yang 
sudah di gunting yang seperti bunga, bintang, boneka dan bentuk lainnya 
di sebuah kain sebagai hiasan untuk mempercantik. 

b. Teknik Mozaik – merupakan sebuah teknik menggambar dengan menggu-
nakan suatu bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan 
untuk mengganti bahan pewarna.   

c. Teknik Merakit – merupakan sebuah karya seni dengan cara menyam-
bungkan beberapa potongan bahan – bahan. Cara ini bisa disebut dengan 
merakit. Rakitan adalah hasil karyanya. 

d. Teknik Pahat – merupakan teknik yang membuat karya seni dengan 
membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Biasa dibuat menggunakan 
alat martil, pahat, kikir dan sebagainya. 

e. Teknik Cor / Menuang – merupakan karya seni yang dilakukan dengan 
cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakkan. Bahan cair yang biasa 
digunakan terbuat dari semen, karet, logam dan sebagainya. 

 
4. Unsur Seni Rupa 3 Dimensi 

 
Karya seni rupa 3 dimensi mempunyai unsur yang membentuk kesatuan 

sehingga dapat memperindah atau mempercantik pada karya seni rupa 3 
dimensi. 

Berikut ini unsur – unsur yang membentuk karya seni rupa : 
 

a. Titik 
 

Titik merupakan unsur karya seni rupa yang paling dasar dan paling 
kecil. Titik seperti sebuat bintik dalam seni rupa. Dengan sebuah titik, 
seseorang bisa mendapatkan ide baru dalam berkarya seperti membuat 
garis dan ruang. Selain itu titik mempunyai pusat perhatian tersendiri 
bilang sendiri atau mempunyai warna yang mencolok berbeda sendiri dari 
yang lainnya. 

 
b. Garis 
 

Garis merupakan goresan atau batas suatu benda, ruang, bidang, 
warna, tekstur dan sebagainya. Garis mempunyai dimensi yang cenderung 
memanjang dan mempunyai arah tertentu. Gari juga memiliki beberapa 
sifat seperti panjang, pendek, horizontal, vertikal, tipis, lurus, berombak, 
melengkung, tebal, patah – patah, miring, halus dan lain – lain. 

Selain itu garis juga mempunyai berbagai bentuk seperti garis 
mendatar, garis tegak, garis miring, garing lengkung, garis  bersilang, garis 
sejajar, garis zig zag, garis spiral dan garis gelombang. Penggunaan garis 
dalam sebuah gambar juga memiliki kesan tertentu, seperti garis lurus 
mempunyai kesan kesan keras, garis patah – patah yang memiliki kesan 
kaku. 
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c. Bidang 
 

Salah satu karya seni rupa yang dibentuk atau terbentuk dari 
hubungan beberapa garis disebut bidang. Bidang memiliki dimensi 
panjang, lebar atau bisa disebut juga pipih. Sedangkan bentuk memiliki 
dimensi panjang, lebar dan tinggi, oleh sebab itu bentuk mempunyai isi 
atau volume. 

Berdasarkan bentuknya, bidang dan bentuk memiliki beragam macam 
seperti bidang geometris, bidang simetris, bidang organis, dan lain 
sebagainya. 

 
d. Bentuk 
 

Bentuk bisa diartikan sebagai bangun atau plastis. Bangun mempunyai 
bentuk yang polos. Sedangkan bentuk plastits bukan hanya dilihat dari 
bentuknya saja, melainkan ada nilai dan maknanya sepeti lemari, lemari 
bukan hanya sebuah benda tetapi memiliki  kegunaan untuk meletakkan 
pakaian. 

 
e. Tekstur 
 

Tekstur adalah sifat permukaan sebuah benda. Sifatnya kasar, halus, 
berpori, licin, mengkilap dan sifat – sifatnya bisa dirasakan lewat indra 
penglihatandan indra peraba. Berdasarkan jenisnya tekstur terbagi 
menjadi dua macam yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata 
mempunyai nilai dan kandungan yang sama dengan pengelihatan dan 
perabaan, sedangkan tekstur semua tidak mempunyai nilai dan kandungan 
yang sama dengan pengelihatan dan perabaan. 

 
5. Nilai Estetis Seni Rupa 3 Dimensi 

 
Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika. Estetika identik 

dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya 
tepat. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan 
pembicaraan tetntang estetika tidak lagi semata – mata merujuk pada 
keindahan yang sedap dipandang mata. Dengan memahami persoalan estetika 
dan seni diharapkan wawasan kalian dalam apresiasi, kritik maupun berkarya 
seni semakin terbuka. Menghadapi karya – karya seni yang dikategorikan 
“tidak indah”, kalian tidak serta merta memberi penilaian buruk, tidak pantas 
atau lain sebagainya. Sebagai seorang pelajar kalian harus bijaksana untuk 
melihat latar belakang dibalik penciptaan sebuah karya dan mencari tahu nilai 
keindahan dan kebaikan yang tersembunyi dibalik karya tersebut. 

Hal ini penting karena akan membantu kalian menjadi seorang kreator, 
apresiator maupun menjadi kritikus seni yang baik. Nilai estetis pada sebuah 
karya seni rupa dapat bersifat obyektif dan subyektif. Nilai estetis obyektif 
memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu 
sendiri artinya keindahan tampak kasat mata. 

Sesungguhnya keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi 
yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan obyek yang membentuk 
kesatuan dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur – unsur visual 
inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Tidak demikian halnya 
dengan nilai estetis yang bersifat subyektif, keindahan tidak hanya pada unsur 
– unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera 
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penikmatnya atau orang yang melihatnya. Sebagai contoh ketika kalian melihat 
sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kalian dapat menemukan nilai 
estetis dari penataan unsur rupa padakarya tersebut. Kalian merasa tertarik 
pada apa yang ditampilkan dalamkarya tersebut dan merasa senang untuk 
terus melihatnya bahkan ingin memilikinya walaupun kalian tidak tahu obyek 
apa yang ditunjukkan olehkarya tersebut. Teman kalian mungkin tidak tertarik 
pada karya tersebut dan lebih tertarik pada karya lainnya. Perbedaan inilah 
yang menunjukkan bahwa nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat bersifat 
subyektif. 

 
6. Karya Seni Rupa 3 Dimensi 

 
Karya seni rupa 3 dimensi dengan mudah kita temukan dalam kehidupan 

sehari – hari. Berikut ini contoh karya seni rupa 3 dimensi yang biasa kita 
temukan : 

 
a. Kriya 

 
Kriya merupakan karya seni yang menggunakan hand skill atau 

keterampilan tangan dan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi 
keindahan. Karya seni kriya termasuk sebagai karya seni rupa terapan 
nusantara. Kebanyakan kriya digunakan sebagai dekorasi, benda terapan 
siap pakai seperti furniture, benda mainan seperti boneka. Kriya juga 
memiliki beragam jenis seperti seni kriya kayu, seni kriya tekstil, seni kriya 
keramik, seni kriya logam, seni kriya kulit dan seni kriya batu. 

Dalam membuat karya kriya juga ada teknik – teknik pembuatan, yang 
biasa digunakan antara lain : 

 
1. Teknik Pahat / Ukir  

 
Bali merupakan daerah yang paling banyak menggunakan seni 

kriya pahat seperti patung arca yang menggunakan bahan baku batu 
andesit. Seni Kriya selain menggunakan batu, biasa juga menggunakan 
logam, tulang, kayu bahkan sampai kulit hewan sebagai bahan dasar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2: Teknik pahat 
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2. Teknik Butsir 
 

Teknik menambah dan mengurangi objek, dengan menjadikan 
bahan utamanya tanah liat dan sejenisnya karena bersifat lunak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3: Teknik butsir 
 

3. Teknik Batik 
 

Pemuatan kain batik menggunakan teknik cap, tulis, dan teknik 
lukis. Orang Indonesia biasa menggunakan teknik batik tulis dalam 
membantik. Keragaman batik tidak hanya ada di pulau Jawa, 
melainkan terdapat pula di pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. 
Batik memiliki banyak corak yang beraneka ragam di setiap daerah, 
namun pada umumnya batik jawa bergaya natural, batik sumatra 
bergaya merah megah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4: Teknik batik 
 
 

4. Teknik Tenun 
 

Indonesia kaya akan keragaman dan corak dalam menghasilkan 
kain tenun. Tenun itu terdiri dari dua jenis yaitu tenun songket dan 
tenun ikat. Perbedaan tenun ini terdapat pada cara pembuatan dan 



Modul Seni Rupa Kelas XI KD  3.2 Dan 4.2       
 

©2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN  9 
 

bahannya. Tenun songket dibuat dengan benang perak, emas dan 
benang sutra. Aceh, Sulteng, Bali, Sumatra, Nusa Tenggara Timur, 
Kaltim, Kalbar dan Sulteng terkenal dengan pengahasil tenun ikat 
terbesar di Inonesia. dan daerah penghasil songket yang terkenal itu 
ada di Sumbar, Aceh, Riau, Sumut, Lombok, Palembang, NTB dan 
Maluku. Lama pengerjaan menggunakan teknik tenun biasanya 
memakan waktu 2 – 3 bulan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5: Teknik tenun 
 

5. Teknik Anyaman 
 

Anyaman merupakan teknik dengan tindih – menindih, silang – 
menyilang, lipat – melipat, bolak – balik dan lungsi dengan pola yang 
sudah ditentukan. Bahan – bahan untuk membuat kriya dengan teknik 
anyaman adalah rotan, bambu, pandan, lontar, mendong, enceng 
gondok, kertas, plasti dan tari. Pusat kerajinan anyaman di Indonesia 
ada di Bali, Sulawesi, Tasikmalaya, Kalimantan dan Papua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6: Teknik anyam 

 
b. Patung 

 
Salah satu seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal adalah patung. 

Sampai sekarang seni patung semakin berkembang lebih baik dan memiliki 
nilai seni yang tinggi. Patung biasa dibuat dengan media batu, kayu, logam 
dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang. Patung mempunyai 
panjang, lebar dan tinggi dan terbuat dari benda padat dan lunak. 
Kebanyakan orang membuat patung dibuat serupa dengan binatang, 
manusia, dan bentuk lainnya. 
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Berdasarkan jenisnya, teknik pembuatan patung juga terbagi menjadi 
dua yaitu : 

 

1. Zonde Bosse  
 

Zonde Bosse merupakan bentuk patung yang mampu berdiri 
sendiri, tidak ada bantuan di sebelah kanan dan kirinya. Patung ini 
biasanya selalu menempel pada salah satu sisinya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7: Patung Zonde Bosse 
 

2. Relief  
 

Relief merupakan bentuk patung yang menempel pada 
permukaan dinding. Biasanya relief ini menggambarkan sebuah 
adegan dari cerita. Salah satu contoh relief dapat kita lihat di candi 
shiwa dan candi brahma di kompleks candi prambanan yang berisi 
rangkaian adegan ramayana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8: Relief 
 

Relief dibagi menjadi tiga jenis : 
 

a. Baserelief : Relief yang menampilkan bentuk yang kurang dari 
setengah dari bentuk aslinya. 

b. Demirelief : Relief yang menampilkan bentuk setengah dari 
bentuk aslinya. 

c. Hautrelief : Relief yang menampilkan bentuk yang sama persis 
dengan bentuk aslinya. 



Modul Seni Rupa Kelas XI KD  3.2 Dan 4.2       
 

©2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN  11 
 

c. Keramik 
 

Karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat 
tradisional sampai kontemporer atau perkembangan seni yang terkena 
dampak modernisasi. Seni keramik mempunyai fungsi antara lain sebagai 
kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus 
melalai proses diputar, butsir, pilin sampai pembakaran dan glasir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9: Keramik 
 

Karna tanah liat mempunyai sifat yang plastis, maka dibutuhkan 
teknik yang khusus dan unik dalam pengolahan sampai penanganannya. 
Proses inilah yang mempunyai rangkaian yang panjang dan mempunyai 
tahapan – tahapan kritis. Kritis disini karena tahapan dalam membuat 
keramik mempunyai bnayak resiko dengan kegagalan. Ketika proses kritis 
atau bagian tersulit ini berlangsung baik, maka keramik kemungkinan 
besar mengalamai kegagalan produksi. 

Kualitas sebuah keramik dinilai dari prosesnya, terbukti sampai saat 
ini seni keramik berkembang dengan sangat pesat dengan bermacam 
model dan harga jual yang tinggi, seperti guci dan hiasan dinding. 

 
d. Arsitektur 

 
Arsitektur merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang 

bangunan, mencakup membangun keseluruhan mulai dari level makro 
seperti perencanaan kota, perancangan kota, arsitektur landscape sampai 
ke level mikro seperti desain bangunan, desain perabot, dan desain 
produk. 

Sebagai suatu bagian dari seni, arsitektur masih memegang prinsip – 
prinsip keindahan yang merupakan dasar dari bidang seni, seperti 
kesatuan, keseimbangan, keserasian, dan irama juga digunakan dalam 
aristektur. Hasil dari arsitektur merupakan perwujudan dari nilai seni. 
Maka dari itu sebagaian perguruaan tinggi masih ada yang 
mengkelompokkan arsitektur pada fakultas seni. 

Arsitektur dikelompokkan pada applied art (seni terpakai) sedangkan 
seni rupa dikelompokkan pada pure art (seni murni). Pada faktanya 
arsitektur memang bidang seni yang mempunyai hubungan dengan 
perencanaan dan perancangan yang dignakan manusia untuk melakukan 
kegiatannya. Tentu berbeda dengan seni lukis yang hasilnya merupakan 
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karya dua dimensi, atau seni pahat yang hasilnya merupakan karya tiga 
dimensi, sedangkan arsitektur hasil dari karya ruang dan massa tiga 
dimensi. 

Sebagai suatu ilmu, arsitektur juga mempunyai kaitan dengan bidang 
ilmu lainnya, karna sifatnya yang lengkap seperti psikologi, sosiologi, 
antropologi, filsafat, argonomi dan ekonomi. Oleh karena itu sebagian 
perguruan tinggi juga ada yang mengkelompokkan arsitektur pada fakultas 
sosial atau sejenisnya. 

Selain itu arsitektur yang memang pada dasarnya merupakan ilmu 
perencanaan dan perancangan lingkungan yang dibangun dengan rekayasa 
/ teknologi dan mempunyai tanggung jawab penuh dalam keselamatan 
manusia yang menggunakannya, arsitektur akan selalu merapkan ilmu 
teknik seperti struktur dan konstruksi, rekayasa dan teknologi 
pembangunan. Oleh karena itu sebagian perguruan tinggi, juga ada yang 
mengelompokkan arsitektur ke dalam fakultas teknik atau sejenisnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10: Arsitektural 
 

7. Membuat Karya Seni Rupa 
 

Pembuatan karya seni rupa tiga dimensi yang paling sederhana sekalipun 
dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya akan 
berbeda – beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, alat dan medium 
yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. 

Tahapan dalam berkarya seni rupa tiga dimensi ini seperti juga karya seni 
rupa pada umumnya, dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini 
dapat berasal dari dalam maupun diriperupanya. Ide atau gagasan berkarya 
seni rupa tiga dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

 

C. Rangkuman 

Rupa tiga dimensi merupakan seni rupa yang dibatasi dengan tiga sisi, yaitu 
panjang, lebar dan tinggi.dalam pengertianaya yaitu seni rupa yang memiliki 
volume. Pembuatan karya seni rupa tiga dimensi terbagi menjadi dua bagian 
berdasarkan fungsi dan tujuan seni rupa tersebut, yaitu seni rupa murni dan seni 
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rupa terapan. Seni rupa murni lebih mengutamakan nilai estetisnya dibanding 
fungsinya, Seni rupa terapan lebih mengedepankan aspek fungsinya. 
Beberapa teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa yaitu teknik aplikasi, 
teknik merakit, teknik pahat, teknik cor, dll. Karya seni rupa tiga dimensi 
mempunyai unsur yang dapat membentuk satu kesatuan sehingga dapat 
memperindah pada karya tersebut. Unsur unsur yang membentuk karya seni rupa 
tersebut adalah garis, bidang, titik, bentuk, dan tekstur. 

 

D. Latihan Soal 

Kerjakan soal ini di buku tulis !  
1. Apa yang dimaksud teknik dalam pembuatan karya seni rupa! 
2. Jelaskan mengapa pembuatan keramik menggunakan kaolin ! 
3. Apa yang dimaksud teknik mozaik ? 
4. Unsur fisik yang fundamental dan penting dalam mewujudkan sebuah karya 

seni rupa tiga dimensi, adalah ? 
5. Aspek yang dianalisis dalam karya seni rupa dengan prinsip estetik, adalah ? 
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Kunci jawaban :  
 
1. Teknik adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan oleh manusia agar 

sesuatu dapat dilakukan atau diselesaikan dengan cepat dan berhasil. 
 
Pembahasan :  
Dalam materi dijelaskan bahwa teknik adalah suatu cara atau prosedur yang 
digunakan oleh manusia agar sesuatu dapat dilakukan atau diselesaikan 
dengan cepat dan berhasil. 
 

2. Kaolin adalah tanah liat yang proses pembakaran yang tinggi. 
 
Pembahasan : 
Dalam materi dijelaskan bahwa kaolin adalah tanah liat yang proses 
pembakaran yang tinggi. 
 

3. Teknik mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan – 
kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, keramik, dan sebagainya. 
 
Pembahasan : 
Dalam materi dijelaskan bahwa teknik mozaik adalah seni menciptakan gambar 
dengan menyusun kepingan – kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, 
keramik, dan sebagainya. 
 

4. Unsur fisik adalah titik, garis, bidang, bentuk, dan tekstur. 
 
Pembahasan : 
Dalam materi dijelaskan bahwa  unsur fisik adalah titik, garis, bidang, bentuk, 
dan tekstur. 
 

5. Prinsip estetik adalah uniti, keselarasan, penekanan, irama, dan gradasi. 
Pembahasan : 
Dalam materi dijelaskan bahwa  prinsip estetik adalah uniti, keselarasan, 
penekanan, irama, dan gradasi. 
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E. Penilaian Diri 
 
Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab! 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 saya mampu menjelasakan tentang seni rupa tiga dimensi 

dan dua dimensi? 
Ya Tidak 

2 saya mampu menyebutkan unsur – unsur seni rupa? Ya Tidak 
3 saya dapat membedakan teknik seni rupa tiga dimensi? Ya Tidak 
4 saya mampu mengelompokan karya seni rupa tiga dimensi? Ya Tidak 
5 saya dapat mengevaluasi karya seni rupa tiga dimensi, 

berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya? 
Ya Tidak 

  
Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama 
pada bagian yang masih "Tidak". 
Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran 
berikutnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN II 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui belajara modul ini, diharapkan siswa dapat membuat karya seni tiga 
dimensi menghias kulit telur dengan teknik lukis, serta menyajikannya dengan baik 
dan layak untuk dinikmati. 

 

B. Uraian Materi 

Sebelum memulai proses pembuatan karya, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut; 
alat dan bahan yang dibutuhkan beserta alternatifnya, menyiapkan ruang kerja 
selama berkarya, dan menyiapkan bahan lain untuk menyajikan karya. 

1. Alat dan bahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11; alat dan bahan. 

 
Bahan – bahan yang dibutuhkan diantaranya : 
a. Beberapa buah telur 
b. Jarum / jarum suntik 
c. Spidol dan Cat air / plakat 
d. Benang dan Tusuk Gigi 

 
2. Langkah kerja 

Langkah yang dilakukan dalam membuat karya lukis kulit telur adalah ; 

a. Karena kita hanya membutuhkan cangkang telur, maka lubang pada bagian 
atas telur dan bawah telur dengan jarum, gunanya untuk mengeluarkan 
isinya (putih dan kuning telur). 

b. Pastikan isi telur sudah bersih dan tinggal cangkangnya saja, lalu 
keringkan supaya tidak berbau amis. 

c. Sketsa dengan pensil terlebih dahulu lukisan/motif yang akan diterapkan. 

http://1.bp.blogspot.com/-nfdCpDsO4_Y/Uf8k3AGmizI/AAAAAAAADIo/TRFxaXddKpI/s1600/Hiasan+Telur2.jpg
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Gambar 12; Membuat sketsa pada telur 

a. Gunakan cat air/plakat dan spidol untuk menghias / melukis cangkan telur. 

 

Gambar 13; cat dan spidol untuk menghias 

b. Beri lapisan cat clear menggunakan cat semprot. Semprotkan tipis untuk 
menghindari kontrakasi dengan spidol dan mengawetkan telur & cat. 

 
Gambar 14; kulit telur yang sudah dilapisi clear 

http://1.bp.blogspot.com/-nfdCpDsO4_Y/Uf8k3AGmizI/AAAAAAAADIo/TRFxaXddKpI/s1600/Hiasan+Telur2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-r9laAeS1PqU/Uf8k3FYdPZI/AAAAAAAADIs/B1XFRBZYqOg/s1600/Hiasan+Telur3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-L359HFFTHWw/Uf8k4DwiIhI/AAAAAAAADI8/uWf0s8TlaKo/s1600/Hiasan+Telur5.jpg
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c. Terakhir, jika anda ingin menggantung hasil hiasan telur, bias menggunakan 

benang dan tusuk gigi dengan memasukan benang dan tusuk gigi dengan 
memasukannyake dalam lubang telur. 

d. Karena telur mudah pecah, hati-hatilah dalam mengerjakan. 
 

3. Penyajian karya 

Beberapa contoh hasil finishing dan penyajian karya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15; kulit telur yang sudah dilapisi clear 

 

 Itulah beberapa contoh penyajian kulit telur yang telah dilukis. Masih banyak 
kemasan lain yang tidak ditampilkan disini. Kreasikan karyamu menjadi yang 
berbeda dari yang lain. Minimal modifikasi dari yang sudah ada. 
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C. Rangkuman 

Untuk membuat kulit telur hias, dibutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Manfaatkan 

bahan dengan baik sesuai dengan karakter yang akan dibuat, dan tentunya harus 

disiapkan sebelumnya. Berbagai teknik dalam membuat, tidak harus dengan dilukis, 

bisa jadi dikombinasikan dengan kolase, mozaik dan teknik yang lain. 

D. Latihan Soal 

Buatlah minimal satu tangkai telur hias, ikuti langkah yang ada di modul ini. 

Terakhir lakukan finishing dengan baik kemudian dikumpulkan. 

E. Penilaian Diri 

Refleksikan diri anda, ulangi langkah bila masih gagal, atau tanyakan kepada guru 

anda untuk mendapatkan bimbingan pembuatan karya. 
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EVALUASI  

1. Ciri – ciri karya seni rupa tiga dimensi adalah ...  
A. Memiliki ukuran panjang dan lebar 
B. Seni rupa yang bisa dipakai 
C. Karya seni yang bisa dipajang di dinding 
D. Karya seni yang bisa dimanfaatkan  
E. Karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi 
 

2. Karya seni yang proses penciptaannya lebih mengutamakan keindahan dari pada 
fungsional adalah ... 
A. Seni rupa 2 dimensi 
B. Seni dekorasi 
C. Seni rupa murni 
D. Seni rupa terapan 
E. Seni rupa kontemporer 
 

3. Karya seni yang  yang penciptaannya selain untuk pajangan tetapi juga bisa 
digunakan untuk peralatan sehari – hari disebut ... 
A. Seni rupa 2 dimensi 
B. Seni rupa 3 dimensi 
C. Seni rupa murni 
D. Seni rupa terapan 
E. Seni rupa kontempoter 

 
4. Teknik membuat karya seni dengan cara mengurangi bentuk dan ukuran bahan 

disebut ... 
A. Teknik pahat 
B. Teknik merakit 
C. Teknik menyambung 
D. Teknik mozaik  
E. Teknik cor 

 
5. Karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat 

cetakkan disebut ... 
A. Teknik merakit 
B. Teknik pahat 
C. Teknik menyambung 
D. Teknik cor 
E. Teknik mozaik 
 

6. Bahan yang biasa di gunakan dalam pembuatan karya seni rupa dengan teknik cor 
atara lain ... 
A. Kapur, batu,  
B. Tanah, semen, batu 
C. Kayu, karet, semen 
D. Pasir, batu, semen 
E. Semen, karet, logam 

 
7. Karya seni yang dalam pembuatannya saling menyatu dengan motif atau benda – 

benda yang lain dalam sebuah media di sebut dengan karya seni ... 
A. Relief 
B. Zonde Bosse 
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C. Primitive 
D. Asmat 
E. 2 dimensi 
 

8. Halus kasarnya permukaan sebuah benda disebut dengan ... 
A. Karakter 
B. Model 
C. Ciri khas 
D. Permukaan 
E. Tekstrur 
 

9. Unsur – unsur yang membentuk sebuah karya seni rupa yaitu ... 
A. Warna, Titik, Volume 
B. Titik, Garis, Bidang 
C. Volume,, Warna, Bidang 
D. Tekstur . Bahan,  Teknik 
E. Bidang, Teknik, Warna 
 

10. Salah satu contoh karya seni rupa sebagai benda kebutuhan pakai kita sehari – hari 
adalah ... 
A. Lukisan 
B. Gambar 
C. Kaligrafi 
D. Gelas 
E. Patung 
 

11. Seni rupa yang memiliki panjang dan lebar disebut … 
A. Seni rupa 2 dimensi 
B. Seni rupa 3 dimensi 
C. Seni rupa murni 
D. Seni rupa terapan 
E. Seni rupa kontemporer 

 
12. Karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan 

dari pada fungsional adalah .... 
A. Seni rupa 2 dimensi 
B. Seni rupa 3 dimensi 
C. Seni rupa murni 
D. Seni rupa terapan 
E. Seni rupa kontemporer 

 
13. Karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk 

membantu kehidupan manusia. Karya ini lebih mengutamakan kegunaan 
dibandingkan keindahannya ... 
A. Seni rupa 2 dimensi 
B. Seni rupa 3 dimensi 
C. Seni rupa murni 
D. Seni rupa terapan 
E. Seni rupa kontempoter 

 
14. Merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan 

bahan – bahan, cara ini biasa di sebut dengan teknik ... 
A. Teknik merakit 
B. Teknik pahat 
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C. Teknik menyambung 
D. Teknik mozaik  
E. Teknik cor 

 
15. Merupakan sebuah teknik menggambar dengan menggunakan suatu bentuk 

geometris tertentu, cara ini biasa di sebut dengan teknik ... 
A. Teknik merakit 
B. Teknik pahat 
C. Teknik menyambung 
D. Teknik mozaik  
E. Teknik cor 

 
16. Karya seni rupa 3 dimensi mempunyai unsur yang membentuk kesatuan sehingga 

dapat memperindah atau mempercantik pada karya seni rupa 3 dimensi, kecuali ... 
A. Garis 
B. Bidang 
C. Tekstur 
D. Bentuk 
E. Warna 

 
17. Patung yang mampu berdiri sendiri, tidak ada bantuan di sebelah kanan dan kirinya. 

Patung ini biasanya selalu menempel pada salah satu sisinya adalah jenis patung .... 
A. Zonde Bosse 
B. Relief 
C. Primitive 
D. Asmat 
E. 2 dimensi 

 
18. Seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan, merancang kota dll merupakan 

termasuk dalam jenis seni .... 
A. Zonde Bosse 
B. Relief 
C. Arsitektur  
D. Asmat 
E. 2 dimensi 

 
19. Unsur fisik seni rupa yang merupakan gabungan titik – titik yang bersambung, yaitu  

.... 
A. Warna 
B. Garis 
C. Volume 
D. Tekstur 
E. Bidang 

 
20. Salah satu contoh karya seni rupa sebagai kebutuhan akan benda pakai adalah .... 

A. Lukisan 
B. Gambar 
C. Kaligrafi 
D. Kursi 
E. Foto 
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Kunci Jawaban : 

01 E 06 E 11 A 16 E 
02 C 07 A 12 C 17 A 
03 D 08 E 13 D 18 C 
04 A 09 B 14 C 19 B 
05 D 10 D 15 D 20 D 
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GLOSARIUM 

 

 

1. Applied art : seni rupa terapan. 

2. Apresiasi : suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan 
membandingkan atau menghargai suatu karya. 

3. Cetak Tinggi : metode pencetakan yang huruf dan/ atau gambarnya menonjol 
lebih tinggi di atas permukaan. 

4. Dye : sistem pewarnaan kering. 

5. Eksplorasi : kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. 

6. Estetika : kepekaan terhadap seni dan keindahan. 

7. Fine art : seni rupa murni. 

8. Grafika : ilmu tentang cetak mencetak, segala cara pengungkapan dan 
perwujudandalam bentuk huruf, tanda dan gambar yang diperbanyak melalui 
proses pencetakan guna disampaikan kepada khalayak ramai. 

9. Handicraft : kerajinan tangan. 

10. Home industry : industry rumah tangga (non pabrikan). 

11. Kontemporer : karya yang sifatnya temporal (berkaian dengan waktu). 

12. Komposisi : integrasi warna, garis, dan bidang untuk mencapai kesatuan yang 
harmonis. 

13. Kreatif : kemampuan menncipta sesuatu yang baru. 

14. Kreatifitas : kemampuan mengolaborasi. 

15. Kriya : kerajinan tangan. 

16. Proporsi : perbandingan, perimbangan, bagian. 

17. Sketsa : gambar rancangan (hanya garis – garis besarnya). 
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PENDAHULUAN 

 

A. Identitas Modul 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kelas / Semester  :  XI / Ganjil 

Alokasi Waktu  :  6 Jam Pelajaran 

Judul Modul  :  Karya Seni Rupa Dua Dimensi Modifikasi 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1  Menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni 
rupa 

3.1.1   Menentukan unsur, prinsip dan bahan dalam karya seni rupa 

3.1.2   Menilai teknik dalam berkarya seni rupa 

 

4.1  Membuat karya  seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek 

4.1.1   Membuat karya seni rupa dua dimensi dengan melihat model benda mati, 
benda hidup dan foto/gambar dan memodifikasinya 

4.1.2   Membuat karya seni rupa dua dimensi eksplorasi dengan berbagai media 
dan teknik 

 

C. Deskripsi  

Salam pelajar Indonesia, tetap semangat dalam belajar ya, selalu menjadi 
bagian dari generasi emas bangsa Indonesia ini.  kali ini  dengan menggunakan 
modul ini kalian akan belajar konsep seni budaya yang tidak terlalu sulit. Yaitu 
tentang karya seni rupa dua dimensi. Pada modul ini kalian akan mempelajari 
karakteristik karya seni rupa dua dimensi. 
 

D. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Modul ini sesuai dengan KD 3.1 KD 4.1 pada Keputusan Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor No. 018/H/KR/2020. 

2. Pelajarilah dan pahami alur pembelajaran yang disajikan dalam modul ini. 

3. Pelajarilah dan pahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam modul ini. 

4. Pelajarilah uraian materi secara sistematis dan mendalam dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 

5. Kerjakan soal latihan di setiap akhir kegiatan pembelajaran untuk mengetahui 
tingkat penguasaan materi. 

6. Diskusikan secara kelompok dan atau dengan guru jika mengalami kesulitan 
dalam pemahaman materi. 
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7. Lanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya jika sudah mencapai 
kentuntasan yang diharapkan. 

8. Kerjakan soal evaluasi pada akhir modul ini untuk mengetahui tingkat 
ketuntasan penguasaan materi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. 

2. Pembuatan karya seni rupa dua dimensi menggunakan berbagai media dan 
teknik dengan memodifikasi model. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN I 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Untuk mengetahui keberhasilan dari akhir kegiatan pembelajaran pertama ini, 
sebaiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu : 

1. Dengan membaca materi dan mengerjakan soal latihan yang disediakan, kalian 
dapat menemukan unsur, prinsip dan bahan dalam karya seni rupa serta 
memberikan contoh karya seni rupa dua dimensi. 

2. Dengan membaca materi dan mengerjakan soal latihan yang disediakan, kalian 
dapat mengindentifikasi teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi 

B. Uraian Materi 

2.1. Unsur Seni Rupa 
 

Perhatikan Lukisan di bawah ini. Terdiri dari unsur – unsur apa yang 
membuat karya tersebut menjadi artistik. 

 

 
Gambar 1 : Lukisan Pemandangan (Cat minyak di kanvas) 
(sumber : google.com) 

 
Unsur seni rupa adalah unsur – unsur visual yang dapat dilihat wujudnya 

yang digunakan untuk membentuk karya seni. Wujud atau unsur – unsur seni 
rupa tersebut berupa garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, nada gelap terang, 
dan ruang. 

     
1. Titik : adalah unsur seni rupa dua dimensi yang paling dasar. Titik dapat 

dikembangkan menjadi garis dan bidang. 
2. Garis : terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang 

lain. 
3. Bidang berupa permukaan yang datar. Suatu  garis yang di pertemukan 

ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik bidang geometrik 
(segitiga, persegi, dan persegi dan persegi panjang) maupun bidang tak 
beraturan. 

4. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. 
5. Warna teori warna brewster, semua warna yang ada berasal dari tiga 

warna pokok (primer) yaitu merah, kuning dan biru. 
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6. Tekstur adalah permukaan suatu benda, ada yang halus ada yang kasar. 
7. Gelap terang benda yang bertimpa cahaya (secara langsung atau tidak 

langsung), ada sisi yang gelap dan ada sisi yang terang. 
8. Ruang dalam karya seni 2 dimensi ruang hanya bersifat semu (maya) 

karna didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, pipih, menjorok, 
cekung, cembung, dekat, jauh dan lain sebagainya. 

 

2.2. Prinsip Karya Seni Rupa 
 

Dalam seni rupa terdapat prinsip seni yaitu kesatuan, keseimbangan, ritme 
atau irama, penekanan atau aksen, komposisi, proporsi, gradasi, dan 
keselarasan atau harmoni.  
 

 
1. Kesatuan (Unity) 

 

 
Gambar 2 : Kesatuan 
(sumber : google.com) 

 
Prinsip Kesatuan (Unity) adalah wadah unsur – unsur lain di dalam 

seni rupa sehingga unsur – unsur seni rupa saling berhubungan satu sama 
lain dan tidak berdiri sendiri. Sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu 
dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. 
Prinsip kesatuan merupakan bahan awal komposisi karya seni. 

 
 

  



Modul Seni Rupa Kelas XI KD  3.1 Dan 4.1 

©2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN  6 
 

2. Keseimbangan (Balance) 
 

 
Gambar 3 : Keseimbangan 
(sumber : google.com) 

 
Prinsip keseimbangan berhubungan dengan berat ringan nya suatu 

karya seni. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di 
setiap sisinya. 

Prinsip keseimbangan ini memberikan pengaruh besar pada kesan 
suatu susunan unsur – unsur seni rupa. Balance bisa dibuat secara formal / 
simetris dan dengan informal / asimetris serta keseimbangan radial / 
memancar. 
 
Terdapat 4 jenis keseimbangan, yaitu: 

 
a. Keseimbangan Sentral (Terpusat) 
b. Keseimbangan Diagonal 
c. Keseimbangan Simetris 
d. Keseimbangan Asimetris 

 
 

3. Irama (Rythme) 
 

Irama atau Ryhme merupakan pengulangan satu atau lebih unsur 
secara teratur dan terus menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. 
Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, atau rupa – rupa warna. 

 

 
Gambar 4 : Irama 
(sumber : google.com) 
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Pengulangan unsur bentuk jika diletakkan ditempat yang sama maka 

akan terlihat statis, berbeda dengan irama harmonis maka menghasilkan 
nilai estetika yang unik. 
Untuk itu pintar – pintar dalam melakukan variasi warna, ukuran, jarak, 
dan tekstur. 

 
4. Komposisi 

 
Prinsip seni rupa Komposisi merupakan salah satu prinsip yang 

menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi 
berhubungan dengan penyusunan unsur – unsur seni rupa sehingga 
menjadi susunan yang teratur, serasi. Sehingga menghasilkan karya seni 
yang bagus dan menarik sehingga dapat bertujuan untuk menampilkan 
ekspresi. 

 

 
Gambar 5 : Komposisi 
(sumber : google.com) 

 
5. Proporsi (Kesebandingan) 

 
Prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan 

bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Besar kecil, 
panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah adalah masalah prinsip 
proporsi. Contoh mudah yang bisa kita jadikan gambaran yaitu ketika akan 
membuat lukisan tubuh manusia maka bagian tubuh (kita ambil wajah) 
ukuran antara alis, mata, hidung, mulus harus seimbang. 

 

 
Gambar 6 : proporsi (sumber : google.com) 
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6. Pusat Perhatian (Center of Interes) 
 

Prinsip seni rupa ini disebut juga prinsip dominasi adalah usaha untuk 
menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat 
menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di 
sekitarnya. Bisa dilakukan dengan cara mengatur posisi, warna, ukuran, 
dan unsur lainnya. 

 

 
Gambar 7 : Pusat perhatian 
(sumber : google.com) 

 
7. Keselarasan (Harmoni) 

 
Keselarasan adalah prinsip guna menyatukan unsur yang ada di dalam 

seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. Keselarasan muncul dengan 
adanya kesesuaian, kesamaan, dan tidak bertentangan. Keselarasan bisa 
dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan 
rapi atau tidak terlalu mencolok satu sama lain. Tujuan prinsip harmoni ini 
untuk menciptakan perpaduan yang selaras. 

 

 
Gambar 8 : Harmoni 
(sumber : google.com) 

 
8. Gradasi 

 
Gradasi merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan 

berbagai warna yang digunakan di dalam karya seni secara berangsur 
angsur. Prinsip gradasi sering digunakan saat membuat karikatur, lukisan, 
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mozaik, dan seni rupa 2 dimensi lain. Karena gradasi berperan 
menghidupkan karya seni. 

 

 
Gambar 9 : Gradasi 
(sumber : google.com) 

 
9. Penekanan (Kontras) 

 
Kontras mengatur perbedaan dari 2 unsur yang berlawanan, 

perbedaan mencolok terletak di warna, bentuk, dan ukuran sehingga karya 
seni tidak terkesan selalu lama. Dengan prinsip seni rupa ini maka hasilnya 
karya seni akan terasa lebih berwarna dan menarik. 

 

 
Gambar 10 : Penekanan 
(sumber : google.com) 

 
2.3. Bahan Seni Rupa 2 Dimensi  

 
Bahan karya seni rupa dua dimensi adalah bahan yang akan digunakan 

yaitu pensil, pensil warna, pastel colour atau crayon, spidol berwarna, tinta bak 
atau tinta cina, cat air, cat plakat, cat minyak dan bahan warna alami. 

 
2.4. Media Seni Rupa 2 Dimensi 

 
Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan 

untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan jenis karya seni 
rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya, 
ada yang berfungsi sebagai bahan utama (medium) dan ada pula sebagai bahan 
penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya perupa membuat karya lukisan 
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menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya serta kayu dan paku 
sebagai bahan penunjang. Kayu digunakan  sebagai bahan bingkai (spanram) 
untuk menempatkan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada 
permukaan kayu bingkai tersebut. 

Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami 
dan bahan sintetis berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya. 
Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. 
Bahan – bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan 
secara kimiawi di pabrik atau industri terlebih dahulu. Adapun bahan baku 
olahan adalah bahan – bahan alam yang telah diolah melalui proses pabriksasi 
atau industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter 
khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa ini dapat juga 
dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan, bahan 
padat, dan sebagainya 

 
2.5. Alat Berkarya Seni Rupa 

 
Dalam berkarya seni rupa dua dimensi setidaknya dikenal beberapa 

kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, menggambar 
dan mewarnai, serta alat mencetak (mendupilkasi). Begitu juga bahan, selain 
kategori alat utama tersebut, kita juga mengenal alat – alat bantu lainnya, yaitu 
alat – alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya 
seni rupa tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa seperti : 
alat pemotong (pisau dan  gunting), alat pengering, alat pengukur dan 
sebagainya. 

 
2.6. Teknik Berkarya Seni Rupa 

 
Dalam membuat  karya  seni  rupa  murni  atau terapan dibutuhkan 

keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk 
mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh, untuk mewujudkan 
sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut 
menguasai keterampilan teknis menggunakan alat (kuas) dan mengolah bahan 
(cat) pada kanvas (medium). Karya seni rupa ada juga yang dinamai 
berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya 
Batik misalnya, menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik 
membatik, begitu pula seni kriya anyam, untuk menamai jenis karya seni rupa 
yang dibuat dengan teknik menganyam 

 

 
Gambar 11 : Peralatan Melukis (sumber : Kemdikbud) 
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2.7. Proses Berkarya Seni Rupa 
 

Karya seni rupa dua dimensi tidak tercipta dengan sendirinya. Pembuatan 
karya seni rupa dua dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap. 
Tahapan dalam berkarya ini berbeda antara satu jenis karya dengan jenis karya 
lainnya  mengikuti  karakteristik  bahan,  teknik,  alat, dan  medium  yang 
digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. 

Tahapan dalam berkarya seni rupa dua dimensi ini dimulai dari adanya 
motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri maupun 
dari luar diri perupanya. Benda – benda kecil atau hal – hal sederhana dalam 
kehidupan kita sehari – hari dapat menjadi ide untuk berkarya seni rupa dua 
dimensi. Cobalah  perhatikan benda – benda dan peristiwa sehari – hari di 
sekitarmu kemudian kembangkan hasil pengamatan menjadi gagasan berkarya 
seni rupa. Pilihlah bahan, media, alat dan teknik yang kamu kuasai atau ingin 
kamu coba dan mulailah berkreasi menciptakan karya seni rupa.  
Contoh hasil karya dua dimensi : 
 
1. Seni Poster (Disain Grafis) 

 

 
Gambar 12 : Disain Grafis 
(sumber : koleksi pribadi) 
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2. Karikatur 
 

 
 
Gambar 13: Karikatur karya GM Sidharta 
(sumber: kartunmartono.wordpress.com) 

 

 

C. Rangkuman 

 

Karya seni rupa memiliki bentuk dan fungsi yang beraneka ragam. Berdasarkan 
dimensinya kita mengenal karya seni rupa dua dimensi. Karya dua dimensi 
terwujud dari berbagai bahan dan medium yang beraneka ragam. Karakter unik 
dari masing – masing bahan dan medium ini membutuhkan berbagai alat dan teknik 
pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan 
dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa dua dimensi dapat berupa 
bahan alami atau bahan sintetis. 

Keindahan karya seni rupa tampak secara visual dari bentuk dan objek pada 
karya seni rupa tersebut. Unsur – unsur rupa (unsur fisik) disusun menggunakan 
prinsip – prinsip penataan (unsur nonfisik) membentuk komposisi objek gambar 
atau lukisan yang unik dan menarik. 

Objek pada karya seni rupa dua dimensi dapat berwujud abstrak atau 
menyerupai kenyataan yang ada disekitar kita. Mahluk hidup dan benda mati dapat 
digunakan sebagai model objek berkarya seni rupa dua dimensi. Melalui 
serangkaian tahapan dalam proses berkarya seni rupa dua dimensi akan terwujud 
karya seni rupa tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi yang terutama oleh 
latihan dan kesunguhan dalam berkarya. 
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D. Latihan Soal 

Kerjakan soal ini di buku tulis kalian! 

1. Sebutkan jenis keseimbangan ! 

2. Media seni lukis pada umumnya dibuat dari kain ! 

3. Apakah yang dimaksud dengan unsur fisik pada sebuah karya seni rupa ? 

4. Sebutkan tiga dari prinsip seni ! 

5. Contoh karya seni visual dua dimensi yang bergerak yaitu! 
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Kunci Jawaban :  
 
1. Keseimbangan sentral (terpusat), keseimbangan diagonal, keseimbangan 

simetris, dan keseimbangan asimetris. 
 
Pembahasan : 
 
Pada materi halaman 6 sudah dijelaskan, bahwa jenis keseimbangan ada 4, 
yaitu Keseimbangan sentral (terpusat), keseimbangan diagonal, keseimbangan 
simetris, dan keseimbangan asimetris. 
 

2. Kanvas 
 
Pembahasan : 
 
Pada materi halaman 9 sudah dijelaskan, bahwa media seni rupa 2 dimensi 
berupa kanvas. 
 

3. Titik, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, nada gelap terang, dan ruang. 
 
Pembahasan : 
 
Pada materi halaman 4 sudah dijelaskan, bahwa unsur fisik seni rupa 2 dimensi 
berupa titik, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, nada gelap terang, dan ruang. 
 

4. Kesatuan, keseimbangan, ritme atau irama, penekanan atatu aksen, komposisi, 
proporsi, gradasi, dan keselarasan atau harmoni. 
 
Pembahasan : 
 
Pada materi halaman 5 sudah dijelaskan, bahwa unsur prinsip seni rupa 2 
dimensi berupa kesatuan, keseimbangan, ritme atau irama, penekanan atatu 
aksen, komposisi, proporsi, gradasi, dan keselarasan atau harmoni. 
 

5. Film atau video. 
 
Pembahasan : 
 
Dari materi yang sudah dipelajari, bahwa karya seni rupa 2 dimensi ada yang 
dapat bergerak yaitu film atau video. 
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E. Penilaian Diri 
 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab! 
 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah Anda mampu mengindentifikasi unsur, prinsip, 

dan bahan dalam karya seni rupa? 
Ya Tidak 

2. Apakah Anda bisa mengindentifikasi teknik dalam 
berkarya seni rupa? 

Ya Tidak 

3. Apakah Anda  membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan melihat model benda mati, benda hidup dan foto / 
gambar? 

Ya Tidak 

4. Apakah Anda  membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan mengeksplorasi berbagai media dan teknik? 

Ya Tidak 

5. Apakah anda mampu memahami prinsip seni Ya Tidak 
 
   

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama 
pada bagian yang masih "Tidak". 

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran 
berikutnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN II 

 

A. Tujuan  

 

Tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu : membuat karya seni rupa dua 
dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan memodifikasi model. 

 

B. Uraian Materi  

 

2.1. Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi dengan Memodifikasi Objek  
 
 

 
Gambar 13 : karya 2 dimensi  
(sumber : guru – karya siswa) 

 
1. Pengertian Seni Rupa Dua Dimensi 

  
Definisi dari seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki 

dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dari panjang 
dan lebar oleh perupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, dan 
karya – karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah 
depan. Perspektif dibuat untuk memberikan kesan jauh, dekat, besar dan 
kecil. 

 
2. Tujuan Penciptaan  

  
Penciptaan karya seni dua dimensi lukisan tradisional papua dengan 

teknik cetak tinggi sederhana, sebagai aktivitas perancangan desain 
ornamen khas papua dilihat dari segi bentuk, warna, letak / komposisi, 
yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya seni dua 
dimensi yang mengangkat kearifan lokal Papua dengan memanfaatkan 
beragam sumberdaya alam yang ada di lingkungan sekitar, yang memiliki 
fungsi keindahan dan fungsional. 
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3. Proses Kreatif 
  

Tahapan proses kreatif perancangan dan pembuatan karya seni dua 
dimensi lukisan tradisional papua dengan teknik cetak tinggi sederhana 
adalah sebagai berikut : 

 
Tahap Persiapan 
 

Peserta didik melihat dan mempelajari dari berbagai sumber 
mengenai hal – hal yang mengangkat budaya dan seni khas papua, baik itu 
flora fauna, benda mati, dan kegiatan penduduk lokal papua. 

Selanjutnya membuat sketsa pola benda yang sebenarnya. Kemudian 
bertanyalah pada diri sendiri apa ide dasar bentuk desain ini? 
menggunakan bahan dan peralatan apa?, bagaimana teknik penggambaran 
bentuk?, teknik pewarnaannya?. Atas dasar itu kembangkan imajinasi kita 
untuk menafsirkan makna dari lukisan tradisional papua tersebut. 
Kemudian mulailah bereksperimen dengan membuat berbagai desain 
objek yang kita pilih dengan cara memodifikasi motif tersebut utuk 
menghasilkan desain yang lebih artistik, estetis, dan mudah diterapkan 
dalam praktek pembuatannya nanti. 

 
Tahap Elaborasi 

 
Pada tahap ini, peserta didik berdasarkan sketsa awal, mulai 

mengembangkannnya menjadi sketsa – sketsa alternatif sebagai karya 
eksplorasi. Disini proses kegiatannya dilakukan secara berkelompok, 
masing – masing peserta didik menyatukan hasil desain mereka menjadi 
sebuah desain akhir yang akan diterapkan pada kegiatan praktek berkarya 
seni. 

 
Tahap lluminasi 
 

Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan ide baru untuk 
ditambahkan pada desain karya, sehingga didapatkan alternatif desain 
karya akhir. 

 
Tahap Verifikasi  

 
Pada tahap ini, dimulailah pengujian proses penjabaran ide desain 

menjadi karya desain secara terperinci. Mulai dari bahan – bahan apa saja 
yang digunakan, alat, pewarna apa, teknik apa yang akan digunakan dalam 
proses berkreasi membuat karya seni rupa. 
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2.2. Seni Grafis 
 

 

Gambar 14 : contoh hasil cetak tinggi 

(sumber : http://irnaaristya.blogspot.com/) 

 

1. Pengertian Seni Grafis 

 

Adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya 
menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Kecuali pada teknik 
Monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam 
jumlah banyak, ini yang disebut dengan proses cetak. Tiap salinan karya 
dikenal sebagai 'impression'. Lukisan atau drawing, di sisi lain, 
menciptakan karya seni orisinil yang unik. Cetakan diciptakan dari 
permukaan sebuah bahan, yang umum digunakan adalah: plat logam, 
biasanya tembaga atau seng untuk engraving atau etsa; batu digunakan 
untuk litografi; papan kayu untuk woodcut/cukil kayu.  

 

2. Media 

 

Seniman grafis berkarya menggunakan berbagai macam media dari 
yang tradisional sampai kontemporer, termasuk tinta berbasis air, cat air, 
tinta berbasis minyak, pastel minyak, dan pigmen padat yang larut dalam 
air. Karya seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan 
plat. 

 

3. Warna 

 

Pembuat karya grafis memberi warna pada cetakan mereka dengan 
banyak cara. Seringkali pewarnaannya dalam etsa, cetak saring, cukil kayu 
serta linocut diterapkan dengan menggunakan plat, papan atau screen 
yang terpisah atau dengan menggunakan pendekatan reduksionis. Dalam 
teknik pewarnaan multiplat, terdapat sejumlah plat, screen atau papan, 
yang masing – masing menghasilkan warna yang berbeda. 
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4. Teknik 

  

Gambar 15 :  contoh hasil cetak tinggi 

(sumber: http://visualartstmik.blogspot.com) 

 

Terdapat beberapa teknik cetak manual dalam seni grafis, antara lain 
teknik cetak tinggi atau teknik cukil, teknik intaglio, teknik etsa, teknik 
cetak saring atau disebut pula teknik sablon. Yang akan dipelajari pada 
pembelajaran kali ini adalah teknik cetak tinggi secara sederhana. 

 

a. Teknik Cetak Tinggi 

 

Cetak tinggi atau relief print adalah salah satu dari beberapa 
macam teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau 
meninggi, dimana permukaan timbul tersebut berfungsi sebagai 
penghantar tinta. Bagian yang dasar atau permukaan yang tidak 
timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut 
bagian negatif, sedangkan bagian yang kena tinta disebut bagian 
positif. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul dapat dilakukan 
dengan cara menghilangkan bagian – bagian yang tidak diperlukan 
menghantarkan tinta, sehingga tinggal bagian – bagian yang memang 
berfungsi sebagai penghantar warna atau tinta. Salah satu sifat cetak 
tinggi adalah apabila acuan cetaknya diamati, maka permukaannya 
acuan akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau berelief. 
Oleh karena itu cetak tinggi disebut pula sebagai cetak relief atau relief 
print. 

Cetak tinggi atau cukil memang merupakan teknik cetak yang 
paling sederhana dan relatif mudah dilakukan dibandingkan dengan 
teknik – teknik cetak (seni grafis) yang lain, seperti cetak dalam atau 
cetak datar, karena tidak membutuhkan peralatan studio yang 
lengkap. Material atau bidang yang dicukil mudah didapatkan, 
misalnya papan kayu, hardboard, karet vinyl, dan sejenisnya. Alat – 
alat dan tinta cetak juga mudah didapatkan, studio untuk mengerjakan 
tidak memerlukan ruang yang luas. Produk cetaknya tidak kalah 
bernilai dengan produk cetak yang menggunakan media lain maupun 

http://visualartstmik.blogspot.com/
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produk seni lukis. Melalui cetak tinggi, dengan leluasa dapat 
melakukan eksperimen visual, dengan menerapkan teknik cukil pada 
permukaan acuan cetak, sambil memanfaatkan tinta – tinta warna 
yang beraneka ragam. Melaui teknik cukil sebagai media yang 
mendorong untuk bereksperimen dengan teknik – teknik dan 
kemungkinan berekspresi dengan bentuk estetik sendiri. Teknik cetak 
tinggi pada dasarnya digunakan untuk mereproduksi sebuah gambar 
dengan citra yang sama dalam jumlah yang banyak. 

Perbedaan dengan teknik cetak lainnya, cetak tinggi ini memiliki 
kesederhanaan dalam peralatan, tidak membutuhkan teknologi yang 
canggih. Seniman dapat lebih ekspresif dalam menghasilkan karya 
seni grafis, lagi pula ada beberapa nilai estetika yang tidak dapat 
diperoleh dengan menggunakan teknologi yang canggih. Pada 
umumnya proses cetak diaplikasikan pada permukaan benda yang 
datar. Proses pembuatan cetak tinggi dilakukan secara manual, namun 
tidak menutup kemungkinan apabila sketsa gambar merupakan hasil 
print-out. 

 

b. Alat dan Bahan 

 

 

Gambar 16 : alat dan bahan  

(sumber : dokumen guru) 

 

Peralatan untuk teknik cetak tinggi atau cukil sangatlah beragam, 
tergantung pada kebutuhan masing – masing. Peralatan dan bahan – 
bahan untuk cetak tinggi tersedia lengkap dengan berbagai pilihan di 
toko peralatan seni, dengan harga yang bervariatif, tergantung pada 
kualitas bahan. Dalam proses produksi, penggunaan alat yang tepat 
akan menghasilkan hasil cetak yang baik pula. Peralatan dan bahan – 
bahan yang digunakan harus disesuaikan untuk mencapai kualitas dan 
kuantitas yang diharapkan. 
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Gambar 17 : alat dan bahan  

(sumber : dokumen guru) 

 

Alat Pelajaran Karya Seni Grafis Lukisan Tradisional Papua 
Dengan Teknik Cetak Tinggi sederhana, dibuat dari bahan dan alat, 
yaitu : 

Alat  :  

1. Batu 
2. Pisau / cutter 
3. Puncher 
4. Lem tembak 

Bahan :  

1. Kulit kayu 
2. Pewarna alami berupa pinang, sirih, kapur, dan kunyit 
3. Bahan alam seperti umbi – umbian singkong, ubi, keladi, kentang, 

wortel, bengkoang, 
4. Potongan kayu bekas, triplek, ranting kayu 
5. Paku 
6. Pylox bening 
7. Lem kayu / lem fox 

 

Prosedur Pembuatan Karya Seni Grafis 

 

Lukisan Tradisional Papua Dengan Teknik Cetak Tinggi sederhana  

• Prosedur pembuatan pewarna alami, untuk warna merah : 
pinang, kapur dan sirih dicampur menjadi satu dan ditumbuk 
dengan menggunakan batu, untuk warna kuning : kunyit dikupas, 
selajutnya ditumbuk hingga halus dengan menggunakan batu 
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Prosedur pembuatan acuan cetak 

 

• Umbi – umbian dan stryfoam bekas yang sudah disiapkan di 
potong – potong menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan 
dengan menggunakan pisau/cutter. 

• Bentuklah potongan – potongan tersebut menjadi desain objek – 
objek khas papua yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari – 
hari. Untuk menghasilkan potongan yang rapi, dianjurkan 
menggunakan cutter dibanding pisau dikarenakan ukuran acuan 
cetak yang tidak terlalu besar. 

• Permukaan umbi – umbian dan stryfoam bekas yang telah 
dipotong dan dibentuk sesuai dengan desain haruslah rata. 
Karena apabila tidak rata, tinta dari pewarna alami tidak akan 
menempel rata pada alat acuan cetak, sehingga gambar yang 
dihasilkan pun tidak akan sesuai dengan apa yang dibentuk pada 
alat acuan cetak tersebut. 

• Untuk memperoleh permukaan yang rata dan besar kecilnya 
cetakan yang diinginkan bisa memotong alat pencetak dengan 
tegak lurus untuk mendapatkan hasil cetakan yang normal / kecil 
ataupun dengan memotong alat pencetak dengan sudut 
kemiringan tertentu untuk mendapatkan cetakan yang besar. 

 

Prosedur pembuatan karya 

 

• Setelah selesai membentuk alat acuan cetak sesuai dengan desain 
tema Papua, acuan tersebut bisa langsung ditempelkan ke 
pewarna atau dengan cara dioleskan secara bertahap dengan cara 
ditempelkan pada pewarna langsung. 

• Cobalah terlebih dahulu di atas kertas lain untuk latihan. Jika tinta 
dirasa kurang tebal, oleskan lagi tinta ke atas permukaan acuan 
cetak. Kemudian coba lagi pada kertas lain yang sudah tidak 
terpakai. Apabila hasil cetakan sudah sesuai harapan,  barulah 
dapat diaplikasikan pada media kulit kayu / kayu / kertas. 

• Acuan cetak ditekan dan diamkan selama beberapa detik untuk 
memberikan kesempatan pewarna meresap pada media kulit 
kayu / kayu / kertas. 

• Lakukanlah berulang kali, dengan bentukan pola dan warna yang 
berbeda – beda sesuai keinginan kita, agar gambar yang 
dihasilkan sesuai dengan harapan kita. Sehingga mampu 
menghasilkan karya seni grafis lukisan tradisional Papua dengan 
teknik cetak tinggi yang indah, memiliki nilai estetis, dan bernilai 
ekonomis. 

• Karya yang sudah selesai, selanjutnya dilubangi di beberapa 
bagiannya dengan menggunakan puncher / paku besar. 

• Serat kulit kayu di urai dan dipelintir kecil – kecil untuk membuat 
tali alami. 

• Tali – tali yang sudah jadi dimasukkan pada lubang – lubang di 
lukisan. 

• Untuk finishing pada potongan kayu bekas, terlebih dahulu di 
paku pada bagian – bagian yang sudah ditentukan, selanjutnya 
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lukisaan yang sudah dipasangi tali diikatkan satu persatu pada 
paku. 

• Untuk memberikan efek tambahan, dapat menyemprotkan pylox 
bening pada seluruh permukaan karya atau dapat pula 
mengoleskan lem kayu pada seluruh permukaan kulit kayu / kayu 
/ kertas untuk melindungi karya yang sudah jadi. 

 

Foto Pembuatan Alat Pembelajaran Karya Seni Grafis Lukisan 
Tradisional Papua Dengan Teknik Cetak Tinggi Sederhana : 

 

 

Gambar 18 : alat dan bahan  

(sumber : dokumen guru) 

 

 

 

Gambar 19 : proses pembuatan karya cetak tinggi (sumber : dokumen guru) 
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Gambar 20 : hasil karya cetak tinggi  

(sumber : dokumen guru) 

 

 

Gambar 21 : hasil karya cetak tinggi  

(sumber : dokumen guru) 

 

Alat pembelajaran  karya seni grafis lukisan tradisional papua 
dengan teknik cetak tinggi sederhana yang dibuat guru, setelah di 
terapkan pada kegiatan belajar mengajar di kelas terlihat beberapa 
perubahan positif,  dimana alat tersebut dapat menciptakan 
pengalaman belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses 
interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru, media 
pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat 
memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan menjadi pribadi 
yang lebih menghargai budaya asli Papua, mampu mengubah suasana 
belajar dari peserta didik pasif menjadi aktif, menciptakan kondisi 
belajar yang menyenangkan, serta memberikan rasa ingin tahu pada 
diri peserta didik sehingga mereka lebih aktif mencari informasi 
melalui berbagai sumber belajar yang ada. 
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C. Rangkuman  

 

Dalam menganalisis sebuah karya seni rupa dua dimensi, terdapat beberapa 
aspek yang perlu dinilai, yaitu: konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam 
berkaya seni rupa dua dimensi. Dibutuhkan pengkajian yang cermat terhadap karya, 
penelaahan secara mendalam, penguraian masalah pokok dengan bagian karya seni, 
termasuk hubungan antar bagian dengan keseluruhan. 

Pengertian seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang 
dan juga dimensi lebar. Tujuan penciptaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan karya seni dua dimensi yang mengangkat kearifan lokal Papua dengan 
memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar.  

Proses kreatif meliputi : 1. Tahapan persiapan, mencari ide rancangan, mulai 
membat sketsa awal. 2. Tahapan elaborasi, mulai mengeksplorasi sketsa awal. 3. 
Tahapan ilumunasi, yaitu tahapan penemuan ide baru untuk ditambahkan pada 
karya. 4. Tahapan verifikasi, adalah tahap mentransformasi sketsa menjadi sebuah 
rancangan utuh. 

Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya 
menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Media yang digunakan pada seni 
grafis bermacam – macam, mulai dari yang tradisional sampai kontemporer. 

Warna yang diberikan pada seni grafis juga beragam, tergantung pada teknik 
pembuatannya. Dalam etsa, cetak saring, cukil kayu serta linocut, diterapkan dengan 
menggunakan plat. 

Teknik – teknik cetak manual dalam seni grafis : cetak tinggi / cukil, teknik 
intaglio, teknik etsa, teknik cetak saring, atau disebut juga teknik sablon. Alat dan 
bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi lukisan tradisional papua teknik cetak 
tinggi sederhana disesuaikan dengan ketersediaannya di lingkungan sekitar peserta 
didik. 

Prosedur pembuatan karya seni rupa dua dimensi lukisan tradisional papua 
dengan teknik cetak tinggi : 1. Prosedur pembuatan pewarna alami, 2. Prosedur 
pembuatan acuan cetak, 3. Prosedur pembuatan karya seni. 

Dalam berkarya seni rupa dua dimensi berupa lukisan tradisional Papua 
dengan menggunakan teknik cetak tinggi sederhana, dengan alat pembelajaran yang 
efektif dan efisien sehingga membantu memudahkan guru menyampaikan isi 
materi, dan memudahkan pemahaman siswa akan materi pembelajaran yang 
sedang dipelajari. Diharapkan dengan pembelajaran ini mampu meningkatkan 
kepercayaan diri peserta didik, menjadi inidividu yang menghargai dan 
melestarikan kearifan lokal Papua, meningkatkan keterampilan berkarya dan 
berkreasi, berpikir kritis, serta menumbuhkan jiwa entrepreneurship. 
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D. Latihan Soal 

 

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif 

penyelesaiannya! 

1. Tuliskan tahap – tahap apa saja yang dilalui dalam proses kreatif sebuah karya 

seni rupa! 

2. Tuliskan dan jelaskan teknik – teknik cetak manual! 

3. Sebutkan tahapan dalam berkarya seni rupa dua dimensi lukisan tradisional 

papua dengan teknik cetak tingggi sederhana! 

4. Sebutkan dan jelaskan bahan – bahan alami yang ada di lingkungan sekitar yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam berkarya seni rupa dua 

dimensi lukisan tradisional Papua teknik cetak tinggi sederhana! 

5. Berilah contoh pengintegrasian karya seni rupa dua dimensi lukisan tradisional 

Papua pada kehidupan sehari – hari! 
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Kunci Jawaban : 

1. Proses kreatif meliputi : tahap persiapan, tahap elaborasi, tahap ilumunasi, dan 

tahap verifikasi. 

 

Pembahasan : 

Pada materi halaman 17 sudah dijelaskan proses kreatif, meliputi tahap 

persiapan, tahap elaborasi, tahap ilumunasi, dan tahap verifikasi. 

 

2. Teknik cetak manual dalam seni grafis, antara lain teknik cetak tinggi atau teknik 

cukil, teknik intaglio, teknik etsa, teknik cetak saring atau disebut pula teknik 

sablon. 

 

Pembahasan : 

Pada materi halaman 19 sudah dijelaskan teknik cetak manual dalam seni grafis, 

antara lain teknik cetak tinggi atau teknik cukil, teknik intaglio, teknik etsa, 

teknik cetak saring atau disebut pula teknik sablon. 

 

3. Pembuatan pewarna alami dan pembuatan acuan cetak. 

 

Pembahasan : 

Pada materi halaman 21 sudah dijelaskan tahapan dalam berkarya seni rupa dua 

dimensi lukisan tradisional papua dengan teknik cetak tingggi sederhana, 

meliputi pembuatan pewarna alami dan pembuatan acuan cetak. 

 

4. Warna merah : pinang, kapur, sirih, daun jati muda; warna kuning : kunyit; 

warna hijau : daun pandan. 

 

Pembahasan : 

Pada materi halaman 21 sudah dijelaskan bahan – bahan alami yang ada di 

lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam 

berkarya seni rupa dua dimensi lukisan tradisional Papua teknik cetak tinggi 

sederhana, meliputi warna merah : pinang, kapur, sirih, daun jati muda; warna 

kuning : kunyit; warna hijau : daun pandan. 

 

5. Hiasan dinding, pakaian, kap lampu, tas, dompet, dan lain – lain. 

 

Pembahasan : 

Pada materi halaman 16 sudah dijelaskan pengintegrasian karya seni rupa dua 

dimensi lukisan tradisional Papua pada kehidupan sehari – hari. 
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E. Penilaian Diri  

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Anda telah membaca dengan cermat materi di 
atas? 

Ya Tidak 

2. Apakah Anda telah memahami tahapan – tahapan di atas? Ya Tidak 

3. Apakah Anda berhasil mempraktekkannya? Ya Tidak 

4. Apakah Anda telah menganalisis peluang usaha 
berdasarkan jenis produk dan  jasa? 

Ya Tidak 

5. Apakah Anda telah menganalisis peluang usaha 
berdasarkan minat dan daya beli konsumen? 

Ya Tidak 

   

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama 
pada bagian yang masih "Tidak". 

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran 
berikutnya. 
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EVALUASI  

Kerjakanlah soal di bawah ini dengan memilih jawaban yang genar ! 
 
1. Yang termasuk karya seni rupa murni adalah ... 

A. Cangkir 
B. Kursi 
C. Patung 
D. Rumah 
E. Baju 

 
2. Pada prinsip seni rupa, prinsip penekanan (aksen) disebut juga dengan prinsip ... 

A. Kontras 
B. Keseimbangan 
C. Kesatuan 
D. Ritme 
E. Proporsi 

 
3. Unsur fisik seni rupa yang merupakan gabungan titik – titik yang bersambung, yaitu 

... 
A. Tekstur 
B. Volume 
C. Garis 
D. Warna 
E. Bidang 

 
4. Salah satu jenis karya seni rupa terapan adalah seni kriya yang disebut juga ... 

A. Kerajinan tangan 
B. Keterampilan 
C. Seni grafis 
D. Desain 
E. Arsitektur 

 
5. Gambar karikatur biasanya mengandung ... 

A. Sindiran atau kritikan 
B. Mengejek 
C. Memuji 
D. Mencela 
E. Saran 

 
6. Pada prinsip seni rupa, irama terbentuk, karena ... 

A. Media dan alat 
B. Ukuran dan warna 
C. Pengulangan dan gerakan 
D. Gaya dan bahan 
E. Tektur dan bentuk 

 
7. Salah satu contoh karya seni rupa sebagai kebutuhan akan benda pakai adalah ... 

A. Lukisan  
B. Foto 
C. Kaligrafi 
D. Kain batik 
E. Gambar 
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8. Berikut ini adalah unsur dasar seni rupa, kecuali ... 

A. Garis 
B. Ruang 
C. Lukisan 
D. Titik 
E. Bidang 

 
9. Aliran atau gaya seni rupa yang penggambaranya sesuai dengan keadaan jiwa 

perupanya yang spontan pada saat melihat objek, disebut ... 
A. Ekspresionisme 
B. Kubisme 
C. Surealisme 
D. Realisme 
E. Impressionisme 

 
10. Suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek 

dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang 
peka cahaya, disebut ... 
A. Mural 
B. Grafiti 
C. Desain grafis 
D. Sinematografi 
E. Fotografi 

 
11. Indra penikmat cabang seni rupa adalah ... 

A. Pendengaran 
B. Perabaan 
C. Penglihatan 
D. Penglihatan dan perabaan 
E. Penglihatan dan pendengaran 

 
12. Gaya lukisan yang tidak mengingatkan kepada bentuk atau objek yang ada di alam 

merupakan ... 
A. Abstrak 
B. Naturalis 
C. Dekoratif 
D. Stilasi 
E. Kontemporer 

 
13. Garis yang bersudut dapat menciptakan kesan ... 

A. Lamban 
B. Statis 
C. Stabil 
D. Tenang 
E. Tajam 

 
14. Unsur – unsur seni rupa yang senada atau kombinasi bagian – bagian yang serasi 

merupakan definisi dari ... 
A. Harmoni 
B. Kesatuan 
C. Proporsi 
D. Keseimbangan 
E. Aksen 
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15. Menurut teori warna brewster, semua warna yang ada berasal dari tiga warna 

pokok (primer), yaitu ... 
A. Merah, hijau, dan biru 
B. Kuning, hijau, dan cokelat 
C. Hijau, biru, dan putih 
D. Merah, putih, dan biru 
E. Merah, kuning, dan biru 

 
16. Di bawah ini yang termasuk peralatan seni lukis, adalah ... 

A. Kertas 
B. Cat minyak 
C. Kaca 
D. Dinding 
E. Pallet 

 
17. Contoh karya seni rupa dua dimensi tradisional Papua adalah ... 

A. Lukisan tradisional papua 
B. Tifa 
C. Noken 
D. Mahkota Papua 
E. Baju adat Papua 

 
18. Tahapan pertama kali dalam proses kreatif adalah ... 

A. Verifikasi 
B. Persiapan 
C. Iluminasi 
D. Elaborasi 
E. Penutup 

 
19. Cabang seni yang dalam penciptaan karya seni rupanya dapat menghasilkan karya 

dengan cepat dan dengan jumlah yang banyak adalah ... 
A. Seni Patung 
B. Seni Lukis 
C. Seni Grafis 
D. Seni Musik 
E. Seni Teater 

 
20. Salah satu aspek dalam analisis karya seni rupa dua dimensi yang memperhatikan 

kualitas garis, warna, ruang, tekstur adalah aspek ... 
A. Konsep 
B. Teknik 
C. Unsur 
D. Bahan 
E. Prinsip 

 
21. Hal pertama yang diperlukan oleh seorang seniman dalam menghasilkan karya – 

karyanya adalah ... 
A. Alat – alat perlengkapan 
B. Ide atau gagasan 
C. Media 
D. Biaya 
E. Bahan 
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22. Karya seni dua dimensi memiliki ukuran ... 
A. Panjang dan lebar 
B. Sebuah panjang saja 
C. Panjang, lebar dan tinggi 
D. Memiliki volume 
E. Lebar saja 

 
23. Kegiatan untuk menampilkan hasil karya seni kepada publik disebut ... 

A. Lelang 
B. Pameran 
C. Seminar 
D. Lokakarya 
E. Pergelaran 

 
24. Beberapa bahan berikut ini yang dapat digunakan untuk membuat benda hiasan 

dengan teknik cetak, kecuali ... 
A. Fiberglass 
B. Plastik 
C. Kayu 
D. Logam 
E. Keramik 

 
25. Agar hasil karya seni terapan menarik minat dari masyarakat maka yang harus 

dilakukan oleh seorang seniman adalah ... 
A. Memiliki citarasa seni yang tinggi 
B. Memiliki kreativitas yang baik 
C. Memiliki modal yang cukup 
D. Mengetahui betul kebutuhan dari masyarakat 
E. Memiliki keahlian dan ketrampilan yang baik 
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Kunci Jawaban : 

01. C 10. E 19. C 
02. A 11. D 20. E 
03. C 12. A 21. C 
04. A 13. E 22. A 
05. A 14. C 23. B 
06. C 15. E 24. A 
07. D 16. E 25. B 
08. C 17. A   
09. A 18. B   
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GLOSARIUM 
 
 
 
 

Artistik : Nilai-nilai  seni  yang terdapat pada sebuah karya  
Dimensi             : ukuran yang meliputi, panjang, lebar, tinggi dan luas 

Display  Merupakan tempat yang digunakan untuk memajang karya seni  
rupa 3 dimensi, biasanya berbentuk kotak kaca dengan lightning 
untuk memperindah karya seni. 

Katalog : kumpulan data tentang identitas seniman dan karya serta 
curator yang berfungsi sebagai penjelas hal ihwal seniman dan 
karya seni yang dipamerkan. 

Pameran : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide  
atau gagasan perupa ke pada public melalui media karya 
seninya sehingga dapat di apresiasi oleh halayak ramai 

Proposal : adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud    
menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan untuk 
memberikan pemahaman tentang tujuan kegiatan dengan jelas  

Sketsel/panel : Sekat partisi untuk menata karya seni rupa 2 dimensi dan dapat 
digunakan sebagai pengatur alur pengunjung pameran. 
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PETA KONSEP 
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Modul Seni Budaya (Seni Rupa) Kelas XI, KD  3.3 
 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 1 

 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Identitas Modul 
 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya (Seni Rupa)  
Kelas   :  XI / 2 
Alokasi Waktu  :  6 jam pelajaran  
Judul Modul  :  Pameran seni rupa 

 

B.  Kompetensi Dasar 
 

3.3 Menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam karya seni rupa 
4.3  Menyelenggarakan pameran karya seni rupa dua dan tiga dimensi hasil 

modifikasi 
 

C.  Deskripsi Singkat Materi 
 

Karya-karya seni rupa yang telah dibuat sesungguhnya memerlukan tanggapan dari 
pihak lain, baik sesama seniman maupun masyarakat yang menikmatinya. Tanggapan 
tersebut merupakan wujud komunikasi antara sang kreator dengan apresiator melalui 
suatu kegiatan pameran. 
 
Sebuah penyelenggaraan pameran yang baik hendaknya dilakukan melalui beberapa 
tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan. Pentingnya 
materi ini bagi siswa adalah agar siswa mampu melaksanakan kegiatan pemeran seni 
rupa di sekolah dengan baik dan sukses. 
 

D.  Petunjuk Penggunaan Modul 
 

Modul ini terdapat satu materi pembelajaran yang terurai menjadi beberapa tahapan 
yaitu materi, latihan soal essay dan tugas kelompok untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan modul sebagai berikut : 

 
1. Pelajarilah tahapan pembelajaran dalam modul ini. 

2. Pahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

3. Pelajari setiap materi dalam modul ini 

4. Jika satu materi sudah mencapai ketuntasan bisa dilanjutkan dengan materi 

berikutnya 

5. Kerjakan tugas mandiri agar dapat diaplikasikan dalam kegiatan nyata  

 



Modul Seni Budaya (Seni Rupa) Kelas XI, KD  3.3 
 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 2 

 

E.  Materi Pembelajaran 
 
Modul ini terdiri atas 3 kegiatan pembelajaran dan terurai atas materi, contoh soal, 
soal latihan, penilaian diri, soal evaluasi, kunci jawaban dan pembahasan evaluasi.  
 
Pertama  : Menganalisis perencanaan pameran seni rupa 
 
Kedua  :  Menganalisis pelaksanaan pameran seni rupa 
 
Ketiga : Menganalisis pelaporan pameran seni rupa 
 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 
 

Menganalisis Perencanaan Pameran Seni Rupa 
 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan siswa mampu menganalisis tentang 
perencanaan pameran seperti pembentukkan kepanitian dan pembuatan proposal 
pameran seni rupa. Menumbuhkan rasa menghargai terhadap karya orang lain dan 
menumbuhkan sikap bekerjasama. 

 

B. Uraian Materi 
 

1. Pengertian Pameran 
     Pada dasarnya pameran merupakan suatu kegiataan penampilan dalam rangka 

memperkenalkan barang, jasa, atau prestasi kepada publik. Penyelenggaraan 
pameran selain sebagai media informasi dan komunikasi, juga dapat 
membangkitkan motivasi pengunjung untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat. 
Terkait dengan karya seni, secara umum pengertian pameran adalah wujud akhir 
dari hasil olah seni yang disuguhkan kepada masyarakat umum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          gambar 1. Suasana pameran seni rupa 
                           (sumber: suarapantau.com) 
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     Penyelenggaraan pameran melibatkan banyak orang yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab masing-masing dalam satu koordinasi. Untuk mencapai 
keberhasilan tersebut diperlukan perencanaan yang matang dari aspek teknis 
maupun non teknis, serta program kerja yang cermat, teliti dan terarah sesuai 
tujuan dan tema pameran. 

  
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2 : display pameran seni rupa 
(sumber : imagesshoolart.com) 

 
2. Kepanitian Pameran 

 
             Sebelum menyelenggarakan pameran seni rupa di sekolah, kita perlu membuat 

perencanaan terlebih dahulu. Pertama harus membentuk panitia pameran dengan  
menerapkan sikap profesional. Sebagai contoh siswa yang mempunyai bakat seni 
rupa dapat dijadikan penyeleksi karya, sepeti lukisan, desain, patung dan seni kriya. 
Setiap siswa diharapkan menempati posisi sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuannya agar pameran seni rupa terkelola dan terlaksana dengan baik dan 
behasil.  

             Begitu pula dengan posisi ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. 
Sebaiknya dibentuk tim kerja pembuatan proposal pameran, tema pameran, tujuan 
pameran, kurator pameran dan lain-lain.  Struktur kepanitaan pameran seni rupa di 
sekolah, sebagai berikut. 

  
 Susunan Panitia Pameran Kelas 

1. Pembina 
2. Penanggung jawab 
3. Ketua Pelaksana 
4. Wakil Ketua 
5. Sekretaris 
6. Bendahara 
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7. Seksi - Seksi 
a. Seksi Acara 
b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 
c. Seksi Dekorasi dan Penata Ruang 
d. Seksi Stand 
e. Seksi Pengumpulan dan Seleksi Karya 
f. Seksi Perlengkapan 
g. Seksi Keamanan 
h. Seksi Konsumsi 

 
 

 Keterangan : 
 

1. Pembina : Kepala sekolah 
2. Penanggung jawab : Guru bidang studi kesenian 
3. Ketua : Bertugas sebagai koordinator dan bertanggung   
    jawab atas terselenggaranya pameran secara    
    keseluruhan, bisa dipilih dari siswa yang memiliki  
    pengaruh dan memiliki jiwa tangungjawab yang         
    besar, ini karena harus berani  melimpahkan  sebagian  
    kewenangannya sebagai perencana dan pengontrol  
    segala kegiatan. 

4. Wakil Ketua  : Tugasnya mewakili tugas ketua bila berhalangan 
     atau  diadakan pembagian tugas dengan ketua.  
             keduanya sama-sama memegang tanggungjawab. 

5. Sekretaris : Membuat perencanaan, jadwal kegiatan dan   
   pembagian waktu yang dikoordinasikan dengan   
   seksi-seksi, membuat undangan, laporan, serta   
   membuat arsip, dan mendokumentasikan segala   
    kegiatan dalam bentuk tertulis dari awal sampai    akhir   

kegiatan.  
6. Bendahara                          : Bertugas membuat perencanaan keuangan, 
                                                   mencatat keuangan, membelanjakan uang, dan  
                                                   membuat laporan keuangan.  

7. Seksi-seksi : Tugas seksi sesuai dengan bidang dan keahlian   
                 masing-masing, usahakan mencari seksi yang   
              cakap,  profesional dan memiliki tanggung jawab. 
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Gambar 3 : pengunjung pameran seni rupa 
(sumber : deevayu.blogspot.com) 

 
 
3. Proposal Pameran 

 
            Banyak format penulisan proposal yang dapat digunakan, namun pada 

hakekatnya inti dari proposal ialah latar belakang pameran, dasar acuan kegiatan 
pameran, tujuan pameran, hasil dan dampak pameran yang diharapkan, tema 
pameran, waku dan tempat, anggaran biaya, tata tertib dan lain-lain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 :  contoh sampul proposal pameran seni rupa 
(sumber: Issuu.com) 
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        Umumnya proposal pameran di sekolah dibuat untuk mendapatkan izin 
kegiatan dari pihak sekolah, pencarian sponsor, informasi bagi orang tua siswa, 
informasi bagi pers dan pihak-pihak lain yang menjadi mitra penyelenggaraan 
pameran. Kualitas penulisan dan tampilan suatu proposal pameran diusahakan 
seoptimal mungkin untuk mendapatkan simpati dan dukungan berbagai pihak.  

 

C. Rangkuman 
 

       Kegiatan pameran seni rupa di sekolah merupakan proses pembelajaran untuk 
menumbuhkembangkan kemampuan berapresiasi, berorganisasi, dan memotivasi 
berkarya kreatif . Pameran seni rupa diselenggarakan sebagai bentuk akhir dari 
aktivitas berkreasi, untuk itu di perlukan kepanitian pameran. Pembuatan proposal 
pameran bertujuan untuk pengajuan perizinan dan pengajuan kepada sponsor. Dengan 
kegiatan pameran diharapkan siswa mampu menghargai keberagaman kaidah artistik 
dan nilai-nilai keindahan karya seni. 
 

D. Penugasan Mandiri (optional) 
 
Buatlah susunan kepanitian pameran seni rupa yang akan diselenggarakan di sekolah 
 

E. Latihan Soal 
 

1. Jelaskan tujuan dari pembentukkan kepanitiaan pameran 
2. Tuliskan susunan kepanitiaan dalam sebuah pameran seni rupa 
3. Jelaskan tugas dari ketua pelaksana dalam kepanitian pameran seni rupa 
4. Sebutkan fungsi dari proposal pameran 
5. Sebutkan elemen-elemen dalam penulisan proposal pameran seni rupa 
 

F. Penilaian Diri 
 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah anda mampu menjabarkan tentang manfaat 

kepanitian dalam pameran seni rupa 
Ya Tidak 

2. 
Apakah anda mampu membuat susunan kepanitiaan 

dalam pemeran seni rupa 
Ya Tidak 

3. 
Apakah anda mampu menjabarkan salah satu tugas 

kepanitian pameran seni rupa 
Ya Tidak 

4. 
Apakah anda mampu menguraikan elemen-elemen 

pokok dalam proposal pameran seni rupa 
Ya Tidak 

 

 Bila ada jawaban “Tidak” maka segera lakukan riveuw pembelajaran, terutama pada 

bagian yang masih  “Tidak” 

 Bila semua jawaban ‘Ya”, maka anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.  
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KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI 

Pembelajaran 1 
Jawaban Latihan Soal  
 

1. Agar pelaksanaan kegiatan pameran seni rupa terkelola dengan baik 
2. Pembina, Penanggung jawab, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

Seksi – Seksi (Seksi Acara, Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Dekorasi dan 
Penata Ruang, Seksi Stand, Seksi Pengumpulan dan Seleksi Karya, Seksi 
Perlengkapan, Seksi Keamanan, Seksi Konsumsi) 

3. Bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas terselenggaranya 
pameran secara keseluruhan 

4. Proposal berfungsi untuk mendapatkan izin kegiatan dari pihak 
sekolah/keamanan, pencairan sponsor, informasi bagi orang tua siswa, informasi 
bagi pers dan pihak-pihak lain yang menjadi mitra kerja penyelenggaraan pameran. 

5. Latar belakang pameran, dasar acuan kegiatan pameran, tujuan pameran, hasil dan 
dampak pameran yang di harapkan, tema pameran, waku dan tempat, tata tertib 
dan anggaran biaya yang di butuhkan. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 
 

Menganalisis Pelaksanaan Pameran Seni Rupa 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan siswa mampu menganalisis 
pelaksanaan pameran seni rupa yaitu dengan menjelaskan tentang tata ruang pameran 
dan tata cara pembukaan pameran seni rupa serta menumbuhkan Karakter kejujuran 
dan bekerja sama. 

 

B. Uraian Materi 
 

1. Pelaksanaan Pameran 
Komitmen dan kerjasama adalah kata kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan 
pameran seni rupa, penataan ruang pameran, sirkulasi pengunjung, pemajangan 
atau penataan karya, pengaturan tata letak lampu sorot, pengelompokkan kerja 
tata suara, buku tamu, buku kesan pesan, katalog dan susunan acara peresmian 
pembukaan pameran. Semua itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling 
keterkaitan pada saat pelakasanaan pameran, ada beberapa hal yang harus 
diperatikan dalam pelaksanaan pameran yaitu : 

 
a. Pelaksanaaan pameran mencangkup kegiatan pelaksanaan kerja panitia 

secara bersama-sama, pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar 
bila semua pihak khususnya panitia bisa bekerja seoptimal mungkin dan 
berkomitmen menyukseskan pameran tersebut. 
 

 
 

Gambar 5 : display karya dalam pameran seni rupa 
Sumber :  outotherboxindonesia.files.wordpress.com 

 
b. Penataan ruang pameran sangat diperlukan dengan diawali pembuatan 

rancangan denah ruang pameran. Hal ini berfungsi untuk mengatur arus 
pengunjung, komposisi penataan karya yang serasi, pengaturan jarak serta 
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tinggi rendah pandangan terhadap karya dua dimensi dan tiga dimensi.  Yang 
harus diperhatikan dalam penataan ruang. 
• Karya dengan komposisi warna yang kuat hendaknya tidak didekatkan 

dengan karya yang memiliki komposisi warna lemah, 
• Karya dengan komposisi warna yang kurang hendaknya tidak diletakkan  

pada ruang sedikit sinar karena akan memperlemah warna yang ada, 
• Pemberian cahaya lampu jangan sampai menyilaukan mata atau 

mengganggu pandangan pengunjung, 
• Pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak 

terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, 
• Pemasangan karya yang lebih tinggi dari tubuh penikmatnya harus di buat 

condong ke bawah sehingga mudah di nikmati, 
• Letakkan beberapa pot bunga dan tanaman untuk memperindah dan 

menyegarkan ruangan, 
• Letakkan karya tiga dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai 

sudut pandang, 
• Pengelompokkan karya juga harus mempertimbangkan ukurannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6 : Denah tata ruang pameran seni rupa 
(sumber : mello.id) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7 : Penempatan karya dua dimensi 
(sumber : dok. kemendikbud) 
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Gambar 8: Penempatan  karya seni rupa tiga dimensi 
(sumber : dok.kemendikbud) 

 

 

2. Pembukaan Pameran  
 
       Pembukaan pameran seni rupa di sekolah ditandai dengan kata sambutan dari 
panitia  dan perwakilan sekolah. Biasanya pengunjung dan tamu undangan 
diberikan katalog pameran sebagai bahan informasi pameran. Penerima tamu 
memastikan bahwa pengunjung telah mengisi buku kesan dan pesan, hal ini 
berguna untuk menilai tanggapan pengunjung terhadap proses pelaksanaan 
pameran dan karya yang di pamerkan. Acara pembukaan menandakan kegiatan 
memiliki legalitas, resmi dan tercatat dalam agenda berkesenian  
Dalam pembukaan pameran hendaknya dibuatkan infomasi tentang susunan 
acara mulai dari pembukaan, sambutan-sambutan, penyampaian profil seniman, 
jenis-jenis karya yang ditampilkan, kurator karya yang dihadirkan sampai pada 
kegiatan penutup.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9 : Pembukaan pameran seni rupa 

(sumber : setkab.go.id) 
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Gambar 10 : Sambutan pembukaan Pameran seni rupa 
(sumber :  galeri-nasional.or.id ) 

 

 

C. Rangkuman 
 

Pelaksanaan pameran seni rupa dapat terselenggara dengan baik dan sukses berkat 
kepanitiaan yang solid dan berkomitmen. Pengaturan tata ruang pameran dibuat 
dengan sebaik-baiknya agar kegiatan pameran berjalan dengan lancar. Kegiatan 
pembukaan pameran seni rupa adalah kegiatan yang wajib ada dalam setiap pameran 
seni rupa. 
 

D. Penugasan Mandiri (optional) 
 
Buatlah denah tata ruang pameran seni rupa 
 

E. Latihan Soal 
1. Apa yang harus dipersiapkan panitia agar alur pengunjung pameran dapat berjalan 

dengan tertib 
2. Berikan tiga contoh penataan karya seni rupa dua dimensi dalam kegiatan pameran 

seni rupa 
3. Bagaimanakah menata atau memajang karya seni rupa tiga dimensi dalam pameran 

karya seni rupa. 
4. Mengapa pembukaan pameran sangat diperlukan dalam pelaksanaan pameran seni 

rupa 
5. Sebutkan elemen-elemen yang ada dalam acara pembukaan pameran seni rupa 
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F. Penilaian Diri 
 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah anda mampu membuat denah tata ruang 

pameran seni rupa 
Ya Tidak 

2. 
Apakah anda mampu menata karya seni rupa dua 

dimensi dalam pemeran seni rupa 
Ya Tidak 

3. 
Apakah anda mampu menata karya seni rupa tiga 

dimensi dalam pameran seni rupa 
Ya Tidak 

4. 
Apakah anda mampu menguraikan elemen-elemen 

pokok dalam acara Pembukaan pameran seni rupa 
Ya Tidak 

 

 Bila ada jawaban “Tidak” maka segera lakukan riveuw pembelajaran, terutama pada 

bagian yang masih  “Tidak” 

 Bila semua jawaban ‘Ya”, maka anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.  
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KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI 

Pembelajaran 2 
     Jawaban Latihan Soal 
 
1. Panitia Pameran membuat denah tata ruang pamer sebelum kegiatan pameran 

dilaksanakan 
2. Berikut adalah pentujuk penataan pada kegiatan pameran. 

- karya yang memiliki komposisi warna yang kuat hendaknya tidak di dekatkan    
dengan karya yang memiliki komposisi warna lemah. 

- karya dengan komposisi warna yang kurang hendaknya tidak diletakkan  pada   
ruang yang sedikit sinar karena akan semakin memperlemah warna yang ada. 

- pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak terlalu 
tinggi dan tidak terlalu rendah. 

3. Letakkan karya tiga dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut 
pandang. 

4. Acara pembukaan sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut memiliki legalitas, resmi 
dan tercatat dalam agenda berkesenian.pembukaan, sambutan-sambutan, 
penyampaian profil seniman, jenis-jenis karya yang ditampilkan, curator karya 
yang dihadirkan dan para sponsor.  

5. Acara pembukaan sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut memiliki legalitas, resmi 
dan tercatat dalam agenda berkesenian. Pembukaan, sambutan-sambutan, 
penyampaian profil seniman, jenis-jenis karya yang ditampilkan, curator karya 
yang dihadirkan dan para sponsor 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 
 

Menganalisis Pelaporan Pameran Seni Rupa 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan siswa mampu untuk menguraikan 
manfaat pembuatan pelaporan pameran seni rupa, menjabarkan isi elemen dalam 
pelaporan seni rupa dan membuat laporan pameran seni rupa.  

B. Uraian Materi 
 

1. Laporan Pameran Seni Rupa 
Laporan kegiatan pameran secara tertulis dibuat oleh panitia pameran sebagai 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Laporan ini kemudian di 
tujukan kepada Kepala Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab 
terhadap kegiatan di sekolah. Laporan kegiatan juga diberikan kepada sponsor 
utama jika pihak sponsor memintanya. Sebagai penyandang dana utama 
kegiatan pameran, pihak sponsor biasanya ingin mengetahui bagaimana dana 
yang di berikannya digunakan secara baik oleh panitia. Laporan kegiatan 
pameran tidak hanya berisi hal-hal yang baik saja tetapi juga kekurangan dan 
kelemahan dalam penyelenggaraan. Laporan kegiatan berfungsi sebagai alat 
evaluasi sehingga kekurangan dalam penyelenggaraan dapat memperbaiki 
kegiatan pameran di masa datang. 
 

2. Format Penulisan Laporan Pameran Seni Rupa 
Dalam menyusun sebuah laporan tidaklah sembarangan, laporan sendiri 
memiliki format yang bertujuan agar yang menerima laporan tersebut dapat 
lebih mudah memahami isi dari laporan. Format penulisan sebuah laporan 
terdiri atas : 
a. Judul 
b. Kata Pengantar 
c. Daftar Isi 
d. Isi (Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan Kegiatan, Anggaran Dana, Jadwal 

Kegiatan, Hasil Kegiatan, Saran, Penutup, Daftar Pustaka, Lampiran) 
     

3. Kurasi Pameran 
Adalah tulisan yang berisi informasi tentang koleksi materi pameran (seni lukis, 
grafis, desain, kriya, dan lain lain) baik dari aspek konseptual, aspek visual, 
aspek teknik artistik, aspek estetik, aspek fungsional, maupun aspek nilai seni, 
desain, atau kriya yang dipamerkan. Tujuan penulisan kurasi pameran adalah 
agar mudah dipahami oleh pengunjung pameran. Kurasi pameran biasanya 
ditulis oleh kurator seni rupa, guru seni budaya (seni rupa), dan dapat pula 
ditulis oleh siswa yang berbakat menulis kritik seni. 
Fungsi seorang kurator dalam pameran adalah menganalisis berbagai faktor 
keunggulan seni yang dipamerakan, kecenderungan kreatif peserta pemran, 
baik untuk bidang seni lukis, desain, maupun kriya. Maka, pengunjung 
mendapatkan bahan banding untuk mengapresiasi karya yang diamatinya. 
Artikel kurasi pameran dimuat dalam katalog pamerna, sehingga isinya menjadi 
topik bahasan yang menarik dalam aktivitas diskusi yang dilaksanakan. 
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Gambar 11: mengapresiasi karya seni rupa dalam kegiatan pameran 
Sumber : nesabamedia.com 

 

 

C. Rangkuman 
 

Tahap akhir dalam sebuah kegiatan pameran seni rupa adalah pembuatan laporan, hal 
ini dikarenakan laporan sangat bermanfaat sebagai program tindak lanjut dan refleksi 
untuk kegiatan pameran seni rupa berikutnya. Hal yang tak boleh di lewatkan adalah 
mencantumkan kurasi pameran agar kegiatan pameran tersebut lebih bermakna dan 
berwibawa. 
 

D. Penugasan Mandiri (optional) 
 
Buatlah Format sederhana laporan pameran seni rupa 
 

E. Latihan Soal 
1. Uraikan dua manfaat dari laporan pameran seni rupa 
2. Mengapa laporan pameran seni rupa sangat penting 
3. Jabarkan elemen-elemen yang terdapat dalam format laporan  
4. Elemen manakah yang paling sulit di uraikan dalam pembuatan laporan 

pameran seni rupa.  
5. Apa manfaat adanya kurasi pameran seni rupa 
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F. Penilaian Diri 
 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah anda mampu menjabarkan  manfaat 

pembuatan laporan pameran seni rupa 
Ya Tidak 

2. 
Apakah anda mampu menjelaskan tentang 

pentinganya laporan pemeran seni rupa 
Ya Tidak 

3. 
Apakah anda mampu menguraikan point-point 

penting dalam laporan pameran seni rupa 
Ya Tidak 

4. 
Apakah anda mampu mendeteksi elemen yang paling 

sulit dalam pembuatan laporan pameran seni rupa 
Ya Tidak 

 

 Bila ada jawaban “Tidak” maka segera lakukan riveuw pembelajaran, terutama pada 

bagian yang masih  “Tidak” 

 Bila semua jawaban ‘Ya”, maka anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.  
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Pembelajaran 3 
     Jawaban Latihan Soal 

1. Manfaat laporan  

- Laporan bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis dari    

kegiatan pameran yang telah dilaksanakan 

- Sebagai bahan koreksi bagi panitia yang akan datang 

2. Karena Laporan berisi rangkuman kegiatan mulai dari hasil kegiatan sampai 

dengan kesimpulan dan masukan dari kekurangan penyelenggaraan pameran yang 

telah dilaksanakan 

3. Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi, Isi (Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan 

Kegiatan, Anggaran Dana, Jadwal Kegiatan, Hasil Kegiatan, Saran, Penutup, Daftar 

Pustaka, Lampiran) 

 
4. Yaitu pembuatan nota keuangan mulai dari uang masuk sampai dengan nota uang 

keluar agar dibuat dengan transparan dan akuntabel untuk menanamkan 
kepercayaan dari pihak sponsor 

 
5. Agar pameran tersebut lebih bernilai dan bermakna karena memberikan narasi 

yang baik tentang pameran itu. 
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KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI 

Pembelajaran 3 
     Jawaban Latihan Soal 

1. Laporan bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis dari   

kegiatan pameran yang telah dilaksanakan  di samping itu laporan sebagai 

bahan koreksi bagi panitia yang akan datang 

2. Karena Laporan berisi rangkuman kegiatan mulai dari hasil kegiatan sampai 

dengan kesimpulan dan masukan dari kekurangan penyelenggaraan pameran 

yang telah dilaksanakan 

3. Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi, Isi (Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan 

Kegiatan, Anggaran Dana, Jadwal Kegiatan, Hasil Kegiatan, Saran, Penutup, 

Daftar Pustaka, Lampiran) 

4. Yaitu pembuatan nota keuangan mulai dari uang masuk sampai dengan nota 

uang keluar agar dibuat dengan transparan dan akuntabel untuk 

menanamkan kepercayaan dari pihak sponsor 

5. Agar pameran tersebut lebih bernilai dan bermakna karena memberikan 

narasi yang baik tentang pameran itu. 
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EVALUASI 
Kerjakan soal evaluasi berikut ini untuk memperkuat pemahamanmu pada materibelajar 
menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pameran seni rupa  Kunci jawaban 
hendaknya dilihat pada saat selesai mengerjakan soal untuk mencocokkan hasil 
jawabanmu.  
 
        
        Pilihan ganda  
        Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 
 

1.  Apa tujuan dari dibentuknya  kepanitiaan dalam penyelenggaraan kegiatan  
pameran seni rupa ? 
a. Agar kegiatan pameran terkelola dan terlaksana dengan baik 
b. Kepanitiaan dapat di kenal oleh masyarakat 
c. Dapat saling mengenal diantara anggota kepanitiaan pameran 
d. Agar kegiatan lebih mudah dalam setiap koordinasi 
e. Supaya lebih baik  dalam penyelenggaraan pamerannya. 

 
2. Dalam sebuah kepanitiaan pameran seni rupa di sekolah harus memilih seorang 

ketua pelaksana, kriteria seperti apa yang dapat di pilih menjadi ketua pelaksana 
pemeran. 
a. Memiliki rasa simpati dan empati terhadap teman-temannya  
b. Memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki pengaruh yang kuat  
c. Cakap dan pandai berkomunikasi 
d. Pintar mengelola keuangan 
e. Bisa berinteraksi dengan berbagai kalangan 

 
3. Tugas seorang ketua pelaksana pameran seni rupa bermacam-macam diantaranya 

adalah…. 
a. Bertanggung jawab dalam bidang menyiapkan acara pembukaan  
b. Membatu bendahara dalam mencatat keuangan 
c. Menyiapkan proposal secara lengkap dan jelas 
d. Sebagai koordinator dan pengontrol jalannya kegiatan  
e. Membantu menyediakan properti pameran 

  
4. Dalam panitia pameran haruslah dipilih seorang sekretaris yang cakap dan 

memiliki pengetahuan yang baik, diantara tugas seorang sekretaris adalah … 
a. Memberikan penjelasan tentang karya yang di pamerkan 
b. Menyiapkan stand pameran  
c. Membuat anggaran biaya 
d. Mencatat keluar dan masuknya keuangan 
e. Membuat jadwal kegiatan secara bertahap sampai dengan pelaporan 

 
5. Menyiapkan proposal dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan adalah sebuah 

keharusan yang  di buat oleh panitia penyelenggara pameran karena berfungsi 
sebagai : 
a. Sebagai alat untuk mendapatkan izin dan mendapatkan sponsor 
b. Agar lebih terorganisir dalam setiap kegiatan yang di laksanakan 
c. Untuk memudahkan pembagian tugas dan wewenang  
d. Terdapatnya jumlah anggaran dan biaya yang di butuhkan 
e. Terdapatnya susunan panitia penyelenggara 
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6. Salah satu bagian penting yang harus ada dalam  penulisan setiap proposal pameran 
adalah … 
a. Lembaran pengesahan  
b. Anggaran dan biaya 
c. Lembaran jadwal kegiatan acara 
d. Latar belakang pameran  
e. Pembagian tugas dan fungsi panitia pameran 

 
7. Pada saat berlangsungnya kegiatan pameran tentu akan banyak pengunjung yang 

hadir maka agar sirkulasi pengunjung di tempat pameran berjalan lancar haruslah 
di persiapkan dengan cara …. 
a. Pembuatan poster acara kegiatan pameran seni rupa 
b. Pembuatan buku tamu dan buku kesan dan pesan 
c. Pembuatan denah tata ruang pameran seni rupa 
d. Menempatkan meja dan kursi dengan benar 
e. Membuat jadwal pengunjung pameran seni rupa 

 
8. Bagaimana mengatur komposisi penataan karya seni rupa dua dimensi dalam 

pameran seni rupa ? 
a. Karya haruslah di tempatkan sejajar  dengan mata pengunjung tidak terlalu 

tinggi dan tidak terlalu rendah. 
b. Karya yang besar di tempatkan di atas meja agar tidak jatuh 
c. Di tempatkan di atas lantai  
d. Karya di tempatkan di pojok ruangan  
e. Di tempatkan pada dinding yang luas untuk karya yang kecil ukurannya 

 
9. Bagaimana mengatur komposisi penataan karya seni rupa tiga dimensi dalam 

pameran seni rupa ? 
a. Karya haruslah ditempatkan pada area yang bisa di lihat dari berbagai sudut 
b. Ditempatkan di atas meja yang kokoh 
c. Di tempelkan pada dinding 
d. Di tempatkan di pojok ruangan 
e. Karya harus di tempatkan di atas meja yang luas permukaannya agar tidak 

jatuh. 
 

10. Agar terlihat lebih menarik dan memperjelas karya di sediakan lampu sorot tetapi 
penempatanya haruslah…..  
a. Tidak menyilaukan mata dan mengganggu pandangan mata pegunjung 
b. Menghadap ke karya seni langsung  
c. Berwarna warni agar lebih semarak dan meriah 
d. Lampu yang terang sekali agara bisa menerangi ruangan dengan sempurna 
e. Lampu di sediakan seadanya agar karya terlihat lebih indah. 

 
11. Manfaat dari acara pembukaan dalam sebuah pameran seni rupa adalah : 

a. Agar kegiatan pameran dapat di kenal di masyarakat  
b. Sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut memiliki legalitas, resmi dan tercatat 

dalam agenda berkesenian. 
c. Menambah daya Tarik pengunjung pameran 
d. Dapat mendatangkan sponsor 
e. Menambah kualitas kegiatan pameran karena mendatangkan bintang tamu 
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12. Bagian yang tidak penting dalam acara pembukaan pameran seni rupa adalah : 
a. Menginformasikan maksud dan tujuan pamean 
b. Memperkenalkan para peserta pameran atau para seniman 
c. Sambutana-sambutan dari panitia dan pihak yang diminta untuk memberikan 

kata sambutan 
d. Menyampaikan harga karya kepada para tamu undangan oleh panitia 
e. Mengadakan upacara simbolisasi pembukaan kegiatan pameran seni rupa 

seperti menggunting pita atau sejenisnya 
 

13. Setelah pelaksanaan acara kegiatan pameran seni rupa, panitia akan segera 
membuat sebuah laporan hal ini karena laporan berfungsi sebagai  
a. Bentuk pertanggungjawaban secara tertulis setelah pelaksanaan pameran 
b. Bahan untuk memberi saran dan masukan bagi panitia 
c. Tempat dokumentasi di kumpulkan 
d. Media untuk mendapatkan bantuan dana 
e. Media untuk menyampaikan nota keuangan kegiatan pameran 

 
14. Salah satu hal yang membuat pentingnya sebuah laporan kegiatan harus di buat 

adalah :  
a. Didalamnya terdapat data karya dan nama peserta pameran 
b. terdapatnya foto-foto dokumentasi kegiatan 
c. Tercantumnya jadwal kegiatan secara lengkap 
d. Karena di dalamnya tercatat kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan 

pameran 
e. Terdapatnya anggaran biaya pelaksanaan 

 
15. Di bawah ini adalah elemen yang tidak ada dalam sebuah laporan kegiatan pameran 

seni rupa. 
a. Waktu dan tempat pelaksanaan 
b. Anggaran biaya pelaksanaan 
c. Jadwal kegiatan 
d. Data dan hasil kegiatan 
e. Evaluasi dan penilaian 
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Jawaban Soal Evaluasi 

No Kunci 

1. A 

2 B 

3 D 

4 E 

5 A 

6 A 

7 C 

8 A 

9 A 

10 A 

11 B 

12 D 

13 A 

14 D 

15 E 
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GLOSARIUM 

 

 
A    

accelerando : Bertambah cepat temponya. 

ansambel : bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat 
musik sejenis (recorder) misalnya, atau bermacam alat musik 
(campuran). 

B   

ballada :  : narasi musik dari puisi 

barok : jaman musik antara tahun 1600-1750. 

C   

cantus Firmus : Melodi pokok /Pokok gending 

chanson : 
 

mengacu pada lagu Perancis polifonik dari akhir Abad 
Pertengahan dan Renaissance  

choral : musik yang dinyanyikan oleh paduan suara dengan dua atau lebih 
suara yang ditugaskan untuk setiap bagian 

conserto.   : komposisi untuk orkestra dan satu atau lebih instrumen solo, 
biasanya dalam tiga gerakan. 

contra tenor  : jenis suara bernyanyi laki-laki klasik yang jangkauan vokalnya 
setara dengan jenis suara kontralto atau mezzo-soprano 
perempuan 

crescendo : suara menjadi keras secara bertahap. 

D   

decrescendo : semakin lama semakin lirih. 

disonan : Nada diluar trinada pokok contoh akor C (c-e-g) kalau muncul 
nada a maka nada a itulah nada disonan atau muncul nada d maka 
nada d berarti naxaitu nada disonan. 

E   

eksperimental : Seni yang diciptakan dengan maksud diujicobakan untuk dinilai 
dan diapresiasikan. 

ekspresionisme : ditandai oleh penggunaan akor-akor disonan yang waktu itu 
dianggap menyimpang dari kaidah yang telah mapan di 
masyarakat 

H   

harmoni : tentang perpaduan bunyi yang selaras. 

hexachord : pola enam-catatan yang sesuai dengan enam nada pertama dari 
skala besar (sebagai, C-D–E–F–G–A). Nama-nama derajat 
heksaschaord adalah ut, re, mi, fa, sol, dan la (juga disebut 
solmization 

homofoni  : satu lagu satu suara 

humanism : sistem pendidikan dan mode penyelidikan yang berasal dari Italia 
utara selama abad ke-13 dan ke-14 dan kemudian menyebar 
melalui benua Eropa dan Inggris. Istilah ini secara alternatif 
diterapkan pada berbagai kepercayaan, metode, dan filosofi Barat 
yang menempatkan penekanan utama pada dunia manusia 

I   

impresionisme : sebuah gerakan di antara berbagai komposer dalam musik klasik 
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Barat (terutama selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) 
yang musiknya berfokus pada suasana hati dan emosi yang 
terangsang oleh subjek daripada gambar nada yang terperinci. 

instrumental : music tanpa vokal 

isoritme : teknik musik yang menggunakan pola ritme  

K   

kanon : komposisi musik yg dimainkan secara bersahut-sahutan. 

kromatis : tanda yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan 
setengah nada, atau mengembalikan nada yang telah . dinaikkan 
atau diturunkan itu kembali ke nada asal. 

L   

litani  : sebuah bentuk doa dalam agama Kristen yang dipakai dalam 
kebaktian atau misa di gereja dan terdiri dari beberapa ulangan 

liturgi : mengandung makna peribadatan 

M   

madrigal : komposisi musik vokal sekuler, biasanya bagian lagu, dari era 
Renaisans dan era Barok awal 

mayor : tangga nada diatonic dengan karakter gembira 

melismatis  : satu suku kata ada beberapa suara/ nada 

minor : tangga nada diatonic dengan karakter sedih 

modulasi : proses perubahan (varying) suatu gelombang periodik sehingga 
menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi 

monofoni  : satu lagu dinyanyikan satu suara 

motet : komposisi musik terutama vokal, dengan bentuk dan gaya yang 
sangat beragam, dari akhir abad pertengahan hingga saat ini. 

O   

opera : bentuk teater di mana musik memiliki peran utama dan bagian-
bagiannya diambil oleh penyanyi, tetapi berbeda dari teater 
musikal 

oratorio : adalah komposisi musik besar untuk orkestra, paduan suara,dan 
solois. Seperti kebanyakan opera,oratorio mencakup penggunaan 
paduan suara, solois, ansambel instrumental, berbagai karakter  

orkestra : adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. 
mereka biasanya memainkan musik klasik 

P   

pentatonis : tangga nada pentatonis hanya terdiri dari lima nada pokok (Penta 
yang berarti lima; dan Tone yang berarti nada) 

Polifoni  : satu karya musik/ lagu menggunakan lebih dari satu melodi  yang 
bergerak berlawanan 

R   

repertoire : daftar lengkap atau pembekalan drama, opera, atau karya musik 
yang tersedia untuk pertunjukan 

ritartando : secara bertahap melambat tepat waktu; perlambatan 

rondel : komposisi yang ditulis dalam kaki metrik membentuk garis 
berirama 

rubato : mengabaikan sementara tempo yang ketat untuk memungkinkan 
mempercepat ekspresif atau mengendur, biasanya tanpa 
mengubah kecepatan keseluruhan. 

S   

simfoni : karya orkestra tanpa solis  

sonata : terbatas pada instrumen piano dan instrumen musik  
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soprano : Jenis suara tinggi untuk wanita. 

superius  : nama yang berasal dari bahasa Latin yang diberikan kepada suara 
atau bagian tertinggi. 

Sylabis  : satu suku kata ada 1 suara/nada 
  

T   

tenor : jenis suara tinggi untuk pria. 

thorougbass : bagian bass yang mendasari sepotong musik hal ini dimainkan 
pada instrumen keyboard, biasanya didukung oleh cello, viola dan 
gamba, dll 
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PETA KONSEP 
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PENDAHULUAN 
 

 
A.  Identitas Modul 
 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya (Musik) 
Kelas   : XI / 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 3 pertemuan 
Judul Modul  : PERKEMBANGAN MUSIK BARAT 

 
B.  Kompetensi Dasar 

3.4. Memahami Perkembangan Musik Barat 
4.4. Menampilkan beberapa lagu dan pertunjukan musik Barat 
 

C.  Deskripsi Singkat Materi 

Pembahasan dalam modul ini meliputi materi wawasan berfikir yang bisa diaplikasikan 
kedalam kehidupan nyata siswa sekarang dalam bentuk keterampilan yang terdiri atas 
keterampilan konkrit dan abstrak. Keterampilan konkrit terkait langsung pada kemampuan 
motorik dan anggota tubuh, menggunakan alat musik. Sedangkan keterampilan abstrak 
terdiri atas keterampilan berpikir dan belajar, dapat diartikan sebagai kemampuan 
menggunakan pengetahuan dalam bertindak/memecahkan masalah . 
 
Penerapan keterampilan dapat ditempuh secara bertahap dengan cara mengamati, 
mendengarkan, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. 

D.  Petunjuk Penggunaan Modul 
 

Untuk mempelajari modul ini, sebaiknya  kamu telah  menguasai materi modul 
sebelumnya, karena modul ini menggunakan konsep pembelajaran tuntas dan saling 
berkaitan. 

Hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan audio musik pembelajaran  modul ini  agar bisa di dengarkan secara 
offline 

2. Pelajari daftar isi dengan cermat, karena daftar isi akan menuntun kamu dalam 
mempelajari materi ini.  

3. Untuk mempelajari modul ini haruslah berurutan, karena materi yang mendahului 
merupakan prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.  

4. Temukan kata-kata kunci  dan kata-kata yang dianggap sukar atau baru lalu carilah 
kata-kata tersebut dalam Glosarium 

5. Bacalah isi modul  ini  untuk kedua kalinya,  bagian demi bagian dengan cermat dan 
teliti.  

6. Upayakan agar kamu benar-benar dapat memahami melalui dua cara. Yakni melalui 
pemahaman kamu sendiri dan melalui tukar pendapat dengan teman yang lain atau 
dengan guru pengajar.  

7. Amati dan simak baik-baik alat bantu modul berupa audio musik,  minta bantuan guru 
mu untuk mendownload melalui link yang tertera dalam modul agar dapat di 
dengarkan secara offline.  

8. Pahamilah contoh-contoh karya musik yang ada, dan kerjakanlah apa yang ditanyakan 
dalam soal Apresiasi musik tersebut dalam bentuk catatan di buku kalian masing-
masing . Jika dalam mengerjakan soal menemui kesulitan, kembalilah mempelajari 
materi yang terkait.  
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9. Kerjakanlah soal evaluasi dengan cermat. Jika menemui kesulitan dalam mengerjakan 
soal evaluasi, kembalilah mempelajari materi yang terkait.  

10. Jika mempunyai kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, catatlah, kemudian tanyakan 
kepada guru pada saat kegiatan tatap muka atau bacalah referensi lain yang 
berhubungan dengan materi modul ini. Dengan membaca referensi lain, anda juga 
akan mendapatkan pengetahuan tambahan. 

 
Hal lain yang perlu diperhatikan untuk modul pembelajaran musik adalah siswa 
diharapkan mendapatkan rasa belajar musik melalui apresiasi karya musik secara auditif. 
 

E.  Materi Pembelajaran 
 
Modul ini terbagi menjadi 3 Bagian Kegiatan Pembelajaran dan di dalamnya terdapat 
uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.  
 

Bagian Pertama  : Menguraikan Perkembangan Musik Barat Abad Pertengahan 
sampai Zaman Romantik; 

Bagian Kedua : Menguraikan Perkembangan Musik Barat Zaman Peralihan,  
sampai Zaman Modern musik populer dan  kontemporer  

Bagian Ketiga : Menampilkan beberapa lagu dan pertunjukan musik Barat 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

PERKEMBANGAN MUSIK BARAT 
(Musik Zaman Abad Pertengahan – Musik Zaman Romantik) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan, siswa mampu : 

1. Memahami perkembangan musik Barat dari satu periode ke periode berikutnya 
dengan benar. 

2. Menemukan aspek musikal karya musik Barat sesuai periode perkembangan 
musiknya dengan tepat. 

3. Secara auditif melalui pengalaman musikal dapat menemukan perbedaan dan ciri-
ciri karya musik sesuai periodisasi perkembangan musik Barat dengan tepat. 

B. Uraian Materi 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Secara historis perkembangan musik Barat umumnya dimulai dari pertumbuhan music 
dari abad pertengahan dan mengalami perubahan gramatik serta fungsinya dari satu 
periode ke periode berikutnya. Otomatis saat itu terjadi perubahan bentuk, gaya, 
karakteristik, struktur harmoni, nilai estetis dan fungsi musiknya.  

 Berdasarkan sejarahnya music Barat menunjukkan bahwa ada sembilan periode musik 
dan setiap periode memiliki gaya tertentu yang secara signifikan dan berkontribusi pada 
musik Barat sampai era sekarang. 

 

Apresiasi 1  
Sebelum mengulas materi modul KD 3.4 mari  kita awali dengan 
mendengarkan musik Karya Heinrich I.Franz Biber: „Battalia a 10“ : 
Lamento der Verwundten Musquetierer. Dimainkan oleh Nicolaus 
Harnoncourt & Consencus 
 

Link Apresiasi 1 : 

 
https://drive.google.com/file/d/1WP7xJCgDvT_9vnzMKjTj_r0sbxSL2qt5/vi

ew?usp=drivesdk 
 

Setelah menyimak dan mendengarkan music di apresiasi 1, berikan 
tanggapan menurut pendapatmu tentang : 

• Apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 
• Aspek musikal apa yang kamu temukan? 
• Alat musik apa saja yang kamu dengar? 
• Karya musik periode pada zaman manakah itu ? 

Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 

https://drive.google.com/file/d/1WP7xJCgDvT_9vnzMKjTj_r0sbxSL2qt5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WP7xJCgDvT_9vnzMKjTj_r0sbxSL2qt5/view?usp=drivesdk
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Periodesasi Musik Barat di Eropah terdiri dari : 

1. Abad Pertengahan (sekitar 700 - 1400) 
2. Zaman Renaissance (sekitar 1400 - 1600) 
3. Zaman Barok (sekitar 1600 - 1750) 
4. Zaman Klasik (sekitar 1750 - 1820) 
5. Zaman Romantik (sekitar 1810 - 1890) 
6. Zaman Peralihan (sekitar 1880 - 1920) 
7. Zaman Modern (sekitar 1900 - 1950) 
8. Zaman Kontemporer (sekitar 1950 - 1995) 

Untuk memahami seluruh perkembangan music Barat berdasarkan periode/zamannya, 
berikut uraiannya : 

1. Musik Abad Pertengahan (sekitar 700 - 1400) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik Abad Pertengahan sangat dipengaruhi oleh peranan gereja, dan pada abad ke 14 
SM pada saat itu hanya ada  musik  gereja,  tapi belum  tertulis  notasi. Baru pada abad 
ke 6 dan 8 sesudah masehi ada notasi dan munculnya persatuan  musik.  

Musik abad pertengahan biasanya  dipertunjukkan dalam bentuk liturgi, nyanyian 
Gregorian, tipe litani (berbalasan dilakukan dalam ibadah). Gregorian adalah sejenis 
musik yang monofoni, sejenis lagu gereja yang apabila dibawakan akan menimbulkan 
perasaan menerawang karena lagu ini sangat berkaitan dengan keagamaan. Secara 
aspek musikal gregorian ini ada  dua jenis yaitu  

1. Melimatis (satu suku kata ada beberapa Suara) 
2. Sylabis (satu suku kata satu suara)  

Apresiasi 2 : 
Sebelum mempelajari perkembangan mussik abad pertengahan lebih lanjut, 
silahkan simak cuplikan nyanyian Gregorian ini yang menunjukan ciri khas 
music pada zaman tersebut.  

 
Link Apresiasi 2 

 
https://drive.google.com/file/d/1V0dJeRx-U9jnve0hholiUK4aZ_Cd-

MTx/view?usp=drivesdk 
 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Suasana musikal apa yang kamu rasakan?  
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Aspek musikal apa saja yang dapat kamu temukan dalam karya 

musik tersebut? Monofoni atau polifoni? 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://drive.google.com/file/d/1V0dJeRx-U9jnve0hholiUK4aZ_Cd-MTx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1V0dJeRx-U9jnve0hholiUK4aZ_Cd-MTx/view?usp=drivesdk
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Perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan penemuan-
penemuan  baru dalam segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Pada masa itu 
musik dengan menggunakan beberapa suara juga  berkembang di Eropa Barat. Musik 
Greogrian disempurnakan oleh Paus Gregorius. Pertunjukan musik polifon pada abad 

ke-10 – 11 konon diduga dimulai dari Eropa Utara. Sebagai pendukung, 

perkembangan lain adalah musik organum baru, sudah ada notasi musik juga 

berkembang menjadi musical repertoire,  adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-
dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido d’ Arezzo (1050 M). Salah satu 
komponis abad pertengahan, Dia menulis  beberapa aturan bagaimana mencipta lagu 
dan dia juga yang menciptakan solmisasi Ut-Re-Mi-Fa-So,  dalam sejarah musik 
mencatat abad ke-11 adalah awal teori tentang musik. 

Bagaimana bentuk notasi musik zaman itu? 

Lihat pada gambar berikut 

Gambar 1: Contoh solmisasi Ut-Re-Mi-Fa-So 
Sumber : https://images.app.goo.gl/Rq3SXihVFTAHW4wY9 

 

Penemuan notasi musik ini mengakibatkan kegiatan musik terdokumentasi dengan baik. 
Pada zaman ini musik mengalami perkembangan yang pesat terutama musik liturgy 
yang ada di gereja gereja saat itu 

 
Aspek musikal pada masa abad pertengahan antara lain : 

1. Sistem tangga nada modal 
2. Monofon ( satu lagu satu suara) 
3. Melismatis  
4. Sylabis 
5. Cantus Firmus (pokok gending / melodi tetap) 
6. Tenik Isoritme (imitasi pengulangan ritmik) 

Ciri-ciri musik abad pertengahan adalah : 

• Peranan paduan suara yang menyanyikan lebih dari satu suara semakain 
berkembang 

• Ditemukannya notasi dan pencatatan nada 

https://images.app.goo.gl/Rq3SXihVFTAHW4wY9
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• Masuknya musik keduniawian bersuara satu 
• Berkembangnya musik polyphoni (Lagu bersuara banyak) 
• Berkembangnya nyanyian keagamaan  

Tokoh-tokoh musiknya antara lain : 

Guido d'Arezzo (sekitar 995-sekitar 1050) 
mengembangkan sistem hexachord dan staf musik. 
Sistem solmisasinya menjadi dasar solfeggio modern. 
Ketenaran Guido sangat besar, dan ide-idenya 
memiliki pengaruh abadi pada notasi musik, 
pengajaran musik, dan musisi. Dalam bidang ini ia 
adalah salah satu orang yang paling menonjol di semua 
musik Barat. 

Sumber : 
https://prabook.com/web/guido.d_arezzo/3732289 

 
Gambar 2 : Guido d'Arezzo 

  

 
 
Gambar 3 : Guillaume Du Fay 
 

Guillaume Du Fay (1397-1474) adalah 
seorang komposer Franco-Flemish dari Abad 
Pertengahan Akhir. Sebagai tokoh sentral di 
Sekolah Burgundian,ia dianggap oleh orang-
orang sezamannya sebagai salah satu 
komposer terkemuka di Eropa pada 
pertengahan abad ke-15. Motet nya yang unik 
kontrapuntal dan kompleks "Nuper rosarum 
flores" menunjukkan pertukaran ide musik 
yang berpengaruh di antara seniman di 
seluruh dunia selama periode Renaisans awal. 
 
Sumber : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Du_
Fay 
 

https://prabook.com/web/guido.d_arezzo/3732289
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Du_Fay
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Du_Fay
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Adam de la Halle( juga dikenal sebagai Adam le 
Bossu (Adam hunchback) (1240–1287) adalah 
seorang trouvère,penyair dan musisi kelahiran 
Perancis. Karya sastra dan musik Adam 
termasuk chansons dan jeux-partis (debat 
puitis) dalam gaya trouvères; rondel polifonik 
dan motet dalam gaya polifoni liturgi awal; dan 
sebuah drama musikal,"Jeu de Robin et 
Marion"(sekitar tahun 1282–1283), yang 
dianggap sebagai drama Perancis sekuler paling 
awal yang masih ada dengan musik. Ia adalah 
anggota Confrérie des jongleurs et bourgeois 
d'Arras. 
 
Sumber : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_de_la_Hall
e 

 
 
Gambar 4 : Adam de la Halle 

Perkembangan berikutnya dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi 
dititikberatkan pada kepentingan keagamaan tetapi dipergunakan juga untuk urusan 
duniawi, sebagai sarana hiburan.  

2. Zaman Renaissance (sekitar 1400 - 1600) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istilah "Renaissance" bersumber dari kata latin yaitu "renasci", artinya "lahir lagi" . 
Masa Renaissance dikenal sebagai masa pembaruan gereja yang menandakan ciri musik 
religius. Musiknya sendiri ditandai oleh beberapa bentuk; motet, missa, kemudian pada 

Apresiasi 3 : 
 
Yuuk…  kita dengarkan lagi contoh music, sekarang pada zaman 
Renaissance. Judulnya Adoremus In Aeternum Eucharistic Hymn 
silahkan putar audio musik berikut lalu buatlah tanggapan secara tertulis, 

Link Apresiasi 3 

 
https://drive.google.com/file/d/1UGlt_ijk44OoXSYQwblLTw9uhPIbvMIa/v

iew?usp=drivesdk 
 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Suasana musikal apa yang kamu rasakan?  
• Apakah ada perbedaan dengan zaman sebelumnya? 
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Aspek musikal apa saja yang dapat kamu temukan dalam karya 

musik tersebut? Monofoni atau polifoni? 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_de_la_Halle
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_de_la_Halle
https://drive.google.com/file/d/1UGlt_ijk44OoXSYQwblLTw9uhPIbvMIa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UGlt_ijk44OoXSYQwblLTw9uhPIbvMIa/view?usp=drivesdk
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akhir nyayian duniawi madrigal . Pada masa ini susunan empat suara menjadi standar 
dan kian menentukan perkembangan bentuk paduan suara di zaman berikutnya.  

• Suara contra tenor yang pada Abad Pertengahan merupakan penambahan 
terhadap tenor, kini dibagi dua menjadi suara tinggi (altus), dan suara rendah 
(bassus). Keduanya ditempatkan di bawah suara tenor.  

• Sementara suara pokok (cantus firmus) kini mendapat nama superius 
(Latin=lebih tinggi) atau sopra (Italia=di atas).  

• Maka mulailah diperkenalkan susunan SATB (sopran, alto, tenor, bass) dalam 
bentuk choral yang biasa dipakai di dalam ordinarium di dalam misa kudus di 
alam tradisi ibadah gereja Katolik. 

Latar belakang dari munculnya zaman ini adalah pada abad pertengahan akhir 
terjadi kekecewaan sebagian besar manusia terhadap dogma gereja. Pada saat itu 
musik rohani mengalami kemerosotan, sebaliknya, music duniawi senantiasa 
berkembang dengan pesat. Adanya gerakan humanism ini dapat menarik minat 
banyak orang sehingga menyebabkan perubahan dalam bidang seni , ilmu, dan pola 
pikir manusia menjadi pola pikir rasional. 

 

Karakteristik musik zaman renaissance adalah : Berkembangnya musik duniawi; musik 
instrumental; musik Opera; musik gereja Protestan. 

Fungsi musik pada zaman Renaissance berupa pertunjukan musik yang masih 
didominasi dari sajian musik liturgi di tempat-tempat ibadah. 

Struktur musik Renaissance sering berdasarkan lagu dasar cantus firmus (semacam 
pokok gending atau cantus firmus) dari lagu Gregorian. Akan tetapi lagu Gregorian 
selalu monofon, yaitu satu melodi saja. Pada zaman renaissance sudah ada polifoni dan 
akor modal secara vertikal.  

Aspek aspek musikal pada zaman renaissance diantaranya 

• Teknik Isoritme masih digunakan 

• Imitasi pengulangan motif awal 

• Unsur polifoni. (nyanyian trinada) 

• Prinsip "Varietas" (bervariasi) lebih diutamakan sehingga hampir tidak ada satu 
birama pun yang sama 

 
Instrumen musik yang berkembang pada zaman renaissance dapat dikelompokan 
menjadi empat yaitu : 

• Instrumen musik brass (Trumpet, Sucbut, Cornet) 
• Instrumen musik peruksi , 
• Instrumen musik woodwind,dan  
• Instrumen musik strings. 

 
Berikut ini beberapa contoh alat musik pada zaman Renaissance  
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Gambar 5 : Triangle 

 
Gambar 6 : Lute 

Lute (dari bahasa Arab العود al-`ūd) adalah 
instrumen string yang dipetik, yang asalnya 

berasal dari Abad Pertengahan dan 
diperkenalkan ke Eropa adalah melalui 
Spanyol Islam (Al-Andalus). Pada Abad 
Pertengahan, Renaissance dan Baroque 

Lutes memiliki kotak resonansi 
menggembung, dibuat dengan balok kayu. 

Triangle adalah instrumen 
perkusi dari baja, milik kelompok 

idiofonos, karena suara yang 
dihasilkan adalah hasil dari 

getaran logam setelah dipukul 
dengan tongkat.  

 

Gambar 7 : Harpa 

 

Gambar 8 : Biola 

Harpa adalah instrumen string 
berdenyut yang terdiri dari frame 

resonan dan serangkaian string 
variabel membentang antara 

bagian bawah dan bagian atas. 
Senar dapat ditekan dengan jari 

atau dengan pick atau 
plectrum..Gb.8 

Biola (etimologi: biola Italia, viola kecil atau 
viella) adalah instrumen senar yang 

memiliki empat senar. String-string ini 
disetel dengan interval-interval perlima: sol 
re mi (Angka ini diindikasikan berdasarkan 

indeks akustik internasional, yang digunakan 
di seluruh dunia, yang menurutnya yang 

dilakukan oleh piano sentral adalah do). Gb 9 

  

https://4.bp.blogspot.com/-Qz0a4Vz9xi4/VlkroG2aBhI/AAAAAAAAAAg/E2Hce0_icNA/s1600/lyre.jpg
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Gambar 9 : Cornetto 

 

Gambar 10 : Bassoon 

Cornetto,  dikenal sebagai terompet 
Renaissance, terompet hitam atau 

terompet melengkung adalah 
instrumen angin yang sudah 

digunakan sejak abad pertengahan, 
periode Renaissance dan Baroque 

Bassoon adalah alat musik angin-kayu 
yang diciptakan di zaman Renaissance. Ini 
terdiri dari tabung panjang kayu bengkok 
dengan bagian berbentuk kerucut, di salah 

satu ujungnya sebuah tudel tembaga 
bentuk lengkung 

Sumber : https://www.rankuzz.com/id/musik/alat-musik-paling-terkenal-dari-
renaissance-16644.html 

Ciri-ciri music Renaissance adalah : 

• Berkembangnya musik romantis, nyanyian keperwiraan dan musik A 
capella. 

• Musik gereja mengalami kemunduran 
• Banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam, melodi lagunya masih 

pendek. 
• Bentuk lagu Motet, missa dan fantasia 
• Mulai dikenalnya alat musik Orgel dan piano. 
• Sifat kebersamaan menurun dan sifat egoisme menonjol. 
• Munculnya musik instrumentalia 

Beberapa komponis zaman Renaissance yang sangat berpengaruh pada zaman 
selanjutnya diantaranya : 

 

Gambar 11 : 
Giovanni Pierluigi 
da Palestrina 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) adalah 
seorang komposer musik Gereja Katolik Roma yang terkenal 
pada masa Renaisans. Ia mempelajari musik di Roma pada 
tahun 1540, ketika pengaruh Renaisans sedang berkembang 
di situ. Setelah kemudian, Palestrina kembali ke kota 
asalnya dan melayani sebagai komposer. 
 
Sumber : 
https://id.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestr
ina 
 

https://www.rankuzz.com/id/musik/alat-musik-paling-terkenal-dari-renaissance-16644.html
https://www.rankuzz.com/id/musik/alat-musik-paling-terkenal-dari-renaissance-16644.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina
https://id.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina
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Gambar 12 : 
William Byrd 

William Byrd (1543-1623) 
Adalah seorang komponis yangterhitung penting di zaman 
renainssance dan terkenal dangan gubahannya 
yaitu klavesimbel dan karyanya banyak menggunakan 
polifon .William lahir di Lincoln pada tahun 1543 dan 
meninggal pada tahun 1623 di Stodon Massey,Essex. 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/William_Byrd 

 

 
3. Zaman Barok (sekitar 1600 - 1750) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istilah Barok (bahasa Itàli "barocco" = eksentris, aneh...) Musik zaman Barok 

dianggap mewakili zaman yang sangat rumit dalam berbagai hal, mulai melodinya, 
bentuk-bentuk musiknya, dan warna musiknya. Musik yang juga diambil dari tradisi 
tari-tarian yang menjadi seni rakyat. Istilah barok sendiri sebenarnya muncul dalam 
buku Ensiklopedi karya Denis Diderot pada tahun 1750.  

Musik Barok lazimnya hanya mencerminkan satu jenis emosi saja. Dibanding dengan 
Musik Klasik dan Romantik, musik Barok jarang mempunyai modulasi atau rubato. 
Untuk komposisi piano, pedal jarang digunakan saat memainkan musik Barok. (sumber : 
wikipedia.org) 

Musik Barok yang berada dalam periode 1600-1750 dianggap musik yang bernilai 
tinggi, bermutu, oleh para komponis di abad ke-19, bahkan dianggap musik terbaik 
dalam sejarah musik Barat, terutama penitikberatan pada figur bas (bass continuo atau 

Apresiasi 4 : 
 
Sebelum mempelajari perkembangan music Zaman Barok lebih lanjut, 
silahkan simak cuplikan lagu Biber Sonata 5 in E Minor yang menunjukan 
ciri khas music pada zaman Barok. 

 
Link Apresiasi 4 

 
https://drive.google.com/file/d/1c8do45mYJuI_ls4jUEGFm7T9YeKkM1_i/

view?usp=drivesdk 
 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa pendapatmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Adakah perbedaan dengan karya musik zaman sebelumnya? 
• Suasana musikal apa yang kamu rasakan? 
• Musik vokal atau Instrumental? 
• Apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 
• Alat musik apa yang paling dominan dalam karya tersebut ? 
• Aspek musikal apa yang kamu temukan? 

Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Byrd
https://drive.google.com/file/d/1c8do45mYJuI_ls4jUEGFm7T9YeKkM1_i/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1c8do45mYJuI_ls4jUEGFm7T9YeKkM1_i/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Biber-%20Sonata%205%20in%20E%20minor.mp3
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thorougbass), nada-nada disonan, dan kromatis yang banyak digunakan sebagai gaya 
dalam musik jazz sampai detik ini (Burkholder, et.al, 2005, p. 300-303).  
 

Bentuk-bentuk musik yang berkembang pada masa ini adalah opera, oratorio, musik 
kamar, dan instrumentalia. Pada zaman ini musik gereja berkembang di Italia, Jerman, 
dan Austria. Gereja dengan beberapa tradisi Katolik, protestan, Anglikan (Inggris) 
mengembangkan gaya masing-masing. Musisi yang sangat terkenal pada masa itu di 
antaranya J.S Bach (1685 – 1750), Handel Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti. 

Berbeda dengan zaman Renaissance, pada zaman Barok tidak banyak terdapat 
Perkembangan gaya musik yang jelas atau tidak seragam terutama musik vocal yang 
polifon, serta berbagai musik duniawi, Chanson musik tari merupakan aliran utama 
dalam perkembangan musik Barat (musik Eropa tengah) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Duet ini adalah bagian ke-dua dari Kantata itu. Aslinya digarap untuk Soprano 
dan Bass, tetapi di sini ditransfer ke organ gereja oleh Johann Sebastian Bach 
sendiri. Kontrapung dua suara ini sangat unik, sebab melodi utama (yang sudah 
agak modern untuk zaman itu) dimulai sendiri kemudian muncul lagu utama 
(cantus firmus atrau pokok gending) sebagai suara kedua. Contoh sederhana ini 
adalah contoh terbaik bagaimana Bach mampu menggarap dua suara, 
berdasarkan satu lagu gereja (yang kurang diketahui aslinya). 
Bagi zaman Barok, semua karya Bach sebenarnya dianggap unik, karena masih 
mengaplikasikan teknik kontrapung kuno dari zaman Renaissance. Banyak rekan-
rekan Bach mengritik musiknya sebab beliau begitu menonjolkan teknik 
kontrapung kuno; sedangkan komponis-komponis Barok lain lebih suka musik 
yang ramai dan sedikit "berlebihan" (= "barocco"). Maka, walaupun Bach sering 
disebut sebagai komponis khas zaman Barok, musiknya  hidup sedikit sendiri atau 
terpisah dibandingkan dengan komponis lain seperti Vivaldi, Telemann, Biber etc.” 
(ulasan singkat karya Bach disampaikan oleh Dieter Mack, melalui email  24 
Agustus  2020) 
 

Ketidakseragaman gàya musik pada zaman Barok sudah mulai pada abad ke 16 
dengan munculnya pengaruh musik rakyat Itali (Vilanelle dan Frotolla) yang megarah 
kepada jenis musik duniawi , yaitu Madrigal. Dan munculnya arransemen musik 
sederhana untuk paduan suara (arransemen melodi choral) peran suara bas (baik musik 
maupun intrumental maupun vokal) sangat penting pada harmoni yang baru yang 
mengutamakan struktur vertikal, dilihat dari nada yang paling rendah (salah satu aspek 
dasar "tonalitas mayor minor") 

 
Aspek musikal 

• Sistem harmoni tonal 
• Monofon 
• Pojifoni trinada 
• Cantus firmus (melodi tetap/pokok gending) 

 "Wachet auf Ruft uns die Stimme" Kantata BWV 140 dari Johann 
Sebastian Bach, misalnya : 

 
https://drive.google.com/file/d/1idUILIR5CzWARCLHak0YbJJU7C5Klu
Bh/view?usp=drivesdk 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1idUILIR5CzWARCLHak0YbJJU7C5KluBh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1idUILIR5CzWARCLHak0YbJJU7C5KluBh/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Bach-Wachet%20Auf.mp3
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• Isoritme motif ritme yang di ulang ulang 
• Tonalitas mayor minor 
• Kanon 

 
ALat Musik  

• Alat music istana (musik seni) : biola, biola alto,, cello, flute, gitar, teorbo, 
harpa,cembalo / harpsichord, organ,born,terompet, pauken. 

• Alat music rakyat ; biola,sederhana,(oktavgeige) , Drehleirer (alat gesek dengan 
dawai bordun), gitar,Hackbrett (Dulcimer semacam sitar), Maultrommel 
('rinding'), pikolo, recorder, klarinet, genderang,kastagnet, xilofon, lonceng kecil 
dsb. 

Semua alat musik ini dipakai dalam bermacam-macam variasi. 
 
Berbagai Jenis Musik Barok :  

• Opera Struktur dasar 
• Oratum Kantata Misasa ( kelanjutan musik gereja, (missa motet) 
• Pengolahan Choral sebuah arransemen untuk paduan suara (kantata) jenis ini 

bersifat instrumental biasanya polifon 
• Musik Instrumental yng bebas dan Polifon 
• Musik Instrumental - Stilasi tari tari rakyat/Istana 
• Musik Instrumental Sonata 
• Conserto 

Ciri-ciri dari musik Barok, antara lain: 

• Media Penyajian: Alat-alat musik yang digunakan dalam orkhestra atau pentas 
seni adalah violin, viola, trompet, flute, hobo, basson, keyboard, dan alat musik 
petik. 

• Melodi:  Melodi zaman ini selalu mengalir dan cenderung lebih lincah. 
• Banyak menggunakan ornamen: menggunakan ornamen di luar akor iringan. 
• Ada dinamik forte dan piano. 
• Harmoni dua nada atau lebih berbunyi bergantian. 
• Biasanya hanya mencerminkan satu jenis emosi saja. 
• Pemakaian nada hiasan dan penggunaan tanda dinamik yang dominan. 
• Musik opera mulai berkembang, dan munculnya musik oratorio. 

Beberapa Komponis zaman Barok : 
 

 

Gambar 13 :. Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) 

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Bach 
lahir dalam salah satu keluarga musik besar 
hari itu. Seorang jenius alami di keyboard, ia 
menguasai organ dan piano dan hanya 
komposer brilian. Bach membawa musik barok 
ke klimaksnya, menulis lebih dari 1.000 
komposisi di hampir setiap jenis bentuk musik. 

Karya Populer: "Air on a G String," "Double 
Violin Concerto," "Brandenburg Concerto No. 
3," "B Minor Mass," "The Unaccompanied Cello 
Suites" (dalam bahasa Inggris). 
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Gambar 14 : Antonio Vivaldi 
(1678–1741) 

Antonio Vivaldi (1678–1741) Ia menulis 
lebih dari 500 konser dan diyakini telah 
menemukan bentuk ritornello di mana sebuah 
tema kembali ke seluruh bagian. Dikenal 
sebagai pemain biola virtuoso dan komposer 
produktif, Vivaldi sering memegang gelar 
Maestro de' Concerti (direktur musik 
instrumental) di Ospedale della Pieta, Wina. 

Pengaruhnya dirasakan sepanjang tahun-tahun 
terakhir Periode Barok. Namun, sebagian besar 
musik Vivaldi terletak "belum ditemukan" 
sampai awal 1930-an. Musik yang baru 
diidentifikasi ini mendapatkan vivaldi judul, 
"The Viennese Counterpart to Bach dan 
Handel." 

Karya Populer: "EmpatMusim,""Gloria," "Con 
Alla Rustica di G" 

 

Gambar 15 : . Giovanni Battista 
Sammartini (1700–1775) 

 

Giovanni Battista Sammartini (1700–1775) 
mengkhususkan diri dalam oboe dan organ dan 
Italia juga bekerja sebagai komposer, guru, dan 
choirmaster. Dia mengambil alih adegan Barok 
kemudian pada periode itu dan pengaruhnya 
membentang ke Periode Klasik. 

Sammartini adalah salah satu komposer paling 
awal dari simfoni dan 68 dari karya-karya 
revolusioner ini selamat. Banyak yang percaya 
potongan simfoni dan perkembangan tematik 
adalah pendahulu Haydn dan Mozart. 

Karya Populer: "Sonata No. 3," "Perekam 
Sonata di Bawah Umur" 

Sumber : https://www.liveabout.com/top-baroque-period-composers-723776 
 

4. Musik  Zaman Klasik (sekitar 1750 - 1820) 
 

 

 

 

 

 

 

Apresiasi 5 : 
Sebelum mempelajari perkembangan music Zaman Klasik lebih lanjut, 
silahkan simak cuplikan music Hydn-Es-Dur-III karya Franz Joseph Haydn 
ini yang menunjukan ciri khas music pada zaman Klasik. 

 
Link Apresiasi 5 

 
https://drive.google.com/file/d/1WVzTO7If_QwRAaIEMAvUN_X9Hny-

Ps8x/view?usp=drivesdk 
 

https://www.liveabout.com/antonio-vivaldis-four-seasons-profile-723773
https://www.liveabout.com/franz-joseph-haydn-biography-723885
https://www.liveabout.com/wolfgang-amadeus-mozart-biography-723888
https://www.liveabout.com/top-baroque-period-composers-723776
https://drive.google.com/file/d/1WVzTO7If_QwRAaIEMAvUN_X9Hny-Ps8x/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WVzTO7If_QwRAaIEMAvUN_X9Hny-Ps8x/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Haydn-Es-dur-III.mp3
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Menurut Frederich Blume (1958) musik klasik adalah karya seni musik yang sempat 
mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta 
suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus.  

Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-
kaidah formal. Pada masa ini seniman kembali menengok kepada gaya keemasan seni 
zaman Yunani Kuno. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-
kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Seperti halnya pada awal zaman Barok 
yang merupakan suatu reaksi terhadap Zaman Renaisans, musik Zaman Klasik juga 
merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya 
galan dan gaya sensitif. 

Gaya galan bercirikan sebagai berikut : 

• lebih bebas, 
• lebih mudah untuk dimengerti, 
• enak melodinya, 
• ornamentasi yang lebih halus, 
• iringan tanpa keterikatan jumlah suara, 
• ditujukan terutama kepada penggemar musik, 
• bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu, dan 
• bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat. 

Gaya sensitif bercirikan sebagai berikut : 

• menentang gaya Barok yang terlalu kaku dan terlalu emosional, 
• musik lebih sebagai ungkapan pribadi yeng diungkapkan dalam penerapan 

dinamika (crescendo), 
• ungkapan rasa suka dan duka. 

Ciri-ciri utama musik klasik adalah sebagai berikut 

• Pemakaian crescendo dan decrescendo 
• Pemakaian accelerando (mempercepat tempo) dan ritartando (memperlambat 

tempo) dalam penyajian musik. 
• Pembatasan pemakaian nada-nada penghias (ornament). 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa pendapatmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Adakah perbedaan dengan karya musik zaman sebelumnya? 
• Suasana musikal apa yang kamu rasakan? Apa kesanmu setelah 

mendengarkan karya musik tersebut? 
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Alat musik apa yang dominan dalam karya musik tersebut? 
• Aspek musikal apa saja yang dapat kamu temukan dalam karya musik 

tersebut? 
 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
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• Pemakaian akor trinada (akor tiga nada). 

Bentuk-bentuk musik yang populer pada waktu itu adalah bentuk-bentuk komposisi 
sonata, simfoni, concerto, dan karya-karya lepas. Komposisi-komposisi itu bahkan 
semakin diperdalam, disempurnakan, dan dikembangkan. 

Komponis-komponis penting di zaman klasik ini di antaranya adalah John Stamitz 
(1717-1757), Franz Joseph Haydn (1732-1809) yang dikenal sebagai Bapak Orkes 
Simfoni dengan lebih dari 100 karya dan Bapak Kwartet dengan lebih dari 80 karya. 
Kemudia Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791). Para komponis ini dianggap sebagai 
tokoh yang membuat musik gaya klasik  
 

 

Gambar 16 : Franz Joseph Haydn 
 

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) adalah seorang 
komposer Austria dari periode Klasik. Dia berperan 
penting dalam pengembangan musik kamar seperti 
trio piano. Kontribusinya pada bentuk musik telah 
membuatnya mendapatkan julukan "Father of the 
Symphony"dan "Father of the String Quartet". 

Haydn menghabiskan sebagian besar kariernya 
sebagai musisi istana untuk keluarga Esterházy yang 
kaya di perkebunan terpencil mereka. Sampai bagian 
akhir hidupnya, ini mengisolasi dia dari komposer lain 
dan tren dalam musik sehingga dia, seperti yang dia 
bilang, "dipaksa untuk menjadi asli".  Namun musiknya 
beredar luas, dan untuk sebagian besar kariernya ia 
adalah komposer paling terkenal di Eropa. 

Hydn juga seorang teman dan mentor Mozart,seorang 
tutor Beethoven, dan kakak dari komposer Michael 
Haydn. 

Sumber : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn 

 

 

Gambar 17 : Wolfgang Amadeus 
Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791). adalah 
seorang komposer yang produktif dan berpengaruh 
pada era Klasik. Ia menggubah lebih dari 600 karya, 
banyak yang diakui sebagai puncak simfoni, 
concertante, kamar, piano, opera, dan musik paduan 
suara. Dia adalah salah satu komposer klasik yang 
paling populer. 

Ketika Wolfgang berusia empat tahun, ayahnya mulai 
mengajarinya unsur-unsur permainan harpsichord. 
Musik jelas datang kepadanya secara alami seperti 
bernapas. Wolfgang tidak pernah bersekolah dalam 
bentuk apa pun. Pendidikan non-musiknya mungkin 
tidak luas, meskipun termasuk bahasa Latin dan 
modern (Italia, Prancis, dan beberapa bahasa Inggris), 
yang bernilai praktis dalam banyak perjalanannya. 
Leopold Mozart, mengakui karunia luar biasa dari dua 
anaknya (untuk Maria Anna, lima tahun wolfgang 
senior, juga sangat berbakat) memutuskan untuk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
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menunjukkan anak-anaknya di seluruh Eropa. 

Sumber : https://www.geni.com/people/Wolfgang-
Mozart/6000000002454309450 

 

 
Gambar 18 : Ludwig van 
Beethoven 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) adalah seorang 
komposer dan pianis Jerman; musiknya adalah salah 
satu yang paling dilakukan dari repertoar musik 
klasik, dan ia adalah salah satu komposer yang paling 
dikagumi dalam sejarah musik Barat. Karya-karyanya 
mencakup transisi dari periode klasik ke era romantis 
dalam musik klasik. Kariernya secara konvensional 
telah dibagi menjadi periode awal, tengah, dan akhir. 
Periode "awal" di mana ia menempa kerajinannya 
biasanya terlihat berlangsung sampai tahun 1802. 
Periode "tengah"-nya, kadang-kadang dicirikan 
sebagai "heroik", menunjukkan perkembangan 
individu dari gaya "klasik" Joseph Haydn dan Wolfgang 
Amadeus Mozart, mencakup tahun 1802 hingga 1812, 
di mana ia semakin menderita tuli. Pada periode 
"akhir" dari 1812 sampai kematiannya pada tahun 
1827, ia memperluas inovasinya dalam bentuk musik 
dan ekspresi. 
Sumber : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven 
 

5. Musik  Zaman Romantik (sekitar 1810 - 1890) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apresiasi 5 : 
Sebelum mempelajari perkembangan music Zaman Romantik lebih lanjut, 
silahkan simak cuplikan music karya Franz Schubert –String Quartet No 14 
in D minorD810 (Alban Berg Quartet) yang menunjukan ciri khas music 
pada zaman Romantik 

 
Link Apresiasi 5 

 
https://drive.google.com/file/d/1XW5cYgd-

t4enSiqos5OFv_CvoUxCpWeP/view?usp=drivesdk 
 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Adakah perbedaan dengan karya musik zaman sebelumnya? 
• Suasana musikal apa yang kamu rasakan? Apa kesanmu setelah 

mendengarkan karya musik tersebut? 
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Alat musik apa yang dominan dalam karya musik tersebut? 
• Aspek musikal apa saja yang dapat kamu temukan dalam karya musik 

tersebut? 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://www.geni.com/people/Wolfgang-Mozart/6000000002454309450
https://www.geni.com/people/Wolfgang-Mozart/6000000002454309450
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://drive.google.com/file/d/1XW5cYgd-t4enSiqos5OFv_CvoUxCpWeP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XW5cYgd-t4enSiqos5OFv_CvoUxCpWeP/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Franz%20Schubert.mp3
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Musik zaman romantik dikenal mulai abad ke-19. Istilah musik romantik untuk 

menggambarkan perasaan yang menonjol dalam berbagai aspek kesenian. Pada zaman 
ini masih terdapat genre opera yang terus berkembang sebagai drama musik, konser 
sebagai warisan dari zaman klasik. Musik gereja berkembang di Wina dalam tradisi 
Katolik, terkait dengan tantangan abad pencerahan oleh para pemikir di dalamnya. Pada 
tradisi protestan terdapat nyanyian jemaat, paduan suara gereja yang dibarengi dengan 
berbagai alat musik yang digunakannya, yaitu organ, piano, dan lain-lain.  
 

Pada zaman romantik karya musik jenis nyanyian sangat berkembang. Bahkan, 
nyanyian rakyat berperan sangat penting. Dalam nyanyian rakyat sikap asli, wajar, 
sederhana, dan khas nasional mendapat ungkapan yang semestinya. Beberapa seniman 
mulai mengumpulkan nyanyian rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi 
selanjutnya secara lisan. Lagu-lagu rakyat inilah yang kemudian menjadi sumber 
inspirasi bagi para komponis. Lagu-lagu pada zaman itu mulai dinyanyikan di rumah 
dan pesta-pesta. Tokoh-tokoh musik jenis nyanyian yang terkenal pada zaman romantik 
adalah Franz Peter Schubert 1797-1828, Robert Schumann 1810-1856, Robert Franz 
1815-1892, Johannes Brahms 1833-1897, dan Wilhelm Richard Wagner 1813-1883 
yang juga mendapat sebutan sebagai Bapak Opera. Nyanyian untuk paduan suara 
campuran pria dan wanita juga sangat populer pada zaman romantik. Selain nyanyian, 
musik piano juga sangat populer pada waktu itu. 
 

jika melihat perubahan-perubahan musik di masa Romantik lebih banyak 
dipengaruhi oleh fenomena sosial, terutama penekanan pada individu. Di masa ini musik 
mendapat perhatian yang cukup baik dari berbagai kalangan, termasuk para filsuf. 
Musik mulai dianggap sebagai bidang yang cukup penting, bahkan pada masa-masa 
berikutnya. Schopenhaouer pernah berujar, bahwa musik adalah satu-satunya seni yang 
memiliki hakikat yang paling murni sebagai sarana komunikasi.  
Paradigma umum tersebut mempengaruhi karya-karya musik Romantik, yang  
akhirnya berkembang menjadi ciri musik itu sendiri. Jika dibandingkan, ada beberapa 
hal  
yang menjadi ciri yang membedakan musik musik Romantik dengan musik-musik di  
zaman sebelumnya yakni : 

• pertama, tidak sedikit bentuk komposisi yang bersifat miniatur: singkat; pendek; 
dimainkan hanya di dalam ruang kecil, walau ada juga yang monumental: 
panjang; dimainkan di pentas oleh sejumlah besar pemain musik/ penyanyi.  

• Kedua, harmoninya lebih variatif dan mulai meninggalkan ilmu harmoni klasik.  
• Ketiga, melodi bersifat liris dan dominan di dalam konposisi.  
• Keempat, ritme cenderung lebih bervariasi dan kompleks.  
• Kelima, warna suara lebih kaya variasi dan lebih ekspresif.  
• Keenam, jangkauan nada, dinamika, dan tempo semakin luas.  

 
Ciri-ciri di atas sebagian besar terdapat di dalam bentuk-bentuk musiknya, yakni di 

dalam opera romantik, oratorio romantik, musik gereja, nyanyian, musik piano, musik 
kamar, dan musik orkestra. Perkembangan musik Romantik secara garis besar dibagi 
menjadi beberapa fase yakni,  

• pertama, romantik Awal (1800-1830).  
Fase ini diawali dengan gerakan restorasi di Jerman. Cerita-cerita rakyat dan 
dunia dongeng menjadi sumber bagi penulisan karya-karya komposisi.  

• Kedua, Romantik Tinggi (1830-1850).  
Dalam fase ini gaya romantik telah menjadi umum di Eropa. Paris, Perancis, 
menjadi pusat perkembangannya, walaupun musik Romantik di Italia dan 
Jerman juga mengalami perkembangan yang khas.  
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• Ketiga, Romantik Akhir (1850-1890).  
Dalam fase ini bentuk-bentuk musik baru bermunculan disertai tampilnya 
generasi komponis-komponis baru dengan estetika dan bentuk yang baru. 

• Keempat, Masa Pergantian Abad. Di dalam fase ini bentuk musik semakin 
ekstrim dan abstrak.  

Musik Klasik Romantik dikuasai oleh tonalitas mayor dan minor.  Sampai akhir 
hidup Mozart dan Haydn tonalitas minor masih merupakan pengecualian. Baru dengan 
Beethoven terjadi suatu perubahan: C minor ( misalnya simfoni no. 5 karya Beethoven) 
dalam jaman Romantik menjadi tanda untuk ungkapan tragis. Sebaliknya C mayor 
dipandang sebagai lambang kemenangan . Tonalitas minor yang jarang dipakai pada 
zaman klasik di zamanRomantik malah diutamakan; begitu pula musik piano dari 
Chopin dan Schubert makin mengutamakan tonalitas yang jauh luar biasa. Mereka  
menciptakan suasana seperti dalam dongeng tonalitas berganti-ganti yang menjadi ciri 
khas musik zaman Romantik. 

Pada era ini, karya-karya Romantik memiliki perasaan emosi yang kuat dan makna 
yang dalam. Dari karya Schumann sampai Wagner, komposisi menjadi lebih kompleks 
sebagai simbol dari beberapa karya yang dramatik. Para komponios terkemuka zaman 
Romantik adalah Franz Schubert, Robert Schuman, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Carl Maria von Weber, Richard Wagner.  
 
berikut salah satu contoh karya musik Franz Schubert dalam bentuk partitur dan audio 
musik yang berjudul “Serenade” 

 
 Gambar 19 : Partitur music karya Franz Schubert berjudul : Serenade 

Sumber : https://images.app.goo.gl/RjKyHVq3BpSX9ybX8 
 

Untuk audio musik Klik link dibawah ini 

https://images.app.goo.gl/RjKyHVq3BpSX9ybX8
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https://youtu.be/0bjB-IWEYI0 

 
 

 
Gambar 20 : Franz Peter Schubert 

Franz Peter Schubert 1797-1828), adalah 
seorang komponis Austria dari era Klasik 
dan Awal Romantis. Meskipun hidupnya 
singkat, Schubert meninggalkan oeuvre 
yang luas, termasuk lebih dari 600 karya 
vokal sekuler (terutama lieder), tujuh 
simfoni lengkap, musiksuci, opera, musik 
insidental dan tubuh besar piano dan 
musik kamar. Karya-karya utamanya 
termasuk Piano Quintet di A major, D. 667 
(Trout Quintet), Symphony No. 8 di B 
minor, D. 759 (Unfinished Symphony), 
Symphony No. 9 "Great" di C major, D. 944, 
String Quintet (D. 956), tiga sonatas piano 
terakhir (D. 958–960), opera Fierrabras 
(D. 796), musik insidental untuk drama 
Rosamunde (D. 797), dan siklus lagu Die 
schöne Müllerin (D. 795) dan Winterreise 
(D. 911). 

C. Rangkuman 
 

Klik rangkuman materi dibawah untuk siswa yang bisa menyimak secara online 
https://sway.office.com/TLSzzZ9NTC8WWnmI?ref=Link 
 

Secara historis musik Barat mengalami perubahan gramatik dan fungsinya dari satu 
periode ke periode berikutnya. Otomatis diubah bentuk, gaya, karakteristik, struktur 
harmoni (kalau ada), serta nilai estetis dan fungsi musik. 

Sejarah musik Barat mencatat bahwa periode Abad Pertengahan dipengaruhi oleh 
agama politik yang ditempatkan di bawah otoritas gereja Katolik. Kebanyakan karya musik 
dari lagu Gregorian sampai dengan missa-missa diciptakan dan dinotasikan oleh orang 
biarawan. Pada masa Renaissance individualisme dan humanisme semakin muncul, 
walaupun tetap didominasi oleh musik fungsional di gereja (tentang musik rakyat kurang 
diketahui karena tidak ada dokumen) 

Era Barok dipengaruhi oleh perubahan politik di Eropa, yaitu peranan kerajaan-
kerajaan yang kemudian menjadi sponsor untuk para komponis dan musisi. Perkembangan 
alat musik sangat penting, terutama di Perancis di istana raja Ludwig XIV di Versailles. 

Periode Klasik merupakan peralihan dari fungsi di lingkungan istana-istana kepada 
rakyat. Sedangkan pada zaman Romantik aspek ekspresi (emosi) individual semakin 
penting, antara lain oleh Pencerahan serta revolusi Perancis.  

Pada peralihan abad ke-19 sampai abad ke-20, muncul beberapa gaya yang sangat beda 
satu sama yang lain, misalnya aliran Impresionisme di Perancis, Ekspresionisme, “Neue 
Sachlichkeit”, Aliran Wina ke-II.  

Setelah Perang Dunia I dan II perubahan sosial terutama ditentukan oleh perkembangan 
teknologi serta sistem-sistem kenegaraan yang baru (walaupun sudah memulai pada abad 
ke-19). Itu menjadi faktor penting untuk perkembangan gramatik musik, menjadi multi-
lingual “.  

https://youtu.be/0bjB-IWEYI0
https://sway.office.com/TLSzzZ9NTC8WWnmI?ref=Link
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Sejajar dengan perkembangan teknologi telah diciptakan beberapa instrumen musik 
baru, khusus yang elektroni 

 
 

D. Penugasan Mandiri (optional) 
 
Kerjakan lembar isian hasil apresiasi 1 sampai 5 dengan contoh format sebagai berikut : 
 

Lembar Isian Apresiasi …….  
 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Musik vokal atau Instrumental ? 
 

2 Adakah perbedaan dengan karya musik zaman 
sebelumnya? 

 

3 Apa kesan mu setelah mendengarkan karya musik 
tersebut? 

 

4 Alat musik apa yang saja yang kamu dengar? 
 

5 Aspek musikal apa saja yang dapat kamu temukan 
dalam karya musik tersebut? 

Monofoni atau Polifoni? 

 

 
Keterangan : Lembar Isian Apresiasi ini sebaiknya di buat pada kertas terpisah. 

 

E. Latihan Soal 
 

Pilihlah jawablah yang menurutmu paling benar  
 
1. 

 
https://youtu.be/_mVW8tgGY_w 
 

 

Karya music Karya Beethoven - Fur Elise ini 
termasuk kaya music  zaman ? 
A. Abad Pertengahan  
B. Renaissance 
C. Romantik  
D. Barok  
E. Klasik 
 

2 Teknik menyanyikan lagu dengan pengulangan melodi pokok yang sama disebut.... 
A. Isoritme  
B. Monofoni  
C. Polifoni  
D. Cantus Firmus  
E. Canon 
 
 

https://youtu.be/_mVW8tgGY_w
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Beethoven%20-%20Für%20Elise%20(Piano%20Version).mp4
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3 Teknik musik yang menggunakan pola ritme disebut...... 
A. Isoritme  
B. Monofoni  
C. Polifoni  
D. Melismatis  
E. Sylabis 
 

4 Teknik menyanyikan satu lagu dinyanyikan satu suara...... 
A. Isoritme  
B. Monofoni  
C. Polifoni  
D. Melismatis  
E. Sylabis 
 

  
5 

https://youtu.be/0bjB-IWEYI0 
 

“ Serenade" Franz Schubert adalah karya musik 
pada Zaman? 
A. Abad Pertengahan  
B. Renaissance  
C. Romantik  
D. Barok  
E. Klasik 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Penilaian Diri 
 

Berikan jawaban dengan mencentang [ v ] “Ya” atau “Tidak” pada setiap pernyataan dan 
berikan alasan setiap jawaban yang dipilih. 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

Alasan 
Ya Tidak 

 Saya mampu menjelaskan 
Periodisasi Perkembangan Musik 
Barat 

  
 

 Saya mampu mengidentifikasi fungsi 
dan tujuan Musik Barat Eropa sesuai 
zamannya 

  
 

 Saya mampu membedakan bentuk-
bentuk pertunjukan Musik Barat 
sesuai zamannya 

  
 

 Saya mampu mengidentifikasi Aspek 
musikal sebuah pertunjukan musik 
barat sesuai zaman nya 

  
 

 Saya mampu menyebutkan 
beberapa tokoh musisi / komponis 
Musik Barat sesuai Zaman nya 

  
 

https://youtu.be/0bjB-IWEYI0
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Franz%20Schubert%20-%20Serenade.mp4
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 Saya mampu berkreasi musik 
dengan mengaplikasikan salah satu 
Aspek musikal Perkembangan Musik 
Barat  tersebut kedalam sebuah 
karya musik sederhana dalam 
bentuk bunyi vokal 

  

 

 Saya mampu berkreasi musik 
dengan mengaplikasikan salah satu 
Aspek musikal Perkembangan Musik 
Barat  tersebut kedalam sebuah 
karya musik sederhana dalam 
bentuk bunyi alat / instrumen musik 

  

 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LATIHAN SOAL PEMBELAJARAN 1 
 

1. Kunci jawaban : 
 E. Klasik 
 
Pembahasan : 
Beethoven adalah seorang komposer dan pianis Jerman; musiknya adalah salah satu 
yang paling dilakukan dari repertoar musik klasik 
 

2. Kunci jawaban : 
D. Cantus Firmus 
 
Pembahasan : 
Cantus Firmus adalah Melodi pokok /Pokok gending 
 

3. Kunci jawaban ; 
A. Isoritme 

 
Pembahasan : 
Isoritme adalah teknik musik yang menggunakan pola ritme. 
 

4. Kunci jawaban : 
A. Monofoni 
 
Pembahasan  
Monofon adalah Teknik menyanyi  satu lagu dinyanyikan satu suara 
 

5. Kunci jawaban : 
B. Romantik. 
 
Pembahasan : 

  Franz Peter Schubert 1797-1828), adalah seorang komponis Austria dari era Klasik  

dan Awal Romantis. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

PERKEMBANGAN MUSIK BARAT 
(Musik Zaman Abad Peralihan – Musik Zaman Kontemporer) 

 
 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran 2  ini diharapkan, siswa mampu : 
1. Memahami perkembangan musik Barat dari satu periode ke periode berikutnya 

dengan benar. 
2. Menemukan aspek musikal karya musik Barat sesuai periode perkembangan musiknya 

dengan tepat. 
3. Secara auditif melalui pengalaman musikal dapat menemukan perbedaan dan ciri-ciri 

karya musik sesuai periodisasi perkembangan musik Barat dengan tepat. 
 

B. Uraian Materi 
 

1. Zaman Peralihan (sekitar 1880 - 1920) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Musik jaman peralihan modern diawali dari gejala munculnya aliran musik impresionis, 
ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berciri tidak teratur. Gaya musik ini menekankan 

pada timbulnya kesan yang kuat bagi pendengar.  

 

Claude Achille Debussy 1862-1918 adalah pelopor aliran musik impresionisme, sistem tonal yang 

tidak hanya dari nada-nada diatonis saja, tetapi juga memasukkan nada-nada pentaonis, dan 

memilih bentuk-bentuk ansambel kecil untuk memasuk nada-nada pentatonis yang tidak lazim 

Apresiasi 6 : 
Sebelum mempelajari perkembangan music Zaman Peralihan lebih lanjut, 
silahkan simak cuplikan music karya  Debussy-La Mer-02-Jeux De 
Vagues.yang menunjukan ciri khas music pada zaman Peralihan 

 
Link Apresiasi 6 

 
https://drive.google.com/file/d/1cxrvNk1Go0vsdwMRXe2lkeL8C9p4NYAb

/view?usp=drivesdk 
 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Adakah perbedaan dengan karya musik sebelumnya? 
• Suasana musikal apa yang kamu rasakan? 
• Apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Alat musik apa yang saja yang kamu dengar dalam karya musik 

tersebut? 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://drive.google.com/file/d/1cxrvNk1Go0vsdwMRXe2lkeL8C9p4NYAb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1cxrvNk1Go0vsdwMRXe2lkeL8C9p4NYAb/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Debussy-%20La%20Mer%20-%2002-Jeux%20De%20Vagues.mp3
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dalam eksperimen musiknya, musik zaman ini mulai memberikan suasana yang tersendiri, 

menarik, eksotis, aneh, 

 

 
 
Gambar 21 : Claude Debussy 

Claude Debussy (1862-1918) adalah seorang 

komponis Perancis. Dia kadang-kadang dipandang 

sebagai komposer Impresionis pertama, meskipun ia 

dengan penuh semangat menolak istilah tersebut. Ia 

adalah salah satu komposer paling berpengaruh pada 

akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. 

Lahir dari keluarga sederhana dan sedikit keterlibatan 

budaya, Debussy menunjukkan bakat musik yang 

cukup untuk diterima pada usia sepuluh tahun ke 

perguruan tinggi musik terkemuka Perancis, 

Conservatoire de Paris. Dia awalnya mempelajari 

piano, tetapi menemukan panggilannya dalam 

komposisi inovatif, meskipun ketidaksetujuan 

profesor konservatif Conservatoire. Dia 

membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk 

mengembangkan gaya dewasanya, dan hampir 40 

tahun ketika ia mencapai ketenaran internasional pada 

tahun 1902 dengan satu-satunya opera yang ia 

selesaikan, Pelléas et Mélisande. 

 

2. Zaman Modern (sekitar 1900 - 1950) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Musik modern adalah musik yang sudah mendapat sentuhan-sentuhan teknologi 
baik dari segi instrumen maupun penyajian, musik modern selalu berkembang dan ada 
pembaharuan seiring berkembangnya zaman, musik modern bersifat universal serta 
menyeluruh sehingga semua orang bisa saja mengerti, memahami, dan menikmati 
musik modern tersebut. . 

Apresiasi 7 
Sebelum mempelajari perkembangan music Zaman Modern karya  Bartok : 
String Quartets 1 -6 Titelnummer 9.yang menunjukan ciri khas music pada 
zaman Modern 

 
Link Apresiasi 7 

 
https://drive.google.com/file/d/1ennGjiwpdtlQsFSAWrQHWS9ql6CLUPLG

/view?usp=drivesdk 
 

Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Adakah perbedaan dengan karya musik sebelumnya? 
• Suasana musikal apa yang kamu rasakan? 
• Apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Alat musik apa yang saja yang kamu dengar dalam karya musik 

tersebut? 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://drive.google.com/file/d/1ennGjiwpdtlQsFSAWrQHWS9ql6CLUPLG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ennGjiwpdtlQsFSAWrQHWS9ql6CLUPLG/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Bartok-Quartet%20No.%206-1.mp3
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Lalu bagaimana prosesnya sehinggakita bisa mengenal musik modern yang 
berkembang sekarang ini?  

Sedikit ke belakang tentang perkembangan musik yang terjadi sekitar tahun 
1940an sampai tahun 1960an, selain aliran musik ekperimental, dan lain sebagainya, 
kehadiran teknologi saat itu juga memberi pengaruh yang kuat dalam perkembangan 
musik baru. Seperti yang dituliskan oleh Tim Rutherford-Johnson dalam bukunya 
“Music After The Fall, Modern Composition and Culture Since 1989”, bahwa 
perkembangan teknologi, sosial, dan politik dapat memberikan inspriasi kepada 
kesenian dengan dua cara, perkembangan tersebut dapat memfasilitasi atau 
menginspirasi mereka.[3] 

Pengaruh teknologi terhadap perkembangan musik ini dapat kita lacak pada 
kemunculan musique concrete di Prancis, dimana kehadiran teknologi magnetic tape 
recorder memfasilitasi ide mereka untuk memanipulasi bunyi-bunyi konkrit yang 
mereka rekam dan memanipulasinya dengan cara memotong dan menyambung kembali 
pita rekaman, mempercepatnya, dan juga membaliknya. Karya yang terkenal dari aliran 
ini adalah karya dari Pierre Schaeffer “Etude aux Chemins de Fer” dimana ia 
menggunakan materi bunyi konkrit dari bunyi kereta api dan dimodifikasi sedemikian 
rupa. 

 

 

Gambar 22 Pierre Schaeffer -- Études de bruits (1948) tampak 
sedang merekam pada pita suara secara elektronik.  

Sumber : 
https://www.youtube.com/watch?v=CTf0yE15zzI&feature=em
b_rel_pause 

Musik pada zaman modern tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-
peraturan karena kemajuan IPTEK yang semakin pesat, dan berkembangnya globalisasi 
dunia yang juga berimbas di perkembangan musik dunia. Salah satu tujuan modernisme 
adalah emansipasi dan pembebasan dari keterbelengguan, keterikatan dasar, dan 
pembatasan. 

Komponis zaman modern antara lain :-  
a. Claude Archille Debussy dari Perancis. 
b. Bella Bartok dari Hongaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTf0yE15zzI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CTf0yE15zzI&feature=emb_rel_pause
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c. Maurice Ravel dari Perancis. 
d. Igor fedorovinsky dari Rusia. 
e. Edward Benyamin Britten dari Inggris. 

 

 
Gambar 23 : Béla Viktor 
János Bartók   

Béla Viktor János Bartók  (1881-1945) adalah seorang 
komposer dari Hongaria, pianis, dan etnomusikolog. Ia 
dianggap sebagai salah satu komposer paling penting pada 
abad ke-20; ia dan Franz Liszt dianggap sebagai komposer 
terbesar Hongaria(Gillies 2001). Melalui koleksi dan studi 
analitis musik rakyat, ia adalah salah satu pendiri 
musikologi komparatif, yang kemudian menjadi 
etnomusikologi. 
Sumber :  
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k 
 

 
3. Zaman Kontemporer (sekitar 1950 - 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Perkembangan musik kontemporer saat ini adalah  hasil dari evolusi berpuluh-
puluh tahun dari musik masa kini (baca: kontemporer) sejak awal abad ke 20 dimulai. 
Awal perkembangan “ekstrim” gramatika musik ini, seringkali diidentikkan dengan 
kemunculan aliran Wina Kedua  

Tentang music kontemporer, Dieter Mack justru membeberkan fakta- fakta lain 
dimana karya dari Maurice Ravel “Frontispice” untuk 2 piano dan 5 tangan yang 
diciptakan pada tahun 1918, misalnya, sudah memperlihatkan perkembangan “radikal” 
bahasa musik seperti penggunaan poliritme yang kompleks dan permainan warna yang 
tidak biasa. Selain itu tanda-tanda ini sudah terjadi pada aliran Futurisme sekitar tahun 
1913 yang digawangi oleh Luigi Russolo dan kawan-kawan, dimana emansipasi noise 
sudah ada pada aliran ini. Mereka sangat “memuliakan” mesin dan bahkan membuat alat 

Apresiasi 8 
Sebelum mempelajari perkembangan music Kontemporer karya  Mossolov-
Eisengieberei 1926.yang menunjukan ciri khas music pada Kontemporer 

 
Link Apresiasi 8 

 
https://drive.google.com/file/d/1ktV-K5yV3U-
MesqOB23QfDvPjM4XvCDz/view?usp=drivesdk 

 
Setelah meyimak audio musik di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut, 
apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 

• Adakah perbedaan dengan karya musik sebelumnya? 
• Suasana musikal apa yang kamu rasakan? 
• Apa kesanmu setelah mendengarkan karya musik tersebut? 
• Musik vokal atau Instrumental ? 
• Alat musik apa yang saja yang kamu dengar dalam karya musik 

tersebut? 
Nyatakan pendapatmu ke dalam bentuk tulisan dan kerjakan pada lembar 
tugas mandiri yang ada dalam modul ini. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k
https://drive.google.com/file/d/1ktV-K5yV3U-MesqOB23QfDvPjM4XvCDz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ktV-K5yV3U-MesqOB23QfDvPjM4XvCDz/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Mossolov-Eisengießerei%201926.mp3
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yang dapat memproduksi noise. Dari contoh-contoh tersebut, Dieter Mack seakan ingin 
menegaskan bahwa sebelum aliran Wina Kedua hadir,  
 

C. Rangkuman 
 

Musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir masa musik klasik sampai 
masa sekarang ini. Beberapa kriteria musik modern antara lain menggunakan tangga 
nada diatonis dan menggunakan alat musik akustik dan elektronik 
Perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi dunia musik, pembentukan suara-
suara buatan yang dilakukan oleh alat elektronik maupun komputer dengan program 
musiknya “teknologi komputerisasi” juga menjadi bagian dari musik modern. 

Sejauh ini memang musik modern memang sulit dibatasi oleh defenisi tertentu. 
Musik modern dapat dikatakan sebagai suatu bentuk musik yang terus megikuti 
perkembangan zaman. Musik ini akan selalu disesuaikan dengan selera penggemarnya. 
Dengan demikian musik modern yang telah ada selalu mampu bertahan hingga saat ini. 

Khusus untuk karya modern Bela Bartok (1881 - 1945) adalah komponis Hongaria 
yang pada tahun 1940 terpaksa emigrasi ke USA karena Fasisme rezim Nazi di Eropa. 
Bartok terkenal untuk memuat lagu-lagu rakyat ke dalam musiknya. Kuartet gesek No. 6 
adalah karya akhir Bartok sebelum emigrasi dan mencerminkan rasa sakit hati karena 
harus meninggalkan tanah airnya. Karya ini memulai dengan lagu sedikit tragis yang 
dimainkan oleh biola alto. Kemudian bagian satu ini mencerminkan emosi Bartok yang 
sudah sedikit ditarik kesini kesitu. Enam kwartet gesek Bartok sangat terkenal pada 
awal zaman modern dengan nuansa neo-modal. 

Alexander Mossolov (1900-1973) adalah komponis Rusia yang termasuk Musik 
Modern, aliran Futurisme. Lain daripada Futurisme di Italia, Futurisme di Rusia 
dianggap sebagai visi ke masa depan dengan manusia yang baru. Waktu itu banyak 
seniman terkesan dari bunyi-bunyian mesin (lihat Arthur Honegger: Pacific 231). Karya 
ini adalah imitasi bunyi-bunyian perusahan yang membuat  besi, yaitu "pengecoran 
besi". Dan inilah juga nama karya. Yang khas juga adalah teknik ostinato sebagai unsur 
repetitif sebuah mesin. 

 

D. Penugasan Mandiri (optional) 
 
Kerjakan lembar isian hasil apresiasi 6 sampai 8 dengan contoh format sebagai berikut : 
 
 
 

Lembar Isian Apresiasi …….  
 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Musik vokal atau Instrumental ? 
 

2 Adakah perbedaan dengan karya musik zaman 
sebelumnya? 

 

3 Apa kesan mu setelah mendengarkan karya musik 
tersebut? 
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4 Alat musik apa yang saja yang kamu dengar? 
 

5 Aspek musikal apa saja yang dapat kamu temukan 
dalam karya musik tersebut? 

Monofoni atau Polifoni? 

 

Keterangan : Lembar Isian Apresiasi ini sebaiknya di buat pada kertas terpisah. 
 
 

E. Latihan Soal 
 
   
1. 

 

Gambar alat musik disamping ini dikenal 
dengan nama… 

A. Cymbal 
B. Tifani 
C. Snar Drum 
D. Tom÷tom 
E. Bass Drum  

 

2. Lingk berikut ini music Impresionisme karya Debussy Karya, termasuk karya 
musik Zaman … 

 
 

https://youtu.be/41JaFnzacAo 

 A. Barok  
B. Peralihan 
C. Modern 
D. Kotemporer 
E. Klasik 

 

 

3. 

 

Gambar di samping ini menunjukkan 
komponis jaman Romantik.  
Siapakah nama komponis tersebut... 
A. Bela Bartok  
B. Igor fedorovinsky  
C. Franz Schubert  
D. Joseph  Haydn  
E. Arnold Schoenberg 
 

4. 

 

 
Gambar alat musik tersebut dikenal dengan 
nama … 

A. Terompet  
B. Klarinet  
C. Saksofon  
D. Flute 
E. Harpa  

5. “ String Quartets 1 -6 Titelnummer 9” Karya musik dari  Komponis… 
A. Bela Bartok  

https://youtu.be/41JaFnzacAo
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Impressionism,%20Music%20by%20Debussy.mp4
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B. Igor fedorovinsky  
C. Franz Schubert  
D. Joseph  Haydn  
E. Arnold Schoenberg 

 
 

F. Penilaian Diri 
 

Berikan jawaban dengan mencentang [ v ] “Ya” atau “Tidak” pada setiap pernyataan dan 
berikan alasan setiap jawaban yang dipilih. 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

Alasan 
Ya Tidak 

1 Saya mampu menjelaskan 
Periodisasi Perkembangan Musik 
Barat 

  
 

2 Saya mampu mengidentifikasi fungsi 
dan tujuan Musik Barat Eropa sesuai 
zamannya 

  
 

3 Saya mampu membedakan bentuk-
bentuk pertunjukan Musik Barat 
sesuai zamannya 

  
 

4 Saya mampu mengidentifikasi Aspek 
musikal sebuah pertunjukan musik 
barat sesuai zaman nya 

  
 

5 Saya mampu menyebutkan 
beberapa tokoh musisi / komponis 
Musik Barat sesuai Zaman nya 

  
 

6 Saya mampu berkreasi musik 
dengan mengaplikasikan salah satu 
Aspek musikal Perkembangan Musik 
Barat  tersebut kedalam sebuah 
karya musik sederhana dalam 
bentuk bunyi vokal 

  

 

7 Saya mampu berkreasi musik 
dengan mengaplikasikan salah satu 
Aspek musikal Perkembangan Musik 
Barat  tersebut kedalam sebuah 
karya musik sederhana dalam 
bentuk bunyi alat / instrumen musik 

  

 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LATIHAN SOAL PEMBELAJARAN 2 
 

1. Kunci jawaban : 
 C. Snar Drum 

 
Pembahasan : 
Snar Drum adalah salah satu contoh alat musik Barat 
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2. Kunci jawaban : 
B. Peralihan 
 
Pembahasan : 
Cantus Firmus adalah Melodi pokok /Pokok gending 
 

F. Kunci jawaban ; 
A. Isoritme 

 
Pembahasan : 
Isoritme adalah teknik musik yang menggunakan pola ritme. 
 

G. Kunci jawaban : 
C. Monofoni 
 
Pembahasan  
Monofon adalah Teknik menyanyi  satu lagu dinyanyikan satu suara 
 

H. Kunci jawaban : 
D. Romantik. 
 
Pembahasan : 

  Franz Peter Schubert 1797-1828), adalah seorang komponis Austria dari era Klasik  

dan Awal Romantis. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 

MUSIK MODERN POPULER DAN KONTEMPORER  

 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan, peserta didik mampu : 
• merasakan secara auditif perbedaan pada setiap karya yang diapresiasikan,  
• menyebutkan instrumen yang dimainkan berdasarkan karakter bunyi yg terdengar 

(dalam tingkat yg lebih lanjut mampu menyebutkan nama instrumen yg digunakan) 
• mengidentifikasi bentuk musik yang diapresiasi dan menyatakan pendapatnya ke 

dalam bentuk tulisan 
• Berkreasi musik vokal atau Instrumental dengan menggunakan aspek-aspek musikal 

pengolahan Musik Barat,  sesuai kemampuannya masing-masing  
 
B. Uraian Materi 

1. Musik Populer 

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia  populer artinya terkenal. Istilah musik 
populer kadang di salah artikan dengan musik pop, padahal itu dua hal yang berbeda,. 
Musik populer adalah istilah umum untuk musik, sedangkan istilah pop  khusus untuk 
genre musik, artinya tidak semua karya musik pop bisa menjadi populer. 

Musik pop adalah sebuah genre musik populer yang berasal dari bentuk musik  
modern di Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan 1950-an 

Musik populer sangat lekat dengan industri musik artinya kenapa musik itu bisa 
populer karena banyak disukai, digemari, dikenal, diminati masyarakat dan tentunya 
berhubungan dengan nilai komersial (laku dijual) 

 
Ciri ciri musik populer adalah: 

• Bentuk lagunya bebas, melodi gampang diterapkan dengan beragam karakter 
lirik. 

• Sangat mudah disukai dan digemari oleh masyarakat. 
• Menggunakan ritme yang bebas yang didukung oleh alat alat musik yang 

sederhana. 
• Sifatnya fleksibel dan gampang dipadukan dengan jenus musik lainnya. 
• Cenderung mudah dinyanyikan, mudah dipahami dengan harmoni yang tidak 

rumit dan tempo yang bervariasi. 
• Mudah diterima, tetapi mudah digantikan lainnya. 
• Disenangi dalam kurun waktu tertentu saja. 

 
Berikut ini salah satu contoh musik yang populer pada zaman nya : Judul lagu 
“Yesterday” pencipta The Beatles 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://drive.google.com/file/d/18Bnmbma_Lp6-

BHx5SQ13bPPD4vYTG4Q9/view?usp=drivesdk 
 

https://drive.google.com/file/d/18Bnmbma_Lp6-BHx5SQ13bPPD4vYTG4Q9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18Bnmbma_Lp6-BHx5SQ13bPPD4vYTG4Q9/view?usp=drivesdk
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/The%20Beatles%20-%20Yesterday.mp3
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Gambar 24 : Teks lagu Yesterday karya The Beatles lengkap dengan chord gitar. 
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2. Musik Kontemporer  

Secara etimologi Contemporer terdiri dari dua kata, yaitu co dan tempo, 
dimana co bermakna “bersama” dan tempo memiliki arti “waktu”. Sehingga secara 
harafiah, seni musik kontemporer dapat diartikan sebagai seni musik yang berjalan 
bersamaan dengan waktu masa kini. Seni musik ini muncul sekitar abad ke-19 di Barat 

Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat 
dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut 
musik garda depan (avant-garde), karena musik tersebut selalu mengedepani sebuah 
era. 

Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new music atau musik baru, 
karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepani sebuah era, musik 
kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang 
belum pernah diciptaan sebelumnya. 

Secara gampangnya, “kontemporer” memiliki arti “masa kini”. Musik Kontemporer 
adalah jenis musik yangbetul-betul orisinal baru diciptakan, alias belum pernah 
dicipitakan sebelumnya. 

Beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer merupakan hasil 
dari modernisasi atau salah satu perwujudan dari era modern. Sebetulnya, nilai-nilai 
kontemporer dalam musik Barat sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. 

Pada masanya, musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer. Komposisi 
musik Bach yang bagai air mengalir tanpa jeda, ditambah gaya kontrapung (alur bass 
dan melodi yang saling kontra membentuk aliran harmoni) merupakan sebuah 
komposisi yang jauh melampaui kelaziman di masa itu. 

Kemudian, musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai 
marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemunculannya dipicu oleh gerakan aliran seni 
lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal 
Perancis: Monet, Degas, Renoir, dan kawan-kawannya. 

Mereka menolak pandangan romantisisme yang di masa itu sudah diterima orang 
banyak dengan aliran baru, impresionisme, yang lebih menekankan pada impresi atau 
kesan yang diciptakan oleh sebuah karya seni. 

Pada kuartal terakhir abad ke-19, musik orkestra dan piano mulai membuat suara-
suara merdu yang seringkali materialnya berasal dari seni sastra atau seni lainnya. 
Kadang juga muncul melodi dan ritme baru yang bukan berasal dari Barat. Tangga nada 
dan kord yang baru juga digunakan pada masa itu. 

Dipelopori oleh Arnold Schoenberg, dengan eksperimen tangga nada duodekatonik 
(12 nada) pada musik abad ini memunculkan suara yang enak didengar dengan impresi 
yang sangat kental. Tangga nada yang umum dikenal adalah diatonik yang terdiri dari 7 
nada: do, re, mi, fa, so, la, si. 

Tokoh lain, ada Pierre Boulez dengan teknik garapan yang menggunakan idiom dan tata 
gramatika matematika, kemudian Oliver Messiaen dengan teknik garapan musik berupa 
perbandingan geometri bangunan, juga musik perkusi oleh John Cage, dan masih banyak 
lagi pemusik yang merupakan pelopor musik kontemporer. 
 
Berikut contoh musik karya John Cage  berjudul  “Living  Room” adalah karya musik 
kontemporer pada zaman nya. 
 

    https://youtu.be/tKrwCkHQRco 

https://youtu.be/tKrwCkHQRco
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/John%20Cage-%20Living%20Room%20Music%20(Score%20video).mp4
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Gambar 25 : Partitur Musik Kontemporer karya John Cage 

Sumber : http://bit.do/fH95m- 

 

Adapun ciri-ciri musik komtemporer adalah 

• dinamik dan temponya bervariasi 
• bervariasi dalam tangga nada 
• jenis birama tidak terpaku 
• bunyi berasal dari berbagai sumbe 
• warna musik bisa sejenis atau beragam jenis 
• notasi musik hanya bisa dimengerti oleh pemusik 
• memiliki improvisasi  yang variatif sesuai dengan ide pemusiknya.  

C. Rangkuman  

Musik populer merujuk kepada salah satu dari sejumlah genre musik yang "memiliki 
daya tarik yang luas" dan biasanya didistribusikan ke khalayak yang besar melalui industri 
musik.  

Musik kontemporer adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk bidang kegiatan kreatif 
yang dalam konteks berbahasa Inggris paling disebut musik baru,musik kontemporer atau 
lebih tepatnya musik seni kontemporer. ini menjadi istilah yang paling di gemari di tahun 
1990-an 

D. Penugasan Mandiri (optional) 

Dari kedua contoh karya musik populer dan kontemporer diatas   
• Buatlah hasil apresiasi musik nya secara tertulis  

• Pada tahapan lanjut , Kalian coba berlatih dan berkreasi membawakan salah satu 

karya musik tersebut 

• Boleh karya orang lain boleh juga membuat karya sendiri lalu tunjukkan karya 

tersebut di depan teman yang lain  

• Selamat berlatih 

 

E. Latihan Soal Praktik 
Menampilkan musik vokal atau Instrumental dengan menggunakan aspek-aspek musikal 
pengolahan Musik Barat,  sesuai kemampuannya masing-masing  

http://bit.do/fH95m-
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1. Tentukan judul lagunya  

2. Tentukan instrumen musik nya boleh secara vokal maupun instrumental  

3. Buatlah notasi musiknya 

4. Berlatih karya musiknya  

5. Boleh ditampilkan secara solo maupun berkelompok,  

F. Penilaian Diri 
 
Berikan jawaban dengan mencentang [ v ] “Ya” atau “Tidak” pada setiap pernyataan dan 
berikan alasan setiap jawaban yang dipilih. 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

Alasan 
Ya Tidak 

1 Saya mampu memahami 
perkembangan musik Barat 

  
 

2 Saya mampu menjelaskan secara 
konsep, antara musik populer dan 
kontemporer  

  
 

3 Saya mampu menyebutkan Ciri-ciri 
Musik populer dan kontemporer  

  
 

4 Saya mampu berkreasi musik 
dengan menggunakan konsep musik 
tersebut 

  
 

5 Saya mampu menampilkan kreasi 
musik barat 

  
 

 
 
 
EVALUASI  

 
 

1. Teknik menyanyikan lagu pengulangan melodi dengan secara berurutan dan 
bergantian disebut.... 
A. Isoritme  
B. Monofoni  
C. Polifoni  
D. Cantus Firmus  
E. Canon 
 

2. 

 

Gambar disamping ini alat musik diatasi  
menunjukkan alat musik zaman Renaissance dikenal 
dengan nama..... 
A. Piano 
B. Biola 
C. Harpa  
D. Oboe 
E. Lute 

https://4.bp.blogspot.com/-Qz0a4Vz9xi4/VlkroG2aBhI/AAAAAAAAAAg/E2Hce0_icNA/s1600/lyre.jpg
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3. 

 

Alat musik Oboe dikenal sejak zaman? 
A. Abad Pertengahan  
B. Renaissance  
C. Romantik  
D. Barok  
E. Klasik 

4.  

 
 
Chopin-Noctune op.9.No.2 
https://youtu.be/9E6b3swbnWg 

 

karya berikut adalah salah satu karya musik zaman 
apakah? 
A. Abad Pertengahan  
B. Renaissance  
C. Romantik  
D. Barok  
E. Klasik 
 

5. 

 
 

Ludwig van Beethoven adalah seorang komponis 
terkenal zaman..... 
A. Abad Pertengahan  
B. Renaissance  
C. Romantik  
D. Barok  
E. Klasik 
 

6. Musik “Living  Room” karya John Cage ini adalah karya music zaman.. 
 

 
https://youtu.be/tKrwCkHQRco 

 A. Barok  
B. Peralihan 
C. Modern 
D. Kotemporer 
E. Klasik 

 

 

7. 

 

Foto disamping ini adalah komponis Bela Bartok, 
ia terkenal komponis zaman… 
A. Barok  
B. Peralihan 
C. Modern 
D. Renaissance  
E. Klasik 

 

https://youtu.be/9E6b3swbnWg
https://youtu.be/tKrwCkHQRco
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/Chopin%20-%20Nocturne%20op.9%20No.2.webm
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8. 

 

Gambar disamping ini menunjukan nama alat 
musik… 
A. Terompet  
B. Klarinet  
C. Saksofon  
D. Flute 
E. Harpa  

 

9. 

https://youtu.be/FhzukOm5lxc 
 

 
“Aulos “ alat musik tiup ini dikenal sejak zaman? 

A. Abad Pertengahan  
B. Renaissance  
C. Barok  
D. Klasik  
E. Modern  

 

10. Berikut ini adalah komponis Musik Zaman modern kecuali..... 
A. Bela Bartok  
B. Igor fedorovinsky  
C. Franz Schubert  
D. Joseph  Haydn  
E. Arnold Schoenberg  

 
Untuk  Evaluasi secara Online bisa jalian coba di link berikut ini : http://bit.do/fJwog 
 
 

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI 
 

Latihan Soal 1 
 

1 2 3 4 5 
E E A D C 

 
 

Latihan Soal 2 
 

1 2 3 4 5 
C B C A A 

 
Evaluasi  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E C E C E D A C B D 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/FhzukOm5lxc
http://bit.do/fJwog
file:///D:/@%20MODUL%20RELAKSASI%20REVISI/modulkuu/Musik%20Modul/mittelalter%20musik%20%20medieval%20music.mp4
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https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://www.rankuzz.com/id/musik/alat-musik-paling-terkenal-dari-renaissance-16644.html
https://www.rankuzz.com/id/musik/alat-musik-paling-terkenal-dari-renaissance-16644.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Du_Fay
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://www.academia.edu/41311601/SENI_MUSIK_BARAT_ZAMAN_RENAISSANCE
https://indoprogress.com/2019/07/membaca-kembali-perkembangan-musik-kontemporer-abad-ke-20-sampai-abad-ke-21/
https://indoprogress.com/2019/07/membaca-kembali-perkembangan-musik-kontemporer-abad-ke-20-sampai-abad-ke-21/
https://drive.google.com/file/d/1WP7xJCgDvT_9vnzMKjTj_r0sbxSL2qt5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WP7xJCgDvT_9vnzMKjTj_r0sbxSL2qt5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1V0dJeRx-U9jnve0hholiUK4aZ_Cd-MTx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1V0dJeRx-U9jnve0hholiUK4aZ_Cd-MTx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UGlt_ijk44OoXSYQwblLTw9uhPIbvMIa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UGlt_ijk44OoXSYQwblLTw9uhPIbvMIa/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1idUILIR5CzWARCLHak0YbJJU7C5KluBh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WVzTO7If_QwRAaIEMAvUN_X9Hny-Ps8x/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WVzTO7If_QwRAaIEMAvUN_X9Hny-Ps8x/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XW5cYgd-t4enSiqos5OFv_CvoUxCpWeP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XW5cYgd-t4enSiqos5OFv_CvoUxCpWeP/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1ennGjiwpdtlQsFSAWrQHWS9ql6CLUPLG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ennGjiwpdtlQsFSAWrQHWS9ql6CLUPLG/view?usp=drivesdk
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10. karya  Mossolov-Eisengieberei 1926 

https://drive.google.com/file/d/1ktV-K5yV3U-
MesqOB23QfDvPjM4XvCDz/view?usp=drivesdk 

11. Judul lagu “Yesterday” pencipta The Beatles 
https://drive.google.com/file/d/18Bnmbma_Lp6-
BHx5SQ13bPPD4vYTG4Q9/view?usp=drivesdk 
 
 

YouTube  
1. Karya Debussy : La Mer, L 109 - Jeux De Vagues 

Oleh Pierre Boulez : New Philharmonic Orchestra 
https://youtu.be/0bjB-IWEYI0 

2. Beethoven-Fur Elise (Piano Version) 
https://youtu.be/_mVW8tgGY_w 

3. karya Franz Schubert berjudul : Serenade 
https://youtu.be/0bjB-IWEYI0 

4. Clair de Line" by Debussy 
Dimainkan oleh Eugene Ormandy, The Philadelphia Orchestra 
https://youtu.be/41JaFnzacAo 

5. Chopin "Noctume in -E major, op.9 No 2 
https://youtu.be/9E6b3swbnWg 

6. karya John Cage  berjudul  “Living  Room”\ 
https://youtu.be/tKrwCkHQRco 

7. Aulos “ alat musik tiup 
8. https://youtu.be/FhzukOm5lxc 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ktV-K5yV3U-MesqOB23QfDvPjM4XvCDz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ktV-K5yV3U-MesqOB23QfDvPjM4XvCDz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18Bnmbma_Lp6-BHx5SQ13bPPD4vYTG4Q9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18Bnmbma_Lp6-BHx5SQ13bPPD4vYTG4Q9/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/0bjB-IWEYI0
https://youtu.be/_mVW8tgGY_w
https://youtu.be/0bjB-IWEYI0
https://youtu.be/41JaFnzacAo
https://youtu.be/9E6b3swbnWg
https://youtu.be/tKrwCkHQRco
https://youtu.be/FhzukOm5lxc
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GLOSARIUM 
A 
akustik mengenai atau berhubungan dengan organ pendengar, suara,  
audio /au·dio / 1 a bersifat dapat didengar 
D 
duet/du·et/ /duét/ n gubahan musik untuk dua suara (orang) atau untuk dua alat musik; 
nyanyian yang dilagukan berdua atau musik yang dimainkan oleh dua orang; 
E 
ekstrinsik adalah unsur komunikasi seni pertunjukan yang berkaitan dengan konteks 
seni. 
elektrik/elek·trik/ /éléktrik/ n listrikgenre  
H 
harmoni/har·mo·ni/ n pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; 
keserasian: harus ada -- antara irama dan gerak; 
I 
intelektual/in·te·lek·tu·al/ /inteléktual/ 1 a cerdas, berakal, dan berpikiran jernih 
berdasarkan ilmu pengetahuan; 2 n (yang) mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan; 3 
n totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan 
pemahaman 
instrinsik adalah suatu unsur komunikasi seni pertunjukan yang menyampaikan seni itu 
sendiri.  
K 
klasik /kla·sik / 1 a mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolok ukur 
kesempurnaan yang abadi; tertinggi; 2 n karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng 
dan sering dijadikan tolok ukur atau karya susastra zaman kuno yang bernilai kekal 
konduktor/kon·duk·tor/ Mus pemimpin pergelaran musik dengan isyarat tangan dan 
tubuh untuk menyatukan ungkapan suatu karya musik; dirigen 
kuartet/ku·ar·tet/ /kuartét/ n 1 kelompok, kumpulan, dan sebagainya yang terdiri atas 
empat; 2 komposisi musik yang terdiri atas empat instrument 
kuintet/ku·in·tet/ /kuintét/ n 1 komposisi musik yang terdiri atas lima instrumen atau 
lima suara; 2 kelompok atau regu (tentang olahraga, musik, dan sebagainya) yang terdiri 
atas lima orang; 3 Sas puisi (sajak) yang setiap baitnya terdiri atas lima larik 
M 
melodi/me·lo·di/ /mélodi/ n Mus susunan rangkaian tiga nada atau lebih dalam musik 
yang terdengar berurutan secara logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan: 
terdengar suara -- gitar mengiringi sebuah lagu kenangan 
musikus/mu·si·kus/ n orang yang mencipta, memimpin, atau menampilkan musik; 
pencipta atau pemain musik 
O 
orkestra/or·kes·tra/ /orkéstra/ n orkes 
R 
ritme /rit·me /n irama 
S 
simfoni/sim·fo·ni/ n musik yang ditulis untuk orkes lengkap (biasanya terdiri atas empat 
bagian) 
simbolis/sim·bo·lis/ a sebagai lambang; menjadi lambang; mengenai lambang: lukisan 
T 
trio n 1 gubahan lagu (musik) untuk tiga suara atau tiga alat musik; 2 tiga serangkai 
pemain (penyanyi dan sebagainya); 3 sekawan (serangkai) yang terdiri atas tiga orang: 
V 
visual/vi·su·al/ a dapat dilihat dengan indra penglihat (mata); berdasarkan penglihatan: 
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PENDAHULUAN 

A. Identitas Modul 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya   

Kelas   : XI 

Alokasi Waktu  : 3 X (2 Jam Pelajaran) 

Judul Modul  : Pertunjukan Musik Barat 

 

B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar dan IPK 

3.3 Menganalisis Hasil Pertunjukan Musik Barat 
3.3.1. Mengidentifikasi alat musik dan unsur-unsur musik pada pertunjukan 

instrument orchestra secara langsung atau melalui media audio visual 
3.3.2. Mendeskripsikan hasil analisis pertunjukan orchestra 
3.3.3. Mengidentifikasi alat musik, dan unsur-unsurmusik pada pertunjukan 

solo secara langsung atau melalui media audio visual 
3.3.4. Mendeskripsikan hasil analisis pertunjukan solo 
3.3.5. Mengidentifikasi alat musik dan unsur-unsur musik pada pertunjukan 

brass band secara langsung atau melalui media audio 

4.3 Membuat tulisan tentang musik barat 

4.3.1. Membuat tulisan hasil analisis pertunjukan instrument brass band 
4.3.2. Mempresentasikan tulisan hasil analisis pertunjukan instrument brass 

band  

C. Deskripsi 

Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian seni oleh bunyi yang berkualitas untuk 
dapat didengar dan dinikmati oleh penonton. Bentuknya berupa struktur seni suara yang 
biasanya berwujud melodi, ritme, harmoni. Serta lirik lagu berupa pesan yang terdengar 
dari ungkapan. Unsur struktur lagu yang merupakan seni suara akan berpengaruh 
terhadap rasa musikal, sedangkan unsur isinya yang berwujud pesan akan berpengaruh 
terhadap pikiran intelektual pendengarnya. Unsur struktur musikal bersifat universal, 
sedangkan unsur pesan lirik harus mengacu dan bersumber pada norma, etika, dan moral 
yang bersifat lokal. Sebagai bentuk penyampaian maksud aspek komunikasi dalam seni 
pertunjukan amat sangat penting, tujuan, makna atau pesan dari pertunjukan tersebut. 

Seni pertunjukan merupakan media yang di dalamnya terdapat unsur instrinsik dan 
ekstrinsik yang mampu berkomunikasi dengan penonton. Unsur instrinsik adalah suatu 
unsur komunikasi seni pertunjukan yang menyampaikan seni itu sendiri. Dalam kaitan ini, 
komunikasi seni pertunjukan akan menyampaikan pengalaman estetis, menyampaikan 
pesan keindahan dari suatu pertunjukan seni musik dan gabungan unsur-unsur panggung 
yang lain. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur komunikasi seni pertunjukan yang 
berkaitan dengan konteks seni. 

Pertunjukan musik dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan sehingga seseorang 
akan hanyut oleh alunan suara musik. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang 
tepat dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik sehingga dapat menimbulkan 
kepuasan batin yang luar biasa, perasaan senang, dan gembira. 
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D. Prasyarat 

Sebelum mempelajari materi ini diharapkan peserta didik telah menguasai konsep 
musik barat. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 
1. Modul ini sesuai dengan KD 3.3 KD 4.3 pada Keputusan Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor No. 018/H/KR/2020 

2. Bacalah uraian materi dan sumber belajar lainnya yang sesuai dengan topik. 
3. Kerjakan tugas dan latihan yang ada dalam modul. 
4. Lakukan penilaian diri. 
5. Kerjakan soal yang terdapat pada modul untuk pendalaman materi. 

F. Materi Pembelajaran 

Modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian 
materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. 

Pertama  : Penerapan konsep 

Kedua  : Pemahaman konsep 

Ketiga   : Karya tulis 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

BENTUK –BENTUK PERTUNJUKAN MUSIK BARAT 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran1 ini kalian diharapkan memiliki kemampuan: 

1. Mengidentifikasi alat musik dan unsur-unsur musik pada pertunjukan instrument 
orchestra secara langsung atau melalui media audio visual 

2. Mendeskripsikan hasil analisis pertunjukan orchestra 
3. Mengidentifikasi alat musik, dan unsur-unsurmusik pada pertunjukan solo secara 

langsung atau melalui media audio visual 
4. Mendeskripsikan hasil analisis pertunjukan solo 

 

 
 

B. Uraian Materi 

A. Bentuk-bentuk Pertunjukan Musik Barat 

1. Pertunjukan musik tunggal, yaitu bentuk pertunjukan musik yang hanya 
menampilkan seorang musikus dalam bernyanyi ataupun dalam memainkan 
alat musik tertentu. Sebagai contoh, apabila kalian mempertunjukan seni vocal 
seorang diri, mempertunjukan permainan gitar seorang diri, mempertunjukan 
piano seorang diri, mempertunjukan seni musi organ, biola, saksopon, drum, 
dan lain sebagainya secara mempertunjukan seni musik tersebut seorang diri.  

Berikut ini adalah contoh memainkan alat musik tunggal 

 
Gambar 1 : Memainkan musik 
tunggal gitar 
Sumber : 
https://www.huffpost.com/ 

 
Gambar 2 : Memainkan musik tunggal biola 
Sumber : 
https://www.pinterest.com/pin/52804712504
1233704/ 
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2. Pertunjukan kelompok musik terbatas 

 

Gambar 3 : Tiga orang sedang memainkan 
musik  

Sumber : http://www.bryanreesman.com/ 

Kalian tau apa yang dimaksudkan 
dengan pertunjukan musik terbatas? Nah 
pertunjukan musik terbatas adalah 
pertunjukan seni musik dari sekelompok 
pemusik, baik itu musik vocal  dalam 
bentuk duet , trio, kuartet, kuintet atau 
paduan suara (koor), atau pertunjukan 
musik dari sekelompok pemusik yang 
mempertunjukan permainan alat musik 
sampai dengan bentuk kelompok 
ansambel terbatas, sifat dari pertunjukan 
musik seperti ini tidak jauh berbeda dari 
pertunjukan musik sebelumnya, yakni 
terkesan formal dan penonton harus 
benar-benar disiplin 

Berikut contoh pertunjukan sekelompok pemain alat musik Kwartet 

 

 

 

Gambar 4 : Seorang konduktor sedang 
memandu pemusik oschestra 

Sumber : 
https://finearts.uky.edu/music/ensembles/uk-
symphony-orchestra 

3. Pertunjukan Musik 
OrchestraBerikutnya kita 
mengenal bentuk pertunjukan 
Orkestra, kalian tahu apa itu 
orkestra? Nah.. pertunjukan 
musik Orchestra pada dasarnya 
dapat didefinisikan sebagai 
sekelompok musisi yang 
memainkan alat musik klasik 
bersama-sama. Sebuah orkestra 
bahkan bisa memiliki lebih dari 
seratus pemusik, bisa kalian 
bayangkan, banyak sekali 
bukan?. Orkestra besar dikenal 
sebagai orkestra simfoni atau 
orkestra philharmonic, 
sedangkan orkestra kecil dengan 
tiga puluh sampai empat puluh 
pemain musik dikenal sebagai 

 

Tine Thing Helseth - A. Marcello: Concerto in C Minor - 1: Andante e spiccato 

https://youtu.be/RItgSHRgyks 
 

Most beautiful soundtrack sung by Angelic soprano in Angelic Language 

https://youtu.be/wRbiO958ai8 

 

Beethoven String Quartet Op. 132 in A Minor - Ariel Quartet (full) 

https://youtu.be/FUob2dcQTWA  

 

Yamko Rambe Yamko, arr Agustinus Bamban Jusana 

https://youtu.be/vNfvnmLwNhQ 

https://youtu.be/RItgSHRgyks
https://youtu.be/wRbiO958ai8
https://youtu.be/FUob2dcQTWA
https://youtu.be/vNfvnmLwNhQ
https://youtu.be/RItgSHRgyks
https://youtu.be/wRbiO958ai8
https://youtu.be/FUob2dcQTWA
https://youtu.be/vNfvnmLwNhQ
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orkestra kamar. Kalian juga 
harus tahu bahwa Orkestra itu 
umumnya dipimpin oleh seorang 
konduktor yang mengarahkan 
pertunjukan dengan gerakan-
gerakan tangannya 

Nah disini kalian lihat contoh pertunjukan musik orchestra 

 

a. Petunjukan Musik Elektrik   

 

Gambar 5 : Peralatan elektrik yang digunakan dalam bermain musik. 
Sumber : https://www.pngegg.com/id/png-dbrec/download 

 

Pertunjukan musik elektrik, kalian lihat ada kata elektik disini, kira-kira bagaimana 
bentuk pertunjukan musik menurut kalian.. ya betul.. pertunjukan musik elektrik adalah 
suatu penyajian pertunjukan musik dengan menggunakan perlengkapan atau alat -alat 
musik elektrik yang berkekuatan tinggi. Pertunjukan musik elektrik berkekuatan tinggi ini 
sangat berbeda dari penyajian musik sebelumnya yang hanya ditampilkan di dalam ruang 
tertutup, pertunjukan jenis musik ini biasanya dilakukan di ruang terbuka dengan jumlah 
penonton yang bisa mencapai ribuan orang. Penyajian dan kelompok-kelompok band 
ternama pada umumnya menggunakan bentuk pertunjukan musik seperti ini. Sifat dari 
pertunjukan musik ini tidak formal dan penonton boleh saja berteriak-teriak atau ikut 

menyanyi bersama penyanyi yang sedang tampil di atas pentas. Nah kita lihat contoh 
pertunjukan musik Elektrik: 

4. Pertunjukan musik barat dalam memiliki beberapa tujuan: 

1. Media Religius 

 

HALO-HALO BANDUNG. Cipt. Ismail M. / Arr: Addie MS 

https://youtu.be/vBFPCfW8MuQ 

 

BOHEMIAN RHAPSODY MOVIE 2018 [ LIVE AID COMPLETE SONGS 

https://youtu.be/8z6wJHPhJUM 

https://youtu.be/vBFPCfW8MuQ
https://youtu.be/8z6wJHPhJUM
https://youtu.be/vBFPCfW8MuQ
https://youtu.be/8z6wJHPhJUM
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Gambar 6 : Pertunjukan musik sebagai media religious 

Sumber : https: https://www.youtube.com/watch?v=3frfPcnZ2XQ 

Pertunjukan musik barat media Religius adalah, musik yang diciptakan dan 
dipertunjukan pada acara-acara khusus agar mampu meningkatkan keyakinan 
mereka dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan.  

2. Media Simbolis 
Pertunjukan musik barat Tujuan simbolis adalah pertunjukan seni musik  yang 
dalam sajian atau pertunjukannya bertujuan untuk menanamkan penghormatan 
pada simbol -simbol kebanggaan terhadap sesuatu yang besar, seperti bangsa dan 
negara.  
Sebagai contoh pertunjukan seni musik yang membawakan lagu-lagu kebangsaan, 
lagu-lagu perjuangan, lagu organisasi/perkumpulan tertentu, lagu-lagu pujian 
untuk pahlawan, dan sejenisnya. 

3. Pendidikan karakter 

 
Gambar 7 : Musik sebagai sarana pendidikan karakter 

Sumber : http://doremifoundation.blogspot.com/ 

Dengan pertunjukan seni musik, nilai-nilai moral dan etika ditanamkan kepada 
penikmat seni. Pendidikan karakter seperti perilaku sopan, halus, hormat kepada 
orang tua, cinta keindahan, menyayangi tanaman dan binatang, patuh kepada guru, 
norma-norma kehidupan bermasyarakat, bahkan ditanamkan melalui pertunjukan 
musik. 

4. Media Kreatif 

Pertunjukan seni Musik juga disajikan dengan tujuan untuk unjuk dan uji 
kreativitas. Pertunjukan musik ini sekaligus untuk uji kreativitas, apakah karya 
pertunjukan seni musik yang ditampilkan mendapat sambutan atau tidak.  
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5. Rekreatif 

Tujuan rekreatif adalah tujuan untuk mencari dan memberikan hiburan. Salah satu 
tujuan pertunjukan seni musik adalah tujuan rekreatif, yaitu untuk tujuan hiburan. 
Karya pertunjukan seni musik yang penyajiannya semata untuk hiburan. 

6. Tujuan komersial 

Pertunjukan seni musik ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, 
baik bagi penciptanya, penyanyinya, maupun penyelenggaranya. Untuk tujuan 
komersial ini, pertunjukan seni musik dapat disajikan dan dipertunjukkan di atas 
panggung indoor atau outdoor, bisa pula dengan penyajian melalui rekaman audio, 
video, atau audio visual.  

 

 
Gambar 8 : Pertujukan musik sebagai sarana komersial 

Sumber : https://www.blackpoolsignsandgraphics.co.uk/ 

C. Rangkuman 

Pesan-pesan dan makna atas seni pertunjukan seni musik yang dipergelarkan akan efektif 
dapat berkomunikasi dengan penonton apabila disampaikan dengan cara berkomunikasi 
yang baik. Karena pertunjukan seni musik merupakan media yang di dalamnya terdapat 
unsur instrinsik dan ekstrinsik yang mampu berkomunikasi dengan penonton. Unsur 
instrinsik adalah suatu unsur komunikasi seni pertunjukan yang menyampaikan seni itu 
sendiri. Dalam kaitan ini, komunikasi seni pertunjukan akan menyampaikan pengalaman 
estetis, menyampaikan pesan keindahan dari suatu pertunjukan seni. 

Seni pertunjukan akan menyampaikan sesuatu yang diangkat oleh seni pertunjukan, baik 
dalam ranah psikologis, politik, budaya, kehidupan sosial, dan lain-lain melalui elemen-
elemen simbolis yang ada dalam seni pertunjukan. Pertunjukan musik dapat 
menimbulkan suasana yang menyenangkan sehingga seseorang akan hanyut oleh alunan 
suara musik. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang tepat dapat menimbulkan 
daya tarik terhadap musik sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa, 
perasaan senang, dan gembira dan sesuai dengan tujuan dari pertunjukan seni musik 
tersebut diselenggarakan. 

D. Penugasan Mandiri (optional) 

Amatilah gambar-gambar, atau audio visual secara langsung atau melalui media audio 
visual pertunjukan instrument musik solo dan pertunjukan musik orchestra yang ada 
diatas. 
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Setelah anda saksikan, berdasarkan gambar-gambar atau audio visual yang anda saksikan, 
cobalah identifikasikan serta deskripsikan hasil analisis anda terhadap pertunjukan musik 
solo dan pertunjukan musik orchestra yang anda simak! 

E. Latihan Soal 

Kerjakan latihan soal berikut ini dengan seksama. 

1. Sebutkan ciri karakteristik Pertunjukan musik elektrik! 
Alternatif Jawaban: Yaitu pertunjukan musik dengan peralatan berkekuatan tinggi 
yang berbeda dari penyajian musik sebelumnya yang ditampilkan di dalam ruang 
tertutup, pertunjukan jenis musik ini biasanya dilakukan di ruang terbuka dengan 
jumlah penonton yang bisa mencapai ribuan orang. 

2. Jelaskan ciri karakteristik Pertunjukan musik solo! 
Alternatif Jawaban: yaitu bentuk pertunjukan musik yang hanya menampilkan 
seorang musikus dalam bernyanyi ataupun dalam memainkan alat musik tertentu. 
contohnya, pertunjukan seni vocal seorang diri, mempertunjukan permainan 
trompet seorang diri, mempertunjukan piano seorang diri,  

3. Menurut kalian bentuk pertunjukan musik yang yang berfungsi sebagai media 
komersial ! 
Alternatif jawaban : Pertunjukan seni musik yang bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan finansial, baik bagi penciptanya, penyanyinya, maupun 
penyelenggaranya.  

4. Pertunjukan musik barat dalam memiliki beberapa tujuan, Menurut kalian bentuk 
pertunjukan musik apa yang cocok dipergelarkan disekolah kalian ? Berikan 
alasannya ! 
Alternatif jawaban: Bentuk pertunjukan seni musik bertujuan karakter, karena 
dalam pertunjukan musik karakter ini kita menanamkan nilai-nilai moral dan 
etika kepada penikmat seni. Pendidikan karakter seperti perilaku sopan, halus, 
hormat kepada orang tua, cinta keindahan, menyayangi tanaman dan binatang, 
patuh kepada guru, norma-norma kehidupan bermasyarakat. 

5. Dari hasil mengamati  visual atau audio visual anda, coba jelaskan ciri-ciri dari 
musik pertunjukan orchestra menurut pengamatanmu ! 
Alternatif Jawaban : Pertunjukan musik orkestra ini, memiliki sifat formal dan 
disiplin tinggi, melibatkan banyak pemusik, dan biasa dihadiri oleh jumlah 
penonton yang jauh lebih besar daridapa pertunjukan musik lainnya, 
menampilkan musikus andal dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai 100-an 
pemusik. Pertunjukan musik membutuhkan gedung pertunjukan yang khusus. 

F. Penilaian Diri 
 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan Anda 

1. 

Saya mampu mengidentifikasi alat-alat 

musik pada pertunjukan orkestra secara 

langsung atau melalui media audiovisual 
   

2. 
Saya mampu mendeskripsikan hasil 

analisis pertunjukan orchestra    

3. Saya mampu mengidentifikasi alat musik, 

dan unsur-unsur musik pada pertunjukan 
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solo secara langsung atau melalui media 

audio visual 

4. 
Saya mampu mendeskripsikan hasil 

analisis dari pertunjukan musik solo    
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

-JENIS PERTUNJUKAN MUSIK BARAT 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan memiliki kemampuan: 

1. Mengidentifikasi alat musik dan unsur-unsur musik pada pertunjukan instrument 
orchestra secara langsung atau melalui media audio visual 

2. Mendeskripsikan hasil analisis pertunjukan orchestra 
3. Mengidentifikasi alat musik dan unsur-unsur musik pada pertunjukan brass band 

secara langsung atau melalui media audio 

B. Uraian Materi 

 

Pertunjukan Musik Barat 

Ditinjau dari ragam jenis alat musik yang dimainkan dalam pertunjukan musik barat, ada 
beberapa kelompok pertunjukan musik yaitu, pertunjukan musik solo, bentuk 
pertunjukan kelompok, dan ansambel campuran.  

Ansambel berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti rombongan musik (kelompok 
musik). Secara garis besar ansambel dapat diartikan sebagai bermain musik secara 
bersama-sama dengan menggunakan alat musik tertentu.  

Berdasarkan penyajiannya ansambel musik dibagi menjadi dua yaitu ansambel musik 
sejenis dan amsambel musik campuran. 

Kata ansambel berasal dari bahasa Perancis ansambel memiliki arti rombongan musik. 
Sedangkan untuk pengertian ansambel menurut kamus musik adalah kelompok. Kegiatan 
musik dengan jenis kegiatan. Disimpulkan bahwa pengertian musik ansambel adalah 
bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu 
dan juga memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. 

Jenis pengelompokan musik ansambel di dalam pengelompokan musik ansambel 
dibedakan menjadi tiga macam. Adapun pengelompokan musik ansambel ini 
dikelompokkan dengan berdasarkan penyajian musiknya, berdasarkan peranan serta 
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fungsi alat-alat musik serta juga dengan berdasarkan golongan alat musiknya. Dibawah ini 
merupakan penjelasannya 

a) Musik Ansambel Sejenis 

Ansambel musik sejenis merupakan ansambel yang menggunakan alat musik sejenis, Alat 
musik yang digunakan dapat berupa alat-alat musik ritmis atau melodis misalnya gitar, 
trumpet, rekorder, pianika, atau alat-alat musik ritmis seperti drum, tamborin dan 
sebagainya. 

 
 
Gambar 9 : Pementasan musik ansemble sejenis dangan alat gitar 
Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/ansambel/ 

1) Ansambel Perkusi 

Ansambel perkusi dimainkan dengan alat-alat musik perkusi. Di Indonesia cukup banyak 
ansambel perkusi, misalnya rampak gendang, rebana, drumband, marching band, 
gandang, dan lain-lain. Yuk kita lihat contoh video ansambel perkusi. 

 

 
Gambar 10 : Penampilan permainan musik ansamble perkusi 
Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Percussion_ensemble 

 

Royal Marines Corps of Drums & Top Secret Drum Corps | MFM 2017 

https://youtu.be/_pe6r06EIz0 

https://youtu.be/_pe6r06EIz0
https://youtu.be/_pe6r06EIz0
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2) Ansambel tiup (Brass Band) 

adalah ansambel yang seluruh instrumen musiknya terdiri atas alat-alat musik tiup. 
Termasuk alat musik tiup adalah recorder, flute, trompet, saksofon, trombon, klarinet, 
oboe, french horn. 

Trompet, Trompet dapat dimainkan oleh semua orang. Syaratnya memiliki napas 
yang panjang dan kuat.  

French Horn, merupakan keluarga alat musik tiup logam. Biasanya dimainkan 
dalam ansambel atau orkestra musik klasik. Juga sering dimainkan sebagai seksi tiup 
dalam marching band. 

Klarinet, adalah instrumen musik dari keluarga alat musik tiup. Namanya diambil 
dari clarino (Italia) yang berati trompet dan akhiran -et yang berarti kecil. Disini kalian 
bisa melihat contoh dari pertunjukan musik brass band atau ansambel tiup. 

 
 
Gambar 10 : Penampilan musik ansamble tiup 
Sumber : https://pxhere.com/id/photo/1015134 
 

3) Ansambel Gesek 

Ansambel gesek merupakan ansambel dengan kelompok alat musik gesek, seperti violin, 
biola, cello, contra bass. 

Cello, Cello adalah sebutan singkat dari violoncello, merupakan sebuah alat musik 
gesek dan anggota dari keluarga biola. Orang yang memainkan cello disebut cellis. Cello 
memberikan suara yang megah karena nadanya yang rendah. Ukuran cello lebih besar 
daripada biola atau viola, namun lebih kecil daripada bass. cello dimainkan dalam posisi 
berdiri di antara kedua kaki pemain yang duduk, dan ditegakkan pada sepotong metal 
yang disebut endpin. 

4) Kuartet Gesek 

 

Black Dyke Band - Brass-Gala 2018 (Full Concert) 

https://youtu.be/w1sB_Pj_Q7Q 

https://youtu.be/w1sB_Pj_Q7Q
https://youtu.be/w1sB_Pj_Q7Q
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Dalam ansambel gesek, terdapat kelompok yang populer, yaitu kuartet gesek. Kuartet 
gesek merujuk pada sebuah kelompok yang terdiri atas 2 (dua) biola, 1 (satu) viola dan 1 

(satu) cello. Disini kalian bisa melihat contoh dari pertunjukan musik kwartet 
gesek. 

 
Gambar 11 : Tampilan musik ansamble gesek 
Sumber : http://veman96.blogspot.com/2015/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Beethoven String Quartet Op.59 No.1 "Razumovsky" 

https://youtu.be/oXLKu-HglnM 

https://youtu.be/oXLKu-HglnM
https://youtu.be/oXLKu-HglnM
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5) Ansambel Petik (Gitar) 

Ansambel petik (gitar) tentu yang dimainkan adalah gitar semua. Sebagaimana namanya, 

ansambel gitar menggunakan instrumen utama gitar. Disini kalian bisa melihat contoh 
dari pertunjukan musik ansambel petik. 

 

 
 

Gambar 12 : Tampilan musik ansamble gitar 
Sumber : https://www.jurnalasia.com/wp-content/uploads/2018/03/FOTO-HL-2.jpg 

b) Musik ansambel campuran. 

Musik ansambel campuran ini merupakan bentuk penyajian musik ansambel yang 
menggunakan beberapa jenis alat musik atau juga bermacam-macam jenis alat musik 
contohnya dari musik ansambel campuran ini ialah biola, cello, viola, contra bass, juga 
simbal. Pada ansambel campuran terdapat alat musik harmonis adalah alat musik yang 
berfungsi sebagai melodis dan juga sekaligus ritmis. Alat musik harmonis pada ansambel 
campuran  mampu menghasilkan nada dan juga dapat dimainkan sebagai pengiring dalam 
paduan nada atau yang lazim disebut akor. Alat musik harmonis, selain dapat dimainkan 
secara solo, karena sifatnya yang sekaligus dapat untuk mengiringi irama lagu, dapat pula 
dimainkan untuk mengiringi permainan alat musik yang lain dalam sebuah orchestra. 
Disini kalian bisa melihat contoh dari pertunjukan musik orchestra. 

A. Rangkuman 

Aspek komunikasi dalam seni pertunjukan amat sangat penting sebagai bentuk 
penyampaian maksud, tujuan, makna atau pesan ragam yang disampaikan melalui 
berbagai pertunjukan musik baik vocal maupun berbagai jenis alat musik yang 
dimainkan. Dalam keberagaman pertunjukan musik barat, ada beberapa kelompok 
pertunjukan musik yaitu, musik vocal, ansambel sejenis, ansambel campuran, dan 
orchestra, yang dari pertunjukan tersebut merupakan suatu penyajian seni oleh bunyi 
yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh penonton. Maka pertunjukan 
musik ditampilkan dalam paduan bentuk dan alat musik. Bentuknya berupa struktur seni 
suara yang biasanya berwujud melodi, ritme, dan harmoni. Sedangkan isinya berupa 
pesan yang terdengar dari ungkapan melodi lagu atau lirik lagu. Unsur struktur lagu yang 
merupakan seni suara akan berpengaruh terhadap rasa musikal, sedangkan unsur isinya 
yang berwujud pesan akan berpengaruh terhadap pikiran intelektual pendengarnya. 

 

Inilah Ansambel Gitar - Mission Impossible (Main Theme) 

https://youtu.be/aVGmeO4XmPs 

 

Beethoven Symphony No. 9 - Mvt. 4 - Barenboim/West-Eastern Divan Orchestra 

https://youtu.be/ChygZLpJDNE 

https://youtu.be/aVGmeO4XmPs
https://youtu.be/ChygZLpJDNE
https://youtu.be/aVGmeO4XmPs
https://youtu.be/ChygZLpJDNE
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Unsur struktur musikal bersifat universal, sedangkan unsur pesan lirik harus mengacu 
dan bersumber pada norma, etika, dan moral yang bersifat lokal. Oleh karena itu, sajian 
dalam pertunjukan seni musik harus mempertimbangkan kedua hal itu dengan bijak. 

D. Latihan Soal 

Kerjakan latihan soal berikut ini dengan seksama. 

1. Sebutkan ciri karakteristik Pertunjukan ansambel petik,! 
Alternatif Jawaban: pada pertunjukan ansambel petik rata-rata sebagian besar 
instrument yang dimainkan adalah intrumen petik, biasanya instrument utama 
yang digunakan instrumen adalah gitar. 

2. Jelaskan ciri karakteristik pertunjukan musik ansambel campuran! 
Alternatif jawaban: Musik ansambel campuran yaitu bentuk penyajian musik 
ansambel yang menggunakan beberapa jenis alat musik contohnya, cello, viola, 
contra bass, juga simbal. 

3. Jelaskan ciri-ciri karakteristik pertunjukan brass band! 
Alternative jawaban: adalah ansambel yang seluruh instrumen musiknya terdiri 
golongan alat-alat musik tiup. 

4. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai instrument ritmis! 
Alternatif Jawaban: yaitu instrumen musik yang hanya dapat menghasilkan bunyi 
atau suara yang dalam pertunjukan musik berfungsi sebagai pengatur irama lagu 

5. Dari hasil mengamati  visual atau audio visual anda, coba jelaskan ciri-ciri dari 
musik pertunjukan orkestra menurut pengamatanmu ! 
Alternatif Jawaban : bentuk pertunjukan Orkestra  terdiri dari sekelompok musisi 
yang memainkan alat musik klasik bersama-sama. Bentuk penyajian musiknya 
yang menggunakan berbagai jenis alat musik atau contohnya dari musik ansambel 
campuran 

E. Penilaian Diri 
 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan Anda 

1. 

Saya mampu mengidentifikasi alat musik 
dan unsur-unsur musik pada pertunjukan 
instrument orchestra secara langsung atau 
melalui media audio visual 

 

   

2. 
Saya mampu mendeskripsikan hasil 
analisis pertunjukan orchestra 

 
   

3. 

Saya mampu mengidentifikasi alat musik 
dan unsur-unsur musik pada pertunjukan 
brass band secara langsung atau melalui 
media audio 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 

ANALISIS PERTUNJUKAN MUSIK BARAT 

1. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini kalian diharapkan memiliki kemampuan: 

1. Membuat tulisan hasil analisis pertunjukan instrument brass band berdasarkan 
pengamatan 

2. Membuat tulisan hasil analisis pertunjukan instrument brass band berdasarkan 
pengamatan 

3. Mempresentasikan tulisan hasil analisis pertunjukan instrument brass band  

2. Tugas 

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran I dan II, maka kalian diharapkan dapat 
menulis dan menyajikan hasil analisis pertunjukan musik barat. 

Kerjakan praktek mandiri dengan seksama, dan penuh tanggung jawab. 

 

PANDUAN PRAKTEK MANDIRI 

Mata Pelajaran   : Seni Budaya (Musik) 

Kelas    : XI 

Kompetensi Dasar   : 3.3 Menganalisis Hasil Pertunjukan Musik Barat 

      4.3 Membuat tulisan tentang Pertunjukan Musik Barat 

1. Setelah mempelajari modul pertunjukan seni musik barat KD 3.3 carilah 
pertunjukan musik barat yang bisa diamati secara langsung maupun melalui you 
tube channel. 

2. Lakukanlah analisis terhadap seni pertunjukan musik barat Solo, Orkestra dan 
Brass Band tersebut dengan teliti dan isilah tabel data berikut ini, seperti contoh : 

 

3. Presentasikan hasil analisis pertunjukan musik barat yang telah kalian lakukan 
dan berikan penjelasan secara detail. 

4. Untuk pembelajaran luring, presentasikan di depan kelas. 

No 

Nama 
Pertunju

kan 
Musik 
(link) 

Group/musisi
/pemain 

Bentuk 
pertunjukan 

Bentuk 
penyajia

n 

Struktur 
pertunjuka

n 

Conto
h 

1. 

https://y
outu.be/
RItgSHRg
yks 

Tine Thing 
Helseth 

Solo 
Instrumen 

Symphoni Pertunjukan 
Indoor 

2.      

3.      
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5. Untuk pembelajaran jarak jauh buatlah video presentasi dan kumpulkan ke 
bapak/ibu guru melalui media yang sudah disepakati. 

6. Untuk daerah 3T persiapkan sebaik mungkin materi presentasi, dan presentasikan 
pada saat Bapak/Ibu guru datang berkunjung. 

 

 

No Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan informasi 

2. Kemampuan menyampaikan informasi 

3. Penggunaan media 

4. Penampilan  

 

 

EVALUASI 
 
1. Perhatikan gambar di bawah ini nama instrument yang tergolong idiophone pada 

gambar tersebut adalah… 

 

A. Cello 
B. Trombone  
C. Biola 
D. Trompet 
E. Gitar 

2. Bentuk pertunjukan musik barat yang pada dasarnya didefinisikan sebagai 
sekelompok musisi yang memainkan alat musik klasik bersama-sama bahkan bisa 
memiliki lebih dari seratus pemusik adalah pertunjukan musik… 

A. Pertunjukan musik orchestra 
B. Kesiapan, keterampilan dan motivasipertunjukan musik terbatas 
C. Pertunjukan musik tidak terbatas 
D. Pertunjukan musik elektrik 
E. Pertunjukan musik ansambel sejenis 

3. Pertunjukan Seni Musik yang hanya dihasilkan oleh suara alat musik saja disebut... 
A. Musik vokal 
B. Musik campuran 
C. Musik asli 
D. Musik tradisional  
E. Musik instrumen 
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4. Bentuk pertunjukan musik yang menyajikan sekelompok pemusik terbatas dengan 
aliran permainan musik yang mempertimbangkan harmonisasi, dengan tingkat 
disiplin yang tinggi adalah… 

A. Penyajian musik tunggal 
B. Penyajian musik duet 
C. Penyajian orchestra 
D. Penyajian kelompok musik terbatas 
E. Penyajian musik elektrik 

5. Perhatikan gambar-gambar instrument musik dibawah ini. Alat musik  yang 
termasuk kedalam golongan pertunjukan musik kelompok brass band adalah… 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
 

 
6. Untuk melihat musik fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai 

istilah-istilah bentuk lagu. Lagu yang berfungsi untuk mengobarkan semangat, atau 
lagu yang menggambarkan  kepahlawanan termasuk dalam kelompok... 

A. Lagu upacara 
B. Lagu hiburan 
C. Lagu pendidikan 
D. Lagu keagamaan 
E. Lagu perjuangan 

7. Pertunjukan musik ditinjau dari keragaman instrument, contoh gambar di bawah ini 
tergolong kelompok…. 

 

A. Ansambel sejenis 
B. Ansambel tiup 
C. Ansambel campuran 
D. Ansambel gesek 
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E. Ansambel perkusi  
8. Pertunjukan music yang hanya dimainkan oleh tiga orang pemain atau penyanyi saja 

disebut… 
A. Solo 
B. Duet 
C. Trio 
D. Kwartet 
E. Kwintet 

9. Suatu penyajian pertunjukan musik dengan menggunakan perlengkapan atau 
alat-alat musik elektrik yang berkekuatan tinggi disebut… 
A. Pertunjukan music tunggal 
B. Pertunjukan music terbatas 
C. Pertunjukan music orchestra 
D. Pertunjukan music elektrik 
E. Pertunjukan music Koor 
 
 

10. Contoh gambar diatas adalah salah satau contoh Ansambel musik sejenis… 

 
A. Ansambel petik 
B. Ansambel gesek 
C. Ansambel perkusi 
D. Ansambel tiup 

E. Ansambel campuran 
 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI 
 

Soal No Pembahasan Kunci 
Jawaban 

1 Trompet termasuk salah satu jenis alat musik 
tiup/ideophone. Cara membunyikan terompet tidak 
asal tiup kalau kita ingin mendapatkan harmonisasi 
yang indah. Ada teknik memainkan alat terompet 
dengan benar agar dapat menghasilkan tone yang 
indah. 

D.  

Terompet 

2 Orkestra pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai 
sekelompok musisi yang memainkan musik klasik 
bersama. Sebuah orkestra bahkan bisa memiliki 

A 

Pertunjukan 
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lebih dari seratus pemusik. Orkestra besar dikenal 
sebagai orkestra simfoni atau orkestra philharmonic 
sedangkan orkestra kecil dengan tiga puluh sampai 
empat puluh pemain dikenal sebagai orkestra kamar. 

musik 
orchestra 

 

3 Musik instrumen/instrumental adalah jenis musik 
yang tidak memiliki lirik di dalamnya. Jika musik lain 
disertai dengan lirik lagu, maka musik instrumental 
hanya alunan musik yang di dalamnya hanya ada 
melodi dengan iringan sebuah atau beberapa alat 
musik. Jadi secara sederhana dapat dikatakan 
pengertian musik instrumental adalah musik kosong 
tanpa ada lirik lagu sebagai isinya. 

E 

Musik 
instrumen 

4 Penyajian musik terbatas adalah penyajian 
kelompok musik seriosa dalam bentuk duet alat 
musik, bentuk-bentuk trio, kuartet, atau kuintet alat 
musik sampai dengan bentuk ensambel terbatas sifat 
penyajian musik seperti ini tidak jauh berbeda dari 
penyajian musik sebelumnya, yakni terkesan formal 
dan penonton harus benar-benar disiplin. 

D 

Penyajian 
kelompok 
musik terbatas 

5 Alat muzik bras atau Alat muzik tiup logam adalah 
satu keluarga alat musik dan menghasilkan bunyi 
getaran yang simpatetik mengeluarkan udara dalam 
resonator berbentuk tiub dalam simpateti dengan 
getaran bibir pemain. Instrumen ini juga dipanggil 
labrosones, secara literal bermaksud "Instrumen 
bibir-gegar" 

C 

Gambar C 

6 Lagu perjuangan adalah salah satu jenis lagu 
Indonesia yang juga dikenal sebagai lagu wajib, 
karena lagu-lagu perjuangan pernah diwajibkan 
pemerintah untuk diketahui oleh anak-anak sekolah 
di indonesia.lagu perjuangan  biasanya penuh 
semangat, kadang-kadang ditutup dengan akhir yang 
semarak.jenis lagu ini  biasanya mengagungkan 
kebesaran bangsa, dalam upaya mencapai 
kemerdekaan, kemakmuran, kesuksesab, serta 
kebenaran. lagu-lagu semacam ini bisa membakar 
semangat sehingga menimbulkan semangat juang. 

E. 

Lagu 
perjuangan 

7 Ansamble gesek adalah sebuah ansambel musik yang 
terdiri atas empat alat musik gesek —biasanya dua 
biola, sebuah viola dan cello. 

D. 

Ensamble 
gesek 

8 Penyajian musik dengan jumlah pemain terbatas 
yang terdiri dari dua orang (duet), tiga orang (trio), 
empat orang (kuartet), lima orang (kuintet). 

C. 

Trio 

9 Pertunjukan musik elektrik, yakni penyajian 
kelompok musik dengan menggunakan 
perlengkapan atau alat-alat musik elektrik 

D. 

Pertunjukan 
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berkekuatan tinggi. Pertunjukan musik elektrik 
berkekuatan tinggi ini sangat berbeda dari penyajian 
musik sebelumnya yang ditampilkan di dalam ruang 
tertutup, pertunjukan jenis musik ini biasanya 
dilakukan di ruang terbuka dengan jumlah penonton 
yang bisa mencapai ribuan orang. Penyajian dan 
kelompok- kelompok band ternama pada umumnya 
menggunakan bentuk pertunjukan musik seperti ini. 
Sifat dari pertunjukan musik ini tidak formal dan 
penonton boleh saja berteriak- teriak atau ikut 
menyanyi bersama penyanyi yang sedang tampil di 
atas pentas 

musik elektrik 

10 Instrumen perkusi pada dasarnya merupakan 
benda apapun yang dapat menghasilkan suara baik 
karena dipukul, dikocok, digosok, diadukan, atau 
dengan cara apapun yang dapat membuat getaran 
pada benda tersebut. Istilah instrumen perkusi 
biasanya digunakan sebagai pengiring dalam suatu 
permainan musik 

D. Ensamble 
perkusi 
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GLOSARIUM 

 

Blue note : Nada kromatis yang sering dimainkan dalam musik blues, yang 

bertujuan menambah kesan ekspresi musikal 

Country : Country (juga disebut country dan western) 

Frase : Kalimat musik yang dibentuk dari beberapa motif 

Genre   : Genre merupakan jenis, kelompok, berdasarkan ciri dan karakter 

Jazz  : Jazz adalah genre musik yang berasal dari komunitas Afrika-Amerika di  

                                New Orleand,  Amerika Serikat          

Motif  : Salah satu struktur kecil dari susunan kalimat musik, berbentuk pola 

irama atau melodi pendek namun memiliki arti 

Musik Klasik : Musik yang diproduksi atau berakar pada tradisi Budaya Barat 

Pop  : Awalnya digunakan untuk menyebut satu jenis genre musik yang dipercaya  

                                memiliki daya tarik populer  

Reggae :  Musik reggae mulai berkembang dari kawasan Jamaica, Afrika pada tahun  

                                 1960 – an 

Rock  : Musik rock merupakan musik yang berakar pada musikrock and roll,  

                                yang berkembang di Amerika akhir tahun 1940-an  

Sinkopasi : pola ketukan dimana ketukan berbunyi tidak pada ketukan kuat 

Swing  : entuk pola irama dalam musik jazz 
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PETA KONSEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre Musik 

Struktur 

Musik 

Analisis 

Musik Barat 

Bentuk 

Pertunjukan 

 

Hasil 

Analisis 

Musik Barat 
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I. PENDAHULUAN 
A. Identitas Modul 

                 Mata Pelajaran  : Seni Budaya (Musik) 
                     Kelas   : XI / 1 
                     Alokasi Waktu  : 2 x 3 pertemuan 
                     Judul Modul  : ANALISIS MUSIK BARAT 

 

B. Kompetensi  Dasar dan IPK 
 

3.2 Menganalisis Musik Barat 

3.2.1 Memahami genre-genre musik barat 

3.2.2 Mengidentifikasi bentuk pertunjukan musik barat 

3.2.3 Memahami struktur musik barat 

3.2.4 Menguraikan struktur musik barat 

3.2.5 Membuat analisis struktur musik barat 

 

4.2 Mempresentasikan Hasil Analisis Musik Barat 

4.2.1 Menyusun bahan dan data hasil analisis  musik barat 

4.2.2 Membuat materi presentasi hasil analisis musik barat 

4.2.4 Menyajikan presentasi hasil analisis musik barat 

 

C. Deskripsi 
Proses menganalisis musik barat tidak lepas dari pemahaman akan genre, 

bentuk pertunjukan, dan strukturnya. Genre merupakan jenis, kelompok, 

berdasarkan ciri dan karakter. Genre musik berpengaruh pada bentuk 

pertunjukan dan tujuan pertunjukan. Setiap genre musik memiliki struktur 

yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut berhubungan dengan 

perubahan dan perkembangan yang terjadi sepanjang perjalan sejarah 

musik barat yang juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat, 

perkembangan teknologi dan media massa. 

  

 

 



Modul Seni Budaya (Musik) Kelas XI KD.3.2 dan 4.2 
  

 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 6 

 

D. Petunjuk Pengunaan Modul 

            Sebelum mempelajari materi ini diharapkan peserta didik menguasai                                        

                             Konsep musik barat 

1. Modul ini sesuai dengan KD 3.2 KD 4.2 pada Keputusan Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor No. 

018/H/KR/2020 

2. Bacalah uraian materi  dan sumber belajar lainnya yang sesuai dengan 

topik 

3. Kerjakan tugas dan latihan yang ada dalam modul 

4. Lakukan penilaian diri 

5. Kerjakan soal yang terdapat pada modul untuk pendalaman materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul Seni Budaya (Musik) Kelas XI KD.3.2 dan 4.2 
  

 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 7 

 

II. PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan Pembelajaran 1 
 Menganalisis Musik Barat 

1. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi pembelajaran diharapkan peserta didik 

dapat : 

a) Memahami genre-genre musik barat 

b) Mengidentifikasi bentuk pertunjukan musik barat 

 

2. Uraian Materi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Genre Musik Barat 

Kata genre berasal dari bahasa perancis yang berarti jenis atau tipe. Genre 

musik adalah pengkategorian konvensional yang mengidentifikasi bagian-

bagian musik sebagai milik tradisi bersama atau serangkaian konvensi. 

Istilah ini sekarang banyak digunakan untuk menggambarkan perbedaan 

gaya musik dan bentuk musik. Ada banyak genre dalam tradisi musik barat,  

saat ini kita akan mempelajari beberapa genre yang di kenal masyarakat 

secara umum. 

Klasik 

Musik klasik adalah musik yang diproduksi atau berakar pada tradisi 

budaya Barat, termasuk musik liturgi (agama) dan sekuler. Musik ini 

mencakup musik dalam rentang waktu yang luas dari kronologi sejarah 

perkembangan musik barat, mulai dari jaman Yunani kuno hingga 

KLASIK 
 

JAZZ 

 

ROCK 

COUNTRY 

POP 

REGGAE 

Apa genre musik 

favoritmu ?? 
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jaman modern abad ke-20. Karakteristik musik klasik mempunyai 

bentuk yang kompleks dan diperlukan keterampilan yang baik untuk 

memainkannya. Selain itu musik klasik selalu ditulis notasinya secara 

lengkap dan detail dengan tujuan dapat dimainkan kembali oleh orang 

banyak. Contoh musik klasik seperti yang terdapat pada link youtube 

dibawah ini : 

Canon in D Major, Johann Pachebell 

https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0 

Simfoni No. 5 Ludwig van Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA 
 

Jazz  

Jazz adalah genre musik yang berasal dari komunitas Afrika-Amerika di 

New Orleans, Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-

20, dengan blues dan ragtime sebagai akarnya.Musik Jazz merupakan 

gabungan dari tradisi musik klasik barat dan tradisi musik Afrika-

Amerika. Karakteristik umum musik jazz adalahirama swing, sinkopasi 

ketukan,  nadablue note,harmoni yang kompleksdan permainan 

improvisasi. Sub genre Jazz antara lain : blues, swing, fusion, bosanova 

dll,contoh musik jazz adalah sebagai berikut: 

Cheek to Cheek https://www.youtube.com/watch?v=HFGsRJM_4bs 

 

Rock 

Musik rock merupakan musik yang berakar pada music rock and roll, 

yang berkembang di Amerika akhir tahun 1940-an – awal tahun 1950-an, 

dan berkembang menjadi warna baru pada tahun 1960-an, terutama di 

Inggris dan Amerika. Perkembangan musik rock juga dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi sistem tata suara seperti pengeras suara 

(amplifier) untuk instrument, khususnya gitar elektrik. Karakteristik 

musik rock adalah pengunaan pengeras suara efek-efek distorsi terutama 

pada gitar, dan juga pola-pola pukulan drum yang menghentak-hentak 

dan bersemangat. Sub genre musik rock antara lain:  hard rock, punk 

rock, progressive rock, metal, heavy metal, dll. 

contohnya: 

Smoke on the Water, Deep Purple 

https://www.youtube.com/watch?v=eu5lv2Umn3M 

 

Pop 

Istilah musik pop sendiri awalnya digunakan untuk menyebut satu jenis 

genre musik yang dipercaya memiliki daya tarik populer. Sebuah aliran 

musik baru yang berusaha untuk dibedakan dari musik-musik yang sudah 

https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0
https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA
https://www.youtube.com/watch?v=HFGsRJM_4bs
https://www.youtube.com/watch?v=eu5lv2Umn3M
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ada sebelumnya. Seperti, musik klasik, musik jazz, musik blues, dan musik 

rakyat atau folk. 

Meskipun musik pop tidak lepas dari pengaruh musik lainnya, seperti 

klasik, jazz, dan rock, musik pop adalah satu “tubuh” yang berbeda. Musik 

pop memiliki karakter dan dapat berkembang dengan sendirinya.Musik 

Pop menjadi genre yang sangat digemari karena memiliki bentuk yang 

sederhana, mudah diingat, dan bisa diterima semua kalangan. 

The Beatles, ABBA adalah group yang sangat terkenal pada tahun 1950, 

musik pop kemudian menyebar ke seluruhnegara. Elvis Presley. Michael 

Jackson dan Madonna menjadi sangat terkenal karena pengaruh musik 

pop untuk dunia musik pada akhirnya merangsang munculnya 

pembentukan MTV atau Music Television.  

 

Reggae 

Musik reggae mulai berkembang dari kawasan Jamaica, Afrika pada tahun 

1960-an. Reggae berasal dari bahasa Afrika, ragged yang berarti gerakan 

menghentak. 

Bob Marley menjadi icon dari genre musik ini dan terkenal di seluruh 

dunia. Musik reggae tumbuh dari musik ska yang menjadi elemen style 

American R&B. Musik ini memiliki dasar musik yang mirip dengan aliran 

ska. Ritme musik reggae cenderung lebih lamban dan lebih menekankan 

pada kekuatan vokal. Sedangkan pada ska, unsur melodi sangat dominan 

muncul dalam musiknya. 

 

Country  

Country (juga disebut country dan western) adalah genre musik populer 

yang berakar dari genre musik seperti blues berbagai jenis musik rakyat 

Amerika. Awal kepopuleran dan perkembangannya  berasal dari Amerika 

Serikat Selatan pada awal 1920-an. Bentuk dan gaya musik country juga 

banyak memberi pengaruh besar pada perkembangan musik popular di 

dunia. Karakteristik musik country adalah, penggunaan gitar akustik, 

irama rancak atau juga suasana balada sebagai kontras, cengkok vokal 

yang khas.Contoh: Cotton Fields - Creedence Clearwater Revival, Home – 

Michael Bubble, atau Perfect – Ed Sheeran.ballad, 

 

Elektronik 
Musik elektronik adalah musik yang menggunakan alat musik elektronik, 

instrumen digital dan teknologi musik berbasis sirkuit. Seiring 

perkembangan teknologi baik analog maupun digital musik elektronik 

pun mengalami perkembangan cukup pesat. Salah satu contohnya yang 

saat ini sedang viral dan fenomenal adalah karya musik Lathi – Weird 
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Genius. Sub genre music eletronik antara lain house, dub step, techno, 

IDM, dll. 

 

 

b) Pertunjukan Musik Barat 

Pertunjukan musik dapat dikemas dan disajikan dalam beberapa 

bentuk penyajian musik.Bentuk-bentuk pertunjukan seni musik yang 

berkaitan erat dengan tujuan sertajenis musik yang disajikan.Secara 

garis besar, bentuk-bentuk pertunjukan musik tersebut sebagai 
berikut. 

1) Pertunjukan musik tunggal.  

Contoh:  Pertunjukan solo vokal, solo gitar atau solo piano. 

Contoh: Pertunjukan solo gitar Ana Vidovic 

https://www.youtube.com/watch?v=vbXeRDjrdlc 

2) Pertunjukan kelompok musik terbatas. Contoh: pertunjukan 

ensemble gesek, duet, trio, atau paduan suara. Contoh: 

Pertunjukan Cascade Trio dari Indonesia 

https://www.youtube.com/watch?v=H4aC94IrtLM 

atau petunjukan Batavia Madrigal Singer 

https://www.youtube.com/watch?v=F-1ZZi5y0cs 

3) Pertunjukan musik orchestra. Contoh: Pertunjukan BBC 

Proms 
 

4) Pertunjukan musik elektrik. Contoh: Pertunjukan Chick Corea 

Electric JazzB. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vbXeRDjrdlc
https://www.youtube.com/watch?v=H4aC94IrtLM
https://www.youtube.com/watch?v=F-1ZZi5y0cs
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Pertunjukan  musik barat dalam memiliki beberapa tujuan:  
1) Religius 

Contoh: untuk mengiringi ritual ibadah. 
2) Simbolis 

Contoh: penggunaan musik dalam upacara kenegaraan 
3) Pendidikan karakter 

Contoh: disiplin musik untuk pendidikan karakter 
4) Kreatif 

Contoh: untuk menghasilkan karya  
5) Rekreatif 

Contoh: pertunjukan musik untuk hiburan dalam acara 
karnaval. 

6) Tujuan komersial 
Contoh: untuk mencari keuntungan finansial. 

 

3. Rangkuman 
 Genre mengandung arti kelompok, jenis, atau tipe berdasarkan ciri 

dan karakteristik yang disepakati sebagai konvensi bersama.Dalam 

tradisi musik barat genre tidak lepas dari kronologi sejarah 

perkembangan musik. Perkembangan musik barat ini dipengaruhi 

oleh sosial masyarakat, pengembangan teori, teknologi, dan juga 

pengaruh media massa.  

Bentuk pertunjukan musik dikelompokan berdasarkan jumlah 

pemain, alat musik, genre musik, serta berkaitan erat dengan tujuan 

pertunjukan. 

 

4. Tugas 
a. Setelah mengenal beberapa genre musik barat berikut 

karakteristiknya, mari kita mencoba mencari contoh-contoh lain 

melalui perangkat digital (youtube, spotify, joox dll) menurut 

genre-genre di atas. 

b. Cobalah mencari beberapa bentuk genre yang lain yang populer di 

kalangan masyarakat umum dan berikan penjelasan mengenai 

genre tersebut. 

c. Bentuk pertunjukan musik apa yang pernah kalian saksikan?  

Apakah kalian pernah melakukan, terlibat atau mengikuti 

pertunjukan musik ? 

Tuliskan cerita pengalamanmu ! 
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5. Latihan 
Kerjakan latihan soal berikut ini dengan seksama. 

1. Sebutkan ciri karakteristik musik country ! 

Alternatif Jawaban:  

Karakteristik musik country adalah, penggunaan gitar akustik, 

irama rancak atau juga suasana balada sebagai kontras, cengkok 

vokal yang khas. 

2. Lahirnya sebuah genre musik baru selalu dilatar belakangi 

sebuah alasan kondisional saat genre itu lahir. Jelaskan latar 

belakang lahirnya genre musik blues ! 

Alternatif Jawaban:  

Musik blues dilator belakangi oleh kondisi masyarakat kulit 

hitam (afro-amerika) yang ditindas sebagai budak dan buruh di 

Amerika. 

3. Ada beberapa bentuk pertunjukan musik. Menurut anda bentuk 

pertunjukan musik yang cocok untuk genre musik  klasik adalah? 

Berikan alasannya ! 

Alternatif jawaban : 

Pertunjukan tunggal, pertunjukan kelompok terbatas dan 

pertunjukan orchestra. Karena karya-karya pada genre klasik itu 

banyak sekali yang bentuk format intrumen seperti Solo 

Piano/solo gitar, atau juga format kelook musik seperti trio atau 

kwartet. Dan yang paling besar adalah bentuk orchestra. Selain itu 

bentuk pertunjukan musik klasik juga menggunakan instrumen-

instrumen akustik. 

4. Dalam sebuah struktur lagu popular kita mengenal istilah intro. 

Jelaskkan apa yang dimaksud dengan intro ! 

Alternatif jawaban : 

musik pendahuluan dari sebuah lagu. 

5. Dalam era pandemi sering kita mendengar istilah pertunjukan 

musik dengaan nama pertunjukan musik vitrual. Apa yang 

menbedakan pertunjukan ini dengan pertunjukan musik 

konvensional. Jelaskan jawabanmu ! 
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Alternatif Jawaban : 

Pertunjukan musik virtual adalah pertunjukan musik yang 

berlangsung secara daring (online) melalu kanal media social 

seperti facebook, youtube dan lainnya. 

 

                      PENILAIAN DIRI 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 
1 Saya mampu menjelaskan beberapa 

genre music barat 
   

2 Saya mampu mengidentifikasi genre 
music barat yang umum di masyarakat 

   

3 Saya mampu membedakan bentuk-
bentuk pertunjukan musik. 

   

4 Saya mampu mengidentifikasi tujuan 
dari sebuah pertunjukan musik barat 

   

 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 2 
Menganalisis Musik Barat 

1. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

a) Memahami struktur musik barat 

b) Menguraikan struktur musik barat 

 

2. Uraian Materi 
Sama seperti bahasa musik disusun berdasarkan struktur bentuk. 

Dari unit terkecil seperti huruf, suku kata, kata, anak kalimat, induk 

kalimat lalu paragraf. Demikian juga halnya dengan musik, dari nada, 

motif, frase, periode, lagu utuh(Contoh lihat gambar 1).Meskipun ada 

banyak sekali struktur bentuk musik dalam tradisi barat, namun 

hampir sebagian besar karya musik barat ditulis berdasarkan dua 

struktur bentuk, a) bentuk dua bagian (binary form) dan tiga bagian 

(ternary form). 

 

a) Struktur lagu dua bagian 

Struktur ini terdiri dari dua bagian musik yang saling berhubungan. 

Setiap bagian biasanya dibentuk oleh frase frase yang saling terkait, 

kadang dianalogikan sebagai kalimat tanya dan kalimat jawab (frase 

tanya + frase jawab). Dari frase-frase yag terkait itu menjadi bagian 

kalimat musik secara utuh. Umumnya setiap bagian utuh ditandai 
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dengan huruf kapital seperti A atau B. Untuk lebih jelas, mari kita 

coba analisa contoh lagu anak Bintang Kecil karya Meinar Louis 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Jika kita analisis menurut syairnya akan menjadi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bintang kecil di langit yang tinggi, 

Amat banyak menghias angkasa 

Aku ingin terbang dan menari, 

Jauh tinggi ke tempat kau berada 

Bagian Satu (A) Bagian Dua (B) 

Bagian Satu 

(A) 
Moti

f 1 

Moti

f 2 

Moti

f 1 

Moti

f 2 

Frase 

tanya 

Frase 

jawab Moti

f 1 

Moti

f 2 
Moti

f 1 

Moti

f 3 

Frase 

jawab 

Frase 

tanya 

Bagian Dua 

(B) 

Mot

if 1 

Mot

if 1 

Mot

if 2 

Mot

if 3 

Semi 

frase 

Mot

if 1 

Mot

if 1 

Mot

if 2 

Mot

if 3 

Mot

if 1 

Mot

if 1 

Mot

if 2 

Mot

if 3 

Motif 

4 

Motif 

3 

Motif 

4 

Motif 

3 

Semi 

Frase 

Frase 

Semi 

frase 

Semi 

frase 

Frase 

Frase 

Frase 
Bagian 

Satu (A) 

Bagian  

Dua (B)                  
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Jika kita analisis berdasarkan syairnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Struktur lagu dua bagian 

 

Struktur  berikut ini hampir serupa dengan struktur dua bagian, 

namun setelah bagian kedua ada pengulangan kembali dari bagian 

pertama sebagai bentuk penegasan. Pola yang lain dari struktur ini 

adalah penambahan bentuk baru yang jauh berbeda dari bagian 

pertama atau kedua. Contoh struktur lagu tiga bagian antara lain 

sebagai berikut:  AABA (meskipun bagian A diulang dua kali, namun 

karena bentuknya sama maka tetap dianggap sebagai satu bagian), 

atau ABC. Struktur ini dapat kita jumpai pada musik-musik barat 

popular seperti Over the Rainbow (Arlen/Harburg), Yesterday (The 

Beatles), Make You Feel My Love (Karya Bob Dylan yang dinyanyikan 

kembali oleh penyanyi Adele), Memories (Maroon 5) juga lagu 

instrumental gitar yang terkenal Romance de Amor. Untuk lebih jelas 

mari kita perhatikan contoh berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu nusa, satu bangsa, satu 

bahasa kita. 

Tanah Air pasti jaya untuk s’lama-

lamanya 

Indonesia Pusaka, Indonesia 

Tercinta 
 

Nusa Bangsa dan Bahasa, 

Kita bela bersama 

 

Bagian Satu (A) Bagian Dua (B) 

Bagian Satu (A) 
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Jika kita analisis berdasarkan syairnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 

Bagian Dua (B) 

Yesterday 

All my troubles seemed 

so far away, 

Now it look as through 

they’re here to stay, 

Oh I believe in 

Yesterday. 

 

Suddenly 

I’m not half a man I 

used to be, 

There’s a shadow 

hangin over me 

O yesterday came 

suddenly 

 

 

Why she had to 

go, 

I don’t know she 

wouldn’t stay 

 

I said something 

wrong, 

Now I long for 

yesterday 

 

Yesterday 

Love was such an 

easy game to play 

Now I need a place 

to hide away 

Oh I believe in 

yesterday 

 

Bagian Satu (A) Bagian Dua (B) 

 

Bagian Tiga  
(Pengulanga

n A) A) 

Bagian Tiga 

(Pengulangan A) 
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Musik erat hubungannya dengan bahasa dan sastra. Sama seperti bahasa, 

musik juga memiliki struktur yang membentuknya secara utuh.Unit-unit 

pembentuk struktur musik dan bahasa juga ada kemiripan. Melalui 

perbandingan itu kita dapat menganalisis struktur musik barat yang umum 

dalam masyarakat. Struktur musik yang umum itu antara lain struktur 

bentuk musik dua bagian (binary form) dan struktur bentuk musik tiga 

bagian (ternary form). Dalam produksi musik populer barat, cara 

menganalisis seringkali diakukan dengan melihat bagian syair dan 

instrumentalia. 

 

3. Tugas 
Berlatihlah menguraikan struktur lagu berikut ini seperti contoh Lagu Satu  

 

N

u

s

a

 

S

a

t

u

 

B

a

n

g

s

a 
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4. Latihan 
Coba uraikan struktur lagu favorit pilihanmu berdasarkan liriknya! (Seperti contoh 

analisis lirik lagu Yesterday) 

 

5. Penilaian Diri 
 

No Pernyataan 
 

Ya Tidak Alasan 

1 Saya mampu menjelaskan struktur musik 
barat 

   

2 Saya mampu mengidentifikasi unsur 
pembentuk musik barat 

   

3 Saya menguraikan hasil identifikasi dan 
analisis struktur musik barat 

   

 

 

C. Kegiatan Pembelajaran 3 
 Menganalisis Musik Barat 

1. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta 

didik dapat : 

a) menyusun bahan dan data hasil analisis  musik barat 

b) membuat materi presentasi hasil analisis musik barat 

c) menyajikan presentasi hasil analisis alat musik barat 

 

2. Tugas 
Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran I dan II, maka kita 

akan dapat menyajikan presentasi hasil analisis musik barat.  

Buatlah bahan – bahan presentasi berdasarkan hasil analisis dalam 

bentuk Power Point secara mandiri dengan seksama, dan penuh 

tanggung jawab. 
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Panduan Praktek Mandiri 
 
 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (musik) 
Kelas    : XI 
Kompetensi Dasar :  3.2 Menganalisis Musik Barat 

                                                                                             4.2 Mempresentasikan Hasil Analisis   

                                                                                                    Musik Barat 

     

 

1. Setelah mempelajari modul analisis musik barat KD 3.2 dan 4.2 pilihlah salah satu 

pertunjukan musik barat yang bisa diamati secara langsung atau melalui you tube 

channel. 

2. Lakukan analisis terhadap pertunjukan musik tersebut dengan teliti dan isilah tabel 

data berikut ini, seperti contoh : 

 

 

No Nama 

Pertunjukan 

musik (link) 

group/musisi

/ 

penyanyi 

 

Genre Bentuk 

penyajian 

Struktur 

musik 

contoh Queen - Love of 

My Life (Live at 

Wembley -1986) 

https://youtu.be/

jO9C7frk2ss 

 

Queen 

Freddie 

Mercurie 

Pop 

Rock 

Band IntroA A B 

interlude 

Coda 

      

 

3. Presentasikan hasil analisis musik barat yang telah dilakukan dan berikan 

penjelasan yang detail. 

4. Untuk pembelajaran luring, presentasikan di depan kelas 

5. Untuk pembelajaran jarak jauh buatlah video presentasi dan kumpulkan ke Bpk/Ibu 

guru menggunakan media yang sudah disepakati 

6. Untuk daerah 3 T persiapkan sebaik mungkin materi presentasi, dan presentasikan 

pada saat Bpk/Ibu guru datang berkunjung.  

 

No Kriteria Presentasi 
1. Kelengkapan Informasi 

 
2. Kemampuan menyampaikan informasi 

3. Penggunaan media  

4. Penampilan 

https://youtu.be/jO9C7frk2ss
https://youtu.be/jO9C7frk2ss


Modul Seni Budaya (Musik) Kelas XI KD.3.2 dan 4.2 
  

 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 20 

 

EVALUASI 
 

Kerjakan soal evaluasi berikut ini untuk memperkuat pemahamanmu pada materi belajar 

Analisis Musik Barat. Kunci jawaban hendaknya dilihat pada saat selesai mengerjakan soal 

untuk mencocokkan hasil jawabanmu. 

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 

1. Genre musik rock adalah genre musik yang lahir dan berkembang di era saat ini. 

karakteristik genre musik rock adalah…. 

a. irama yang menghentak dan penggunaan tata suara yang cenderung keras 
b. sinkopasi,  improvisasi dan penggunaan akord yang kompleks 
c. penggunaan alat musik elektronik  dengan beragam asesoris 
d. proses digital recording, tempo cepat dan ekspresi yang bebas 
e. panggung terbuka, suasana yang gaduh dan riuh, mengabaikan melodi 

 

2.  Genre musik klasik dalam bentuk dan unsur musik dan strukturnya selalu sarat dengan 

aturan baku dan karya karya di masa itu terdokumentasi dengan notasi balok. Hal   yang 

tidak didapat dari fenomena di atas adalah…. 

a. sulit di bajak hak ciptanya 

b. dapat dimainkan diberbagai era 

c. lebih mudah dikaji dan dianalisa 

d. tidak mudah dipelajari dan terlalu rumit 

e. bermanfaat untuk mendasari kemampuan  

 

3. 

 

 

 

 

 

           https://images.app.goo.gl/1EgfqMEDoWBSFHDN8 

Perhatikan gambar di atas, ciri karakteristik yang paling menonjol dari genre musik yang 

pada gambar tersebut adalah…. 

a. melodi yang rumit ,menggunakan kontras  dinamika pianissimo dan fortesisimo  

b. penggunaan akord yang sederhana dan bisa diterima semua orang 

c. nada tinggi yang melengking, distorsi gitar dan kapasitas sound system yang besar 
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d. penggunaan alat musik gitar yang dominan, tanpa vocal yang berteriak 

e. harmoni yang sangat rumit dan melody yang penuh improvisasi, namun diulang - 

         ulang. 

 

4.  

 

 

 

 

 

    

 

                              Gambar A                    Gambar B 

https://images.app.goo.gl/ZsN9B9jLEbV71mNYAhttps://images.app.goo.gl/frVEUExd8GDzW51a8 

Perhatikan kedua gambar musisi di atas, pernyataan yang paling tepat untuk kedua 

gambar tersebut adalah ….. 

a. keduanya adalah rocker yang memiliki jangkauan nada yang tinggi. 

b. Toni K Rastafara adalah penyanyi bergenre reggae dan Michael Jackson adalah king of 

Pop yg sangat terkenal 

c. penyanyi legendaris yang sangat atraktif dan memukau aksi panggungnya 

d. penyanyi yang sangat mendunia, Gambar A  berasal dari Jamaica dan gambar B dari 

Amerika Serikat 

e. lagu terkenal gambar A adalah No woman no Cry, sedangkan gambar B adalah We Are 

The Champhion 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

        https://images.app.goo.gl/WbXwWqWmoua7uyRd8 

 

https://images.app.goo.gl/ZsN9B9jLEbV71mNYA
https://images.app.goo.gl/frVEUExd8GDzW51a8
https://images.app.goo.gl/WbXwWqWmoua7uyRd8
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Perhatikan gambar di atas, pada pertunjukan orkestra musik klasik, alat musik 

violin lebih banyak digunakan dibandingkan alat musik lainnya, dan selalu berada 

paling depan, hal ini di sebabkan karena ….. 

a. violin selalu menjadi melodi yang harus ditonjolkan, sementara alat lainnya 

hanyalah sebagai pengiring 

b. violin lebih kecil dibandingkan alat yang lainnya, jadi agar tidak tertutup 

alat lain di letakkan di depan 

c. musik klasik identik  dengan violin sehingga di jadikan symbol pertunjukan 

musik 
d. warna suara violin sangat unik jika dipadukan dalam orkstra yang  besar 

e. violin memiliki tone colour dan volume yang lebih lembut, dalam sebuah 

orchestra masih di pecah arrangement nya untuk violin 1 dan 2  

6. Trend penggunaan Bahasa Jawa dalam lagu dangdut sangat marak,  Sayang opo 

kowe krungu jerite atiku, adalah penggalan lagu berjudul sayang. Penyanyi asli yang 

mempopulerkan lagu tersebut adalah…. 

a. Nella Kharisma 

b. Via Vallen 

c. Inul Daratista 

d. Zaska Gotik 

e. Ayu ting ting 

 

7. Dalam struktur lagu popular kita mengenal istilah intro. fungsi intro dalam sebuah 

lagu adalah…. 

a. digunakan sebagai pembuka dalam sebuah lagu 

b. mengisi kejenuhan dalam pertunjukan 

c. menyampaikan isi lagu 

d. menjadi jembatan sebelum reff 

e. penutup klimaks lagu 

 

8. Dalam  struktur musik, gabungan motif, yang memiliki kesan tanya dan jawab 

disebut  

a. tema 

b. melody 

c. frase 

d. motif 

e. figure 

9. Lagu Rayuan Kelapa ciptaan Ismail Marzuki adalah contoh lagu yang memiliki 

struktur… 

a. A - B - B’ - A 

b. A - A’ - B - A” 

c. A – A’ – A” – B 

d. A- A’ – B – B’ 

e. A- B – A’- A” 
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10. Pada era pandemi kita sering melihat konser musik virtual untuk menggalang dana 

bagi tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak pandemi serta 

memberikan suguhan musik yang menghibur. Fungsi utama dari pertunjukan 

musik ini adalah….. 

a. hiburan 
b. religi 
c. sosial  
d. komunikasi 
e. ekspresi 

 

Kunci Jawaban  

1. A 

2. D 

3. C 

4. D 

5. E 

6. B 

7. A 

8. C 

9. D 

10.  C 
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