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Fungsi pribadi, yaitu sebagai media ekspresi bagi perupanya.
Karyanya tersirat tentang perasaan batin yang merupakan penafsiran sesuatu yang dihadapinya.
Fungsi sosial, yaitu sebagai komunikasi bagi perupa kepada masyarakat.
Komunikasi tersebut dapat mempengaruhi, memberi kepuasan, atau sekadar informasi tentang
sesuatu. Juga berfungsi sebagai simbolis dari sesuatu. Terutama seni rupa tradisi Nusantara yang
bercorak magis atau agamis.
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Apresiasiterhadap Seni Rupa Murni Daerah Setempat

Secara singkat seni rupa murni dapat diartikan sebagai hasil karya seni yang hanya dinikmati
lsngan pancaindra. Seni rupa selalu menuangkan segala ide atau gagasan yang dia miliki kepada
-edia yang menjadi keahliannya.

, Jenis seni rupa murni terdiri dari seni rukis, seni patung, dan seni grafis murni,: Fungsi karya seni rupa murni
Fungsi sebuah hasil karya senijelas untuk dapat dinikmati oleh pancaindra. Hasil karya ini dibuat
untuk memenuhi kebutuhan batiniah. Hasil karya ini dapat dilihat dengan pancaindra dan perasaan.

Kemampuan memberikan penghargaan dan memahami suatu karya seni disebut apresiasi seni.
'ral ini dapat dicapaijika kita telah mengetahui dan mempelajari berbagai macam konsep yang berkaitan
:engan seni rupa. Dengan demikian kita dapat menghargai dan menilai seni rupa secari baik dan
:e'arah' Para seniman biasa memperoleh inspirasi untuk membuat karya dari pengalamannya. Sebagai
:cntoh, seorang perupa agamawan biasa membuat sebuah lukisan tentang Tuhan atau kekuasaan-!nan. seorang perupa politik biasa membuat sebuah karikatur politik.

Kegiatan apresiasi akan tecipta jika unsur pelaku seni, hasil karya seni, dan para apresiatornya
:aiing berhubungan.

Pelaku seni rupa adalah orang yang selalu berhubungan dengan kegiatan seni rupa. Misalnya
:elukis, pematung, perajin, pemahat, dan sebagainya. Pelaku seni rupa selalu menuangkan ide atau
iagasan kepada media yang menjadi keahliannya. Melalui hasil karya itu pelaku seni meminta kepada
:enikmat seni untuk memberikan saran atau kritik. Hal ini agar dalam membuat karya nantinya menjadi
ebih baik.

Karya seni adalah penciptaan seseorang dengan menggunakan media tertentu untuk
-enyampaikan ide kepada masyarakat. Karya-karya ini memiliki nilai estetis, ekspresivitas, dan
<'eativitas' Hasil karya seni ini menjadi media komunikasi antara pelaku seni dengan masyarakat
:aiam menyampaikan ide atau gagasannya.
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Karya sastra

Dengan gambar menarik maka pembaca akan terlarik membaca buku tersebut. Gambar ilustrasi
dapat mewakili cerita yang terkandung di dalamnya.
Cover

Cover marupakan sampul pada buku. Gambar pada cover dapat mewakili isi di dalam buku tersebut.

Gagasan

Sebelum membuat gambar ilustrasi harus mengetahui terlebih dahulu apa yang mau diilustrasikan.
Hal ini akan mempermudah gambar ilustrasi yang akan dibuat.
Sketsa

Sketsa merupakan proses dari gambar ilustrasi paling awal. Dalam membuat sketsa digunakan
pensil gambar. Setelah mendapatkan ide tentang apa yang kita gambar selanjutnya membuat
sketsa dari ide tersebut.

Pewarnaan

Setelah sketsa dianggap selesai maka proses selanjutnya mewarnai gambar tersebut.

ffiRangkuman

Seni rupa adalah sebuah gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu
lengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip
:ertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Namun secara singkat, seni rupa
: artikan sebagai hasil karya seni yang hanya dinikmati dengan pancaindra.

Seni rupa selalu menuangkan segala ide atau gagasan yang dia miliki kepada media yang menjadi
'leahliannya. Misalnya pelukis akan menuangkan ide-ide kreatifnya di atas kain kanvas. Seni rupa
:erapan adalah seni rupa yang telah memiliki fungsi terapan untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan
seni rupa murni adalah seni rupa yang fungsinya murni untuk keindahan. Seni rupa murni daerah
merupakan seni rupa yang dihasilkan di daerah atau seni rupa yang memiliki sifat kedaerahan.

Para seniman biasa memperoleh inspirasi untuk membuat sebuah karya seni dari pengalamannya
sehari-hari, termasuk dalam kehidupan beragama. Kegiatan apresiasi akan tercipta jika unsur pelaku
seni, hasil karya seni, dan para apresiatornya saling berhubungan. Menurut Oswald kulpe, seni dapat
Sibagi dalam tiga macam, yaitu seni penglihatan, seni pendengaran, dan seni penglihatan dan
rendengaran.

Seni rupa mempunyai fungsi, di antaranya fungsi umum, yaitu sebagai keindahan. Fungsi pribadi,
;'aitu sebagai media ekspresi bagi perupanya. Juga fungsi sosial, yaitu sebagai komunikasi bigi'perupa
<epada penikmat (masyarakat).

Karya Seni Rupa Murni
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Seni Tari
Mancamegara di Asia

T

;:-iar Kompelensi:
,':rqapresrasi karya seni tari.

- ,'..geks0r0sikan diri melalui karya seni tari.

- - -:n Pembelaiaran
'. .- irempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

',':igidentifikasi jenis karya seni tari Mancanegara di Asla.
',':iampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni tari Mancanegara di Asia
',ierqeksplorasi gerak tari kreasi berdasarkan tari Nusantara.
'.':rampilkan tari kreasi berdasarkan tari Nusantara.

(arya seni sudah ada t sejak 60,000 tahun lalu. Hal ini telah dibuktikan oleh para peneliti. Bukti ini
. :apat pada dinding-dinding gua di Prancis Selatan. Buktinya berupa lukisan torehan-torehan pada
: - I ng dengan menggunakan warna yang menggambarkan kehidupan manusia purba. Bukti ini
-='glngatkan kita pada lukisan modern yang penuh ekspresi. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan
--'"gubah bentuk. Satu hal yang membedakan antara karya seni manusia purba dengan manusia* 

- --rern terletak pada tujuan penciptaannya. Manusia purba membuat karya seni semati-mata untuk

=::ntingan sosioreligi. Sedangkan manusia modern membuat karya seni untuk kepuasan pribadinya
::- menggambarkan kondisi lingkungannya.

-a
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o A Ragam Gerak Tari Mancanegara di Asia
ts'

Sejak zaman dahulu orang menari untuk berbagai macam tujuan, Para penari Mesir Kuno menari
-'iuk menghibur rajanya. Bangsa lain menari untuk menghormati Dewa Dewi. Ada pula tarian untuk
-erayakan pesta dan ada pula menari untuk kesenangan belaka.

Dalam menari, orang meyatakan rasa dan perasaannya, sepefti senang, takut, dan berani. Gerakan
?rgan dan kaki para penari menyatakan perasaan yang berbeda-beda,

Ragam gerak tari mancanegara disesuaikan dengan para pendukungnya, sehingga ragam gerak
, ang muncul menjadi pembeda sosial budaya masyarakat negara tersebut.

' Ciri Khas Gerak Tari Mancanegara

Ragam gerak tari yang didukung oleh pekerja atau buruh biasanya berirama cepat, dinamis, dan
"::nantis karena dilakukan di tempat terbuka: Ragam gerak yang muncul adalah gerak saling merespon
:an mengisi ruangan sehingga para penarinya berpasang-pasangan membentuk formasimelingkar,
*enyudut, dan berbanjar.

:=:i Tari Mancanegara di Asia
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C. Seni Rupa Nusantara dan Mancanegara di Luar Asia

ie- rerupakan ungkapan pengalaman batin yang dituangkan seniman melalui media ungkapnya.
I*:=:= seouah pengalaman batin, seni selalu hadir dengan muatan nilai yang membawa manfaat
:r::.=^:uDanmanusiadanalamsemesta.Senirupasebagaisebuahmediaungkap,berbicaradalam
tr:-1:.: '"3a, la hadir dengan berbagai bentuk pengandaian. Sesuaidengan pilihan dan daya keindahan
,+:"1-: seniman. Salah satu bentuk nilai yang terdapat dalam ungkapan seni yaitu kebudayaan.

S:^ merupakan ungkapan dari cerminan cipta, karsa, dan rasa manusia. Seni merupakan potret

::-:3.,aan yang selaras dengan ruang dan waktu yang dilaluinya. Melalui karya seni kita dapat
-;-=-amr gelora budaya yang terjadi, Baik pada waktu lalu, sekarang, maupun yang akan datang.

:=--: iu dikemas dalam sebuah bingkai keindahan yang disebut karya seni.

i=:<ut macam-macam seni rupa murni.

S:n lukis

Serl lukis adalah ungkapan menggunakan unsur garis, bidang, warna, ruang, bentuk, tekstur,
,,, arna, dan cahaya.

- S:ri patung

S:ni patung adalah ungkapan yang penciptaannya diwujudkan melalui bentuk tiga dimensi sehingga

:apat dilihat dari berbagai arah.

Seni kaligrafi

{aligrafi berasal dari dua kata, yaitu kalos dan grafos. Kalos berafti indah dan grafos berartitulisan
:engan bentuk goresan yang mempunyai nilai adistik.

- Seni grafis

irafis adalah tulisan atau gambar yang dibuat dengan jalan menggoreskan benda tajam ke

empengan batu atau logam, Pada perkembangan selanjutnya digunakan untuk proses cetak
:alam. Maka istilah grafis digunakan untuk kegiatan cetak mencetak.

Seni rupa murni di mancanegara diawali dari lukisan dan karya-karya patung orang-orang premitif,

'=-.a-karya tersebut menggambarkan binatang dan manusia dalam bentuk sederhana" Selanjutnya
:;'.embang karya-karya beftemakan unsur keagamaan dan religius. Pada zaman renaisance para

i=- ran mulai melukis wajah dan seluruh tubuh tanpa ada sesuatu makna agama.

Corak seni rupa lndia merupakan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Seni rupa lndia berupa

-;--'rg-patung dan relief Buddha juga kuil Mahabharata dan Ramayana.

Seni rupa murni Mesir Kuno menghasilkan karya-karya berupa patung, relief, dan lukisan. Patung

::-:a zaman Mesir Kuno selalu dihubungkan dengan tempat-tempat sakral. Patung-patung Mesir
-;npunyai ciri khas pada sikap dan modelnya. Pada sikap biasanya berjalan dengan kaki kiri di depan
:,i- tangan menggenggam, Jika duduk dengan berlutut dan jongkok. Model patung biasanya patung
-. 

"-raja 
dan dewa-dewa, sedangkan rakyat jelata bentuknya dibedakan dengan jelas.

T
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Musik Amerika adalah musik yang digali dari alam Amerika sendiri oleh masyarakatnya sendiri.

- :h karena itu, musiknya sangat merakyat dan populer. Komposer-komposer negeri Paman Sam ini

,:rgat terlatih dan berasal dari kebudayaan masyarakat Amerika. Lagu yang ditulis digali dari

-:syarakat, sehingga lagu tersebut sangat digemari penduduk Amerika.

Akhir abad XIX dan XX lagu-lagu masyarakar Amerika dipengaruhi lagu opera ballad. Lirik lagu-

=:u ini bertema cinta dan disusun 32 bar (ruas birama). Bentuk pengulangannya disebut chorus yang
'='Jlri dari I bar.

Contoh jenis musik yang sangat terkenal dari Amerika dan digemari pencinta musik mancanegara

=:alah musik country. Musik country adalah jenis musik berlempo cepat, lambat, dan bersemangat

.=.ta bertema perjalanan (pengembara) dan kerja keras. Penyanyinya memiliki gaya bernyanyi yang

'-as, yaitu dengan suara hidung seperti suara sengau orang Amerika Selatan pada waktu berbicara.
. :khasan musik ini terletak pada instrumen pendukungnya seperti gitar, banjo, dan biola. Musik country
- berkembang di Amerika Selatan dari fraksi balada lnggris yang berimigran ke Amerika pada abad
, X. Nashville di Amerika merupakan salah satu pusat musik country.

Musik country ini merupakan musik para petani miskin (hillbilly). Para petani miskin inilah yang

-:ngembangkan musikcountry. Setelah selesaibekerjadiladang mereka berkumpuldikedaiminuman

, u bernyanyi sambil berjoget bersama dan membawa pakaian dengan tali kuda yang menandakan
,:r'ja keras, serta berpakaian koboi rumit dan topi koboi lebar,

Tokoh-tokoh musik country, antara lain: Bob Dylan, Gene Autry, Floy Rogers, Johnny Cash, Dolly
rarlon, dan Waylon Jennings.

: Sfrssffr dfrix*t .4relerf&.s

Jenis musik ini adalah musik yang berkembang di Amerika. Musik ini diciptakan oleh penduduk asli

:'rika yang menjadi budak di Amerika. Keturunan para budak inilah yang mengembangkan salah satu

:rris musik perpaduan musik Eropa dan Amerika yang bertema lagu-lagu bekerja, panggilan

:engabdian), lapangan, dan tangisan jalanan, serta penderitaan berbentuk sajak dan spiritual.

Musik ini menceritakan para budak agar mereka bekerja dengan langkah yang baik. Lagu ini

:erbentuk doa dan pujian. Musik ini merupakan komunikasi antar para budak secara rahasia dengan
-arapan ada keringanan fisik dari degradasi perbudakan. Jalur melodi lagu ini ditakukan berulang-

- ang menyerupai jalur melodi di Afrika. Juga dibawakan dengan bentuk solo dengan alat musik yang

:rminan, gendang/drum polyrhythmic. Musik ini mengombinasikan heberapa pola ritmik yang berbeda,
^ilah yang disebut gaya rnusik Afrika Amerika. Berikut beberapa contoh musik Afrika Amerika.

. Ifts;x ,-1lryes

Musik blues lahir dari etnis Afrika-Amerika di Semenanjung Delta Mississippi pada akhir abad XIX

=ekitartahun 1895 dan berlangsung hingga kini. Musik ini lahirdarikehidupan para budakyang bekerja

sebagai buruh tani ras Afrika di Amerika. Di mana pada saat mereka bekerja atau istirahat sore hari

rereka mengalunkan lagu-lagu sedih (blues) yang khas melodi ras Afrika, dan tentu saja dengan lirik-

rik budak yang tertindas pada waktu itu. Pada awalnya lagu blues hanya dinyanyikan tanpa iringan

rstrumen, kemudian baru meraka mempergunakan alat petik gitar sebagai iringan.
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b. Musik rock

Sejarah musik rock memiliki ..r,r.nn beragam. Di awal tahun 1950an orang berdebat mengenai

akar dari musik rock and roll ini. Musik,rock pada dasarnya dieksplor dan dikembangkan oleh banyak

uang namun demikian akar musik rock yang paling kuat adalah pada musik blues dan rhythm.

Dengan berjalannya waktu, black musik yang dianggap sebagai musik ras ini mulai disukai.

Pendengar kulit putih juga mendengarkan lagu-lagu R&B dan membeli rekaman ras ini. Masuknya

black music ke telinga audience mainstream mempopulerkan Motown. Label rekaman khusus untuk

black music yang menjadi bagian terbesar musik pop tahun 1960an. Namun demikian, kebanyakan

pendengar kulit pulih hanya mendengarkan black music jika lagu-lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh

penyanyi kulit putih.

Di akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an kebanyakan pendengar mudd mendengarkan

cmpuran dari musik rock and roll, pop, dan R&8. Rock bagaimana pun masih dilihat sebagai jenis

musik sendiri sampai akhir tahun 1960an dengan adanya Motown, The Beatles, dan Rolling Stones.

Musik rock dapat dibagl menjadi beberapa aliran, di antaranya:

1. Sofl rock, adalah jenis musik rock yang lembut. Salah satu tokoh musik aliran sofi rock adalah Elvis

Presley. Musik rock yang termasuk sofi rock ini dibagi-bagi sesuai alirannya, seperti:

- Barogue rock, adalah jenis musik perpaduan rock dengan musik klasik. Musik ini dikembangkan

dan dipopulerkan sejak tahun 1967 oleh Procal Harun.

- Clasic rock, merupakan pengembangan dari aliran Barogue rock.

- Jazz rock, musik jazzyang dirockan atau rock yang dijazzkan. Musik jazz rock ini dituntut untuk

mengembangkan improvisasi sesuai zaman. Alat-alat musik yang digunakan adalah gitar,

drum,'dan alat musik tiup. Tokoh musik ini adalah Cecil Taylor dan Ornetle Coleman.

- Slow rock, adalah pengembangan dari musik rock yang diperkaya improvisasi dengan

menggunakan aksen blues dalam musiknya. Tokoh musik slow rock adalah John Mayer, Bon

Jovl, dan Goo Goo Dolls.
- Pop rock, merupakan kolaborasi antara musik pop dan musik rock. Tokoh musik ini adalah

Michelle Branch dan Avril Lavigne.

2. Medium rock, adalah corak musik rock yang lebih keras dari soft rock. Perbedaannya terletak pada

penambahan improvisasi dan teknik dalam memainkan instrumen.

c. Rock and roll

Rock and roll (sering ditulis sebagai rock n roll) adalah genre musik yang berkembang diAmerika

Serikat dan mencapai puncak kepopuleran. Dari Amerika Serikat, genre musik ini tersebar ke seluruh

dunia.

Ciri khas rock and roll adalah pada ketukan (beat) yang biasanya dipadu dengan lirik. Rock and roll

menggunakan beat yang didasarkan salah satu ritme musik blues yang disebut boogie woogie ditambah

aksen backbeat yang hampir selalu diisi pukulan snare drum. Versi klasik dari rock and roll dimainkan

dengan satu atau dua gitar listrik, gitar bas listrik, dan drum set perangkat kibor sering dimainkan

sebagai alat musik tambahan. Jika dimainkan dengan dua gitar listrik, gitar listrik yang dimainkan untuk

memberi melodi disebut guitar lead. Sedangkan gitar untuk memberi ritme dan harmoni disebut gitar

dbne. Saksofon sering dijadikan instrumen melodi pada gaya rock and roll awal tahun 1950-an, tapi

digantikan perannya oleh gitar elektrik di pertengahan tahun 1950-an.
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Pagelaran adalah suatu kegiatan dalam rangka mempertunjukkan karya seni kepada orang lain
(masyarakat umum) agar mendapat tanggapan dan penilaian. Pergelaran adalah bentuk komunikasi

antara pencipta seni (apresian) dan penikmat seni (apresiator). Dalam arti bahwa, para seniman
rrenciptakan karya seni bertujuan untuk mengaktualisasi seni yang diciptakan, sedangkan bagi penikmat

seni dapat menjadi bahan apresiasi.

Kegiatan pagelaran bagi siswa meiupakan suatu kegiatan dalam rangka membentuk pengalaman

dari kreativitas, kemampuan musikal, tanggung jawab, pengenalan jati diri terutama dalam hal karya

seni.

2 Manlaat Pertunjukan Musik

Sebuah pertunjukan musik mampu menciptakan kondisi tertentu yang bersifat penyegaran dan
pembaruan. Dalam hal ini musik memasuki psikologi kegembiraan masa sehingga mampu
nrenghilangkan rasa jenuh dan bosan dalam kerutinan kehidupan, Karena melalui syair lagu dan
iingan musik kita dapat menikmati keindahan. Selain menggunakan bahasa verbal atau visual, jalinan

lomunikasi antaretnis bahkan antarnegara bisa dilakukan dengan seni musik,

Saat ini terdapat fenomena baru dalam mempertemukan karya musik tradisional dengan pemusik

modern yang disebut kolaborasi. Keragaman bentuk dan jenis musik di Nusantara dapat dijadikan
aiang kolaborasi antaretnis. Dengan demikian nilai-nilai persatuan dan kesatuan antarbangsa dan

Herbukaan komunikasi akan lebih mengenal melalui bahasa musik, syair lagu, serta alunan musik.

kan-pesan tertentu dapat disampaikan dengan lebih indah.

Proses pembentukan seni musik atau jenis-jenis kesenian yang lain merupakan solusi dari
tebutuhan masyarakat akan berbagai bentuk hiburan. Bagi seorang seniman musik dipakai sebagai

suatu bentuk ekspresi (curahan perasaan) yang dikemas dengan suatu pertimbangan segi-segi
bindahan agar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadisuatu bagian atau milik masyarakat. Oleh
tarena itu, hasil karya seniman harus dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat, yang pada akhirnya
dapat dipakai sebagai sarana hiburan.

Tujuan Pagelaran

Berikut beberapa tujuan pagelaran musik:

Memberikan hiburan kepada masyarakat.

Menumbuhkan motivasi untuk berkarya.

Memperingati hari-hari besar.

Melestarikan budaya.

Sebagai sarana apresiasi.

Untuk kegiatan amal atau sosial.

: Funq,qi Fagef;wrr

Pagelaran mempunyai fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung, Manfaat yang langsung

= 
jalah sarana untuk berkreasi diri. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah untuk mengembangkan

:an menambah kehalusan budi pekerti. Fungsi pagelaran secara umum sebagai berikut:
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Menampilkan Karya Musik

Penampilan musik yang menyuguhfian permainan musik baik vokal atau instrumental membutuhkan

teknik atau cara berolah vokal dan memainkan alat musik yang baik. Bernyanyi dan bermain musik

harus dapat menjiwai isi musik (lagu) seperti yang dikehendaki oleh penciptanya.

Berikut unsur-unsur dasar untuk penjiwaan suatu karya musik.

1. Ketepatan interpretasi terhadap tanda tempo dalam pembawaan lagu.

2. Memperhatikan rhytem (rime), yaitu ada gerak yang mengalir dengan mengetahui bentuk-bentuk

notasi dan bentuk tanda diam serta tanda birama.

3. Bentuk melodi yang harmoni.

4. Bentuk dan pola lagu yang dinyanyikan atau dimainkan harus sesuai atau selaras dengan karakter

lagunya.

Para penyanyi dalam pemenggalan kalimat lagu (phresenng) harus pas dan sesuai.

Dalam bernyanyi dan memainkan musik agar ada dinamiknya.

Setiap membawakan lagu harus ada bagian tertentu yang merupakan tempat klimaks.

Bernyanyi vokal harus jelas dengan tekanan suku kata (aksentuasi) yang kuat.

Ketepatan dalam menembak suatu nada dan pitch (tinggi suara) agar benar.

Bisa membuat modifikasi (perubahan) tempo.

,. Teknik Penyajian Musik Vokal

Menyanyi dengan suara merdu adalah dambaan setiap orang yang senang menyanyi atau berolah

vokal. Untuk dapat seperti itu, penyanyi harus dapat menjaga dan merawat organ tubuh yang berkaitan

Gngan suara manusia. Seperti batang tenggorok, pita suara, rongga mulut dengan bagian-bagiannya,

dan paru-paru.

kerusakan organ tubuh tersebut dapat diakibatkan kesalahan teknik dalam pengolahan vokal.

Dapat juga karena kurang memperhatikan perubahan suara manusia yang meliputi empat fase mulai

dad suara anak kecil sampaitua.

a. Teknik membentuk (memperluas register)

Menyanyi ada dua macam register suara, yaitu:

1. Register dada yang merupakan register suara, yaitu untuk memproduksi suara rendah dan

berat. Caranya mengucapkan suara dengan memanfaatkan jumlah udara sedikit mungkin.

2. Register falsetto adalah teknik memproduksi suara tinggi atau rendah. Teknik ini digunakan

untuk mencapai nada-nada tinggi di luar kemampuan atau di luar ambitus suara.

b. Teknik memproduksi nada

Menyanyi atau olah vokal dituntut kepandaian dalam memproduksi nada dengan warna suara

yang beraneka ragam.

c balim bernyanyi posisi mulut harus benar. Untuk bentuk mulut dan posisi yang salah akan

mengganggu proses pembenlukan suara.

1. Membuka mulut secara vertikal selebar tiga jari sehingga suara yang keluar bisa bulat tidak

lemah. Bentuk mulut elips.

2. Aliran udara dialirkan ke langit-langit, agar suara yang keluar menjadi lantang dan keras.

U

Seni Musik Mancanegara di LuarAsia 69

L-









MOBUL

Seni Tari Mancanegara
di Luar Asia

Standar Kompelensi:- l,/engapresiasi karya seni tari.

- Mengekspresikan diri melalui seni tari.

Tujuan Pembelajaran
::telah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:- h4engidentifikasi jenis karva seni tari mancanegara di luar Asia.

- Menampiikan sikap apresiatif terhadap keunikan seni tari mancanegara di luar Asia.

: [/lengeksplorasi gerak tari kreasi berdasarkan tari mancanegara di luar Asia.
: Menciptakan tari kreasi berdasarkan tari mancanegara di luar Asia.

: Menyiapkan pertunjukan tari di sekolah.
: Menggelar pertunlukan tari di sekolah.

Pada awalnya tarian dipentaskan untuk bermacarn-macam tujuan. Misalkan tarian yang dilakukan

:angsa Mesir untuk menghormati rajanya, Ada juga tarian yang dilakukan untuk penyembahan kepada

:ara dewa. Namun. pada saat ini senitaritelah berkembang dengan pesat, Salah satu tujuan senitari

: ada saat ini sebagai media berekspresi dan berkreasi sekaligus sebagai media hiburan bagi masyarakat.

A.

t a I r r a I rt tr r r a s8 fr {fl E gm&

Mengidentifikasi Karya Seni Tari Mancanegara di Luar Asia

Negara-negara di luar Asia juga mempunyai karya seni yang unik dan khas. Karena keunikannya

raka kita dapat menebak dari mana tarian tersebut berasal. Keunikan atau ciri khasnya terdapat pada

ari tunggal dan kelompok. Beberapa seni mancanegara yang perlu diketahui sebagai berikut.

Tari Rakyat

Tari rakyat di Eropa bersifat keagamaan. Di antaranya digunakan pada perayaan penyembahan

:erhala pada zaman purba. Di samping itu, digunakan pula pada acara menyemai, panen, dan hari-hari

:enting lainnya, Menjelang abad pertengahan di negara-negara Eropa memiliki banyak tari rakyat

lengan pakaian tradisional sesuai negaranya yang berbeda satu sama lain, Jika kita perhatikan tarian

: luar Asia lebih banyak menggunakan gerakan kaki yang menghentak. Perhatikan keindahan dan
.eunikan macam-macam tari di bawah ini.
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Berikut ciri-ciri tari rekreasi:

Tarian ini merupakan pertunjukan individual dari tari rakyat tradisi negara-negara Eropa maupun

lndonesia.

Penari biasanya merupakan pewaris etnik.

Bentuknya mempunyai kesamaan dengan tari tradisional lndonesia.

Tarian ini biasanya merupakan satu bagian yang universal sifatnya.

Di mancanegara tarian ini dipentaskan oleh ribuan orang yang disebut dengan round.

Saat ini menjadi tarian yang kompleks karena adanya perubahan-perubahan koreografis.

Tarian ini tumbuh dan berkembang di masyarakat urban atau pendatang'

Waltz merupakan tarian ruangan (ballroom dance)dan tarian ralryat dengan ketukan 3/4, terutama

dhkukan dalam posisitertutup (closed position). Gerakan dasar utama dariwaltz adalah suatu putaran

penuh dengan dua tahap dengan tiga langkap per tahap.

Waltz populer di Wina, Austria, sekitar 1780-an dan menyebar ke berbagai negara lainnya pada

hhun{ahun berikutnya. Waltz dan posisi tertutupnya menjadi contoh untuk penciptaan berbagai tarian

ruangan lainnya.

Sunber: ww.rcggie.nel

' Gambar 7.3 Tari waltz

Di Amerika, tarian itu masuk pada abad ke-19. Elemen gerakan tap dance menyerupai unsur

3erakan tari Afrika. ltulah mengapa kaum kulit hitam Amerika ketika itu cepat sekali mengakrabi tarian

:ersebut, Gerakan kaki yang cepat atau jig khas lrlandia berpadu dengan gaya melonjak-lonjak pada

iarian Afrika,
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2. Pembelajaran Kreativitas

Kreativitas dapat dipandang dari perspektif yang berbeda berdasarkan latar belakang disiplin ilmu.

pada dasarnya sebagian besar memandang kreativitas sebagai sesuatu yang baru, orisinil, dan memiliki

keunikan, Baik pada setiap proses maupun produknya. Arti kreativitas secara umum menekankan pada:

a. Pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda.

b. Kreasi sesuatu yang 6aru dan orisinal secara kebetulan'

c. Apa saja yang diciptakan selalu baru dan berbeda dari yang telah ada dan karenanya unik.

d. Merupakan proses mental yang unik, semata-mata dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang

baru, berbeda, dan orisinal.

e, Sinonim dengan kecerdasan yang tinggi atau jenius.

f. Sepercik kejeniusan yang diwariskan pada seseorang dan tidak ada hubungannya dengan belajar'

g. Sama ar1 dengan imajinasi dan fantasi. Oleh karenanya merupakan bentuk permainan mental'

Kreativitas merupakan kegiatan otak yang teratur, komprehensif, dan imajinatif menuju suatu hasil

yang orisinal

h. Merupakan kemampuan mencipta (kreasi), memiliki gagasan orisinal, titik pandang yang berbeda,

atau cara baru menangani dan menghadapi masalah, Orang kreatif cenderung sebagai pencipta

(creator) bukan penurul (conformer)kepada orang lain.

Dengan demikian, suatu kreativitas itu memiliki fungsi untuk menyelesaikan suatu persoalan, atau

menghasilkan suatu produk baru, baik dalam bidang musik, sastra, tari, permainan, dan sebagainya.

ru;_a 
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ffi Mengeksplorasi Gerak Tari Kreasi Berdasarkan Tari
ffi Mancanegara di Luar Asia

Tujuan dalam mengekplorasi tarian mancanegara adalah untuk menambah perbendaharaan tari

Nusantara dan untuk memberi apresiasi seni pada generasi muda bahwa tari dapat berkembang sesuai

dengan kemajuan zaman. Materi gerak tari kreasi modern memiliki kebebasan dalam mengekspresikan

ide. Hal tersebut dapat meliputi gerak, kostum, dan iringan yang digunakan.

Menurut Wisnoe Wardhana, ciri-ciri tari kreasi modern sesuai dengan prosesnya adalah

penggarapan yang kreatif, tuntutan keasyikan atau kesenangan, kekokohan solidaritas, popularitas

yang mengambang, dan berbobot rekreatif. Berpijak dari ciri-ciri tersebut maka dapat digunakan sebagai

acuan pengembangan tari kreasi modern sehingga calon penata tari memperhatikan kriteria tersebut

dengan konsentrasi penuh dan akan bergerak dengan sendirinya dalam penggarapannya. Kemudian,

makin lama akan semakin lancar dengan mengulang kembali hasil improvisasi gerak sehingga proses

suatu kreasi akan berkembang,

Dalam mengembangkan kreativitas seseorang dapat meniru gerak-gerak yang telah ada, namun

diolah secara cermat. Sumber improvisasi, antara lain alam organik atau alam benda mati, seperti air,

angin, dan api. Alam vegetatif atau alam tumbuh-tumbuhan, alam animal atau alam hewan, alam human

atau alam manusia, tentang sifat sedih dan gembira. Alam supranatural atau dam transendental, yaitu

alam gaib kesaktian dan sebagainya.
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Berilah tanda silang (x) pada sarah satu huruf a, bo c, atau d di depan jawaban yang paring
tepat!

Balet konon berakar di ltalia pada abad ke ....
a. 13

b, 14

c. 15

d. 16

Pada abad ke-19 balet mencapai puncaknya di negara .,..
a. Prancis

b. lnggris

c. Italia

d. Rusia

Di mancanegara tari rekreasi dipentaskan oleh ribuan orang yang disebut....
a. salsa

b. base

c. ground

d. round

Ballroom dance merupakan tarian yang dilakukan ....
a. di luar ruangan

b. di dalam ruangan

c. di panggung

d. di lantai

Tari waltz populer di Wina Austria sekitar tahun ....
a. 1870

b. 1780

c. 1770

d. 1775

Akar daritarian Flamenco berasal dari budaya Andalusia yaitu kaum ....
a. imigran

b. Afrika

c. lndian

d, Gibsi

Tarian cha cha merupakan tari yang berkembang di ....
a. Amerika Latin

b. Amerika

c. Eropa

d. Asia
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Seni Teater Mancanegara

Standar Kompetensi:
1. Mengapresiasi karya seni teater.
2. Mengekspresikan diri melalui karya seni teater.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapai:
1. Mengidentifikasi jenis karya seni teater tradisional dan modern mancanegara di luar Asia.
2. Menampilkan sikap apresiatil terhadap keunikan dan pesan moral seni teater mancanegara di luar Asia.3. lVlerancang pertunjukan teater kreatif dengan mengolah unsur teater daerah setempat, Nusantara, dan mancanegara di

luar Asia.
4. Menerapkan prinsip kerja sama dalam berteater.
5. Menyiapkan pertunjukan karya teater kreatif di sekolah.
6. Menggelar pertunjukan karya teater kreatif yang diciptakan di sekolah.

Teater berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat untuk menonton. Teater adalah cabang
seni pertunjukan yang berkaitan dengan akting/seni peran di depan penonton dengan menggunakan
gabungan dari ucapan, gestur (gerak tubuh), mimik, boneka, musik, tari, dan lain-lain.

:ffi r I I r I I I f r I r r r r r r r e Ei

Wffi Sejarah Teater
W:ffii

Drama terlebih dahulu berkembang di dunia Barat yang disebut drama klasik pada zaman yunani

dan Romawi. Pada masa kejayaan kebudayaan Yunani maupun Romawi banyak sekali yang bersifat
abadi, terkenal sampai kini.

1. Drama Ktasik

Drama klasik adalah drama yang hidup pada zaman Yunani dan Romawi. Pada masa kejayaan
kebudayaan Yunani maupun Homawi banyak sekali krya drama yang bersifat abadi, terkenalsampai kini.

a. Zaman Yunani

Ada 3 tokoh Yunaniyang terkenal,.yaitu: Plato, Aristoteles, dan Sophocles. Menurut Plato, keindahan
bersifat relatif. Karya-karya seni dipandanganya sebagai mimetik, yaitu imitasi dari kehidupan jasmaniah
manusia. lmitasi itu menurut Plato bukan demi kepentingan imitasi itu sendiri, tetapi demi kepentingan
kenyataan. Karya Plato yang terkenal adalah The Republic.

di Luar Asia

IIIII:

ffiffi

I
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: Bloking

Bloking adalah ungkapan visual dari suatu naskah, perwujudan konkret dari gerak yang diakibatkan
oleh dialog, keterangan yang memerintahkan pemain untuk bergerak (movement).-Secara siigkat bloking
adaiah physical arrangement pemain dan gerakan-gerakannya daii acting ,iea yang sati ke acting
area yang lain.

Bloking tidak sekadar pergerakan atau penempatan namun juga merupakan bagian dari suatu
peristiwa yang mendukung peristiwa dalam setiap adegan. Oleh kaieia itu, bloking ha1ls menciptakan
suasana logis dan bermotivasi jelas.

Bloking memiliki dua fungsi utama, yaitu:
1. Fungsi dramatis sebagai alat untuk menentukan pola adegan dan sarana untuk mengembangkan

kejadian, emosi, gerakan, ucapan, tempo, dan klimaks.2. Fungsi teknis menciptakan komposisi panggung yang baik dari hasil penciptaan pola dan
pengaturan bentuk visual di atas pentas/panggung.

c. Kompostsi

Komposisi adalah alat yang tepat untuk menyatakan perasaan, kualitas, dan suasana hati sebuah
subjek melaluiwarna, garis, bahan, dan wujud. Komposisi bukan hanya untuk menyatakan cerita ataupun
hanya sebuah konsepsi. Komposisi lebih dari sebuah teknik yang haius dikuasai oieh seorang sutradara.
lntinya komposis pentas adalah pembagian pentas menurut bigian-bagian tertentu. KompJsisi pentas
ini dibuat untuk membantu blocking, di mana setiap bagian penias mempunyai arti tersendiri.

2. lrama dan Tempo

lrama adalah faktor utama yang memberikan denyut kehidupan sebuah naskah yang diangkat ke
dalam wujud pentas/drama oleh sutiadara. Fungsi sebuah irama adalah untuk memantairan suasana
hati, mencapai perhatian adegan, memantapkan karakterisasi atau perwatakan, dan mencapai kesan
tempat. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan pola irama dan gerakan (lambat, sedang, atau
cepat). Perubahan tempo yang menyimpang akan mengubah pola dasar irama.

3. Properti

Properti adalah seluruh perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan drama/film. properti ini
bisa yang dikenakan atau tidak dikenakan oleh pemain. Nantinya pementasan properti film tidak terbatas
seperti properti drama. Hal yang termasuk dalam properti bisa sangat banyak, mulai dari busana pemain
dan segala kelengkapannya, set dekorasi, meubel, hiasan ,r.ngai, model tiruan karakter, maket lokasi,
gedung atau ruangan, tiruan kendaraan, bahkan hewan.

4. Fenataan

Penataan adalah semua bagian pekerjaan yang mendukung terlaksananya pembuatan drama.
Berikut unsur-unsur yang termasuk ke dalam penataan.
a. Tata rias

b, Tata busana
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6. Karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan disebut ....
a. puisi

b. pantun

c. drama
d. sajak

7. Opera di italia bermula pada sekitar tahun ....

a, 1300

b. 1500

c. 1700

d. 1600
8. Menurut Aristoteles biasanya tragedi terdiri dari 6 komponen berikul, kecuali ....

a. plot

b. character

c. properti

d. diction
9. Menurut Mary Mac Tigue lakon dibagi ke dalam lima tipe berikut, kecuali ....

a. melodi

b, drama

c. komedi

d, tragedi
10, Orang yang memimpin dan mengatur seluruh teknik pembuatan pementasan drama/film disebut

kameramen

koreografer

sutradara
pemain

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Apa yang dimaksud dengan teater?
Apa yang dimaksud dengan drama klasik?
Sebutkan 3 (tiga) tokoh zaman Yunani yang terkenal!
Jelaskan pendapat plato mengenai karya senil
Sebutkan ciri-ciri khas teater abad pertengahan!
Sebutkan fungsi teater mancanegara!
Apa yang dimaksud komposisi pentas?

sebutkan dan jelaskan dua tujuan utama dalam mempelajari manajemen!
Apa yang dimaksud organisasi dalam teater?
Jelaskan fungsi sebuah irama dalam drama!

c.

d.

ff.

1.

2.

.r.

4.

5.

6.

7.

8.

L
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13. Tokoh yang dikenal dengan Bapak Bluess adalah ....

a. Bob DYlan

b. Gene Autry

14. Musik yang populer diAfrika Barat disebut '...

a. populer c. klasik

b. hihlife d' iazz

15. Tokoh musik reggae yang sangat terkenal adalah '...

c. Shaggy

d. W.C. Handy

c. Madonna

d. Bob Marley

c.

d.

16.

17.

a. Elvis Presley

b. Shaggy

Berikut kaidah-kaidah komposisi, kecuali ....

a. kesatuan

b. nada

Lukisan hanya dapat dinikmati dari ....

a. keras

b. lembut

20. Seni patung kuno biasanya terbuat dari ....

a. perunggu

b. batu

irama

keseimbangan

a. 2 arah c' 4 arah

b. 1 arah d' 3 arah

18. Relief Mahabharata merupakan contoh seni rupa .'..

a. lndia

b. Eropa

19, Cat air cocok digunakan menggunakan kuas berbulu '..'

c. Yunani

d. lndonesia

c. lentur

d, kaku

c. emas

d, perak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
10,

Jawabtah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Sebutkan dan jelaskan dua tujuan utama mempelajari manajemen dalam teaterl

Apa yang dimaksud komposisi pentas?

Sebutkan 3 (tiga) tokoh zaman Yunani yang terkenal!

Sebutkan sumber improvisasi dalam seni tari!

Sebutkan ciri-ciri tari kreasi modern menurut Wisnoe Wardhana!

Jelaskan tujuan dalam mengekplorasi tarian mancanegara!

Sebutkan beberapa tujuan pagelaran musik!

Sebutkan macam-macam musik rock!

Apa yang dimaksud pameran homogen dan heterogen?

Apa bedanya melukis dan menggambar?
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