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Seni Musik Tradisional
Mancanegara
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Standar Kompelensi:
Mengapresiasi karya seni musik

Tuiuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1 Mengidentifikasi makna dan peranan musik tradisional mancanegara dalam konteks kehidupan budaya masyarakat.
2 Menunjukkan nilai-nilai dari pengalaman musikal hasil pengamatan terhadap pertunjukan karya musik tradisional

mancanegara
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Makna dan Peranan Musik Tradisional Mancanegara

Musik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan manusia sebagai pemenuhan

kebutuhan yang bersifat rohani. Dari alunan musik, manusia bisa memperoleh berbagai macam rasa
yang kadang mampu merubah suasana kehidupan yang sedang dijalaninya. Sejak zaman dahulu,
musik dijadikan sebagai sarana keperluan upacara keagamaan, sebagai hiburan, atau sebagai
pelampiasan ekspresi. Dapat kita simak betapa khusyuknya masyarakat di Bali melaksanakan proses

ibadatnya dengan alunan musik gamelan yang terlata harmonis. Contoh lain adalah para penggembala
yang dulu sering memainkan alat musik seruling di sela-sela kegiatan menggembala sebagai pelepas

lelah.

Uraian di atas menjelaskan tentang makna kehadiran musik tradisional di tengah lingkungan
masyarakat. Seperti Anda ketahui bahwa musik tradisional merupakan musik yang tumbuh dan
berkembang di suatu daerah tertentu serta mengalami proses pewarisan yang turun-temurun dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Di kelas X dan kelas Xl, Anda telah mempelajari musik tradisional
yang ada di setiap daerah di lndonesia. Karya musik yang karena penyebarannya yang merata akhirnya
menjadi bagian dari kekayaan musik nusantara. Pada Kelas Xll, Anda akan mempelajari berbagai
musik tradisional yang berasal dari mancanegara.

Sebelum membahas khazanah karya musik tradisional mancanegara, terlebih dahulu marilah kita
mempelajarisejarah perkembangan musik dunia. Seperti uraian Matius Ali (2006:15-25), secara umum
para ahli membagi perkembangan musik mancanegara menjadi delapan kelompok, yaitu zaman Yunani

dan Romawi Kuno, Abad Pertengahan, zaman Renaissance (The Renaissance), zaman Barok (Ba-
roque Era), zaman Klasik (C/assical Period), zaman Romantik (The Romantic Era), dan Abad ke-20
(The 20th Century).
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l. Zaman Yunani

Sejak zaman dulu, musik pada mulanya memang memiliki peranan sebagai bagian dari ritual

keagamaan, seperti pada upacara penyembahan kepada para dewa. Musik Yunani berkaitan erat

dengan dua aliran dalam agama Yunani Kuno, yakni apollonian dan dionysian. Aliran apollonian

menggunakan alat musik /yra (sejenis harpa kecil), sedangkan aliran dionysian menggunakan alat

musik aulos. Oleh karena itu, masyarakat Yunani pada umumnya memercayai bahwa musik merupakan

ciptaan para dewa-dewi, seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus.

Masyarakat Yunani juga percaya bahwa musik memiliki kekuatan yang dapat menyempurnakan

tubuh dan jiwa manusia serta dapat menimbulkan mukjizat di dunia fisik. Mereka percaya bahwa musik

memengaruhi pikiran dan tindakan atau perilaku manusia. Di Yunani, musik juga sangat berkaitan erat

dengan dunia sastra, terutama bahasa. Dalam sebuah lagu, musik membuat duplikasi dan irama teksnya.

Demikian pula dalam instrumen, dibuat mengikuti pola irama atau ritme dari variasi struktur puisinya.

Fakta yang menguatkan keberadaan musik Yunani Kuno ini adalah dengan ditemukannya satu

lusin dokumen atau tulisan musik bangsa Yunani Kuno yang hingga kini belum bisa ditafsirkan secara

pasti. Dokumen atau tulisan-tulisan itu menggunakan notasi alphabet. Dokumen tersebut diperkirakan

ditulis pada sekitar tahun 500 SM-300 M. Beberapa ahli musik Yunani yang terkenal, di antaranya

Aischylos, Sophocles, Aristoteles, Phytagoras, dan Aristoxenos.

Secara umum, musik zaman Yunani Kuno memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Bersifat monofonik (satu suara) dan heterofonk (sebuah melodi yang dibunyikan serentak dengan

satu atau beberapa variasi melodi yang sama).

b. Sudah mengenal interval konsonan dan disonan.

c. Sudah ada praktik improvisasi, tetapi diatur lewat aturan-aturan dan gaya dengan menggunakan

beberapa melodi dasar.

d. Memiliki hubungan erat antara teks dan musik, antara melodi ucapan dan irama puisi.

e. Mengenal lima belas macam modus yang kemudian disederhanakan oleh Ptolemeus (abad ke-2 M)

menjadi tujuh modus.

2. Zaman Romawi Kuno

Sebagian besar kebudayaan Roma dipengaruhi oleh kebudayaan daerah Yunani dan ltalia. Oleh

karena itu, bangsa Romawi Kuno mengadopsi karakteristik musik masyarakat Yunani Kuno kemudian

mengembangkannya. Pengembangan yang dilakukan bangsa Bomawi Kuno dilakukan terhadap
beberapa alat musik tiup yang digunakan dalam peperangan dan upacara kemiliteran. Alat-alat musik

tersebut, antara lain terompet, horn, dan sejenis organ (hldrolr$ dengan papan tuts yang ditiup dengan

tekanan air. Organ-organ tersebut digunakan untuk mengiringi pertempuran para gladiator di arena-

arena atau dalam hiburan massal lainnya.

Kekaisaran Romawi Kuno merupakan suatu kerajaan yang berbasis ketentaraan. Namun demikian,

mereka masih tetap memerlukan seni dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk seni musik.

3. Abad Pertengahan

Perkembangan musik pada Abad Peftengahan yang berlangsung sejak tahun 1000 sampai dengan

tahun 1500, banyak dipengaruhi oleh peranan gereja. Bahkan pada masa ini muncul dan bed<embang musik

gregoian, yaitu musik gereja yang merupakan bentuk seni musik yang pertama dalam sejarah musik Eropa.
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Musik gregoran berkembang sekitar tahun 600-1200 dan berpusat di biara-biara dan gereja.

Bentuknya adalah nyanyian gregorian, yaitu melodi (vokat) satu suara yang dinyanyikan tanpa
iringan musik.

Ciri-ciri musik gregorian adalah sebagai berikut.

a. Merupakan musik gereja dan dipergunakan dalam upacara keagamaan gereja Katolik.

b. Bersifat vokal (dinyanyikan) dan hanya satu suara tanpa iringan musik.

c. Dinyanyikan sebagai sarana doa dalam liturgi gereja Katolik.

d. Bersifat diatonis.

e. Disusun berdasarkan modus-modus dan tidak mengenal mayor-minor seperti dalam musik

tonal.
f. Tidak mengenal metrum (314,618,4/4), tetapi berdasarkan suatu sistem ritmik tertentu.
g, Ditulis dengan notasi tertentu, yakni notasi kwadrat.

Musik lainnya yang muncul pada Abad Pertengahan adalah musik satu suara yang tumbuh

dan berkembang di Prancis (musik troubadour dan trovore\ dan di Jerman. Tokoh-tokoh yang

terkenal dalam musik troubadour ini, di antaranya Raimbaut de Vaqueiras (sekitar 1207) dan

Bernard de Ventadorn (sekitar tahun 1195). Adapun tokoh musik trovore, di antaranya Adam de la
Halle (1237-1286).

Ciri-ciri kedua musik di atas adalah sebagai berikut.

a. Merupakan musik duniawi satu suara.

b. lramanya lebih ketat, terikat, dan teratur.

c. Merupakan musik masa peralihan dari masa modus ke tonus.

d. Nama-nama komponis mulai disebutkan dalam partitur lagu.

e. Sudah memiliki iringan musik, tetapi tetap satu suara.

Gaya musik Eropa mengalami perubahan besar, yaitu pada sekitar abad ke-11 sampai abad
ke-14. Perubahan ini terjadi pada penambahan suara dalam nyanyian sehingga sebuah lagu bisa
terdiri atas 2 alau 6 suara. Gaya musik ini dikenal dengan nama organum. Kemunculan musik
oryanum inilah yang menjadi awal perubahan dalam musik Barat. Cara penggarapannya adalah
dengan menambahkan melodi pendamping dan melodi utamanya.

Perubahan besar lainnya pada Abad Pertengahan terjadi sekitar abad ke-14. Pada saat itu,

muncul sebuah gaya musik baru yang disebut ars nova yang berarti "seni baru". Letak kebaruan
musik ini pada perubahan notasi yang terus mengalami perubahan. Tokoh-tokoh yang terkenal
dalam mengembangkan musik ini, di antaranya Philipe de Vitry (1291-1361), Johannes de Muris
(1290-1351), dan Guillaume de Machaut (1305-1377).

Ciri-ciri musik ars nova adalah sebagai berikut.

a. Musik duniawi lebih dominan daripada musik rohaniah.

b. Sudah meninggalkan musik satu suara, bahkan pada umumnya bersifat banyak suara.
G Pemakaian metrum yang berbeda-beda dalam satu komposisi.

d. Musik menjadi karya seni yang lebih otonom, lepas dari unsur-unsur nonmusikal.

e. Nama-nama komponis mulai disebut.

Seni Musik Tradisional Mancanegara



4. Zaman Renaissance

Zaman Renaissance atau "kelahiran kembali" terjadi sekitar tahun 1400-1600. pada zaman ini

terjadi perubahan pola pikir untuk kembali membangun suatu kebudayaan yang gemilang, seperti pada

zaman Yunani dan Romawi Kuno setelah Abad Pertengahan berakhir. llmu pengetahuan berkembang

dengan cepat dan musik mulai dipelajari di akademi-akademi musik pada saat itu. Akibatnya,

berkembanglah musik duniawi dengan lagu-lagu kepahlawanan, lagu-lagu cinta asmara, dan

pertumbuhan musik instrumental yang semakin meninggalkan musik gereja semacam gregorian.

Seni opera Yunani dikembangkan dengan hiasan musik yang menyayat hati dengan menggunakan

permainan solo sebuah instrumen dan paduan suara besar. Pada zaman ini pula, musik dapat

dipergunakan oleh pemeluk agama Kristen, berupa paduan suara untuk keperluan upacara keagamaan

di gereja-gereja. Tokoh{okoh musik zaman Renaissance yang terkenal, di antaranya Giovanni Gabrielli

dari ltalia (1557-1612), Frescobaldi dari ltalia (1583-1644), Scheidemann dari Jerman (1595-1663),

Bull dari lnggris (1563-1621), dan Sweelinck dari Belanda (1562-1621).

5, Zaman Barok

lstilah barok berasal dari bahasa ltalia, yaitu dari kata barocco, yang diambil dari istilah arsitektur

(gaya bangunan) yang memiliki sifat dinamis dengan mencerminkan emosi dan gerak. Musik pada

zaman ini sangat mementingkan nada hiasan (ornamentik) dan tanda dinamik yang lincah antara forte

(keras) dan piano (lembut). Pemakaian nada-nada ornamen ini membuat permainan musik menjadi

penuh dengan variasi yang indah.

Musik yang muncul pada akhir abad ke-16 ini, terinspirasi oleh musik klasik Yunani dengan

mengubah suara dan bentuk musik. Oleh karena para musisi ltalia kurang menyenangi musik poliponik

(banyak suara) maka mereka kemudian mengembangkan musik dengan bentuk komposisi yang sedikit,

syair yang dapat dimengefii, seda variasi dalam vokal dan permainan musik. Tokoh-tokoh terkenal

yang mengembangkan musik barok, di antaranya Johns Seastian Bach (1685-1750), George Frederich

Handel (1685-1759), Antonio Vivaldi, dan Arcangelo Corelli.

6, Zaman Klastk

Zaman klasik adalah zaman peralihan dari zaman barok ke zaman romantik. Perkembangannya

ditandai dengan munculnya gaya musik rococo atau gaya gagah berani (style gallanl di Prancis dan

empfindsamerstrldiJerman. Tokoh-tokoh terkenal dalam mengembangkan musik klasik ini, di antaranya

Johann Stamitz dari Jerman (1717-1757\, Franz Josept Hayden dari Jerman (1732-1809), Wolfgang

Amadeus Mozart dari Austria (1765-1791), dan Ludwig van Beethoven dari Bonn (177G-1827).

Musik zaman klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

Adanya pemakaian tandatanda dinamik, seperti crescendo dan decrescendo.

Menggunakan tempo accelerando (makin cepat) dan rittardando (makin lambat).

Mengurangi penggunaan hiasan (ornamentik).

Memakai rangkaian tiga nada dan broken-chord, yang dimainkan dengan leknik arpeggio

atau petikan beruntun.

e. Musik lebih jelas dan transparan.

a.

b.

c.

d.
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Musik pada zaman romantik tumbuh dan berkembang pada abad ke-19. Musik ini merupakan
musik yang mementingkan watak yang subjektif dan hanya diusahakan untuk bunyi yang indah saja.
Ekspresi, emosi, sefta perasaan seniman merupakan unsur yang dominan dalam menciptakan sebuah
musik. Oleh karena itu, musisi pada zaman romantik tidak lagi mengikuti aturan atau tradisi, tetapi
membuat aturan sendiri, terobosan, serta kemungkinan-kemungkinan baru. Untuk kebutuhan ekspresi
tersebut maka seorang musisi dituntut untuk lebih kreatif, imajinatif, jenius, komunikatif, dan mampu
menjaga keorisinalitas karya yang diciptakannya.

Beberapa tokoh terkenal dalam mengembangkan musik pada zaman romantik ini, di antaranya:- Franz Feter Schubert dari Hamburg (1809-1847),
- Robert Alexander schumann dari Jerman (1810-1856),
- Francois Frederic Chopin dari Polandia (1810-1819),
- Franz Liszt dari Hongaria (1811-1866),
- Louis Hector Berlioz dari Prancis (1803-1869),
- Wilhelm Bichard Wagner dari Leipzig (1813-1883), dan
- Johannes Brahms dari Hamburg (1835-1896).

Memasuki abad ke-20, musik mulai memasuki zaman modern. Pada zaman ini terjadi revolusi
besar-besaran dalam berbagai bidang, baik ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kebudayaan. Alat-
alat teknologi, seperti film, radio, tape, VCD, ataupun handycam, turut memengaruhi perkembangan
musik dunia. Akibatnya pada musik kemudian ditemukan jenis nada-nada baru, ritme dan unsur-unsur
musik tradisional, penyusunan orkes shymponi, orkes kamar, maupun ensambel kecil.

Dampak lain dari kemajuan alat teknologi adalah penyebaran inovasi-inovasi musik terbaru yang
segera mudah diketahui oleh musisi di belahan dunia lainnya hingga kemudian menciptakan kreasi
musik sendiri. Dari hasil kreativitas tersebut kemudian muncul berbagai jenis musik, seperti jazz, blues,
country, reagge, pop, dance, dan yang lainnya.

Berdasarkan sejarah perkembangannya di atas maka jelaslah bahwa musik merupakan hasil dari
proses kreatif manusia. Dengan kata lain, musik merupakan hasil dari kebudayaan. Sebagai hasil
kebudayaan, musik tentunya tidak asal diciptakan begitu saja, baik selama berproses maupun setelah
hasilnya bisa dinikmati, musik memiliki fungsi tertentu yang bisa dirasakan masyarakat.

Beberapa fungsi musik bagi masyarakat adalah sebagai berikut.
a. Sebagai sarana upacara

Apabila dilihat dari sejarah asalnya, musik tradisional mancanegara memang digunakan untuk
sarana lJpacara, baik yang berhubungan dengan upacara ritual keagamaan maupun upacara
ritual budaya. Misalnya:
- musik gregorian yang dipakai dalam upacara ibadat umat Katolik, dan
- musik kamin gura dari Jepang dipakai dalam upacara kenegaraan.

b. Sebagai sarana ekspresi diri

Fungsi musik sebagai sarana ekspresi diri sebenarnya hanya dirasakan oleh musisinya sendiri.
Melalui musik, mereka bisa mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya dengan mengungkapkan
perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-citanya. Karya musik yang dihasilkan biasanya merupakan
cerminan fenomena sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarnya. lsinya sarat dengan
pesan atau nilai-nilai yang bisa memengaruhi masyarakat pendengarnya.

Seni [/usik Tradisional Mancanegara
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Sebagai sarana hiburan

Orang mendengarkan musik pada umumnya adalah untuk mendapatkan perasaan tenang, damai,

dan sejenisnya setelah mengalami keienuhan dan stress yang dialami dalam kesehariannya.
Melalui alunan nada yang harmonis, musik mampu menjadi sarana hiburan untuk memperoleh
relaksasi.

Sebagai sarana pengobatan

Menurut penelitian para ahli di Eropa dan Amerika, musik diyakini bisa menjadi sarana
pengobatan, khususnya yang berhubungan dengan aspek mental dan psikologi. lstilah yang

dikenal dengan music therapy ini diterapkan pada para korban perang dan veteran perang,

dengan merangsangnya untuk melakukan kegiatan menari, berteriak, tefiawa, bahkan menangis.

Sebagai pengiring tarian

Di beberapa negara, musik digunakan sebagai pengiring sebuah tarian. Sebagai pengiring

tarian, musik tersebut diciptakan dengan melakukan penyesuaian terhadap gerak para penari

serta jenis tarian tertentu agar bisa tercipta penampilan yang harmonis antara tarian dan musik.

Misalnya:
- musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tarian di lndia,
- musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi operet di Cina, dan
- musik accordion yang digunakan untuk mengiringi tarian dansa di Prancis.

Nilai-nilai Musikal Karya Musik Tradisional Mancaneqara

Sebagai cikal bakal musik dunia, karya musik tradisional memiliki nilai-nilai musikal yang berharga.
Nilai-nild tersebut nampak dari keunikan atau karakteristik yang dimilikinya, seperti bahan baku instrumen
yang digunakan, gaya memainkan musiknya, struktur ritme yang dimainkan, cara permainan, juga
kualitas komunikasi yang dihasilkannya. Berikut ini akan diuraikan mengenai keunikan-keunikan musik
tradisional mancanegara tersebut.

l. Bahan lnstrumen

Musik tradisional merupakan musik yang pertumbuhannya sangat erat berkaitan dengan alam dan
keseharian masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian bahan instrumen yang

digunakannya sebagian besar berasal dari alam. Misalnya, instrumen musik gendang labu di Afrika
yang badannya terbuat dari kayu, labu-labuan, dan tanah liat. Adapun untuk membrannya digunakan
kulit sapi, kulit kambing, atau kulit binatang lainnya.

2. Gaya Musik

Musik tradisional memiliki gaya musik tersendiri yang masih paten hingga sekarang. Gaya musik
tersebut pada mulanya merupakan perpaduan dari berbagai kekayaan budaya dan sumber musikal
lainnya. Misalnya, gaya musik Amerika Latin yang Anda kenal hingga sekarang, seperti gaya musik
bossas, samba, dan tango.

Seni Budaya Xll
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Hitme dalam musik tradisional memiliki struktur yang cukup kompleks. Misalnya, dalam musik Arab
yang pola ritmenya didasarkan pada pola ritme nonmetrikal. Pola ritmenya terdiri atas sekitar 48 pola
pukulan (beats), termasuk dums (downbeats), taks (updea$, tanda diam, dan istirahat.

4. eara Permainan

Keunikan cara permainan musik tradisional mancanegara ditemukan pada musik mbira di Alrika
yang memiliki pola pengulangan yang dihasilkan dari berbagai instrumen yang saling berinteraksi. Untuk
menghindari kejenuhan bunyiyang dihasilkan, para pemusiknya mengembangkan improvisasi berdasarkan
pola pengulangan utama tersebut.

5. Kualitas Komunikasi

Kualitas komunikasi dalam musik tradisional mancanegara bisa terlihat dari kekompakan dalam
memainkan berbagai instrumen musik yang digunakan. Tidak hanya itu saja, bagian tubuh dari para
pemusik juga dapat dimainkan dan digerakkan sehingga menjadi sebuah sarana peftukaran informasi
yang hidup. Misalnya, pada permainan musik di Afrika yang dengan lincahnya menggerakkan tangan dan
kakiselama bermain musik. Selain darisisikeunikan/karakteristikyang dimilikinya, nilai-nilaimusiktradisional
mancanegara bisa pula dilihat dari beragam jenis karya musik yang dihasilkan.

Beberapa jenis musik tradisional mancanegara tersebut adalah sebagai berikut.

a Musik Eregorian

I'/'usik gregorian adalah musik vokal yang hanya mengandung satu suara tanpa iringan alat musik.
Musik yang hingga kini masih digunakan dalam upacara ritual agama Katolik ini berasal dari Abad
Perlengahan.

: Musik oratotium

Musik oralotlum adalah jenis musik yang merupakan pengembangan dari musik gregorian. Meskipun
demikian, pada musik oratotium, komposisi penyanyi sudah merupakan hasil gabungan antara laki-laki
Can perempuan yang terhimpun dalam sebuah paduan suara. Musik ini juga digunakan untuk keperluan
ritual agama Kristen.

: Musik instrumental

Musik instrumental adalah jenis musik yang permainan alat-alat musiknya sangat dominan sebagai
media bermusik. Musik ini berasal dari zaman Barok

: Musik opera

Musik opera adalah jenis musik yang memadukan unsur teatrikal dalam pertunjukannya. Para aktor
sekaligus penyanyi mengucapkan dialog dalam bentuk nyanyian yang biasanya diiringi oleh musik orkes.

Seni Musik Tradisional Mancanegara
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e. Musik kamar (chamber music)

Musik kamar adalah lenis musik yang hanya dimainkan oleh sekitar 4-5 pemain musik gesek. Alat-

alat yang digunakan biasanya adalah biola, cello, dan kontrabass.

f. Arkes simfoni

Qrkes simfoni adalah jenis musik yang dalam perlunjukannya melibatkan banyak pemusik, dengan

berbagai jenis alat musik yang digunakan. Permainan musiknya dikelompokkan berdasarkan instrumen

musik yang digunakan, dan dipimpin oleh seorang konduktor atau dirigen.

1. Musik tradisional merupakan musik yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu

serta mengalami proses pewarisan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi

berikutnya.
Perkembangan musik mancanegara terbagi atas zaman Yunani dan Romawi Kuno, Abad

Pertengahan, zaman Renaissance, zaman Barok, zaman Klasik, zaman Romantik, dan Abad

ke-20.

Zaman Yunani dan Romawi Kuno berkembang musik aliran apollonian dan dionysian.

Pada Abad Pertengahan berkembang musik gregorian, trobadour, trovore, organum, dan ars

nova.

Pada zaman Renaissance berkembang musik duniawi dengan lagu-lagu kepahlawanan, lagu-

lagu cinta asmara, dan pertumbuhan musik instrumental yang semakin meninggalkan musik

gereja.

Musik pada zaman Barok mementingkan nada hiasan dan tanda dinamik yang lincah antara

lorte (keras) dan piano (lembut).

Zaman klasik ditandai dengan munculnya gaya musik rococo atau gaya gagah berani.

Musik zaman Romantik mementingkan watak yang subjektif dan hanya diusahakan untuk

bunyi yang indah saja.

Pada abad ke-20 musik berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, maupun kebudayaan.

Fungsi musik bagi masyarakat adalah sebagai sarana upacara, sarana ekspresi diri, sarana

hiburan, sarana pengobatan, dan pengiring tarian.

Keunikan-keunikan musik mancanegara dapat dilihat dari bahan instrumen, gaya musik,

struktur ritme, cara permainan, dan kualitas komunikasi.

Beberapa jenis musik tradisional mancanegara, antara lain musik gregorian, oratotium,

instrumental, opera, kamar, dan orkes simfoni.
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Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Alat musik yang digunakan pada saat zaman Yunani Kuno oleh aliran apollonian adalah ..,,

a. flute

b, lyra

c. aulos

d. kylophone

e. sitar

Di bawah ini merupakan beberapa tokoh musik Yunaniyang terkenal, kecuali ....

a. Aischylos

b. Sophocles

c. Aristoteles

d. Phytagoras

e. Aristoxenos

Bangsa Romawi Kuno melakukan pengembangan terhadap beberapa alat musik tiup yang

digunakan untuk keperluan ....

a. ekspresi diri

b. hiburan

c, upacara ritual

d. pertempuran gladiator

e, sarana pemujaan

llusik gregorian yang dimainkan oleh para biarawan pada Abad Pertengahan berkembang sekitar

tahun ....

a. 100-300 M

b. 300-600 M

c, 600-1200 M

d. 1200-1500 M

e. 1500-1800 M

Ciri yang dimiliki oleh musik troubadourdan trovore adalah ....

a. merupakan musik gereja dan dipergunakan dalam upacara keagamaan gereja Katolik

b. bersifat vokal (dinyanyikan) dan hanya satu suara tanpa iringan musik

c. dinyanyikan sebagai sarana doa dalam liturgi gereia Katolik

d. bersifat diatonis

e. sudah memiliki iringan musik, tetapi tetap satu suara

Awal perubahan dalam musik Barat ditandai dengan kemunculan jenis musik...,
gregorian

troubadour
0rganum
trovore

ars nova

a.

b.

c.

d.

e,

1
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Giovanni Gabrielli merupakan tokoh musik zaman Flenaissance yang terkenal, yang berasal dari
negara ....

a. Belanda
b. Amerika

c. Prancis

d. ltalia

e. Born

Perkembangan musik barok di ltalia terinspirasi oleh musik klasik Yunani dengan cara ....
a. menambahkan tangga nada yang sesuai
b. mengubah suara dan bentuk musik

c. mengubah lempo accelerando dan rittardando

d. menaikkan akor secara seimbang

e. menciptakan suara satu dan dua

Gaya musik rococo atau gaya gagah berani (style gallant) terjadi pada zaman Klasik, yang muncul
di negara....
a. Prancis

b. ltalia

c. Jerman
d. Austria

e. Eropa

Jenis musik yang memadukan unsur teatrikal dalam pertunjukannya disebut ..,

a. musik gregorian

b. musik hawaiian

c. musik opera

d. musik jazz

e. musik organum

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

Bagaimana pandangan masyarakat Yunani Kuno terhadap musik dan hubungannya dengan
kepercayaan mereka terhadap para dewa?
Tuliskan ciri-ciri yang dimiliki musik gregorianl

Tuliskan pebedaan ciri yang dimiliki oleh musik gregorian dan musik troubadoul
Apakah yang dimaksud dengan fungsi musik sebagai sarana hiburan?
Keunikan apakah yang dimiliki oleh musik tradisional mancanegara berdasarkan bahan instrumen
musiknya?

Buatlah kliping mengenai berbagai alat musik tradisional mancanegara! Carilah dari berbagai sumber,
seperti koran, tabloid, maupun majalah!

10

1

2.

3.

4.

5.
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Pertuniukan Seni Musik
Trad isional Mancanegara

Standar Kompetensi:
I\,4engekspresikan diri melalui karya seni musik

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini. Anda diharapkan dapat:

1 Menampilkan karya musik yang telah diaransir di kelas.

2 Mengembangkan gagasan kreatif serta mengaransemen/merancang karya musik dengan menggali beragam proses,

teknik, prosedur, media, dan materi musik/lagu tradisional mancanegara

Menampilkan karya musik hasil aransemen sendiri atau orang lain merupakan wujud nyata

dari pengembangan ekspresi individu. Melalui sebuah pergelaran, Anda dilatih untuk bisa tampil

di depan orang banyak untuk menunjukkan kebolehan serta kemampuan dalam berekspresi musik.

Pergelaran juga merupakan tahap apresiasi lanjutan setelah Anda menikmati sebuah karya musik,

serta latihan bermain musik. Agar pergelaran yang akan dilaksanakan berjalan lancar maka Anda
perlu mempersiapkannya secara matang melalui konsep dan penanganan yang serius.

Hal yang perlu diperhatikan dalam materi acara sebuah pergelaran adalah sajian musik yang

akan ditampilkan, baik yang berhubungan dengan musik vokal maupun musik instrumen. Agar

semuanya berjalan lancar maka Anda perlu menyeleksi terlebih dahulu para pemusik yang akan

tampil dan mengelompokkannya berdasarkan jenis musiknya sesuai tema pergelaran. Hal ini

penting dilakukan karena bermain musik pada dasarnya tidak bisa lepas dari teknik permainan

musik yang digunakan. Perbedaan teknik ini sesuai dengan kemampuan atau keahlian para musisi

dan alat yang digunakan. Demikian juga dengan teknik vokal (suara manusia) yang memiliki

bentuk dan macam yang berbeda.

Vokal (suara manusia) dalam bermusik memiliki peranan yang cukup penting, terutama jika

musik tersebut menggunakan lirik atau syair. Kesalahan penempatan nada dasar suara akan

mengakibatkan kekacauan dalam sebuah pergelaran musik. Oleh karena itu, Anda perlu mengenal

terlebih dahulu jenis-jenis suara dan bagaimana cara melatih suara/vokal agar menghasilkan

sajian musik yang menarik.
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Berdasarkan ambitius suara (batas nada-nada yang mampu dijangkau oleh seseorang), suara
manusia terbagi dalam beberapa kelompok.

a. Suara anak-anak.

b. Suara dewasa, yang terbagi lagi menjadi:

1) sopran, yaitu suara tinggi wanita, dari c1 hingga a2;

2) mezzo sopran, yaitu suara sedang wanita, dari a hingga f2;

3) alto,yailu suara rendah wanita, darif hingga d2;

4) tenor, yaitu suara tinggi pria, dari c hingga a1;

5) baritone, yaitu suara sedang pria, dari A hingga f1;

6) bas, yaitu suara rendah pria, dari F hingga d1.

Selain memahamijenis suara manusia, Anda juga perlu memerhatikan hal-hal yang berhubungan

dengan teknik vokal ketika sedang bernyanyi, seperli intonasi, aftikulasi, dan pernapasan.

lntonasi merupakan ketepatan penyajian tinggi rendahnya suatu nada (pitch),lntonasi berhubungan
dengan ketepatan seorang penyanyi dalam melantunkan nada-nada dalam lagu yang dinyanyikannya.
Dengan intonasi yang tepat maka akan menghasilkan suara jernih yang nyaring sefta enak didengar.

Agar intonasi menjadi baik, Anda harus melatih pendengaran dengan baik, mengontrol pernapasan

untuk membantu dalam mencapai nada-nada tinggi maupun rendah dengan optimal, serta melatih
sense of music (rasa musikalitas).

Artikulasi merupakan kejelasan dalam mengucapkan atau melafalkan kata-kata syair dalam lagu.

Dengan tidak mengurangi kemerduan lagu, seorang penyanyi harus mampu menyanyikan kata-kata
syair dalam lagu tersebut dengan jelas dan nyaring. Hal tersebut berguna untuk penyampaian makna
atau pesan dalam lagu yang dinyanyikan kepada pendengar atau penonton secara jelas.

Untuk melatih artikulasi, Anda bisa mencobanya dengan cara sederhana, yaitu dengan
membiasakan diri mengucapkan huruf-huruf vokal (a, i, u, e, o) dan konsonan (b, c, d, f, g, sampai
dengan z) dengan jelas. Ada berbagai macam bunyi untuk mengucapkan kata-kata yang dibagi dalam
beberapa jenis sebagai berikut.

1. Huruf bunyi atau vokal, meliputi:
- vokal tunggal : a. i, u, e, o;

- vokal rangkap : ai, ei, oi, au.

2. Huruf konsonan, meliputi:
- konsonan mengandung bunyi : m, n, l, y, ng, ny;
- eksplosif lembut : b, d, g, j;

- eksplosif keras : c, k, p, q, t, x;

- berdesis lembut : h, j, v, w, z, kh;
- berdesis keras : s, f, sh;

- bergetar : r.
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Melatih pernapasan penting dilakukan agar Anda tidak mengalami kesulitan ketika melantunkan
nada-nada tinggi atau nada-nada terlalu rendah. Secara umum, pernapasan dibagi menjadi tiga, yaitu
pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Dari ketiga bentuk pernapasan
tersebut, pernapasan diafragma paling cocok digunakan ketika menyanyi. Dari pernapasan ini,
kemungkinan menghasilkan suara murni dengan napas yang panjang akan tercapai karena udara
yang telah ditarik kemudian disimpan di diafragma akan dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi.
Berbeda dengan pernapasan dada yang lebih cocok untuk menyanyikan suara yang sangat keras, atau
pernapasan perut yang dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah.

lnstrumen musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan

musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur
oleh musisi dapat disebut sebagai alat musik. Walaupun demikian, istilah ini umumnya diperuntukkan

bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik. Bidang ilmu yang khusus mempelajari alat musik disebut
organologi.

Berdasarkan sumber bunyinya, instrumen musik terbagi menjadi empat macam.

a. ldiofon

ldiofon adalah instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran tubuh bagian inti
instrumen itu sendiri. Contohnya: kajar, gong, bonang, dan gender.

Sunber: lndonesian Henlage

Gambar 2 1 Beberapa contoh instrumen mustk idiofon

Bonan g Gender
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b. Aerofon

Aerofon adalah instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari embusan udara pada rongga.
Contohnya: suling, pianika, terompet, dan flute.

Sunber: lndonesian Henlage

Gambar 2,2 Beberapa contoh instrumen musik aerofon

Chordofon

Chordofon adalah instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai/senar. Contohnya:
gitar, biola, dan gitar gambus.

Sunber: lndonesian Herilage

Gambar 2 3 Beberapa contoh instrumen musik chordofon

Membranofon

Membranofon adalah instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membrane
yang terdapat pada instrumen tersebut. Cara memainkannya dipukul dengan jari tangan atau alat
pemukul. Contohnya: kendang, conga, rebana, dan bongo.

Sunber: lndonesian Herilage

Panka

Su ling
Terompet

14

Gambar 2,4 Beberapa contoh instrumen musik membranofon
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Berdasarkan cara memainkannya, alat musik terbagi menjadi enam sebagai berikut.

Alat musik tiup

Alat musik tiup menghasilkan suara sewaktu suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Tinggi

rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom

udara dan bentuk instrumen, sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen,

dan cara menghasilkannya. Contoh alat musik ini adalah terompet dan flute.

Alat musik pukul

Alat musik pukul menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh. Alat musik pukul dibagi menjadi

dua, yakni bernada dan tidak bernada. Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen sefta bentuk

rongga getar, jika ada, akan menentukan suara yang dihasilkan instrumen. Contohnya: kolintang

(bernada), drum (tak bernada), dan bongo (tak bernada).

Alat musik petik

Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik. Tinggi rendah nada

dihasilkan dari panjang pendeknya dawai. Contohnya: gitar dan sitar.

Alat musik gesek

Alat musik gesek menghasilkan suara ketika dawai digesek. Seperti alat musik petik, tinggi rendah

nada tergantung panjang dan pendek dawai. Contohnya biola.

Alat musik tekan

Alat musik tekan menghasilkan suara ketika mengalami penekanan. Sebenarnya alat musik tekan

tidak termasuk kategori mana pun. Namun cara menekan rupanya menjadi bagian dari sistem

menghasilkan bunyi yang diinginkan. Alat musik tekan terdiri atas tiga jenis, yaitu menekan untuk

memukul, menekan untuk meniup, dan menekan untuk mengaktifkan sistem elektronik. Jadi kalau

boleh dikategorikan, alat musik tekan, antara lain piano akustik (chordofon pukul), organ akustik

(aerofon), acordion (aerofon), dan alat-alat musik elektronik yang menggunakan papan kunci

(keyboard). Piano merupakan salah satu instrumen musik yang dimainkan dengan cara ditekan.

Alat musik elektronik

Alat musik elektronik menghasilkan suara tiruan dari alat musik aslinya (akustik). lslilah synthesizer
dipakai untuk alat musik yang menggunakan papan kunci (keyboard). Adapun alat musik eleKrik
digunakan untuk alat-alat musik yang dilengkapi dengan komponen elektronik. Alat ini cara
memainkannya sama dengan alat musik akustik. Misalnya: gitar elektrik, drums elektrik, dan bass

elektrik.

"'il;;ff"#ffiJ;";r;.;;ilr"*'is rf iii iii:+ ';i + ii ri I n ;

Mengaransemen musik berarti menyusun kembali dan menyesuaikan komposisi musik dengan

nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada

sehingga esensi musiknya tidak berubah. Untuk mengaransemen sebuah lagu, Anda bisa melakukannya

dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Memilih lagu yang akan diaransemen

Dalam memilih lagu yang akan diaransemen, usahakan untuk memilih lagu yang Anda kuasai

sehingga bisa dengan mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Apabila nnakna

lagu bisa Anda pahami maka Anda juga dapat dengan mudah menangkap suasana yang diinginkan

oleh si pencipta lagu tersebut. Selain suasana, pahami juga melodi lagu tersebut.

d

6

f
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2. Memasukkan unsur-unsur harmoni

Setelah memahami suasana dan melodi lagu, selanjutnya Anda dapat memasukkan unsur-

unsur harmoni, seperti akor-akor musik. Untuk suasana gembira Anda bisa menggunakan akor-

akor mayor, seperti C mayor atau G mayor. Adapun untuk suasana sedih Anda bisa menggunakan

akor-akor minor, seperti C minor atau D minor. Untuk melodi, Anda bisa membuat melodi baru

dengan cara mengambil satu tefts di bawah melodi yang asli.

Misalnya:

Melodiasli :3 6.. 4/3. 3 4.1 I 7 .1 6.4 I 3..1
Melodibaru:1 4..21 1 .12.61 5.64.21 1 ..1
Menambahkan ritme atau irama

Ritme atau irama yang ditambahkan, misalnya dengan menggunakan gendang, gitar, dan keyboard.

Untuk lagu dengan metrum 3 (3/4, 3/8) gunakan irama waltzlvalse, untuk lagu dengan nelrun 2 (214)

gunakan irama rumba, sedangkan untuk lagu bermetrum 4/4 gunakan trama farucca.

4. Memainkan lagu baru hasil aransemen tersebut

Memainkan lagu baru hasil aransemen tersebut dan jika masih terdapat kekurangan, Anda bisa

memperbaikinya dengan menambah melodi baru hingga mendapatkan komposisi baru yang

enak untuk dinikmati.

Sebagai bahan latihan, cobalah aransemen lagu berikut ini dengan menggunakan teknik dua

suara!

SOLDIER OF FORTUNE

Do :C
lrama : Blues-Rock

Tempo : Sedang

Deep Purple
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foftune

Dm

can hear

Em

always

the sound ofa

F

be a soldier of fortune I guess l'll always be a
soldier of foftune

windm go ng 'round

Em

1

2

many

Rangkuman

Pergelaran musik merupakan wujud nyata dari pengembangan ekspresi individu.
Vokal yang terlatih dengan baik akan menambah keindahan sajian musik yang dipergelarkan.
Teknik vokal berkaitan dengan intonasi, artikulasi, dan pernapasan.

lnstrumen musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan
musik.

Berdasarkan sumber bunyinya, instrumen musik terbagi atas idiofon, aerofon, chordofon, dan
membranofon,

Berdasarkan cara memainkannya, alat musik terbagi atas alat musik tiup, pukul, petik, gesek,

tekan, dan elektronik.

Dalam mengaransemen musik, yang harus dilakukan adalah memilih lagu yang akan diaransemen,

memasukkan unsur-unsur harmoni, menambahkan ritme atau irama, dan memainkan lagu baru
hasil aransemen tersebut.
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Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Vokal (suara manusia) dalam bermusik memiliki peranan yang cukup penting, yaitu digunakan

untuk....
a. memainkan nada-nada tinggi

b, memainkan nada-nada rendah

c. memasukkan lirik atau syair dalam musik

d. menyelaraskan dengan nada instrumen

e. mengukur standar nada musik

Suara sedang yang dimiliki pria dari A hingga f'l disebut ..,.

a. baritone

b. sopran

c. mezzo sopran

lntonasi berhubungan dengan ketepatan seorang penyanyi dalam hal ....

a. menjelaskan kata atau kalimat lagu

b. melantunkan nada-nada dalam lagu yang dinyanyikannya

c. mempercepat atau memperlambat lagu

d. memberi irama lagu

e. mengeraskan beat lagu

Kejelasan dalam menyanyikan kata-kata syair dalam lagu berguna untuk ....

a. menjaga kemerduan suara (vokal)

b. penyampaian makna atau pesan dalam lagu

c. menjaga ketepatan dalam bernyanyi

d. mengatur tinggi rendahnya suara yang dihasilkan

e. memainkan nada lagu saat bernyanyi

Contoh huruf konsonan yang berdesis lembut adalah huruf-huruf ....

a. m, n, l, y, ng, ny

b. b,d,g,j
c. c,k,p,q,t,x
d. h, j, v, w, z, kh

e. s, f, sh

lnstrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari embusan udara pada rongga disebut....

a. idiofon

b. chordofon

c. aerofon

d membranofon

e. kastrofon

d. alto

e. tenor
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Contoh dari instrumen musik idiofon adalah .....

a. bass

b. bonang

c. gitar

d. biola

e. sitar
lnstrumen musik di bawah ini dimainkan dengan cara ....

digesek

dipukul

dipijit

dipetik

ditiup

Melodi baru yang dihasilkan dengan cara mengambil satu tefts di bawah melodi yang asli berikut

13 5 . I 4 . 32 I 3 .. . /adalah....
a 241.13,4314. .1
b 136 12 3213...1
c.613.12.1711...1
d 246 15 4314...1
e 357 17 6516...1
Memahami makna lagu berguna untuk ....

menangkap suasana yang diinginkan oleh si pencipta lagu tersebut

memudahkan ketika melakukan proses nyanyi

memahami musik yang akan mengiringi

menyelaraskan dengan iringan musik

memudahkan mengucapkan kata atau kalimat dalam syair lagu

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

Mengapa proses latihan bermain musik harus ditampilkan di depan orang lain?

Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam menampilkan karya musik dalam sebuah
pergelaran?

Tuliskan tiga unsur penting dalam melatih vokal (suara)!

Apakah yang dimaksud dengan instrumen musik membranofon? Jelaskan dengan contoh

instrumen musiknyal

Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengaransemen musildlagu!

Setelah Anda mempelajari teknik instrumen musik dan berolah vokal, mainkan satu buah lagu tradisional

mancanegara dengan iringan alat musik yang Anda kuasai! Tampilkan di depan kelas Anda!

a.

b.

c.

d.

e.

10

a.

b.

c.

d.

e.

1

2

3

4
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Seni Rupa Modern
Mancanegara

Standar Kompetensi:
l,4engapresiasi karya seni rupa

Tuluan Pembelalaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:- Menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni
2 Menjelaskan perkembangan seni rupa modern/kontemporer
3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan

man canegara,

MODUL

rupa modern/kontemporer
mancanegara

dan teknik dalam karya seni rupa modern/kontemporer

IaaE &d

& Keunikan Gagasan dan Teknik Karya Seni Rupa Modern/
= Kontemporer

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, seni juga mengalami perkembangan dari

zaman ke zaman. Mulai awal abad ke-19, seni rupa mulai melakukan revolusi dengan munculnya

aliran-aliran yang mendobrak keterikatan seni rupa pada masa pengaruh klasik. Aliran-aliran baru

itulah yang kemudian membentuk seni rupa kontemporer. Dengan kata lain, seni rupa kontemporer
adalah seni modern yang mendobrak keterikatan pada unsur-unsur seni rupa tradisional dan lebih

mengutamakan kebebasan berekspresi para senimannya.
Apabila Anda memerhatikan hasil karya seni rupa buatan mancanegara ataupun hasil karya

bangsa sendiri sepatutnya Anda berikan apresiasi yang setinggi-tingginya sebagai penghargaan

atas karya seni tersebut. Berikut ini beberapa macam karya seni rupa.

Jenis karya seni lukis pada masa seni rupa
.:ntemporer dibuat berdasarkan emosi dan
.ebebasan berekspresi dengan menggunakan teknik

:an keunikan gagasan yang tidak ditemukan pada

iasa sebelumnya.

Karya seni lukis modern/kontemporer memiliki jenis

, ang beragam. Hal ini tergantung dari aliran yang dianut

: eh si pelukis. Bahan-bahan yang digunakan pun

:ermacam-macam disesuaikan dengan keinginan
:: ukisnya.

Sunber: Tablatd Jurnal Nasional Edist U)6

Gambar 3 1 Salah satu karya seni lukis

kontemporer karya pelukis Sriwarso
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Desain seni batik mancanegara coraknya sangat dinamis

dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman,

tidak terikat oleh bentuk klasik atau unsur-unsur alam. Begitu
juga dengan desain batik yang ada di daerah. Komposisinya

tidak harus simetris (seimbang), tetapi lebih condong pada

komposisi asimetris (bebas) dengan penggunaan warna-warna

cerah dan mecolok. Perkembangan jenis seni batik juga dapat

dilihat dari proses pembuatannya, yang pada masa sebelumnya

hanya menggunakan teknik tulis (batik tulis), dan sekarang

berkembang dengan menggunakan teknik cetak, baik manual

maupun yang dikerjakan oleh mesin.

Sumber: Doc D lpung Kusnawl

Gambar 3 2 Salah satu contoh seni batik

kontemporer

Seni patung pada masa seni rupa kontemporer

berkembang, yang semula hanya berfungsi sebagai

benda hias, pada masa seni rupa kontemporer
berkembang menjadi benda seni pakai, yaitu sebagai

mainan anak-anak dalam bentuk boneka, robot, dan

sebagainya. Bahan-bahannya terdiri atas berbagai
jenis, seperti fiberglass, plastik, logam, dan sebagainya.

Gambar3.ssatahsaturr:;T;::'';:,:;;':ilY^T;X

Pada dasarnya fungsi seni rupa modern dan tradisional adalah sama. Fungsi seni rupa adalah

sebagai berikut.

a. Fungsi umum

Seni rupa dapat dinikmati sebagai seni murni (pure afi) dan seniterapan/seni pakai (applied ar!.

b. Fungsi primer (pribadi)

Seni rupa merupakan ekspresi dari pribadi senimannya yang berisi tentang perasaan atau suasana

batin si perupa (seniman) atau penafsiran dirinya terhadap sesuatu yang dihadapinya.

c. Fungsi sekunder (sosial)

Seni rupa dapat memberikan pengaruh pada orang lain yang menikmatinya agar menghayati

sebuah karya yang disajikan. Fungsi sosial ini meliputi berbagai sarana, di antaranya:

1) rekreasi, misalnya pameran seni rupa dan arsitektur bangunan/taman pada objek wisata;

2l komunikasi, misalnya reklame/poster/iklan, dan pamflet;

3) keagamaan, misalnya kaligrafi, seni bangunan tempat ibadah, dan hiasan dinding pada tempat

ibadah;

4) pendidikan, misalnya gambar/chart, alat peraga, dan ilustrasi.

d. Fungsi lisik (pakai)

Hasil karya seni rupa dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk kepentingan manusia.
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Secara kronologis, sejarah perkembangan seni rupa di dunia dapat dikelompokkan berdasarkan

masa atau zamannya.

I. Seni Rupa Timur Purba

Seni rupa Timur Purba, terdapat pada:

a. seni rupa Mesir,

b. seni rupa Mesopatamia, dan

c. seni rupa Mediterania.

2, Seni Rupa Eropa Klasik

Seni rupa Eropa Klasik, terdapat pada:

a. seni rupa Yunani, dan

b. seni rupa Romawi.

3, Seni Rupa Abad Pertengahan

Seni rupa Abad Pertengahan, terdapat pada:

a, seni rupa masa pembentukan (500-1000 M),

b seni rupa masa gemilang (1000-1300 M), dan

c. seni rupa masa kemunduran (1300-1500).

1, Seni Rupa Benaissance

Seni rupa Renaissance, terdapat pada:

a. seni rupa Renaissance,

b, seni rupa Klasik, dan

c seni rupa Racoco.

5, Seni Hupa Modern (Kontemporer)

Para seniman pada masa sekarang mendapat perhatian dan bantuan yang menguntungkan.
Pandangan yang dulu dipusatkan pada masalah religius berubah menjadi pandangan baru yang
memusatkan pada manusi a (antroposentris/humanisme).

Ciri-ciri seni rupa modern (kontemporef adalah sebagai berikut:
a. mengenal hukum naturalisme dan komposisi yang melebar atau horizontal;

D. anatomi, proporsi, perspektif, warna, cahaya, komposisi, dan tema sangat diperhatikan.

Perkembangan seni rupa di Eropa atau Barat, secara garis besar menurut Berbard S. Myers dalam
oukunya Understanding the Ar1, dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1 seni rupa primitif,

2. seni rupa klasik yang meliputi masa seni Abad Pertengahan dan Renaissance/post-Renaissance, dan

3 seni rupa modern.
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Dengan berkurangnya pengaruh kaum feodal atau masa krisis runtuhnya feodalisme, muncul
aliran yang didasari oleh perasaaan cinta kasih sesama manusia, yang disebut humanisme. Aliran ini

berkembang dengan pesat, yang dikenal dengan masa Baroque (tidak beraturan/menyimpang), sebagai
awal masa seni rupa modern (kontemporer).

Ciri-ciri seni rupa modern dapat dilihat dari corak dan fungsinya,

1. Corak seni rupa modern, dengan ciri-ciri:

a) sebagai hasil karya individu yang diketahui pencipta atau senimannya;

b) perkembangannya dinamis (cepat berubah);

e) bahan dan warna beraneka ragam;

d) mengutamakan kebebasan berkreasi dan berekspresi;

e) ekspresif, dinamis, serta warna bebas dan berani;

f) menggunakan bentuk stilasi sebagai perkembangan dari ragam hias yang biasa dipergunakan
pada seni rupa tradisional.

2. Fungsi seni rupa modern, dengan ciri-ciri:

a) dipergunakan untuk keperluan pribadi dan sosial/masyarakat,

b) sebagai media ekspresi pengungkapan ide seniman, serta

c) mempunyai fungsi dekoratif.

Sebelum proses mengapresiasi hasil karya seni rupa modern, sebagai pengetahuan Anda harus
mengetahui aliran-aliran dalam seni rupa sebagai berikut.

1. Aliran neo-impresionisme

Aliran neo-impresio isme mempunyai ciri-ciri memindahkan alam yang dilukis dengan suasana
dekoratif, kaya warna, dan bidang-bidang luas. Aliran ini dipelopori oleh Gaugin.

2. Aliran ekspresionisme

Aliran ekspresionisme mempunyai ciri-ciri:

a) berorientasi pada pengungkapan perasaan;

b) tidak mengejar keindahan visual, tetapi keindahan batin yang nyata;

c) dipelopori oleh Van Gogh sehingga ia mendapat julukan Bapak Ekspresionisme, sedangkan
tokoh lainnya adalah Emil Node, Leo Geslel, Sluyters, dan Henry Jones.

3. Aliran surealisme

Aliran surealisme mempunyai ciri-ciri:

a) menggambarkan antara dunia nyata dan dunia tidak nyata,
b) melukiskan kesan-kesan sebagai impian pelukisnya, serta
c) dipelopori oleh Salvador Dali dan Mare Gaghall.

4. Aliran kubisme

Aliran kubisme mempunyai ciri-ciri:

a) mengembalikan objek lukisannya kepada bentuk-bentuk dasar (kubistik),

b) tidak ada perspektil dan cahaya, serta

c) dipelopori oleh Cezane dan Leo Gestel.

5. Aliran fauvisme

Aliran fauvisme mempunyai ciri-ciri:

a) benda-benda diberi bentuk baru sebebas-bebasnya sekemauan si pelukis;

b) warna-warna secara dekoratif dan kontras;

c) benda-benda diberi garis batas yang kuat;

d) dipelopori oleh Matise, Kees Van Doughen, Jan Sluyters, dan Leo estel.
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tl 6 Aliran abstrak

ti Aliran abstrak mempunyai ciri-ciri:
ti a) tidak lagi bertolak dari kenyataan pandangan mata/ungkapan nonrealis, dan

b) tokohnya adalah Jackson pollock.

7. Aliran absolutisme

Aliran absolutisme mempunyai ciri-ciri:
a) corak ini membuang sama sekali bentuk alam;
b) seni Lukis harus murni, merupakan kesatuan dari warna-warna, garis-garis, dan bidang-

bidang;

c) tokohnya adalah Wassily Kadinsky.
I Aliran essensialisme

I Aliran essensialisme mempunyai ciri-ciri:
a) corak ini berlawanan dengan futurisme, yang menjadi essensial dalam keseimbangan kosmis

adalah dalam keseimbangan;
b) tokohnya adalah piet Mondrian dan Van der Leek.

9 Aliran elementarisme
Aliran elementarisme mempunyai ciri-cirr:
a) berisi bidang-bidang yang diisi dengan garis-garis miring yang dimaksud sebagai gerakI dan sangat mengesankan;
b) dalam penciptaan hasil seni, jiwa haruslah dalam keadaan yang sebebas-bebasnya.

r 0. Aliran dadaisme
I 4liran dadaisme mempunyai ciri-ciri:

a) tergolong karya dua dimensi yang menggunakan media dari berbagai jenis bahan, seperti
kaleng, plastik, seng, kertas, dus, ranting, kerang, bulu ayam, biji-bijian, pasir, batu-batuan,
dan kayu;

b) karya berkesan primitif;

) bersifat sesuatu, misalkan mengerikan, menjijikkan, menakutkan, dan menyedihkan;r d) karya bukan termasuk mozaik maupun kolase, tetapi sebentuk relief pada bidang triplek;
e) bersifat kekanak-kanakan, mengandung keindahan kanak-kanak yang murni;
f) dipelopori oleh Paul Klee dan Kurl Scwitters.

I 1 Aliran neorealisme

Aliran neorealisme mempunyai ciri-ciri:
a) corak ini tumbuh sebagai reaksi dari dadaisme, surealisme, dan ekspresionisme;
b) pelukis kembali mencari bentuk alam yang sesungguhnya, wajar, dan natural;
c) melukiskan kenyataan, bukan perasaan;
d) tokohnya adalah Fernhout, Wilink, pijke Koek, dan Dick Ket.'2 Aliran futurisme

Aliran futurisme mempunyai ciri-ciri:
a) aliran yang sangat pesimis dari masa depan,
b) karyanya merupakan gabungan berbagai bentuk bidang dan warna juga bersifat dekoratif,
c) pernyataan hasil seni harus memperlihatkan gerak yang mengandung kecepatan sehingga

hasilnya tampak kacau, serta
d) tokohnya adalah Carlo Carra dan Buido Severini.

Seni Rupa Modern Mancanegara
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13 Aliran pop art

Aliran pop art adalah karya yang menganut aliran kontemporer, tidak jauh dari aliran abstrak,

tetapi proses pembuatannya lebih bebas dengan berbagai percobaan alat bantu dan

menggunakan berbagai media cat. Misalkan alat bantu untuk melempar cat ke atas kanvas

adalah baling-baling helikopter atau roda motor diputar.

Aliran neoklasisme

Aliran neoklasisme mempunyai ciri-ciri mencari kemurnian bentuk dan keseimbangan bagi

aliran-aliran yang baru timbul dan simpang siur.

Batasan yang sederhana dan sering diucapkan oleh banyak orang adalah bahwa seni

merupakan segala macam keindahan yang diciptakan manusia. Namun, batasan ini tidak bisa

diterima oleh seni modern yang juga menghasilkan sesuatu yang kadang tidak mengenakkan,

membingungkan, tidak mendatangkan kenikmatan, bahkan ada karya yang melukiskan

kemelaratan, kesedihan, atau kematian yang menakutkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, Anda bisa melihat bahwa seni rupa modern tidak terpaku

pada prinsip-prinsip seni yang baku, misalnya komposisi maupun unsur-unsur seni rupa yang

terlihat pada lukisan di bawah ini.

Sunber: Dac D lpung Kusnawi

Gambar 3 4 Salah satu contoh lukisan modern

,, AOmPOStSt

Komposisi adalah metode menempatkan dan menyusun subjek atau kaidah-kaidah di dalam

suatu karya seni. Komposisi juga disebut sebagai susunan/gubahan/paduan yang selaras dari

unsur-unsur dasar seni rupa. Pada lukisan di atas terlihat susunan yang seolah-olah tidak

memerhatikan komposisi dan keseimbangan antara satu objek dengan objek lainnya. Sekalipun

objek-objek tersebut dapat diuraikan satu persatu secara terpisah, namun dalam kenyataannya

unsur-unsur objek tersebut tampil dalam satu kesatuan yang erat. Susunan objek-objek yang ada

pada lukisan di atas menyusun bentuk-bentuk tertentu dengan kesan gelap terang sehingga

menciptakan kesan relung dan ruang.

14.
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Adapun kaidah-kaidah dalam komposisi adalah sebagai berikut.

Proporsi (kesebandingan) adalah perbandingan ukuran antara unsur satu dan unsur lain yang
menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh lihatlah perbandingan antara mata dan alis, antara mata kiri
lan mata kanan, antara mata dan kepala, sefta antara kepala dan objek lainnya pada gambar 8.4.

Keseimbangan (balance) adalah keseimbangan psikis dengan kepekaan rasa dan pengetahuan
Cari perimbangan garis-garis, bidang-bidang, dan bentuk-bentuk dari suatu karya yang bertitik pusat
cada imajinasi.

Keserasian (harmoni) adalah proporsi yang cocok dari hasil suatu pengamatan. Harmoni juga
rerupakan tujuan dari suatu susunan yang seimbang. Pada contoh gambar 3.4 terbentuk suatu
^armoni yang sempurna dari perbandingan geometris (bidang dan garis) yang dipergunakan dengan
-,ombinasi yang berbeda-beda.

lrama (rhytme) adalah adanya pengulangan unsur-unsur seni rupa. Dari contoh gambar 3.4
:apat Anda lihat ada beberapa pengulangan garis, bentuk, dan warna yang serupa. pengulangan-
:engulangan tersebut mengesankan adanya irama. Pada lukisan tersebut pengulangan-pengulangan
. ang ada tidak menimbulkan kesan monoton karena:' adanya tekanan goresan yang berbeda,
2 adanya intensitas warna yang berbeda,
: adanya ukuran objek yang berbeda, serta
i menempatkan objek dengan jarak dan arah yang berbeda.

Kesatuan (unity) adalah perpaduan sempurna antara semua unsur-unsur yang ada, yang menyatu
rembentuk suatu kesatuan yang memiliki nilai-nilai tinggi dibanding jika unsur itu hanya berdiri
. endi ri.

k iusat perltetian icenler af irterest)

n

i _ Pusat perhatian (center of interest) adalah bagian yang paling menarik dalam suatu komposisi.

, '.da contoh gambar 3.4 yang menjadi center of interest adalah dua wajah yang terbentuk dari

a .iomposisi garis lengkung dalam sebuah ruang.

Seni Rupa Modem Mancanegara
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Unsur-unsur seni rupa terdiri atas warna, garis, bentuk, ruang, bidang, dan tekstur. Pada pembuatan

seni lukis, penyusunan dan pengaturan garis membentuk sebuah komposisi. Dari komposisi garis ini

akan timbul komposisi bidang yang terjadi dari perpotongan garis-garis lurus dan lengkung serta

perpotongan garis lengkung dengan garis lengkung dan garis lurus dengan garis lurus. Komposisi

bidang dan garis tersebut diberi warna yang indah dan serasi sehingga terbentuk lukisan seperti yang

dapat kita lihat dari contoh gambar 3,4.

Rangkuman

1. Seni rupa kontemporer adalah seni modern yang mendobrak keterkaitan pada unsur-unsur seni rupa

dan lebih mengutamakan kebebasan berekspresi para senimannya.

2. Pada dasarnya fungsi seni rupa modern sama dengan seni rupa tradisional, yaitu fungsi umum, fungsi

primer (pribadi), fungsi sekunder (sosial), dan fungsi fisik (pakai),

3. Perkembangan seni rupa di dunia dapat dikelompokkan dalam seni rupa Timur Purba, Eropa Klasik,

Abad Pertengahan, Renaissance, dan Modern (Kontemporer).

4. Dalam seni rupa modern terdapat banyak jenis aliran, menurut kreasi para kreatornya, seperti:

- aliranneo-imprestonisme,
- aliranekspresionisme,
- aliran surealisme,

- aliran kubisme,

- aliran fauvisme,
- aliran abstrak,
- aliran absolutisme,
- aliranessensialisme,
- aliranelementarisme,
- airan dadaisme,
- aliran neorealisme,
- aliran futurisme,
- aliran pop art, dan

- aliran neoklasisme.

5. Ciri-ciri seni rupa modern dapat dilihat dari corak seninya, dan fungsinya bagi kehidupan manusia.

6. Kaidah-kaidah dalam komposisi seni rupa adalah proporsi (kesebandingan), keseimbangan (balance),

keserasian (harmonfi, uama (rhylme), kesatuan (unlty), dan pusat perhatian (centre of interest).

7. Unsur-unsur seni rupa terdiri atas warna, garis, bentuk, ruang, bidang, dan tekstur.
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b.

c,

d.

a.

b.

d,

Pilihlah satu Jawaban yang paling tepat dengan cara memberllan tanda sitang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Mulai awal abad ke-19 seni rupa mulai melakukan revolusi dengan ditandai oleh....
banyaknya karya seni rupa yang dihasilkan

munculnya aliran-aliran yang mendobrak keterikatan seni rupa
banyaknya seniman yang bereksplorasi

kedekatan seniman dengan alam dalam berkreasi

e. kebebasan mencipatakan karya seni

Jenis karya seni lukis pada masa seni rupa kontemporer dibuat berdasarkan ....

emosi dan kebebasan berekspresi
pengetahuan tentang teori seni lukis
penghayatan yang tinggi terhadap alam
perkembangan situasi dan kondisi kesenian dunia

e. kemampuan masing-masing pelukis

Bahan yang lldak digunakan dalam membuat karya seni patung adalah ....

a. fiberglass

b. plastik

c logam

d kayu

e. kanvas

Seni rupa adalah ekspresi dari pribadi senimannya, merupakan fungsi seni rupa secara ....

a. umum

b, sosial

c sekunder

d primer

e, fisik

Di bawah ini merupakan fungsi seni secara sekunder, kecuali ....
a. rekreasi

b komunikasi

c. ekspresi

d. keagamaan

e, pendidikan

Contoh dari fungsi seni rupa sebagai sarana pendidikan adalah ....

alat peraga

reklame
poster

pamflet

kaligraf i

a.

b.

c.

d.

e.

I

I

)



7 Berrkut ini yang termasuk dalam karya seni rupa klasik adalah ....

a. seni rupa Mediterania

b. seni rupa Romawi

c. seni rupa Renaissance

d. seni rupa masa gemilang

e. seni rupa racoco

Seni rupa masa gemilang terjadi pada sekitar rentang tahun ....

a. 500-1000 M

b. 1000-1300 M

c. 1300-1500 M

d. 1500-1600 M

e. 1600-1800 M

Berikut iniyang bukanmeniadi ciri corakdari seni rupa modern adalah ...,

sebagai hasil karya individu yang diketahui pencipta atau senimannya

perkembangannya dinamis

bahan dan warna beraneka ragam

proses perkembangan yang statis

e. ekspresif, dinamis, warna bebas, dan berani

10. Metode menempatkan dan menyusun subjek atau kaidah-kaidah di dalam suatu karya seni disebut

dinamis

nada

garis

komposisi

irama

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

1. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa kontemporer?

2. Jelaskan empat fungsi sosial yang dimiliki oleh seni rupa kontemporer!

3. Tuliskan ciri-ciri seni rupa kontemporer!

4. Tuliskan tiga tokoh seni rupa dari aliran ekspresionisme!

5. Tuliskan ciri khas yang terdapat dalam karya seni rupa aliran futurisme!

Sebagai proses apresiasi, kunjungilah salah satu pameran seni rupa yang diadakan di kota Anda!

Selanjutnya klasifikasikan salah satu karya yang ada menurut prinsip-prinsip seni rupanya, unsur-unsur

rupanya, komposisi, dan alirannya!

9.

a.

b.

c.

d.

;..
b.

c.

d.

e.



MOtrUL

Seni Rupa Murni
dan Terapan Dua Dimensi

T I I I I : T T X I T $ B 5E !TCE S A tr B ts

S:andar Kompetensi:
.-gekspresikan diri melalui karya seni rupa

--luan Pembelalaran
i-:: ah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

',4erancang karya seni rupa murni dan terapan dua dimensi yang dikembangkan dari beragam unsur seni rupa nusantara.
- '/empraktikkan cara membuat gambar perspektif

"4emahami 
hal-hal yang penting dalam sebuah pameran karya seni rupa murni dan terapan- ',4embuat karya seni rupa murni dan terapan dua dimensi yang dikembangkan dari beragam unsur seni rupa nusantara

T I I I I I' E * E' U E C S E &88 SI E S E

Merancang Karya Seni Rupa Murni dan Terapan

Kreativitas atau berkreasi adalah kemampuan untuk menggabungkan gagasan dengan hal-
-al baru yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Kreativitas berolah seni dalam seni rupa
asa Anda wujudkan dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi, dengan tidak lupa untuk selalu
:erpatokan pada unsur-unsur seni rupa. Pada bab ini akan dibahas mengenai karya seni rupa dua
:nnensi.

' Teknik dan Media Seni Rupa Dua Dimensi

: Teknik seni rupa dua dimensi

Teknik seni rupa dua dimensi terdiri atas:' teknik dussel, yaitu teknik menggambar untuk mendapatkan ruang gelap dan terang dengan
cara menggosok untuk meratakan warna;
teknik arsir, yaitu teknik menggambar untuk mendapatkan kesan ruang gelap atau terang
dengan cara menumpuk garis dengan arah yang bebas;
teknik pointiles, yaitu teknik menggambar dengan cara menumpuk titik{itik sehingga muncul
kesan gelap terangnya;
teknik blok, yaitu teknik menggambar dengan cara menutup secara rata bagian-bagian yang
kita kehendaki untuk mendapatkan kesan ruang;

teknik semblok, yaltu teknik menggambar dengan cara menggabungkan teknik arsir dan teknik
blok untuk mendapatkan kesan gelap terangnya.
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b.

1

2

4

Media seni rupa dua dimensi

Media seni rupa dua dimensi terdiri atas:

cat air, digunakan untuk teknik basah (dicampur air) dan kering (tanpa campuran ai0;

cat poster, digunakan untuk menggambar desain grafis karena sifatnya yang menutup rapat pori-

pori media gamba/lukis;

tinta bak, digunakan untuk membuat kontur-kontur lukisan atau objek lukisan dengan cara

menggosok-gosokkan pada tempat tertentu (jenis batangan), dicampur dengan air secukupnya

(jenis cair);

cat minyak, cat yang dilarutkan dengan minyak tiner, dan banyak digunakan dalam berbagai ienis

karya seni, namun mudah rusak;

5. pewarna lainnya, yang sering digunakan adalah pewarna batik dan lain-lain.

Berikut adalah contoh-contoh karya seni rupa murni dan terapan dua dimensi yang dihasilkan di

wilayah nusantara.

a, Batik

Batik merupakan seni rupa terapan yang berkembang diYogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Cirebon.

Dilihat dari teknik pembuatannya, batik di bagi dua, yaitu:

- batik tulis, dan
- batik cetak.

Sunbe. Dac D lpung Kusna\ri

Gambar 4 1 Salah satu contoh batik cetak

b. Seni grafis atau mencetak

Dilihat dari teknik cetaknya, senr grafis dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu:

- cetak dalar (planograhy print).

- cetak dalam (intaglio print\,

- cetak timbul/tinggi (relief print), dan

- cetak tembus (stencil print)

Dari beberapa contoh teknik karya seni grafis atau mencetak, marilah kita mencoba membuat

salah satu di antaranya, yaitu membuat kartu nama dengan teknik slencil print alau sablon.
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1. Alat dan bahan

a) Screen kertas .,.u'
b) Rakel

c) Penyemprot air

d) Kaca penutup dan busa tipis

e) Diazol dan penguatnya

f) Pigmen

s) M3

h) Pewarna

Langkah kerja

a) Buatlah desain kartu nama.

b) Kemudian proses kedua adalah membuat klise, edit desain yang telah Anda buat
menggunakan software Corel Draw (gunakan jasa rental dan setting komputer), Print

hasil desain Anda dengan menggunakan kertar kalkir sesuai dengan ukuran yang

diinginkan. Apabila menginginkan warna lebih dari satu, buatlah klise sesuai dengan
jumlah warna yang Anda inginkan.

c) Sebelum proses afdruk, screen dilapisi dengan campuran:
- diazol secukupnya, dan
- penguat diazol 3-4 tetes.

d) Aduk sampai rata, tuangkan campuran tersebut ke atas screen. Gunakan penggaris

untuk meratakan campuran tadi di atas screen,

e) Keringkan screen yang sudah dilapisi campuran tadi.

f) Tempelkan klise di atas screen dengan cara terbalik pada bagian luar. Tutup kaca jika

bahan untuk klisenya tipis agar tidak mengembang. Sinari dengan sinar matahari atau

lampu listrik (balon lampu)200 watt selama 2 menit atau kurang. Apabila menggunakan

sinar matahari, perlu diperhatikan waktunya karena terlalu lama mendapat cahaya
bisa menyebabkan lapisan yang seharusnya tidak terkena cahaya akan ikut mengeras

dan sulit untuk dilarutkan. Dalam penyinaran, bagian yang terkena cahaya akan

mengeras dan yang teftutup klise akan tetap lunak sehingga mudah di larutkan.
g) Tahap selanjutnya bawalah ke ruang gelap untuk disiram atau disemprot dengan air

panas/dingin. Agar lapisan yang tidak terkena sinar matahri akan larut dan akan muncul

lubang-lubang dari pori-pori screen yang sesuai dengan yang diinginkan.

h) Setelah screen siap, tahap selanjutnya adalah mencetak. Dalam proses pencetakan

cat yang digunakan diramu dari bahan pigmen dan zat pewarna.

i) Berikan cat secukupnya pada bagian dalam screen. Tekan dan geser dengan
menggunakan rakel agar cat tersebut tembus pada bidang bawahnya.

j) Apabila hasil cetakan kurang jelas, bersihkan screen dari cat dengan menggunakan M3.

Menggambar Perspektit

Kata perspektif berasal dari bahasa lnggris, yaitu to spectyang artinya mengawasi atau pandangan,

-.rtm perspektif adalah hukum yang berhubungan dengan pandangan mata. Apa yang Anda pandang
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b.

c.

d.

e.

'Bunyi dari hukum perspektif adalah sebagai berikut.

a. Garii seialq yang mengarah ke horizon akan bertemu di suatu titik pada garis horizon (titik hilang

atau titik lenyap).

Garis sejajar dengan garis horizon akan kelihatan sejajar.

Garis tegak lurus terhadap tanah kelihatan tegak lurus terhadap horizon.

Benda makin jauh makin kelihatan kecil.

Benda makin jauh makin kelihatan samar.

Menggambar perspektif adalah tiaptiap bentuk yang digambarkan harus memperhitungkan hukum

perspektif .

Salah satu gambar perspektif adalah perspektif garis. Menggambar perspektif garis adalah cara

menggambar yang lebih mengutamakan penerapan hukum perspektif pada bentuk daripada bentuk

yan{iigamOai Oan dikerjakan secara matematis, yaitu dengan menggunakan alat-alat seperti mistar.' -Menggambar 
bagan perspektif adalah menggambar dengan membuat bagan atau sketsa suatu

bentuk y.ln-g ,.nggrnikan hukum menggambar bagan perspektif, yaitu menggambar dengan membuat

Oagan itau sketsa suatu bentuk yang menggunakan hukum perspektif. Biasanya dikerjakan dengan

tangan secara bebas.

Titik lenyaP (TL)

Sunbet: Dac AD

Gambar 4 2 Salah satu contoh penerapan hukum perspektif

Menggambar perspektif garis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan satu

titik lenyap dan dua titik lenYaP.

Untuk memudahkan Anda dalam melatih menggambar perspektif, pilih bentuk kubistik. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut.

- - 
guaitafr garis horizon, yaitu garis yang mendatar pada bagian tengah lembar keftas gambar.

- Tentukan titik lenyap ( TL) pada bagian tengah garis horizon.

Seni Budaya Xll
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Buatlah garis batas bidang bagian kubus yang paling depan, dan ujung-ujungnya dihubungkan
dengan titik lenyap.

Untuk bagian batas benda yang lain dapat ditentukan pada garis-garis yang menghubungkan titik-
titik yang paling depan dengan titik lenyap.

Setelah terbentuk kubus yang diinginkan, tebalkan kubus-kubus yang kelihatan dan bagian- bagian
kubus yang tidak kelihatan dinyatakan dengan garis putus-putus.

Horizon

Sunber Doc AD

Gambar 4.3 Contoh mengganbar perspektil dengan satu titik lenyap

: Mengganbar perspektif dengan dua titik lenyap

Pada gambar perspektif dengan dua titik lenyap tidak ada garis batas benda yang sejajar dengan
garis horizon. Selain garis batas yang tegak lurus (vertikal), garis-garis batas benda yang lain mengarah
<e horizon, ada yang mengarah ke kanan dan ada juga yang ke kiri.

t

Seni Rupa Murni dan Terapan...
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Langkah-langkah membuat gambar perspektif dengan dua titik lenyap adalah sebagai berikut.

- Buatlah dulu garis horizon.
- Tentukan dua buah titik lenyap pada garis horizon. Satu di bagian kiri dan satunya lagi di sebelah

kanan.

- Tentukan titik A sebagai titik sudut dari alas kubus yang paling depan.

- Dari titik A buatlah garis tegak lurus ke B yang merupakan tinggi kubus.

- Dari titik B tariklah garis perspektif menuju pada dua titik lenyap.

- Tentukan titik C dan titik D pada garis perspekif yang paling bawah. Buatlah garis tegak lurus CD

dari titik C dan garis EF dari titik E.

- Dari titik C, E, D, F, buatlah garis perspektif menuju kedua titik lenyap. Dari perpotongan garis-garis

perspektif tersebut akan ditemukan garis EG.

Sudut alas kubus harus lebih dari 90"

IL2TL1
Horizon

Horizon

Gambar 4.4 Contoh menggambar dengan menggunakan dua titik lenyap



a.

b.

c,

Media yang dipergunakan untuk menggambar perspektif adalah sebagai berikut.
Kertas, biasa digunakan kertas HVS, 44 (210 x 2g7 mm), atau kertas kalkir.
Penggaris, biasa digunakan penggaris segitiga dan mistar T.
Pensil dan rapido, biasa digunakan pensil berkode H, sedangkan untuk memperjelas menggunakan
pensil berkode B. Bapido merupakan jenis alat tulis untuk menggambar, sepertipuipen cair. Jirumnya
digunakan rapido yang berukuran 0,1 sampai 1,2mm.

' "n; ffi ,Hil#;",;;;r,,J,,i,lln;;,;;,,

Pameran hasil karya seni rupa terapan yang dilaksanakan di sekolah tergantung kondisi sekolah
masing'masing serta kemampuan penyandang dana atau keadaan ekonomi orang tua murid karena
hal ini sangat menentukan dapat terlaksanannya suatu kegiatan pameran.

Ada tiga faktor pendukung yang bisa menentukan terlaksananya kegiatan pameran, yaitu:
1. tersedianya sarana/tempaUruang pamer,
2. alaUperlengkapan untuk pameran, dan
3. ada karya yang akan dipamerkan.

Tolok ukur kesuksesan sebuah pameran adalah bisa dilihat dari banyak tidaknya pengunjung
pameran yang menyaksikan karya sebagai pengamat/pencinta seni atau pengunlung yang-daian[
sebagai peminat seni/kolektor seni.

Penataan ruang pamer perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa hal yabg harus diperhatikan
adalah sebagai berikut.
1. Penataan papan berkaki, dan yang tidak berkaki ditempelkan di dinding. Biasanya pintu keluar

dibuat satu pintu dengan pintu masuk, dengan tujuan agar semua karya dapat diamati dan dinikmati
oleh pengunjung.

Penataan karya harus memerhatikan ukuran antara karya yang akan ditempelkan dan papan
pameran sehingga seluruh karya terpasang tepat horizontal dengan pandangan mata orang dewasa.
Penataan karya juga bisa dilakukan sesuai dengan jenis karya, jenis aliran, dan sebagiinya.
Penerangan atau tata cahaya sangat diperlukan agar semua karya dapat dilihat dengani.rprrnr.
ventilasi ruangan diperlukan untuk menambah kesegaran ruang pamer.

I

Sumber. Doc D lpung Kusmawt

!=^; Bupa Murni dan Terapan...

Gambar 4 5 Contoh cara menata ruang pamet
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Rangkuman

1. Kreativitas dalam seni rupa dapat diwuiudkan dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi'

Kreativitas atau berkreasi adalah kemampuan untuk menggabungkan gagasan dengan hal-

hal baru yang sebelumnya tidak saling berhubungan'

2. Teknik seni rupa dua dimensi terdiri atas teknik dussel, teknik arsir, teknik pointiles, teknik

blok, dan teknik semblok.

3. Media seni rupa dua dimensi terdiri atas cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan pewarna

lainnya.
4. Contoh karya seni rupa murni dan terapan dua dimensi adalah batik dan seni grafis atau

mencetak.

5.

6.

Hukum perspektif adalah hukum yang berhubungan dengan pandangan mata'

Menggambar bagan perspektif adalah menggambar dengan membuat bagan atau sketsa

suatu bentuk yang menggunakan hukum menggambar bagan perspektif, yaitu menggambar

dengan membuat bag.n it., sketsa suatu bentuk yang menggunakan hukum perspektif'

Meiggambar perspektif garis dapat dilakukan dengan menggunakan satu titik lenyap dan

dua titik lenyaP.

Faktor pendukung yang bisa menentukan terlaksananya kegiatan pameran adalah teredianya

sarana/tempat ruang pir.t, alaUperlengkapan untuk pameran, dan adanya karya yang akan

dipamerkan.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang pamer adalah penataan papan berkaki

dan caia menempelkan karya di dinding, ukuran antara karya yang ditempel dan papan

pameran, penerangan atau tata cahaya, serta ventilasi ruangan'

7

L

1. Teknik menggambar untuk mendapatkan

untuk meratakan warna disebut ....

a. arsir
b. pointiles

a. cat poster

b. cat minyak

c, cat blok

ruang gelap dan terang dengan cara menggosok

d. dussel

e. semblok

d. cat air

e. cat semblok

c. blok

2. Untuk menggambar desain grafis karena sifatnya yang menutup rapat pori-pori media gambar/

lukis maka digunakan "..

Seni Budaya Xll
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: Dilihat dari teknik cetaknya, seni grafis dapat digolongkan menjadi empat jenis sebagai berikut,

cetak datar (planograhy print)

cetak alat (instrument print)

cetak dalam (intaglio print)

cetak timbul (relief print)

e. cetak tembus (stencil print)
. Hukum perspektif dalam karya seni rupa adalah ....

hukum yang berhubungan dengan seni lukis

hukum yang berhubungan dengan pandangan mata

hukum yang berhubungan dengan komposisi warna
hukum yang berhubungan dengan garis

e, hukum yang berhubungan dengan irama lukisan

: Menggambar perspektif garis adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan ....

a, penerapan hukum perspektif

b, teknik gambar utama

komposisi garis dan warna

hukum perspektif

e. irama dan gaya garis dalam lukisan

: Pensil yang biasa digunakan untuk memperjelas adalah ....

pensil berkode B

pensil HB

pensil cair

spidol

e. rapido- Kertas yang biasa digunakan dalam menggambar perspektif adalah ....

keftas kado

keftas buram

keftas kalkir

kertas bekas

e, kedas tissue

: Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendukung yang bisa menentukan terlaksananya kegiatan
pameran, yaitu ....

a. sarana penunjang

b. tempaUruang pamer

keamanan selama pameran

alaUperlengkapan untuk pameran

e. karya yang akan dipamerkang Tolok ukur kesuksesan sebuah pameran adalah bisa dilihat dari ....
banyak tidaknya pengunjung pameran

banyak tidaknya karya yang dipamerkan

banyak tidaknya panitia penyelenggara

banyak tidaknya konsumsi yang disediakan

bagus tidaknya dekorasi ruangan

a.

b.

c-

d.

a.

b.

c.

d.

c

d

a.

b.

c.

d.

a.

b,

c.

d.

c,

d,

)

b

c.

d.

e.



10. Penerangan atau tata cahaya sangat diperlukan dalam sebuah pameran agar ....

a. semua karya dapat dilihat dengan sempurna

b. ruangan pameran jadi terang benderang

c. semua pengunjung bisa terlihat dengan jelas

d. panitia bisa melihat adanya pencuri yang masuk

e. kerja menjadi semangat

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

Apakah yang dimaksud teknik arsir dalam menciptakan karya seni rupa dua dimensi?

2. Jelaskan karakter yang dimiliki oleh cat minyak!

3. Apakah yang dimaksud dengan menggambar perspektif?

4. Jelaskan dua macam jenis menggambar perspektif garis!

5. Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang pameran!

Anda telah mempelajari bagaimana berkreasi dengan seni rupa dua dimensi. Sekarang tugas Anda

adalah membuat salah satu karya seni rupa dua dimensi yang bercirikan daerah setempat (tempat

tinggal Anda). Buatlah pada kerlas gamba/kain/kanvas dan kumpulkan!

lt.

1
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Tari Kreasi Non-Etnik

Slandar Kompelensi:
Mengapresiasi karya seni tari

Tuluan Pembelalaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1 Menjelaskan perkembangan tari kreasi non-etnik sesuai konteks budaya masyarakat daerah setempat.

2 Mengidentifikasi jenis dan peranan tari kreasi non-etnik dalam konteks kehidupan budaya masyarakat daerah setempat

3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan tari kreasi non-etnik dalam konteks budaya masyarakat daerah setempat,

Sejarah Per ngal

Setiap daerah di lndonesia mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda sesuai kondisi daerah

:ersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, misalnya adat istiadat, letak geografis,
jan mata pencaharian. Hal itulah yang memengaruhi kesenian tiap daerahnya.

Seperti halnya kesenian lain, seni tari di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda,

:aik itu dalam gerak, kostum, tata rias, maupun aksesorisnya, Seni tari yang berasal dari pesisir

:antai akan berbeda dengan seni tari yang berasal dari daerah pegunungan. Keduanya mempunyai

: ri sesuai daerah asalnya. Seni tari di daerah pesisir lebih kaya akan gerak dan ragamnya dibandingkan

seni tari di daerah pedalaman/pegunungan. Hal ini mencerminkan kehidupan masyarakatnya yang

:bih terbuka terhadap pengaruh dari luar. Akan tetapi, dari perbedaan-perbedaan yang terdapat

:ada seni tari tersebut, ada satu persamaan yang dapat Anda lihat, yaitu persamaan sebagai kesenian
'adisi daerah.

Persamaan-persamaan pada seni tari tradisi tersebut dapat Anda lihat dari fungsinya dalam
.:hidupan masyarakat, yakni sebagai salah satu media dalam tatanan kehidupan masyarakat.

','rsalnya, Anda lihat dalam kesenian rengkong, Tari di sini digunakan sebagai media untuk

-engucapkan terima kasih pada Dewi Sri setelah panen selesai, Atau Anda juga bisa lihat pada
.:senian Gotong Slnga yang gunanya untuk mengarak anak yang akan dikhitan. Jenis tari dengan

:-.rak pencak silat ini dibawakan oleh laki-laki sambil mengusung sisingaan yang diduduki oleh

::ngantin sunat, kemudian membuat arak-arakan keliling kampung untuk memberitahukan bahwa

=.:an ada anak yang akan dikhitan. Dari contoh kedua jenis kesenian tersebut, Anda dapat memahami

-,-knanya bahwa kesenian daerah sebagai kesenian tradisi tidak akan terlepas dari fungsinya sebagai

., ah satu media dalam menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat.

I
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Sesuai dengan perkembangan zaman, seni tari mengalami perkembangan, baik berupa
pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat, tujuan atau fungsinya, maupun proses
penggarapannya. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih mengenal dan tertarik pada
kesenian, khususnya seni tari. Misalnya pada proses penggarapan, ada pengembangan berupa
pemadatan durasi waktu, atau gerak-gerak yang dibuat lebih variatif dan dinamis. Tujuan dari
pengembangan proses garapan ini adalah agar penonton tidak terlalu jenuh dengan waktu penyajian
yang lama dan menikmati gerak-gerak yang tidak statis. Pengembangan tari tersebut sering dikenal
dengan istilah tari kreasi baru. Dalam arti lain, tari kreasi baru merupakan gerak tari peralihan dari tari
tradisi menuju gerak tari modern. Kemunculan tari kreasi tersebut merupakan hasil dari pertemuan

dan percampuran berbagai kebudayaan yang pada akhirnya semakin menambah khazanah tari di
lndonesia.

Beberapa tokoh tari kreasi di lndonesia, antara lain:
1. Bagong Kusudihardjo,
2. Gugum Gumbira,
3. Tjetje Sumantri,
4. Sardono W. Kusumo,

5. Retno Maruti,

6. Ni Kadek Yulia Puspasari,

7. Wening lskandar,

L Sherly Novalinda,

9. Kandi Wirastuti, dan

10. lkha Ramdhani.

Tari modern atau kontemporer muncul setelah tari kreasi baru, yang merupakan wujud
pengekspresian gerak-gerak yang bebas, tidak harus terpaku pada pola-pola/aturan gerak dari tari
tradisi. lde gagasan penyusunan tarinya biasanya bertemakan tentang kehidupan, lingkungan,
percintaan, atau dunia di sekitar Anda. Tata rias, kostum, dan tata pentas dalam tari modern tidak
seperti dalam tari tradisi. Dalam tari modern, tata rias dan kostum lebih bebas, berkarakter, dan tidak
selalu harus memakai sinjang (kain) dan sampur (selendang) atau sanggul. Begitu pula dengan
aksesorisnya, disesuaikan dengan karakter yang akan dibawakan. Tari modern adalah wujud
kebebasan berekspresi koreografernya.

SunbeL HU Pikian Bakyal, edisi Sabtu tgl. 28 April 2007

Gambar 5 1 Salah satu contoh tari kontemporer garapan Alvianto

Seni Budaya Xll42

iI



TEEAESSE*ASSS

i Jenis dan Peranan i Non-Etnik

Meskipun bukan termasuk golongan tari tradisional, tari kreasi tetap merupakan bagian dari
khazanah seni tari yang ada di lndonesia. Sesuai dengan kemajuan zaman, tari kreasijuga mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Selain karena fungsi hiburannya yang dominan, tari kreasi juga

menawarkan bentuk kebebasan dalam gaya dan gerak sehingga memungkinkan setiap seniman tari

untuk bisa lebih kreatif lagi menciptakan komposisi gerak tari.

Berbeda dengan tari tradisi yang kental dengan ritual dan sifat kedaerahannya, tari modern

cenderung lebih kreatif membawakan ide-idenya. Tari modern tidak terpaku pada aturan yang berlaku,

bahkan seolah-olah menentang semua aturan yang ada. Namun, bukan berarti tari modern itu

kehilangan identitasnya sebagai kesenian bangsa. Apabila pada seni tari tradisi Anda melihat musik
pengiringnya didominasi oleh gamelan dengan lagu-lagu tradisi maka pada seni tari modern Anda

akan menjumpai tari yang diiringi oleh alat musik nongamelan, atau alat lain yang hanya sekedarnya.

Aftinya, musik pengiring dalam tari modern tidak harus gamelan.

Wujud dari tari modern tidak terpaku pada aturan tari tradisi, tetapi sebuah wujud kebebasan

berkreasi, baik dari segi gerak, kostum, tata rias wajah, maupun rambutnya. Bentuk rambut dalam tari

modern dapat dibuat dalam bentuk apapun, misalnya disanggul, dikucir, dikepang, tergerai, atau
dibuat gundul sekalipun, disesuaikan dengan tokoh dan karakter yang akan diperankan. Kostum
yang digunakan dalam tari modern tidak terbatas. Penari dapat menggunakan kostum yang nyeleneh
tmenyimpang) dari kostum yang biasa Anda lihat dalam pertunjukan tari tradisi. Begitu pula dengan

nake up dan gerakan-gerakannya, kesemuanya tidak harus terpaku pada bentuk-bentuk tradisi. Tari

modern merupakan ciri kebebasan koreografer dalam mengekspresikan ide-ide yang dituangkan
ialam wujud tari modern.

Di bawah ini merupakan contoh jenis tari kreasi yang diciptakan oleh beberapa koreografer
ndonesia.
I. Tari batik, tari keris, dan tari reog, yang diciptakan oleh Bagong Kusudihardjo.

2, Tari ketuk tilu, tari saliro, dan tari kameumeut, yang diciptakan oleh Gugum Gumbira.

Tari sulintang, tari merak, tari kupu-kupu, tari sekar putri, tari jingga anom, tari knadangan, tari

koncara, tari ratu graeni, dan tari anjasmara, karya Tjetje Sumantri.

Tari kencana wungu, tari menak jingga, tari klana, dan tari puragabaya, karya Nugraha
Soeradiredja.
Tari panca sari, tariyudarini, tari gandrung arum, dan tari prawirasantika, karya R. Yuyun Kusumah

Dinata.

: Tari suraning pati, tari surengrana, tari cinde laras, dan tari simba sakembar, karya lrawati
Durban Ardjo.- Tari anom sari, tari golek, tari tani, tari rineka dewi, dan tari tumenggungan, karya lndrawati
Lukman.

: Tari tumenggung, tari puspita riah, tari purwita dewi, dan tari kencana wungu, karya Roni

Martasoeta.

Adapun tari modern/kontemporer banyak dihasilkan oleh koreografer-koreografer muda lndonesia.

- --tohnya Sardono W. Kusumo yang menghasilkan karya, seperti meta ekologi, hutan yang merintih,

-::sage through the gong, sepuluh menit di Borobudur, dan sebagainya.

I
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Seperti halnya tari tradisional, tari kreasi sebagai bagian dari hasil kebudayaan memiliki peranan

yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Secara umum, peranan tari kreasi adalah sebagai sarana
berekspresi, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana sumber penghasilan, serta sebagai sarana
mengembangkan bakat.

l. Sarana Berekspresr

Seorang seniman tari yang peka terhadap diri dan lingkungan sekitarnya akan senantiasa gelisah

untuk menemukan jawaban permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut. Dengan adanya tari

kreasi maka ia dapat menyalurkan segala ide kreativitasnya dalam komposisi gerak tari yang artistik.

Oleh karena proses perenungan inilah, maka hasil karya tarian tersebut akan mudah untuk direnungkan
dan menimbulkan kesan yang mendalam bagi penontonnya.

2. Sarana K*munikasi

Pementasan sebuah tari pada dasarnya tidak hanya menampilkan gerak dengan iringan musik

dan kostum yang gemerlapan. Lebih dari itu, banyak pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan
seorang koreografer melalui gerak tarian yang diciptakannya. Melalui gerak tari tersebut penonton

bisa diajak berkomunikasi untuk menghayati hidup dan persoalan kehidupan.

3. Sarana Surnber Pcnghasilan

Seiring perkembangan zaman yang memacu kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, tari

oleh sebagian seniman tidak lagi berfungsi sebagai sarana ritual keagamaan. Dengan tampilan
gerak yang mampu menghiburnya, tari kini mulai digunakan sebagai sarana untuk menambah
penghasilan. Misalnya, tari kreasijaipongan yang pada periode tahun 1980-an amat ramai ditampilkan
dalam acara syukuran hajat pernikahan maupun khitanan. Melalui honor yang diterimanya, seniman

tari kreasi bisa melangsungkan proses berkarya dengan tanpa memikirkan lagi masalah kebutuhan

ekonomi.

4. Sarana Mengcmbangkan Bakat

Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu di mana antara satu dan yang lainnya
memiliki perbedaan. Bakat itu akan kelihatan jika dikembangkan dengan minat yang serius. Melalui
pendidikan seni tari, bakat terpendam Anda terhadap seni tari diharapkan bisa tersalurkan.



Sebagai bentuk jenis tari yang terbilang barLr, tari kreasi memang memiliki perbedaan dengan

tari tradisional. Namun, perbedaan tersebut justru menladi bagian dari sisi keunikan yang dimiliki
oleh tari kreasitersebut. Letak keunikan tersebut dapat terlihat dari pola gerak yang dilakukan, iringan

musik yang digunakan, serta riasan dan kostum yang dikenakan para penarinya.

Dari sisi gerak, tari kreasi memiliki keunikan karena pola-pola gerak yang dilakukan lebih bebas

lari gerak tari tradisional. Meskipun demikian, pola gerak tersebut tetap berpatokan pada kaidah

:tika dan estetika. Unsur kesopanan dan keindahan tetap menjadi prioritas yang utama. Selain itu,

:eberapa tari kreasi masih menggunakan aturan-aturarr gerak secara umum dan tari tradisional yang
.emudian dikembangkannya dengan pola komposisi gerak yang lebih menarik. Jadi, meski disebut
ari kreasi, namun tetap tidak sampai meninggalkan tradisi. Misalnya saja dalam gerak tari merak

,ang mengekspresikan kehidupan binatang burung merak, Tata cara dan gerakan-gerakan dari
.:hidupan burung rnerak itu diangkat ke atas pentas.

Meskipun sudah memiliki gerak tari yang bebas, ii'ingan tari kreasi pada umumnya masih
-enggunakan instrumen musik tradisional. Misalnya saja tarr merak, yang dalam setiap tampilannya

.:lalu diiringi oleh seperangkat gamelan sunda secara lengkap. lringan gendingnya adalah lagu
','acan Ucul. Dalam adegan gerakan tertentu, seperti dalam adegan merak yang sedang bermesraan,
.aCang-kadang waditra boning dipukul dengan bagian kayunya yang keras sehingga terdengar
. :,as sekali. Kalaupun musik iringan tidak secara langsung, misalnya melalui rekaman kaset atau

-) biasanya iringan musik tersebut juga menghasilkan alunan musik yang berasal dari komposisi

: Jnan gamelan yang sudah direkam sebelumnya

Sumbet lndanesian Hetilage

Gambar 5 3 Tari kreasi masth tetap nengandalkan irtngan musik gamelan
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Keunikan kostum dalam tari kreasi adalah adanya penyesuaian antara model kostum dengan tema
tarian yang disuguhkan. Apabila akan membawakan tari merak maka para penari akan memakai kostum
bermotif seperti merak yang megah dan benruarna-warni. Kain dan bajunya bergambarkan bentuk dan
warna bulu-bulu merak, yaitu hijau, biru, dan atau hitam. Bahkan lengkap dengan aksesoris, seperli
mahkota (badong) yang dipasang di kepala serta selendang yang berfungsi sebagai sayapnya yang

dipasang di bagian belakang penari. Ujung sayapnya biasanya ditempelkan ke jemari penari sehingga
jika kedua tangannya merentang akan membentuk merak yang sedang melebarkan sayapnya.

Sunber: HU Ptkian RakyaL edgi Sabtu tgl. 12 Februari 20A5

Gambar 5,4 Kostum para penari kreasi tari merak yang disesuatkan
dengan tema tarian

J
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6

7

Rangkuman

1. Ciri dan karakteristik sebuah tarian daerah dipengaruhi oleh adat istiadat, letak geografis, dan
mata pencaharian penduduk.

Kesenian daerah sebagai kesenian tradisi tidak akan terlepas dari fungsinya sebagai salah satu
medida dalam menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat.
Tari kreasi merupakan gerak peralihan dan tari tradisi menuju tari kreasi baru.

Tari modern adalah wujud kebebasan berekspresi koreografi, yaitu pengeskpresian gerak-gerik
yang bebas dan tidak terpaku oleh pola-pola/aturan gerak dari tari tradisional.
Wujud kebebasan berkreasi seorang koreografer dapat dituangkan pada gerak, kostum, tata rias

wajah, maupun rambutnya.

Fungsi seni tari bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai sarana berekspresi, sarana komunikasi,
sarana sumber penghasilan, dan sarana mengembangkan bakat.
Letak keunikan pada tari kreasi nonetnik terletak pada gerakannya, iringannya, seila tata rias dan
kostumnya.
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Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan caru memberikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Di bawah initermasuk hal-hal yang memengaruhi karakeristik senitaritradisi, kecuali ....

a. mata pencaharian

b, letak geografis

adat istiadat

kemajuan zaman

e, bentuk bangunan
Dari perbedaan-perbedaan karakeristik seni tari, terdapat persamaannya, yaitu ....

a. seni tari yang variatif

b. seni tari tradisi daerah

c. seni tari yang dinamis

d. seni tari mancanegara

e. seni tari nusantara

Pengembangan tari yang berupa peralihan daritaritradisi ke tari modern disebut sebagai ....
a. tari tradisi baru

b. tari modern

c. tari kreasi baru

d. tari kontemporer

e. tari tradisional
Tari modern/kontemporer merupakan wujud kebebasan berekspresi .,..

penari

koreografer
penonton

masyarakat

e. panitia

5. Pakaian yang digunakan dalam pertunjukan tari atau pakaian pentas disebut..,.
kain

baju
kostum

sinjang

e. celana
: Persamaan-persamaan pada seni tari tradisi antardaerah dapat dilihat dari ....

a. ragam gerak

b. kostum

c. riasan
d. fungsi

e. iringan musik

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

d.

1



7 Di bawah ini merupakan beberapa tokoh tari kreasi di lndonesia, kecuali ....

a. Bagong Kusudihardjo

b. Butet Kertaradjasa

c. Tjetje Sumantri

d. Sardono W. Kusumo

e. Retno Maruti

Contoh tari kreasi yang diciptakan oleh Gugum Gumbira adalah ....
a. tari sulintang

b. tari merak

c. tari kupu-kupu

d. tari ketuk tilu

e. tari sekar putri

Tari kreasi suraning pati diciptakan oleh koreografer lndonesia yang bernama ..,.

a. NugrahaSoeradiredja
b. R. Yuyun Kusumah Dinata

c. lrawati Durban Ardjo

d. lndrawati Lukman

e. R. Tjetje Soemantri

Seorang seniman dapat menyalurkan segala ide kreativitasnya dalam komposisi gerak tari yang

artistik. Hal tersebut merupakan keterangan dari fungsi tari sebagai ....
media religi

media ekspresi

media rekreasi

media pendidikan

media pengembangan bakat

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

1. Apa yang dimaksud dengan seni tari tradisi daerah?

2. Apa kelebihan dari tari tradisi daerah?

3, Apa yang dimaksud dengan tari modern?

4. Jelaskan pengertian dari:

a. kostum

b. koreografer

c. sinjang
d. sampur

5. Tuliskan lima jenis tari kreasi yang diciptakan oleh R. Tjetje Soemantri!

Amatilah salah satu tari kreasi baru atau tari

gerak, kostum, tata rias, dan tata rambutnya!

10

a.

b.

c.

d.

e.

Tugm

modern! Kemudian buatlah ulasan singkat mengenai



MODUL

Teater Tradisional Mancanegara
(Asia)

i:"-dar Xompelensi:
. ,,oresiasi karya seni teater

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

',rengidentifikasi makna dan peranan pertunjukan teater tradisional mancanegara (Asia) dalam konteks kehidupan budaya
'. asyarakat
',tenuniukkan sikap apresiasi terhadap unsur estetis teater tradrsronal mancanegara (Asia) berdasarkan pengamatan

-: rtu nju kan
'.lenunjukkan sikap apresiasi terhadap pesan moral (kearifan lokal) teater mancanegara (Asia),

Sepefti halnya perkembangan awal teater tradisional di lndonesia, sejarah perkembangan teater
-:^canegara juga bermula dari kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Meski demikian, terdapat
-=redaan sifat kegiatan ritual antara di Barat dan di Timur. Perbedaan ini nampak ketika sifat kegiatan

- 3arat tidak sepuitis di Timur, tetapi lebih menekankan bentuk paparan (cerita). Bahkan Sumardjo
':36:1-3) menyebutkan bahwa salah satu teori asal mula munculnya kegiatan drama atau teater

.:arah dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Dari hasil mendengarkan cerita tersebut kemudian
: ::ragakan sebagaimana layaknya teater.

Selain berasal dari upacara ritual keagamaan sefta mendengarkan cerita, teater juga berasal dari
- ,tyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Dalam acara ini seorang pencerita akan
-:rgisahkan riwayat hidup sang pahlawan, yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Sebagai
: =: an dari karya seni, teater juga memiliki makna dan peranan yang berguna bagi kehidupan manusia.

Peranan-peranan dari peftunjukan teater tradisional adalah sebagai berikut.

Unsur-unsurteaterterdiri atas naskah, pekerja pentas, pentas/panggung, dan penonton. Ketika naskah

=ater dipentaskan maka sudah pasti membutuhkan ketiga unsur lainnya. Di panggung para pekerja

:=rtas menunjukkan pekerjaannya dalam menghidupkan naskah. Sementara penonton akan
-=ngapresiasi jalannya pementasan sesuai dengan tingkatan apresiasi yang dimilikinya. Bagi yang tingkat

=-'esiasinya cukup tinggi, tentunya selepas menonton pertunjukan teater akan menghasilkan karya baru,

: a K berupa ulasan pementasan dalam bentuk artikel maupun menciptakan kembali pementasan teater.

-=*ter Tradisional Mancanegara (Asia)



2. Sarana Ekspresi

Kepentingan ekspresi ini dirasakan oleh seniman teater. Melalui pertunjukan teater maka ia bisa

mengaktualkan segala ide, imajinasi, serta gagasan terpendam tentang hidup dan kehidupan, baik diri

maupun lingkungan sekitarnya. Melalui gerak laku akting di panggung, seorang aktor teater bisa

mengekspresikan segala potensi imaji yang dimilikinya.

3. Sarana Komunikasi

Komunikasi dalam teater bisa terjadi antara para pekerja teater selama berproses latihan hingga

pementasan, atau bisa juga terjadi antara para pekerja teater dan masyarakat penontonnya. Komunikasi

antarsesama pekerja teater membangkitkan rasa solidaritas antarsesama teman, saling menghargai,

dan melatih rasa solidaritas antara sesama manusia pada umumnya. Adapun komunikasi dengan

penonton adalah dalam hal penyampaian pesan atau makna utama dari lakon teater yang dipentaskan.

Dengan rangkaian cerita yang disajikan di atas pentas maka penonton diajak memaknai pesan-pesan

yang terkandung di dalamnya dan diselaraskan dengan kehidupan nyata.

4. Sarana Aktualisasi Diri

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Kemampuan

ini akan terlihat jika diimbangi dengan minat dan keinginan yang serius. Melalui kegiatan berteater,

seorang manusia dapat mengaktualisasikan kemampuan dirinya tersebut sesuai dengan bakat yang

dimilikinya. Apabila ia hobi bermain musik maka ia bisa menjadi pemain musik pengiring pementasan.

Adapun jika berbakat dalam akting maka ia bisa menyalurkannya dengan bermain peran.

5. Sarana Rekreasi

Pada mulanya teater memang untuk keperluan upacara ritual keagamaan. Namun karena

tampilannya yang unik dan menarik, pada perkembangan berikutnya orang mulai menjadikan kegiatan

ritual tersebut sebagai tontonan yang menarik. Dengan melakukan perombakan dalam berbagai hal,

baik unsur musik, rias, maupun busana sehingga teater kemudian dikemas sebagai bentuk hiburan

yang berguna untuk mendapatkan suasana relaksasi.

G a m b a r 6. 1 K a b u k i m e r u p a k a : :L';:::J" I ̂
:;ilil:; 

r 
t: ;: ; t

yang memadukan antara seni drana, tari, dan musik
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Sebagai bagian dari hasil kebudayaan maka teater memiliki nilai-nilai filosofis yang melatarbelakangi
:'oses karya tersebut. Nilai filosofis merupakan segala sesuatu yang memiliki makna kegunaan dan
.ebenaran setelah melalui proses pemikiran yang mendalam dengan penuh kebijaksanaan. Nilai-nilai
' sofis dalam peftunjukan teater biasanya diwujudkan dalam bentuk perlambang.

tltllttlltllltltlrltiltit *ffi

Sikap Apresiatif terhadap Pertunjukan Teater Tradisional
Mancanegara

Sikap apresiatif merupakan sifat menghargai suatu karya seni untuk kemudian memberikan
penilaian tentang baik dan buruknya karya tersebut. Untuk menunjukkan sikap apresiatif tersebut maka

Anda perlu memahami unsur-unsur estetis yang dimiliki oleh karya teater, baik berupa naskah lakon

maupun sebuah pementasan. Untuk unsur estetis dalam naskah lakon, Anda bisa memahami unsur-

usur intrinsik, seperti tema, konflik, alur, penokohan, serta latar dan amanat, maupun unsur ekstrinsik,

seperti latar belakang budaya, politik, sosial, dan lainnya. Adapun untuk unsur estetis drama pentas,

Anda bisa memahami bagaimana proses kerja para pekerja pentas, baik yang berhubungan dengan
bagian produksi maupun atistik.

Setelah mengetahui unsur-unsur estetis tersebut, Anda bisa melakukan kegiatan peningkatan

ryresiasi dengan cara sebagai berikut.

'1. Menonton Pementasan Teater

Sebagai tahap apresiasi awal terhadap teater, Anda bisa melakukannya dengan cara menonton

.=:uah pertunjukan teater. Dengan menonton, selain mendapatkan hiburan Anda juga bisa memperoleh
-r pengetahuan, baik yang berhubungan dengan dunia pementasan teater maupun dengan persoalan

,=^idupan seperti yang dialami para tokoh dalam lakon cerita. Dengan menonton teater Anda juga

-= ajar menghargai hasil karya orang lain.

Sebagai tahap lanjutan untuk memahami dunia teater, Anda juga bisa mengikuti diskusi atau
.='asehan yang ada hubungannya dengan dunia teater. Melalui materi yang diuraikan pemakalah atau
-='asumber, Anda akan mendapatkan ilmu baru tentang teater yang aplikasinya sudah didapatkan
-=lalui menonton pementasan teater. Diskusi ini biasanya diadakan di komunitas-komunitas kesenian,

-. x di sanggar maupun di sekolah atau kampus yang memberikan perhatian positif pada dunia teater.

- s<usi seperti ini akan menambah wawasan dan pengalaman yang baru tentang teater.

Adapun jika Anda berminat serius pada dunia teater maka tak ada salahnya jika mencoba mengikuti

=: ran teater di sanggar-sanggar seni atau sanggar teater secara khusus. Melalui latihan ini Anda akan

=: h mendalami bagaimana hakikat akting yang sesungguhnya, juga bagaimana mengolah pementasan
':iler secara nyata. Bagi para pelajar atau mahasiswa bisa bergabung dengan kelompok kesenian/
':aler yang sudah ada, atau membentuk sendiri jika kelompok tersebut belum ada.
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Pendidikan atau kursus yang memberikan materi teater secara teoritis dan aplikatif merupakan lembaga

khusus yang memang mendidik para siswanya menjadi pekerla seni teater yang profesional. Misalnya di

lembaga-lembaga perguruan tinggi, sepefii lSl (lnstitut Seni lndonesia) dan STSI (Sekolah Tinggi Seni

lndonesra) yang tersebar di beberapa kota di lndonesia atau IKJ (lnstitut Kesenian Jakarta). Adapun untuk

kursus, Anda bisa mempelajari seni akting di lembaga kursus Yayasan Citra di Jakafta, Actor Un Limited di

Bandung, atau sanggar-sanggar teater yang membuka pelatihan teater di kota Anda.

Sebagai tahap apresiasi yang nyata dalam seni teater, Anda memang diharapkan bisa terlibat
langsung dalam sebuah penggarapan produksr teater. Melalui proses produksi tersebut, Anda

bisa belajar bagaimana berakting juga bagaimana mengelola manajemen pementasan secara baik.

Untuk tahap apresiasi ini Anda bisa bergabung dengan beberapa kelompok teater yang sudah ada, atau

mendirikan teater sendiri bersama teman-teman yang memiliki perhatian yang serius terhadap teater.

Sunbet: HU Pikian Raqat

Gambar 6,2 Terlibat dalam sebuah pementasan teater melatih

kemandiian dan rasa solidaitas antarsesama manusia

IIIilE4&&SA*EASffi&SA&dffi&ffi&01W.(!]!ril.fi.ljnfi!ttltt/!iij.,iii!!!iti!:.,i!.

Pesan Moral dalam Karya Teater Tradisional Mancanegara (Asia)

Moral merupakan suatu gambaran baik buruknya perbuatan, sikap, akhlak, dan sejenisnya yang

diterima secara umum. Sebagai bentuk kesenian yang mengungkapkan lakon seputar kehidupan
manusia dan permasalahannya, teater mengandung banyak pesan moral. Pesan moral tersebut dapat

diungkap melalui tema cerita secara umum, maupun gambaran watak para tokohnya dalam menyikapi
persoalan kehidupan. Dalam cerita drama klasik dari Cina, yaitu Sam Pek Eng Iay misalnya, Anda

dapat menemukan ajaran moral tentang perlunya kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan,

selain pesan moral lainnya tentang ketulusan cinta sejati yang sanggup mengalahkan segala-galanya.

Contoh lainnya adalah dalam lakon-lakon drama tradisional butoh dari Jepang yang senantiasa
menyuguhkan lakon tentang semangat kepahlawanan dan membela tanah air.

Berikut ini merupakan penggalan naskah drama yang bisa Anda temukan pesan-pesan moral

melalui dialog dan laku para tokohnya.
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INSPEKTUR JENDERAL
Karya Nikolai Vasilievich Gogol

'llestakov dan Marya Antonovna

oh,
Apa yang Anda takutkan?

Tidak, aku tidak takut.

Bagiku menyenangkan sekali setelah mendengar bahwa Anda memandang aku sebagai
seseorang yang .... Boleh aku bertanya, Anda mau ke mana?
Tidak ke mana-mana.

Aku ingin tahu kenapa Anda tidak ke mana?
Aku menunggu. Tuan sibuk dengan hal-hal penting?
Mata Anda lebih penting dari semua urusan .... Anda tida mungkin mengganggu aku.
Malahan sebaliknya Anda menyenangkan aku.
Anda bicara menurut gaya Pyotrgrad.
Pada makhluk begitu cantik seperti Anda, apa aku boleh menikmati kebahagiaan dengan
menawarkan kursi pada Anda? Bukan, bukan, Anda tidak memerlukan kursi, tapi
singgasana.

Entahlah ... Barangkali baik aku pergi saja. (ia duduk).
Bagus sekali baju Anda.

Kalian laki-laki suka menyanjung. Tuan-tuan cuma mau memperolok-olokkan kami
orang kampung.

oh, inginnya aku jadi baju Anda supaya dapat memeluk tubuh Anda yang putih bagai
SUSU.

Aku tidak mengerti apa yang Tuan katakan. Baju ... Aneh betulcuaca hari ini.
Tapi bibir Anda nona manis, lebih bagus dari cuaca yang manapun.
0h, Tuan terus bicara seperti itu ... Barangkali lebih baik kalau aku minta Tuan
menuliskan beberapa sajak dalam bukuku, sebagai kenangan. Tentu banyak yang
Tuan hafal.

Untuk Anda, nona manis apa saja aku mau lakukan. perintahkanlah, sajak-sajak seperti
apa yang Anda inginkan?

Yang macam apa saja... seperti ...yang baik... dan haru.
Apakah arti sajak. Aku hafal banyak sekali.
Bacakan saja macam yang mau Tuan tuliskan buat saya.
Buat apa? Aku sudah tahu.
Aku suka sekali pada sajak.
Aku kenal banyak macam sajak. Misarnya, aku bisa menuliskan ini untuk Anda.
0 Tuan, yang dalam kesedihan hati mengadu pada Tuhan dengan sia-sia ...
Masih banyakyang lain ... sekarang aku belum ingat. Tapitidakapa. Lebih baik aku
memberikan hadiah cintaku pada Anda - cinta yang ... (mendekatkan kursinya).
Cinta. Aku tidak mengerti cinta ... Aku tidak pernah tahu apa itu cinta ... (dia menjatuhkan
kursinya).

Kenapa Anda jatuhkan kursi Anda? Kita lebih baik duduk berdekatan.
(menjauhkan kursi) Kenapa harus berdekatan. Berjauhan lebih baik.
(mendekat) Kenapa berjauhan? Berdekatan juga baik.
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(menjauh) Kenapa begitu?

(mendekat) Kelihatannya saja oleh Anda kita berdekatan. Tapi Anda mesti bayangkan

kita berjauhan. Alangkah bahagianya aku. Nona manis, kalau Anda bisa kupeluk.

(memandang keluar jendela) Apa yang terbang baru-baru ini. Burung barangkali?

(mencium bahunya lalu melihat ke luar jendela) Bukan burung.

(berdiri) Tidak, ini sudah keterlaluan ... Lancang sekali ...

(menahan dia) Maafkan aku, nona manis. lni hanya karena cinta, karena cinta.

Bagi Tuan aku tidak lebih dari gadis kampung biasa... (ia mencoba melepaskan

diri).
(menahan dia) Karena cinta, betul, semata karena cinta. Aku cuma berolok-olok Marya

Antonovna. Jangan marah, aku siap sedia untuk minta maaf di hadapan kakimu (ia

berlutut) Maafkan aku, maafkan aku. Anda lihat, aku berlutut.

(dikutip dari terjemahan Asrul sani, 1986: 117-120)

1

2

4.

Rangkuman

Perkembangan teater berawal dari kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, mendengarkan cerita,

dan upacara penghormatan seorang pahlawan di kuburannya.

Perbedaan teater tradisional di Barat dan Timur adalah terletak pada penyajiannya, di mana

teater di Barat tidak sepuitis di Timur, tetapi lebih menekankan bentuk paparan (cerita).

Pertunjukan teater mempunyai fungsi dalam masyarakat, seperti sebagai sarana apresiasi,

sarana ekspresi, sarana komunikasi, sarana aktualisasi diri, dan sarana rekreasi.

Untuk menunjukkan sifat apresiatif terhadap karya teater dapat dilakukan dengan menghargai

dan memberikan penilaian tentang baik dan buruknya karya tersebut.

Kegiatan untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya teater dapat dilakukan dengan cara:

- menonton pementasan teater,
- melakukan diskusi atau sarasehan,
- mengikuti latihan teater di sanggar teater,

- mengikuti pendidikan atau kursus yang berhubungan dengan dunia teater, dan

- turut terlibat dalam pementasan teater.

Sebagai bentuk kesenian yang mengungkapkan lakon seputar kehidupan manusia dan

permasalahannya, teater mengandung banyak pesan moral.

Pesan moral yang terkandung dalam sebuah lakon teater dapat dijadikan sebagai bahan

renungan bagi para penontonnya.
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Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Sejarah perkembangan teater mancanegara pada dasarnya bermula dari ....
a. kegiatan-kegiatan ritual keagamaan

b. ekspresi para seniman

c. kepercayaan akan legenda

d. mitos yang sangat kuat

e. keinginan berkreativitas dari para seniman teater

Melalui pementasan teater, Anda bisa memperoleh hiburan untuk menyenangkan hati. Haltersebut

merupakan fungsi teater sebagai ....

a. sarana keperluan upacara

b. sarana pendidikan

c. sarana ekspresi

d. sarana rekreasi

e. sarana komunikasi

Segala sesuatu yang memiliki makna kegunaan dan kebenaran setelah melalui proses pemikiran

yang mendalam dengan penuh kebijaksanaan disebut ....

a. nilai religi

b. nilai moral

c. nilai filosofis

d, nilai budaya

e. nilai sosial

Nilai-nilai filsofis dalam pertunjukan teater biasanya diwujudkan dalam bentuk ....

a. perlambang

b. benda

c. naskah

d. panggung

e. dekorasi

Lakon drama akan terasa hidup jika ada yang menggerakkan cerita, yang disebut ...,

a. tema

b. tokoh

c. alur

d. latar

e. amanat
Berikut ini yang bukanlermasuk latar dalam lakon drama adalah ....

a. waktu

b. tempat
c. suasana
d. sosial

e, budaya

-=:erTradisional Mancanegara (Asia)
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7 Orang yang beftugas menampilkan gambaran fisik tokoh yang tua dalam pementasan teater adalah ....

a. penata musik

b. penata rias

c. penata gerak

d. penata panggung

e. penata lampu

Apabila sutradara berhalangan untuk hadir dalam latihan maka tugas berikutnya diserahkan kepada

aktor
pimpinan produksi

asisten sutradara

produser

e. stage manager

9. Dalam cerita drama klasik dari Cina, yaitu Sam Pek Eng Tay, Anda menemukan ajaran moral

tentang ....

a. perlunya kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan

b. gambaran cinta segitiga

c. cinta yang kejam

d. cinta yang beftepuk sebelah tangan

e. cinta yang serakah

10. Aksesoris jubah bagi seorang aktor dalam pementasan teater menyimbolkan tentang ....

a. ketampanan

b. keagungan

c. kesedihan

d. kekerdilan

e. kepengecutan

1. Jelaskan asal muasal terciptanya teater!

2, Mengapa seni teater bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi?

3. Apakah yang dimaksud dengan nilai filosofis dalam teater?

4. Tuliskan lima kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan apresiasi terhadap teater!

5. Apakah yang dimaksud dengan seni teater sebagai sarana ekspresi?

Tugas

Bacalah karya sastra/lakon drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare!

Setelah itu jelaskan nilai moral yang terdapat di dalamnya! Diskusikan hasilnya di depan kelas dengan

bimbingan tutor Anda!

;:
b.

c.

d.
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Mancanegara

:l3ndar Kompelensi:
''-gapresiasi karya seni mLrsik

--juan Pembelaiaran
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Makna dan Peranan Musik Non-Tradisional Mancanegara

Musik merupakan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama,

=3u. dan keharmonisan.

Seperti yang telah diungkapkan pada semester awal, bahwa musik merupakan bagian dari
,=nidupan manusia. Tidak terkecuali dengan musik nontradisional yang sekarang banyak diminati oleh
-asyarakat dengan apresiasi yang berbeda-beda. Musik nontradisional atau disebut juga musik modern
-:rupakan perkembangan dari musik tradisional. Secara umum, penampilan musik modern berbeda
::1gan musik tradisional. Musik modern tidak lagi ditampilkan secara orkestra, tetapi dalam formasi
:.rd standar dengan instrumen musik, sepefti drum set, gitar, bass gitar, keyboard, instrumen gesek

''ru tiup, dan vokal.

Berdasarkan alirannya, musik nontradisional dikelompokkan lagi sebagai berikut

It/usik jazz merupakan jenis musik yang dimainkan atas dasar ritme dan perasaan disertai dengan
.::ntanitas serta improvisasi-improvisasi dalam permainannya. lmprovisasi inilah yang menjadi ciri
- ama musik iazz. Orang yang bermain musik jazz memiliki kebebasan dalam mengeluarkan perasaan
:=' ekspresi lainnya.

Berdasarkan sejarahnya, musik jazz tumbuh dan berkembang di Amerika (New Orleans) sekitar

' " abad ke-20. lnstrumen musik utama yang digunakan adalah piano, bass, drum, gitar, saksofon,
"-Tbone, dan terompet. Selain instrumen musik tersebut, vokal dan lirik dalam musik jazz dianggap
.=:agai bagian dari bunyi instrumen sehingga menimbulkan kesan dukungan melodi dan harmoni
'='radap ekspresi yang sangat kuat.
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Dalam proses perkembangannya, musik jazz merupakan perpaduan antara musik spiritual
(kejiwaan), lagu-lagu pekerja, dan hymne (pujian) orang-orang kulit putih. Pada tahapan selanjutnya,

musik jazz dipadukan lagi dengan musik blues juga lagu-lagu rakyat Prancis, ltalia, dan Spanyol sehingga

menghasilkan jenis musik classic lazz yang dipelopori oleh Buddy Bolden dan Papa Laine pada tahun

1893. Aliran jenis musik jazzlainnya yang ada adalah sweet jazz, simphony jazz, swing jazz, smooth
jazz, fusion jazz, dan acid jazz.

Musik country berasal dari musik tradisional (musik rakyat) daerah selatan Appalachia. Musik ini

pertama kali diproduksi dalam skala besar oleh orang kulit putih dari selatan Amerika Serikat sekitar tahun

1920-an. Musik country memiliki berbagai gaya, seperli western swing, honkytonk, bluegrass, rockabilly,

dan new country, yang dipengaruhi oleh musik tradisional, musik gospel, R&B, dan musik rock.

Musik R&B pedama kali diciptakan oleh Jerry Wexler dan didukung sepenuhnya oleh sebagian

besar masyarakat Amerika pada awaltahun 1940-an. Musik R&B merupakan gaya mutakhir dari musik

rock and roll yang dimainkan oleh pemusik kulit hitam. Musik ini terdiri atas berbagaijenis musik populer,

seperlijump blues, club blues, black rock and roll, doo woop, soul, motown, funk, serta disco dan rap.

Musik pop atau dikenal dengan musik populer memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan

karakteristik musik lainnya. Ciri-ciri tersebut, di antaranya:

a. adanya melodi yang sangat mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik,

b. sangat fleksibel dipadukan dengan gaya musik lain,

harmoni yang tidak terlalu rumit,

memiliki tempo yang bervariasi,

penggunaan ritme bebas dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bass, serta

memiliki komposisi melodi yang mudah dicerna,

Berdasarkan jenjang usia penyanyi atau penikmatnya, musik pop dibagi menjadi dua, yaitu musik

pop anak-anak dan musik pop dewasa. Perbedaan yang kemudian menjadi ciri dari kedua jenis musik

pop tersebut adalah sebagai berikut.

c.

d.

e.

f.

Tabel 7.1 Perbedaam Ciri-ciri Musik Pop Anak-anak dan Pop Dewasa

1.

2.

J.

4.

Sederhana

Pendek-pendek

Jumlahnya tidak lebih dari
sepuluh nada

Tentang hal-hal mendidik dan

kasih sayang keluarga

Kompleks

Lebih bebas

Memiliki alunan nada dan
improvisasi yang lebih banyak

Tentang kehidupan remaja,

orang dewasa, dan kritik sosial.

58 Seni Budaya Xll



5. Muslk RocR

Musik rock merupakan aliran musik yang bentuk komposisi melodi dan harmoninya penuh dengan
improvisasi dissonan (tidak enak didenlar) dan memekakkan telinga. Lagu-lagunya dibawakan dengan
penuh emosiyang berkobar-kobar, bernyanyidengan berjingkrak-jingkrakbebis d-an menjerit, ditambah
dengan lengkingan melodi dan suara drum yang keras. Peralatannya serba elekronik, dengan sound
system berkekuatan ribuan watt. Oleh karena itu maka instrumen musik yang digunakan dalam musik
rock didominasi oleh alat yang serba elektrik, seperti gitar dan amplifiernya, bais gitar elekrik, piano
dan organ elektrik, synthesizer, drumset, dan microphone sebagai alat pengeras suara.

Musik rock ini mendominasi musik populer di Barat sekitar tahun 1955. Meskipun berawal dari
Amerika Serikat, namun musik rock dipengaruhi oleh beragam kebudayaan dan tradisi musik, seperti
musik gospel, musik blues, musik country, musik klasik, dan musik populer dariAsia, Afrika, dan Amerika
Latin. ciri-ciri umum yang dimiliki oleh musik rock adalah sebagai berikut:
a. memiliki wilayah nada yang luas,

b. memiliki kekuatan musik pada dinamika aransemen,
c. memiliki lirik lagu yang cenderung ekspresif,
d. memiliki tempo yang bervariasi, dan
e. memiliki beat yang cenderung keras.

A Muslk Blues

Musik blues merupakan jenis aliran musik yang dimainkan oleh para pemusik Afrika-Amerika
sepanjang akhir abad ke-19. Musik blues memiliki banyak variasi gaya, antara lain country blues,
boogie-woogie, blues klasik, jump blues, dan chicago (urban) blues. Musik blues paling rumit pun dapat
dstandarisasikan menjadi blues 12-bar. Bentuk ini tumbuh bersama sepanjang taliun 19i0-an dan
190-an serta berkembang dari gaya perseorangan menjadi gaya grup urban.

7. Muslk Rap a/au Htp Hop

Pertumbuhan musik rap diawali pada sekitar pertengahan tahun 1g70 di wilayah Bronx bagian
selatan, kota New York, di kalangan masyarakat Afrikan-Amerikan. Musik rap ini merupakan genre
fienis) musik R&B yang terdiri atas ritmik vokal dan alunan musik. Ciri umumnya adalah sang rapper
membawakan vokal secara ritmik seolah-olah sedang berpidato. Vokal ritmik ini diiringi alunan musik
yang umumnya terdiri atas drum beat elektronik yang dikombinasikan dengan bunyi digital musik tertentu
png diambil dari potongan lagu tertentu yang sudah ada.

Ciri khas musik rap terletak pada penekanan lirik dan permainan kata-kata pada melodi dan
harmoninya. Adapun keindahannya terletak pada kompleksitas ritmik dan variasi pada pengungkapan
fik-liriknya yang berisi tentang relasi manusia, kehidupan, serta isu-isu politik. Tokoh-tokoh terkenal
dalam pertumbuhan musik rap ini, di antaranya Kool Herc, D.J. Hollywood, dan Joseph Saddler.

I ttusik SRa atau Reggae

Musik reggae merupakan hasil eksperimen para musisi Jamaika pada tahun 1950-an yang
tsdnspirasi musik R&B dengan menambahkan pukulan drum dan pola permainan gitar bass padi
pemainan musik tradisi Jamaika. Eksperimen tersebut kemudian berlanjut pada tahun igOO-an dengan
hnbinasi gaya musik rock steady pada musik tradisi Jamaika dengan menonjolkan permainan gitar
fi1tm dan gitar bass. Dari gaya inilah kemudian dikenal sebagai musik reggae. Tokoh musik reggae
;ang terkenal, di antaranya Jimmy Cliff dan Bob Marley.
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Setelah mengetahui berbagai karya musik mancanegara tersebut maka Anda bisa bebas memilih

jenis musik apa yang paling Anda sukai menurut selera Anda. Dengan meniktnati musik tersebut maka

Anda akan memperoleh makna yang mungkin berguna bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup.

Selain sebagai media hiburan, musik modern mancanegara juga memiliki peranan penting lainnya, yaitu:

1. sebagai media ekspresi bagi para apresiator yang ingin menindaklanjuti pemahaman apresiasinya

tentang musik;

2. sebagii media hiburan bagi para pendengar atau penontonnya melalui alunan komposisi nada

yang harmonis;

3. seOigai hasil karya kreativitas manusia (musisi dan komponis) dalam menciptakan bentuk atau

corak dalam musik vokal maupun instrumen;

4. sebagai media bisnis, baik untuk para musisi maupun bagi pebisnis itu sendiri, seperti dalam iklan

di radio atau televisi maupun untuk film.

Nll8l'Illlfll lUluslh
Mancanegara

llslonal

Musik modern/kontemporer pada umumnya mengedepankan kebebasan melepaskan aturan atau

ikatan yang membelenggu seperti musik klasik. Permainan musik modern tidak hanya dapat

diperdengarkan dalam ruangan tertutup atau gedung saja, namun dapat dipergelarkan di panggung

terbuka yang luas atau di lapangan terbuka yang dapat menampung ribuan penonton. Selain itu,

pergelarin rnusik modern biasanya didukung pula oleh peralatan musik modern dengan menggunakan

ribuan watt tenaga listrik untuk sound system dan tata lampu.

Dalam pertunjukannya, musik modern membawa penonton untuk gembira, bebas, dan lepas

sehingga hanyut dalam keindahan alunan musik yang keras dan dinamis. Bahkan tak jarang para

musisihusik modern mengajak para penontonnya untuk bergerak dan turut menari mengikuti irama

musik. Seiring dengan perkembangan jiwa anak muda yang dinamis, berani, dan ingin bebas maka

musik modern yang penuh lengkingan suara nyaring dengan musik yang keras dan suasana yang

panas cukup tepat untuk dinikmati mereka.

Selain nilai-nilai tersebut, musik modern iuga memiliki keunikan/karakteristik, yaitu telah

menggunakan partitur yang dibuat secara lengkap, yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

1. Nada dasar lagu.

2. Tanda tempo ada yang sampai akhir lagu, namun ada juga perubahan tempo pada pertengahan

lagu lalu kembali ke temPo asal.

3. Melodi dibuat lebih dari satu suara, yaitu suara satu dan suara dua'

4. Disertai dengan akor.

5. Memiliki pola irama.

6. Dilengkapi dengan partitur iringan (musik)'

7. Nada yang digunakan bisa sampai lebih dari satu oktaf.

B. Ada nida-nada yang dinaikkan atau diturunkan lz nada, bahkan kadang dipugar (dikembalikan)

ke nada asal.

9. Terjadi pengulangan melodi atau melodi yang sama sampai beberapa baris.

10. Sering adanya modulasi (perubahan nada dasar lagu).

11. Kalimat lagunya sederhana, indah, dan bermakna sehingga mengesankan.

12. Terdapat tandatanda dinamik/tanda ekspresi lagu, yaitu adanya not-not legature atau not-not

staccato (aransemen musik indah).

13. Terdapat perubahan akordari minor ke mayoryang biasanya pada birama akhir lagu.

Mtt IUIUUl
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Rangkuman
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2

Musik nontradisional/musik modern merupakan perkembangan dari musik tradisional.
Musik modern dibawakan dalam formasi band standar dengan instrumen musik, seperti drumset,
gitar, bass gitar, keyboard, instrumen gesek atau tiup, dan vokal.
Berdasarkan alirannya, musik nontradisional dikelompokkan dalam musik jazz, country, pop, rock,
blues, rap atau hip hop, dan ska atau reggae.

Musik modern mancanegara memiliki fungsi sebagai media ekspresi, media hiburan, media
kreativitas, dan media bisnis.

Dalam pertunjukannya, musik modern membawa penonton untuk gembira, bebas, dan lepas
sehingga hanyut dalam keindahan alunan musik yang keras dan dinamis.

Latihan

Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Berikut ini yang termasuk alat musik tradisional adalah ....

a. drum set

b. saron

c. gitar

d. bass gitar

e. keyboard

Ciri khas yang dimiliki oleh musik jazz adalah ....

a. memakai lagu-lagu yang bertema kebebasan
b. memakai alat-alat musik yang modern

c. penuh spontanitas serla improvisasi-improvisasi dalam permainannya
d. menggunakan partitur yang lengkap
e. memiliki aturan nada yang jelas

Berdasarkan sejarahnya, musik jazz tumbuh dan berkembang sekitar awal abad ke-20 di ....
a. New York

b. New Orleans
c. Chicago
d. Yunani

e. Boma

Musik country berasal dari musik tradisional daerah selatan ....

a. London
b. Amerika Latin

c. Appalachia
d. Boston

e. New York

l
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5. Tokoh yang menciptakan musik R&B pertama kali ialah ....

c. Mary J. Blige

6. Jenis musik yang memiliki melodi yang sangat mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik
adalah ....

a, musik blous

b. musik reggae

c. musik pop

7. Variasi gaya yang tidak dimiliki oleh musik blues adalah ....

a. Jerry Wexler

b. TLC

country blues

boogie-woogie

a. Biggie Smalls

b. Tupac Shakur
c. Bob Marley

10. Perubahan nada dasar lagu disebut ...

a, modulasi

b. komposisi

c. nada

d. R. Kelly

e, Maxwell

d. musik country

e. musik jazz

d. jump blues

e. rock and roll

I

a.

b.

c. blues klasik

Ciri khas musik rap terletak pada .,..
a. spontanitas permainan

b. permainan kata-kata

c. penekanan unsur nada

d. permainan instrumen musik

e. pengolahan komposisi nada

Tokoh musik yang terkenal mengembangkan musik reggae ialah ....

1.

2.

3.

4.

5.

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

Jelaskan sejarah munculnya musik jazz dunia secara singkat!
Tuliskan lima gaya yang dimiliki oleh musik country!
Tuliskan ciri khas yang dimiliki oleh musik pop!

Tuliskan tokoh-tokoh yang terkenal mengembangkan musik rap atau hip hop!

Jelaskan empat peranan penting yang dimiliki oleh musik mancanegara!

Tugre

Tontonlah salah satu pertunjukan musik, baik di televisi maupun perlunjukan langsung!
Berilah komentar Anda tentang pertunjukan tersebut! Apakah makna yang bisa Anda
peftunjukan musik tersebut?

ambil dar
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ik Pertuniukan Seni Musik
Non-Tradisional Mancanegara
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Standar Kompetensi:
'.lengekspresikan diri melalui karya seni musik

Tujuan Pembelalaran
:etelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:' Mengembangkan gagasan kreatif serta mengaransir/merancang karya musik dengan beragam proses, teknik, prosedur,

media, dan materi musik nontradisional mancanegara (non-Asia)
i Menyiapkan pertunjukan tradisional dan nontradisional atau mancanegara (non-Asia) di sekolah atau di luar sekolah,
: Menampilkan pertunjukan musik tradisional dan nontradisional atau mancanegara (non-Asia) di sekolah atau di luar

sekolah
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A" ftflertgaranserylerl Karrya Musik Non-Tradisional ftflaneanegara
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Seperti telah diuraikan pada pembelajaran sebelumnya, mengaransemen musik berarti
lenyusun atau membuat kembali sebuah karya musik dari karya musik yang sudah ada. Hasil karya
lransemen tersebut memang tidak sama dengan karya aslinya, tetapi masih berpijak pada aransemen
,ang asli. Dalam aransemen terjadi proses pengolahan, penyusunan, pengaturan, dan perangkaian
,embali dalam nada yang lebih indah. Proses tersebut bisa diterapkan dalam bentuk vokal, instrumen
rusik, atau gabungan antara vokal dan instrumen musik.

Apabila Anda ingin mengaransemen sebuah musik maka Anda harus memahami bagaimana
-ara menentukan nada, melodi, harmoni, atau kalimat lagu kembali, dengan tetap memerhatikan
,nsur estetik dan artistik. Penentuan nada tersebut diterapkan melalui pemberian notasi musik, baik
ang berupa notasi angka, notasi huruf, maupun notasi balok. Adapun harmoni bisa dituangkan

-elalui penulisan akor dari instrumen musik secara keseluruhan.
Agar hasil aransemen yang Anda lakukan menarik untuk dinikmati maka Anda perlu mengetahui

:rosedur/cara mengaransemen. Untuk mengungkapkan perasaan sedih, gembira, tenang, lembut,
':ras, dan suasana lainnya maka Anda bisa menulis hasil aransemen dengan menggunakan notasi
.tau not musik. Adapun untuk menjelaskan isi hati yang akan diungkapkan dengan bahasa atau
'ata-kata maka Anda bisa mengungkapkannya dalam bentuk syair atau lirik lagu. Dengan perpaduan

'rtara notasi musik dan lirik lagu maka akan dihasilkan karya musik yang tertulis lengkap atau
: sebut partitur.

Untuk mengaransemen sebuah lagu atau musik maka Anda bisa membutuhkan sarana instrumen
-usik untuk mengiringi, seperti gitar, organ, piano, atau alat musik lainnya yang dikuasai. Ada beberapa

=ngkah yang harus diperhatikan dalam mengaransemen lagu/musik.
ar

I
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Menurut Ario Kartono (2005:112-113), yang harus diperhatikan dalam mengaransemen lagu/musik

adalah sebagai berikut.

1. Memilih koleksi lagulagu/musik mancanegara, kemudian memilihnya sesuai dengan keinginan individu,

2. Menentukan nada tertinggi dan nada terendah.

3. Menentukan nada dasar, pola irama, dan melodi pokok serta seluruh melodi.

4. Dengan bersenandung, Anda wujudkan hasil pekerjaan nomor tiga dalam bentuk bunyi alat musik,

kemudian merekamnya pada pita kaset atau CD.

5. Untuk hasil yang sempurna, Anda juga bisa menambahkan intro lagu.

6. Bunyi yang telah direkam tadi kemudian Anda putar ulang untuk kemudian melakukan pengoreksian

dan penyempurnaan.

7. Apabila hasil rekaman dianggap baik maka Anda bisa menuliskannya dengan not angka atau not

balok tiap-tiap bait lagu sampai seluruh melodi, harmoni, akor, serta bass secara keseluruhan.

8. Setelah penulisan notasi selesai, Anda isi dengan syair atau kalimat lagu.

Proses aransemen di atas diawali dengan penggarapan musik terlebih dahulu. Meski demikian,

hal tersebut tidak menjadi ketentuan yang baku. Anda bisa saja mengaransemen sebuah lagu dengan

mengawali proses dari perubahan syai/lirik lagu terlebih dahulu, kemudian baru menggarap musiknya

yang disesuaikan dengan makna atau suasana syair/lirik lagu tersebut. Untuk kesempurnaan penulisan

partitur maka sebuah lagu perlu ditulis lengkap dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Judul lagu diletakkan di atas.

2. Nada dasar lagu diletakkan di sebelah kiri atas.

3. Birama.

4. Pola irama yang digunakan.

5. Pencipta atau komponis yang diletakkan di sebelah kanan atas.

6. Akor dengan huruf diletakkan di atas melodi.

7. Melodi ditulis dengan not angka/balok.

8. Terakhir, baru menuliskan kalimaUsyair lagu.
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Menyiapkan Pertunjukan Musik Tradisional dan Non-Tradisional

Pergelaran musik mutlak perlu diadakan untuk mengkomunikasikan karya yang merupakan hasil

proses kreatif seseorang kepada penonton atau apresian. Karya yang digelar akan diapresiasi dan

ditanggapi oleh penonton sebagaimana adanya. Tanggapan penonton sangat penting untuk bahan

perbaikan dan peningkatan di masa yang akar, datang. Sebaiknya dari penonton yang menyaksikan

ada pakar atau ahli di bidang musik yang diberi kesempatan khusus untuk menanggapi karya yang

digelar. Mereka yang ahli akan menyampaikan tanggapan secara lisan atau pun tulisan. Dalam istilah

umum, mereka disebut kritikus musik. Untuk pergelaran di sekolah, guru kesenian dapat mewakili

kritikus seni.

Sebuah pergelaran harus dikelola oleh panitia pergelaran agar ada pengorganisasian yang baik,

terprogram, dan terukur anggarannya sehingga perlu dibentuk panitia pergelaran. Di sekolah, panitia

pergelaran musik biasanya didahului dengan rapat awal yang dihadiri oleh pengurus OSIS dan

penrvakilan kelas. Oleh karena pergelaran musik akan dilaksanakan di sekolah maka rapat awal tersebut

perlu dihadiri oleh pihak sekolah, yaitu bapak kepala sekolah, pembina OSIS, sefta guru seni atau guru

yang memiliki perhatian serius terhadap musik.
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Dari hasil rapat tersebut, kemudian didapatkan hasil berupa susunan kepanitiaan yang dipilih
secara musyawarah mufakat, voting, atau melalui formatur yang telah dipilih dan ditetapkan.

Susunan panitia tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketua; bertugas sebagai penanggungjawab, koordinator dalam mencapai tujuan, mengawasi
pelaksanaan program, dan melakukan evaluasi akhir.

2. Sekretaris; bertugas membantu pengadministrasian pergelaran, dari mulai menyusun proyek
proposal surat-surat keluar dan masuk, juga mencatat kegiatan tahap demi tahap sesuai rencana

kegiatan.

3. Bendahara; bertugas sebagai penanggung jawab keuangan, yaitu menampung dan mengeluarkan

sesuai alokasi atau jatah yang direncanakan dalam rencana anggaran. la juga berhak memberi

saran dan pertimbangan kepada ketua tentang keadaan keuangan dan cara mengatasinya.

Tiga unsur panitia tersebut di atas kemudian dalam tugasnya dibantu oleh seksi-seksi penting,

misalnya:

1. hubungan masyarakat dan dokumentasi,
penata teknis pergelaran musik,

penata tempat dan dekorasi,

protokol atau penata acara,

konsumsi, sefta

transportasi atau angkutan.

Keenam seksi di atas, oleh ketua diberi job description atau uraian tugas yang jelas dan tidak boleh

mpang tindih. Mereka harus bekerja sama satu sama lain dalam satu kesatuan panitia pergelaran.

Setelah mendapatkan hasil susunan kepanitiaan maka selanjutnya Anda perlu mempersiapkan

rerbagai kebutuhan sarana penunjang dan kebutuhan lainnya yang berguna untuk keberhasilan

-;rgelaran musik yang akan dilaksanakan.

Alat-alat atau sarana pendukung yang harus disediakan dalam pergelaran musik adalah sebagai

brikut.
1- Peralatan musik yang disesuaikan dengan jenis musik yang akan ditampilkan.

Z Sound system atau pengeras suara. Untuk pergelaran musik di dalam ruangan atau di gedung,

Anda bisa memilih sound system yang sederhana, asalkan suara musik mampu didengar dengan

baik oleh penontonnya. Adapun jika pergelaran dilakukan di luar ruangan atau di tempat terbuka

maka Anda perlu mempersiapkan sound system yang berdaya watt cukup tinggi. Apalagi jika Anda

ingin menampilkan pergelaran musik modern, seperti musik rock.

1 Lighting system atau tata cahaya yang disesuaikan dengan keadaan pentas. Lighting ini diperlukan
jika pergelaran dilakukan di dalam ruangan atau dilaksanakan pada malam hari.

L Panggung yang cukup representatif. Pemilihan bentuk panggung yang beraneka ragam dapat
disesuaikan dengan keadaan lokasi pentas maupun jenis musik yang akan ditampilkan. Panggung

biasanya digunakan untuk pergelaran, antara lain panggung proscenium, yaitu panggung yang

terlihat dari arah depan saja; dan panggung arena, yaitu panggung yang dapat dilihat dari tiga

arah, yaitu depan, kiri, dan kanan.

f Gedung yang cukup kapasitasnya menampung penonton dan pemusik yang menunggu tampil.

Apabila pemilihan gedung ini kurang tepat maka dikhawatirkan akan terjadi kericuhan di saat
pergelaran. Jumlah penonton dan kondisipsikologisnya perlu menjadi pertimbangan dalam memilih

lokasi dan ukuran gedung.
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Sebelum acara pergelaran dimulai, sebaiknya semua peralatan pendukung perluniukan harus sudah

siap pakai, terutama sound system dan lighting system. Sama pentingnya luga artis musisi yang akan

pentas, harus siap berada di belakang panggung menunggu giliran pemanggilan oleh master of ceremony

atau pembawaacara. Apabila arlis tidak disiplin, misalnya terlambat datang atau ingin mendahului yang

lain dalam daftar urutan maka akan terjadi kekurangharmonisan sesama peserta pergelaran. Oleh karena

itu, jadwal pergelaran harus ditaati sesuai durasi waktu yang telah diiatahkan untuk masing-masing.

Agar acara berlangsung dengan lacar maka seksi acara perlu mengatur formasi acara dengan tepat.

Proses pengaturan ini bisa berdasarkan undian, yakni mengundijadwal giliran tampil para peserla secara

langsung sebelum pergelaran dimulai. Selain itu, bisa juga dengan mengelompokkan para pengisi acara

berdasarkan aliran musiknya, atau berdasarkan kerumitan perubahan posisi instrumen musik yang akan

digunakan. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh seksr acara adalah mengatur jadwal tampilan dengan

waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, maka Anda harus mencatat berapa jumlah personel yang

akan tampil serta berapa waktu yang digunakan pada saat melakukan gladi bersih.

Tugas lain dari seksi acara (protokol) adalah mengatur komposisi urutan acara sehingga semua

pesefta pergelaran bisa tampil sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Usahakan untuk menghindari

jeda waktu yang terlalu lama antara penampil kesatu dan penampil berikutnya. Agar suasana penonton

tetap kondusif maka pembawa acara perlu memperkaya dirinya dengan selingan humor atau mampu

berkomunikasi secara atraktif dengan penonton.

Rangkuman

Mengaransemen musik berarti menyusun atau membuat kembali sebuah karya musik dai'i muSik

yang sudah ada. Hasilnya memang tidak sama, tetapi masih berpilak pada aransemen yang asli.

Dalam mengaransemen musik perlu diperhatikan nada, melodi, harmoni, atau kalimat lagunya,

dengan memerhatikan unsur estetik dan artistik.

Agar dihasilkan aransemen yang menarik perlu diperhatikan prosedur/cara mengaransemen.

Dengan perpaduan antara notasi musik dan lirik lagu akan menghasilkan karya musik yang tertulis

lengkap atau disebut partitur.

Proses aransemen diawali dengan penggarapan musiknya dahulu, baru kemudian memerhatikan

syair atau kalimat lagunya.

Pergelaran musik dilakukan untuk mengkomunikasikan karya yang merupakan hasil proses kreatif

kepada penonton atau apresian.

Sebuah pergelaran harus dikelola oleh panitia pergelaran agar ada pengorganisasian yang baik,

terprogram, dan terukur anggarannya.

7. Susunan panitia inti dalam panitia pergelaran musik adalah ketua, sekretaris, dan bendahara,

serta seksi-seksi pendukung.

B. Alat dan sarana pendukung yang harus dipersiapkan dalam pergelaran musik adalah peralatan

musik, sound system atau pengeras suara, lighting system atau tata cahaya, panggung yang

representatif, dan gedung.
g. Agar acara berlangsung dengan lancar maka seksi acara perlu mengatur formasi acara dengan

tepat.

10. Agar suasana penonton pergelaran musik tetap kondusif maka pembawa acara perlu memperkaya

dirinya dengan selingan humor atau mampu berkomunikasi secara atrakif dengan penonton.

1

2

4

5

6
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Latihan

L Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

1. Proses yang biasa terjadi dalam mengaransemen adalah meliputi hal-hal berikut, kecuali ....
a. pengolahan

b. penyusunan

c. pengaturan

d. perangkaian

e. pembuatan

2. Untuk mengungkapkan perasaan sedih, gembira, tenang, lembut, keras, dan suasana lainnya
maka Anda bisa menulis hasil aransemen dengan menggunakan ....

a. notasi atau not musik

b. bahasa atau kata-kata

c. syair atau lirik lagu

d. partitur nada

e. komposisi nada

Judul lagu pada umumnya diletakkan pada bagian ....

a. atas
b. bawah
c. kanan

d. kiri

e. tengah
Memilih koleksi lagu-lagu/musik mancanegara sesuai dengan keinginan individu penting dilakukan
untuk....

a. mementingkan selera individu

b. memanjakan selera pendengar

c. memudahkan proses aransemen

d. mempersiapkan pergelaran

e. menciptakan partitur lagu

Pergelaran musik mutlak perlu diadakan untuk ....

a. menguji kemampuan kita

b. mengkomunikasikan karya yang merupakan hasil proses kreatif
c. menampilkan kreativitas secara percaya diri

d. menjaga kekompakan antarpanitia
e. menciptakan kondisi sebagai seorang seniman

Sebuah pergelaran harus dikelola oleh panitia pergelaran dengan tujuan agar ....

a. terprogram dan terukur anggarannya
b. banyak melibatkan orang

c. tenruujud susunan panitia

d. bisa bekerja sama dengan baik

e. pergelaran berjalan dengan sukses
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7. Panitia yang bertugas membantu pengadministrasian pergelaran dari mulai menyusun proyek

proposal surat-surat keluar dan masuk adalah ....

a. ketua

b. sekretaris

c. bendahara

d. seksi publikasi

e. seksi dokumentasi

8. Seksi-seksi penting lainnya yang tidak ada dalam pergelaran musik adalah ....

a. hubungan masyarakat dan dokumentasi

b. penata teknis pergelaran musik

c. penata riasan dan busana

d. penata tempat dan dekorasi

e. protokol atau penata acara

9. Peralatan musik yang akan ditampilkan dalam pergelaran harus ....

a. disesuaikan dengan jenis pergelaran

b. sesuai dengan model yang terbaru

c. disepakati oleh seluruh pengisi acara

d. dapat dipakai oleh semua pengisi acara

e, dipilih berdasarkan harga yang sesuai

10. Lighting dalam pergelaran diperlukan jika pergelaran dilakukan dengan ketentuan ....

a. di dalam ruangan

b. dilaksanakan pada siang hari

c. pergelaran diikuti oleh banyak peserta

d. para pesefta pergelaran memiliki para penari latar

e. pergelaran yang banyak dekorasi panggungnya
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1. Apakah yang dimaksud dengan mengaransemen musik?

2. Tuliskan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengaransemen lagu/musik!

3. Sebutkan seksi-seksi yang diperlukan dalam kepanitiaan pergelaran musik!

4. Apakah fungsi dari seorang bendahara dalam pergelaran musik?

5. Mengapa panggung dalam pergelaran musik perlu dipersiapkan dengan cermat?

i, Tugas

Buatlah sebuah susunan kepanitiaan pergelaran musik dan sebutkan job discription dari masing-masing
panitia!
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MODUL

Seni Rupa Modern Nusanlara

Standar Kompetensi:
','lengapresiasi karya seni rupa

Iujuan Pembelalaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:- Membandingkan seni rupa tradisional dengan seni rupa modern/kontemporer
: Menjelaskan perkembangan seni rupa modern/kontemporer di lndonesia
3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa modern/kontemporer di

lndonesia

I I H X n f, t 5 * & t lt n fr tu W W M M lk'ilt,ti Wt.ilt ltL xt) lti.il, :ti.

Perbedaan senl Hupa Tradlslonal dan sent Rupa Modern/
Kontemoorer

Seni rupa tradisional masih terikat oleh aturan-aturan baku tertentu yang harus dipatuhi,
sedangkan dalam seni rupa modernikontemporer sudah tidak terikat pada aturan-aturan tersebut.
Hasil karya seni rupa tradisional maupun modern nusantara tidak jauh berbeda dengan hasil karya
mancanegara.

Apabila Anda mengamati hasil karya seni rupa modern dan tradisional yang ada di wilayah
nusantara dan mancanegara ada beberapa persamaan corak dan fungsi. Beberapa persamaan
brsebut adalah sebagai berikut.
1. Semuanya merupakan hasil karya dan imajinasi manusia yang diekspresikan dalam bentuk

dan rupa.

2- Mengandung unsur-unsur seni rupa, yaitu garis, warna, bidang, dan tekstur serta bisa diwujudkan
dalam bentuk karya seni dua dimensi dan tiga dimensi.

3. Dipengaruhi oleh unsur tradisi, adat, agama, dan budaya daerah setempat.
1. Seni rupa tradisi secara keseluruhan berfungsi untuk memperkenalkan dan mengangkat nilai-

nilai tradisi budaya daerah, serta untuk kepentingan upacara ritual atau keagamaan. 
-

5. Media yang digunakan seni tradisi di wilayah nusantara atau mancanegara diambil dari daerah
setempat dan dikerjakan dengan teknik, corak, atau gaya yang sederhana.

6. Pada seni rupa modern dan kontemporer, corak seni yang ada di wilayah nusantara dan
mancanegara umumnya sama karena sumber seni modern berasal dari Barat dan berkembang
ke negara-negara di dunia.

7. Fungsi seni rupa tradisi dan modern di semua wilayah di dunia hampir sama, yaitu sebagai
fungsi seni murni dan seni terapan.

tM
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perbedaan corak dan fungsi seni rupa modern dan tradisional di wilayah nusantara dan

mancanegara adalah sebagai berikut.

Tabel 9.1 Perbedaan Corak Seni Rupa Tradisional dan Modern

No. Seni Rupa Tradisional Seni Rupa Kontemporer

1.

2.

3.

4.

5

Tidak atau jarang diketahui penciptanya,

coraknya umum.

Perkembangannya statis atau tetap.

Bahan dan warna yang digunakan

sederhana.

Terikat oleh pola atau patron dan aturan-

aturan yang mengikat.

Lembut, halus, dan warna sederhana.

Sebagai hasil karya individu, diketahui pencipta

atau senimannya.

Perkembangannya dinamis atau cepat berubah'

Bahan dan warna beraneka ragam.

Mengutamakan kebebasan berkreasi dan

berekspresi.
Ekspresif , dinamis, serta warna bebas dan berani.

Tabel 9.2 Perbedaan Fungsi Seni Rupa Tradisional dan Modern

No. Seni Rupa Tradisional Seni Hupa Kontemporer

1.

2.

3.

4.

Untuk keperluan ibadah ritual keagamaan

dan adaUtradisi daerah setemPat.

Relief dan patung digunakan pada candi-

candi, pura, kuil, dan bertemakan ajaran

agama atau epos/cerita/legenda.

Motif ragam hias mengandung arti,

bermakna, dan sebagai lambang, berupa

stilasi/penyederhanaan bentuk.

Hiasan dapat berfungsi sebagai penolak

bala atau roh jahat.

Untuk keperluan pribadi dan sosial/masyarakat.

Sebagai media ekspresi, pengungkapan ide

seniman, atau sebagai dekorasi ruangan.

Tidak menggunakan ragam hias. Bentuk stilasi

sebagai perkembangan bentuk modern.

Hiasan berfungsi hanya sebagai dekorasi saja.

I ltllltrrrtrlll;lrltt:tlrllttrl

Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern/Kontemporer
lndonesia

Abad ke-1g merupakan tonggak awal perkembangan seni modern dengan munculnya berbagai

aliran dalam seni lukis, di mana kadang-kadang antara aliran yang satu dan yang lainnya saling

berhubungan. Pada awalnya seni rupa modern berorientasi pada seni klasik Yunani dan Romawi, hal

tersebut dapat diperhatikan dari peninggalan-peninggalannya, sepefti yang ada di Prancis, Belanda,

Jerman, lnggris, dan di lndonesia. Peninggalan tersebut di lndonesia dapat kita lihat di kota lama, seperti

Gereja Blenduk, Lawang Sewu, dan gereja-gereja kuno lainnya.

Perkembangan seni rupa modern dan kontemporer hampir tidak dapat dibedakan antarnegara

karena sifatnya individual sehingga karya yang dihasilkan hampir sama. Para seniman mengembangkan

potensi masing-masing melalui paham yang dianut atau disukai.
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Perkembangan seni rupa modern lndonesia dimulai sejak munculnya pelukis Raden Saleh Syarif
Bustaman, seorang seniman yang terlahir di Terboyo, Semarang (Jawa Tengah), yang mendapat
pendidikan seni lukis di Belanda dan Eropa.

1. fl,iasa Eadem Safefi

Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis yang mendapat pendidikan seni lukis dari
A.A.J. Payen (seorang pelukis keturunan Belgia). Dengan bantuan Pemerintah Kolonial Belanda, ia

mendapat kesempatan belajar memperdalam seni lukis di Belanda dan Eropa.

la menjadi tokoh legendaris dari pelukis angkatan sesudahnya, ia juga mengambil gaya dan teknik

baru dan menguasai teknik Renaissance Eropa yang berjiwa realis naturalis dan romantis. Corak
ukisan Raden Saleh adalah romantisme dan sejajar dengan pelukis-pelukis Eropa. Hasil karyanya

vang terkenal, antara lain Antara Hidup dan Mati, Berburu Banteng, Penangkapan P. Diponegoro,

Banjir, Meletusnya Gunung Merapi, dan Potret Hamengkubuwono Vll.

Karya seni pada zaman yang disebut sebagai zaman keemasan seni di lndonesia menggunakan

:eknik dan gaya yang hampir sama, yaitu romantisme dengan memuja keindahan alam lndonesia
sehingga objek lukisannya sekitar pemandangan alam dan sejenisnya. Tokoh-tokoh pada masa ini

:dalah R. Abdullah Subroto, Wakidi, M. Pringadi, Henk Ngantung, Basuki Abdullah, Lee Man Fong, Ui
riang Bun, Biau Tik Wie, Dujono, Suharjo, dan Barli.

Persagi adalah kependekan dari Persatuan Ahli Gambar lndonesia, yang muncul akibat adanya
.retidakpuasan para seniman pada corak dan gaya Mooi lndie yang dianggap penuh kepalsuan.

Dipeloporioleh S. Sudjono dan Agus Djaja Soeminto, mencoba membangkitkan teknik berkesenian
,ang lebih bebas dan berdasarkan kepribadian sendiri. Hal ini merupakan kebangkitan jiwa seni dalam
rebudayaan lndonesia yang peduli terhadap hakikat kebenaran zaman saat itu.

Jepang mendirikan pusat kebudayaan (Keimin Bunka Shidoso) sebagai tempat propaganda perang.

Sebagai tandingannya, seniman-seniman yang berjiwa nasionalis membuat Poetra (Poesat Tenaga Rakjat)

.ebagai tempat membina seni lukis lndonesia. Masa ini diwarnai oleh karya-karya daritokoh pelukis, seperti
iffandi, Hendra Gunawan, Mochtar Apin, Baharudin, Kaftono Yudokusumo, Kusmadi, dan yang lainnya.

Pada masa tahun 1950-an sanggar-sanggar seni dan sekolah-sekolah seni tumbuh subur bagai

amur di musim penghujan dan bahkan dunia politik ikut-ikutan mendirikan organisasi seni sebagai

-nderbouw untuk kepentingan politiknya, misalnya.

. PKI dengan Lekra (Lembaga Kesenian Fakyat),

: PNI dengan Lembaga Kebudayaan Nasional,
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c.

d.

e.

NU dengan Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimim),

Partai Kristen lndonesia dengan Lekrindo, dan

Parlai Katolik lndonesia dengan LKIK (Lembaga Kebudayaan lndonesia Katolik)'

Masa setelah tahun 50-an dimulai dengan keberadaan sanggar SIM (Seniman Muda lndonesia)

dan pelukis rakyat. Tokoh{okohnya adalah Bagong Kusudiharjo, Kusnadi, Sumitro, Sasongko, dan

sholihin. Di Bandung, sebelas orang seniman merintis bentuk dan corak seni rupa lndonesia baru yang

dipengaruhi corak seni rupa Barat. Mereka adalah Angkama Setjoprojo, Mochtar Apin, Achmad Sadali,

popoiskandar, But Muctar, Srihadi, Gregorius Sidharta, A,D Pirous, Kaboel Soeradi, Yusuf Effendy, dan

Rita Widagdo.

6. ttagr Pendldlkan Fomal

Lembaga pendidikan yang mengaiarkan seni didirikan di Bandung pada tahun 1947, yaitu

Universitaire Leergang tot OpteiOing voorTeken Leraren (Balai Perguruan Tinggi Guru Gamba0 yang

dipimpin oleh orang gehnOa. Tahun 1951 nama tersebut berubah menjadi Fakultas Teknik Universitas

lndonesia, lalu berdiri sendiri menjadi Departemen Seni Rupa ITB tahun 1959'

Di yogyakarta juga berdiri Akademi Seni Rupa lndonesia, dan diikuti kota-kota lain sebagai upaya

untuk memupuk rasa cinta terhadap seni rupa.

Sama halnya dengan seni rupa modern di mancanegara, di lndonesia berkembang pula aliran-

aliran seni rupa yang biyak dipengaruhi oleh Barat. Beberapa aliran tersebut adalah sebagai berikut'

a. Aliran neo-impresionisme, dengan ciri-ciri:

- memindahkan alam yang dilukis dengan suasana dekoratif, kaya wama, dan bidang-bidang luas;

- lebih menekankan pada efek-efek cahaya;

- menggunakan palet atau pisau palet untuk mengolah warna'

b. Aliran ekspresionisme, dengan ciri'ciri:

- berorientasi pada pengungkapan perasaan;

- tidak mengeiar keindahan visual, tetapi keindahan batin yang nyata;

- tokoh{okohnya adalah Affandi, Zaini, S.sudlono, dan Popo lskandar.

c. Aliran surealisme, dengan ciri-ciri:

- menggambarkan antara dunia nyata dan dunia tidak nyata;

- melukiskan kesan-kesan sebagai impian pelukisnya;

- aliran ini di anut oleh Sudibio, Anang Rachman, dan Sudiardjo'

d. Aliran kubisme, dengan ciri-ciri:

- mengembalikan obiek lukisannya kepada bentuk-bentuk dasar (kubistik), seda

- tidak ada PersPektif dan cahaYa.

e. Aliran cauvisme, dengan ciri-ciri:

- benda-benda diberi bentuk baru sebebas-bebasnya sekemauan di pelukis,

- warna-warna secara dekoratif dan kontras, serta

- benda-benda diberi garis batas yang kuat'
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f. Aliran abstrak, dengan ciri:

- tidak lagi berlolak dari kenyataan pandangan mata/ungkapan nonrealis.

g Aliran absolutisme, dengan ciri-ciri:

- corak ini membuang sama sekali bentuk alam.

- seni lukis harus murni dan merupakan kesatuan dari warna-warna, garis-garis, dan bidang-bidang.

h. Aliran essensiallisme, dengan ciri-ciri:

- merupakan kebalikan dari corak aliran futurisme, dan

- hal yang menjadi esensial dalam keseimbangan kosmis adahh dalam keseimbangan.

i. Aliran elementarisme, dengan ciri-ciri:

lukisan ini berisi bidang-bidang yang diisi dengan garis-garis miring yang dimaksud sebagai gerak

dan sangat mengesankan;

- dalam penciptaan hasil seni, jiwa haruslah dalam keadaan yang sebebas-bebasnya.

j. Aliran dadaisme, dengan ciri-ciri:

- tergolong karya dua dimensi yang menggunakan rnedia temple dari berbagaijenis bahan, sepefti

kaleng, plastik, seng, keftas, dus, ranting, kerang, bulu ayam, biji-bijian, pasir, batu-batuan, dan kayu;

- karya berkesan primitif;

- bersifat sesuatu, misalnya mengerikan, meniijikan, menakutkan, dan menyedihkan;

- karya bukan termasuk mozaik maupun kolase, tetapi sebentuk relief pada bidang tdplek;

- lukisan yang bersifat kekanak-kanakan, mengandung keindahan kanak-kanak yang murni.

- dianut oleh Handrio dan Amri Yahya.

k Aliran neorealisme, dengan ciri-ciri:

- corak ini tumbuh sebagai reaksi dari dadaisme, surealisme, dan ekspresionisme;

- pelukis kembali mencari bentuk alam yang sesungguhnya, wajar dan natural;

- melukiskan kenyataan, bukan perasaan.

l. Aliran futurisme, dengan ciri-ciri:
- aliran yang sangat pesimis dari masa depan, karyanya merupakan gabungan berbagai bentuk

bidang dan warna juga bersifat dekoratif;

- Pernyataan hasil seni harus memperlihatkan gerak yang mengandung kecepatan, hasilnya tampak

kacau;
- tokoh aliran ini adalah Sutjipto Adi.

m. Aliran pop art, dengan ciri-ciri:

- tidak jauh beda dengan aliran abstrak, tetapi proses pembuatannya lebih bebas dengan berbagai

percobaan alat bantu;

- menggunakan berbagai media cat, misalnya alat bantu untuk melempar cat ke kanvas adalah

rambut dan tubuh pelukisnya,

n. Aliran neoklasisme, dengan ciri:

- mencari kemurnian bentuk dan keseimbangan bagi aliran-aliran yang baru timbuldan simpang

siur.
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2.

J.

4.

5.

6.

1. Persamaan antara seni rupa nusantara dan mancanegara adalah:
merupakan hasil karya dan imajinasi manusia yang diekspresikan dalam bentuk dan rupa;
mengandung unsur-unsur seni rupa;
dipengaruhi oleh unsur tradisi, adat, agama, dan budaya daerah setempat;
mengangkat nilai-nilai budaya daerah dan untuk kepentingan ritual atau keagamaan;
menggunakan teknik, corak, atau gaya daerah setempat;
sumber seni rupa modern dan kontemporer adalah sama, yaitu dari Barat;
berfungsi sebagai seni murni dan seni terapan.

Abad ke-19 merupakan tonggak awal perkembangan seni modern dengan munculnya berbagai
aliran dalam seni lukis.

Perkembangan seni rupa modern dan kontemporer hampir tidak dapat dibedakan antarnegara
karena sifatnya individual sehingga karya yang dihasilkan hampir sama.
Perkembangan seni rupa modern lndonesia dimulai sejak munculnya pelukis Raden Saleh Syarif
Bustaman, yang mendapat pendidikan seni lukis di Belanda dan Eiopa.
Perkembangan seni rupa modern di lndonesia dibagi ke dalam masa Raden Saleh, masa Mooi
lndie, masa Persagi, masa Jepang, masa setelah tahun 1950-an, dan masa pendidikan formal.
Sama halnya dengan di mancanegara, di lndonesia berkembang pula aliran-aliran seni rupa yang
banyak dipengaruhi oleh Barat.

,etu la pafing tepat dengan ceru manbertkan tanda altang (x) pacla
tu huru hu el

Berikut ini yang lrdak termasuk dalam unsur-unsur seni rupa adalah ....
a. garis

b. warna

c. lukis

d. bidang
e. tekstur

Gambar di samping merupakan bagian dari unsur seni rupa yang berupa

garis

warna

lukis

bidang

tekstur

1

a.

b.

c.

d.

e.



J

4

5

6

Di bawah ini yang merupakan ciri salah satu seni rupa tradisional adalah ....
a. sebagai hasil karya individu, diketahui pencipta atau senimannya

b. perkembangannya dinamis atau cepat berubah

c. bahan dan warna beraneka ragam

d. mengutamakan kebebasan berkreasi dan berekspresi

e. lembut, halus, dan warna sederhana

Seni rupa modern pada awalnya berorientasi pada seni klasik ....
a. lndia
b. Yunani

c. Mesopotamia

d. Tigris
e. ltalia
Pelukis lndonesia yang menjadi pemicu berkembangnya seni rupa modern di lndonesia ialah

a. Raden Saleh Syarif Bustaman

b. Basuki Abdullah

c. Alfandi

d. Jeihan
e. Kartika

Pelukis yang termasuk pada masa Mooi lndie ialah ....

a. Affandi

b. Hendra Gunawan

c. Mochtar Apin

d. Basuki Abdullah

e. Baharudin

Organisasi kesenian yang merupakan underbouw dxi PKI adalah .,..
a. Lekra

b. LKN

c. Lesbumi

d. Lekrindo

e. LKIK

Balai perguruan tinggi guru gambar yang semula dipimpin oleh orang Belanda, pada tahun

1959 berganti nama menjadi ....
a. Fakultas Seni Bupa Universitas lndonesia

b. Departemen Seni Rupa ITB

c. Fakultas Seni dan Budaya UGM

d. Fakultas Teknik Gambar Unpad

e. Fakultas Seni Rupa IKJ

Aliran seni lukis yang berorientasi pada pengungkapan perasaan, termasuk jenis aliran ....
a. impresionis
b. ekspresionis
c. kubisme

d. surealisme

e. cauvinis

7.

3
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10. Ciri yang dimiliki oleh aliran absolitisme adalah ....
a. lebih menekankan pada efek-efek cahaya
b. memiliki corak yang membuang sama sekali bentuk alam
c. tidak mengejar keindahan visual, tetapi keindahan batin yang nyata
d. melukiskan kesan-kesan sebagai rmpian pelukisnya
e. mengembalikan objek lukisannya kepada bentuk-bentuk dasar

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepail

1. Tuliskan persamaan corak dan fungsi antara seni rupa tradisional dan seni rupa kontemporer!
2. Tuliskan peninggalan-peninggalan kuno yang menjadi ciri seni rupa kontemporer di lndonesia!
3. Sejak kapan perkembangan seni rupa modern di lndonesia muncul?
4. Corak apakah yang menjadi ciri khas lukisan Raden Saleh?
5. Tuliskan ciri khas yang dimiliki oleh aliran seni rupa surealisme!

Tugas

Anda telah mempelajari tentang berbagai aliran dalam seni rupa modern dan kontemporer. Sekarang,
tugas Anda adalah menyebutkan aliran-aliran yang digunakan dalam lukisan-lukisan di bawah ini!
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MODUL

Seni Rupa Murnito dan Terapan Tiga Dimensi

Standar Kompetensi:
Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa

Tujuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1 Membuat karya seni rupa murni dan terapan tiga dimensi yang dikembangkan dari beragam corak dan teknik seni rupa
2 Membuat karya seni rupa murni dan terapan tiga dimensi yang dikembangkan dari beragam unsur seni rupa nusantara
3 Menyiapkan karya seni rupa yang diciptakan untuk pameran sekolah atau luar sekolah
4 Menata karya seni rupa yang diciptakan dalam bentuk pameran sekolah atau luar sekolah

Kreativitas atau berkreasi adalah kemampuan untuk menggabungkan gagasan dengan hal-hal
baru yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Kreativitas berolah seni bisa Anda wujudkan dalam
bentuk dua dimensi dan tiga dimensi dengan tidak lupa untuk selalu berpatokan pada unsur-unsur seni
rupa. Berikut ini dibahas mengenai seni rupa tiga dimensi.

Sifat media tiga dimensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:'1 Media lunak, antara lain tanah liat, malam/lilin, tepung gypsum (gips), dan fiberglass.
2, Media keras, antara lain kayu, batu, dan logam (besi, perunggu, kuningan, emas, perak, dan

sejenisnya).

Beberapa teknik dalam seni rupa tiga dimensi adalah sebagai berikut.
1 Teknik butsir, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian

tertentu yang dilakukan pada media tanah liat.

2 Teknik pahat, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengurangi media dengan menggunakan
alat bantu, sepefti tatah, betel, martil/palu, ampelas, dan alat pendukung lainnya.

l
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4

Teknik sambung, yaitu digunakan untuk media logam dengan cara mengaitkan atau mengelas.
Teknik cetak, yaitu dilakukan dengan membuat model terlebih dahulu dari tanah liat maupun lilin,
kemudian dibuatkan cetakan dari gips, semen, atau karet silikon.
Teknik plester, yaitu dilakukan dengan cara menempel atau menambah dengan menggunakan
media semen.

Berikut adalah contoh-contoh karya seni rupa murni dan terapan tiga dimensi yang dihasilkan di
wilayah nusantara:

1. Seni patung, misalnya patung semen dan patung batu.
2. Keramik, misalnya keramik hias dan keramik terapan (mempunyai Iungsi pakai).

Keramik dibuat dengan menggunakan teknik-teknik berikut.
a) Teknik putar, yaitu dibuat dengan menggunakan alat putar.
b) Teknik pilin, yaitu menggabungkan pilinan tanah liat kemudian dibentuk sesuai dengan ide

pembuatnya.

c) Teknik pijit, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat karya keramik yang lebih kontemporer
sehingga yang dihasilkan adalah keramik hias.

Apabila Anda menggambar suatu benda di alam ini yang mempunyai bentuk tiga dimensi ke dalam
kertas yang bersifat dua dimensi maka digunakan ilmu perspektif sebagai metodenya. Hingga cara
menggambar benda-benda linier lebih mudah dikerjakan.

Aturan-aturan yang dipakai dalam perspektif konstruksi adalah tinggi mata, menentukan tinggi
rendahnya horizon. Adapun titik lenyap, yaitu pertemuan garis-garis benda yang sebenarnya sejajar
akan beftemu di satu titik pada horizon, terkecuali garis-garis yang sejajar dengan horizon akan tetap
sejajar dengan horizon. Juga garis tegak (verlikal) akan tetap tegak terhadap horizon.

Perspektif skets adalah menggambarkan sesuatu yang hasilnya mendekati wujud bendanya dan
dikerjakan tanpa alat-alat mistar yang hasilnya bersifat intuitif.

5

Gambar 10 1 Contoh karya perspektif konslruksi
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Gambar 10.2 Contoh karya perspeklif skets
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Memamerkan Hasil Karya Seni Rupa Murni dan Seni Rupa
Terapan

Dalam mempersiapkan sebuah pameran, setelah melewati proses perencanaan dan pembentukan

panitia maka selanjutnya adalah menyiapkan/menata ruang pameran dan pendataan karya-karya yang

akan dipamerkan. Sebaiknya dua hari sebelum pameran, panitia mengadakan pertemuan konsolidasi

di mana seluruh seksi pameran dan ketua pelaksana pameran meninjau ruang pamer. Kemudian

pertemuan berikutnya adalah setelah pameran selesai dan pembubaran kepanitiaan pameran.

l, Pertemuan Menlelang Pameran

Hal-hal yang harus dilakukan pada pertemuan menjelang pameran adalah sebagai berikut.

a. Ketua panitia menerima laporan hasil persiapan pameran mulai dari persiapan karya, persiapan

perlengkapan pamer, dan pemasangan lukisan/penataan.

b. Bermusyawarah menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul menjelang pameran atau ada

suatu kegiatan yang belum terselesaikan,

c. Ketua melakukan pengecekan ke dalam ruang pamer dan di luar ruang pamer.

d. Setelah seluruh persiapan dianggap sudah selesia maka pertemuan ditutup dengan pemantapan

pembagian tugas waktu berlangsungnya pameran, antara lain:

- seksi pemandu pengunjung (guide),

- seksi yang duduk di depan pintu masuk dan keluar (penerima tamu/pengunjung ruang pamer),

- seksi yang mengurus keuangan dari peminat seni/donatur yang akan memiliki karya yang dipamed<an,

- seksi yang membungkus atau mengirim karya yang dibeli (terjual),

- seksi kebersihan ruang pameran dan sekitarnya, sefth
- seksi konsumsi untuk panitia.

2, Pefremuan Setelah Pameran Berlangsung

Hal-hal yang dilakukan pada pertemuan setelah pameran berlangsung adalah sebagai berikut.

a. Seksi pameran melaporkan beberapa hal yang dianggap kurang memuaskaniada sesuatu yang

dianggap ganjil kepada ketua sebagai masukan untuk pameran mendatang.

b. Seksi keuangan (bendahara) melaporkan seluruh pendanaan yang masuk dan terpakai untuk

kegiatan pameran, dan juga pemanfaatan dari hasil bazarllelang hasil karya seni rupa.

c. Membahas kesan dan pesan pengunjung pameran, dengan harapan pameran yang akan datang

lebih baik dan lebih berhasil.

d. Menutup/membubarkan kepanitiaan.
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c.

d.

e.

Dengan adanya pameran maka akan melibatkan beberapa orang pengunjung yang memiliki
keterkaitannya dengan seni, antara lain: . ,

a. peminat seni, yaitu orang-orang yang senang akan suatu keindahan/seni, jadi hanya sebatas
melintas, mengamati, dan mengagumi saja;

b. penikmat seni, yaitu orang yang selalu memanfaatkan seni dan ingin menikmati setiap saat, ada
rasa ingin memiliki karya seni (membeli);

pelaku seni, yaitu orang yang terjun langsung menekuni suatu seni atau disebut juga seniman;
pencipta seni, yaitu seniman yang selalu berusaha menghasilkan karya baru yang belum ada;
kritikus seni, yaitu orang yang memiliki wawasan tentang pengetahuan seni, yang menilai, mengkritik,
memprotes, dan mengemukakan saran dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas seni.

Pameran karya seni di sekolah memiliki tujuan yang sangat luas, antara lain:
menumbuhkembangkan minat dan bakat juga prestasi siswa dalam bidang seni rupa;
membangkitkan semangat berprestasi terhadap karya seni rupa;
memupuk rasa cinta terhadap karya seni, juga sebagai evaluasi terhadap materi teori dan praktik
pelajaran seni rupa;

memperkokoh persahabatan antarpelajar yang dapat mengurangi tindakan kriminal antarpelajar;
kegiatan pameran dapat dikaitkan atau dimanfaatkan dalam pengumpulan dana sosial.

Kegiatan pameran dianggap sukses/berhasil jika diamati dari beberapa segi, antara lain:
banyaknya pengunjung, serta sebagain besar mengisi buku kesan dan pesan;
ada beberapa karya yang terjual;

banyak donatur yang ikut seila dalam pameran (memberikan bantuan dana);
banyaknya peserta pameran;

kerja sama dalam kepanitiaan yang kompak.

d.

e.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.
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1.

Latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Berikut ini yang termasuk media keras dari bahan yang digunakan untuk menciptakan karya seni
rupa adalah ....

a. tanah liat

b. malam/lilin

c. kayu

d. gips

e. fiberglass

Teknik sambung dalam berkarya seni rupa digunakan untuk media ....

a. logam

b. kayu

c. lilin

d. fiberglass

e. kanvas

Teknik berkarya seni rupa dengan cara menempel atau menambah dengan menggunakan media
semen disebut teknik ....

a. butsir

b. cetak

c. sambung

d. pahat

e. plester

Untuk membuat karya keramik yang lebih kontemporer sehingga yang dihasilkan adalah keramik
hias maka digunakan teknik ..,.

a. putar

b. pijit

c. pilin

d. pahat

e, cetak

Bahan yang tldak digunakan untuk membuat patung adalah ....

a. semen

b. pasir

c. besi

d. kanvas

e. kawat kasa

Apabila menginginkan patung bertekstur maka kita bisa menggunakan campuran ....

a. semen dan air
b. lilin dan api

c. kuas dan cat

d. batu dan pahat

e. kayu dan kaca

4

6
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7 Untuk menentukan tinggi rendahnya horizon dalam menggambar perspektif maka bisa
menggunakan patokan ....

a. sudut pandang

b. tinggi mata

c. titik lenyap

d. titik semu

e. komposisi

Berikut ini yang dinilai dalam pengecekan yang dilakukan ketua panitia ke dalam ruang pamer,

kecuali....

a. dekorasi ruang pamer

b. komposisi penataan karya yang dipamerkan

c. keberhasilan hasil pergelaran

d. komposisi papan pamer dan meja pamer

e. perlengkapan ruang pamer dan di luar ruang pamer

Orang yang memiliki wawasan tentang pengetahuan seni yang menilai, memprotes, serta
mengemukakan saran dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas seni disebut ....

a. penikmat seni

b. peminat seni

c. pelaku seni

d, kritikus seni

e. pencipta seni

Berikut ini beberapa segi yang diamati dalam kegiatan pameran sehingga dianggap sukses/berhasil,
kecuali....

banyaknya pengunjung

ada beberapa karya yang terjual

banyak panitia yang terlibat

banyaknya peserta pameran

kerja sama kepanitiaan yang kompak

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

Tuliskan media lunak yang digunakan dalam karya seni rupa tiga dimensi!
Apakah yang dimaksud dengan teknik butsir dalam berkarya seni rupa tiga dimensi?
Apakah yang dimaksud dengan perspektif skets?

Hal-hal apakah yang dicek oleh ketua panitia di dalam ruang pamer saat akan melakukan pameran

karya seni rupa?

Sebutkan tujuan diadakannya pameran karya seni rupa di sekolah!

Tugas

Setelah mempelajari beberapa teknik pembuatan keramik, cobalah untuk membuat karya keramik dengan
teknik pijit! Setelah itu, kumpulkan karya-karya Anda dan teman-teman sekolah, kemudian rancanglah
suatu pameran karya seni rupa di sekolah Anda!

I

10

a.

b.

c.

d,

e.

1.

2.

3.

4.

5.
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MOtrUL

ll Pertuniukan Tari Kreasi
Non-Etnik

Standar Kompelensi:
Mengekspresikan diri melalui karya seni tari

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1 Menyusun sebuah sinopsis tari kreasi non-etnik
2 Menampilkan sebuah pertunjukan seni tari kreasi dalam sebuah pergelaran tari

Tari kreasi baru merupakan taritarian yang sengaja digubah oleh para tokoh seniman tari sebagai

bentuk pengembangan dari tarian tradisional sebelumnya. Oleh karena bersumber pada tariantarian

tradisi maka hasil gubahan dalam bentuk tari kreasi tersebut masih berpijak pada pola tradisi pada

umumnya. Tari kreasi baru ini diciptakan untuk kepentingan seni pertunlukan sehingga hasil karyanya

sebagian besar banyak diminati oleh masyarakat.

Sebagai tarian yang sengaja digubah untuk kepentingan seni pertunjukan maka tentunya seni

kreasi memiliki aturan-aturan sendiri yang diterapkan dalam pergelarannya. Selain gerakan-gerakan

tariannya (tatanan gerak) sebagai pengembangan dari tarian tradisi, bentuk pakaian (busana) dan

rrasan yang dikenakan para penarinya serta iringan musik yang digunakan mengalami pembaruan

pula. Arena pertunjukannya tidak lagi di tempat terbuka, tetapi banyak pergelaran tari kreasi yang

menunjukkan aksi tarinya di dalam gedung. Seiring dengan perkembangan teknologi, pergelaran tari

kreasi kini dilengkapi dengan tata lampu dan dekorasi panggung yang menarik.

Sunber: Tablaid Jwnal Nasianai etlisl No 006

Gambar 11.1 Para penari dari lrak nembawakan salah satu lari kreasi
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Pada modul ini akan dibahas mengenai cara pergelaran sebuah tari kreasi dari Jawa Barat yang
cukup terkenal, yaitu tari jaipongan. Jenis tarian ini termasuk tarian kreasi modern yang tidak hanya
diminati oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi juga sebagian masyarakat lndonesia dan mancanegara.

Sebagai tarian modern yang merupakan pengembangan dari tarian rakyat ketuk tilu, tari jaipongan

kini tidak lagi dipergelarkan di tempat terbuka, seperti di kebun-kebun bambu dengan diterangi cahaya
obor. Tarian iaipongan kini mulai tampil di tempat-tempat yang nyaman, sepefti di gedung kesenian,
hotel, atau di panggung-panggung yang memang disediakan khusus untuk pergelaran tari jaipongan.

Dalam pergelarannya, antara pangrawit dan tempat penari ada yang terpisah dan ada pula yang
bersatu. Cara pergelarannya juga cukup bervariatif. Tarian jaipongan bisa diawali dengan tarian secara
tunggal atau secara berpasangan.

Setelah pembawa acara mengumumkan lagu yang biasanya dipesan oleh para penontonnya
maka disebutkan pula para penari yang akan mengiringinya. Kemudian para penari mulai menari
dengan iringan gending gamelan khas Sunda. Apabila pergelaran tersebut khusus untuk seni tari
jaipongan maka urutan tarian akan bersambung dari satu lagu ke lagu lainnya. Namun kadang pula

diselingi oleh acara kesenian lainnya, seperti bobodoran ataupun sisindiran.
Sebagai bahan latihan, di bawah ini disajikan urutan tata gerak salah satu tari kreasiyang merupakan

perpaduan dari budaya Jawa dan Sunda, yaitu tari jaisman (jaipong Banyumasan) yang dikutip dari
Kartono, dkk (2005:1 66-1 70).

Tata Laku Gerak

1-4

5-8

1-4
5-6
7-8

1-8
14

5-6

7-8

Posisi diam, badan berdiri tegak, tangan pegang sampur (kidung

sampur) di pundak kanan dan tangan kiri pegang sampur menthang.

Mayu ke depan dengan posisi tangan tetap.

Ogek lambung, obah bahu.

Buang sampur kanan, buang sampur kiri.

Pose dua tangan befiumpuk, tangan kiri di bawah dan tangan
kanan di atasnya (telungkup).

Posisi sama, maju kaki kiri ke depan, kaki kanan gelug.

Gerakannya dilakukan tiap dua hitungan, yaitu 1x kaki kiri
melangkah diikuti ayunan kedua tangan.
Gerakan dilakukan tiap satu hitungan dengan cepat, kepala mengikuti

dengan mengangguk.

Kedua tangan silang, kemudian ke samping kanan kiri pose
jaipongan.

Jalan putar, tangan kiri di pundak, kaki kanan ke depan, tangan
kanan menthang, dilakukan bergantian sambil jalan.

Pose 1, tangan kanan di atas tangan kiri di samping. Kaki kiri depan,

kaki kanan di belakang, badan mendhak.

Kaki jalan di tempat, dua tangan diayun-ayunkan.

Pose 2, tangan ke atas kemudian ke samping, pegang sampur.
Kakijalan ditempat, jinjit bergantian kanan kiri, kepala mengikuti.

Srisrg tangan ngiting sampur, seblak sampur. Kebyok-kebyok
sampur, seb/aksampur.
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7-8

1-8

1-8

(1 -8) x2

1-8

1-2
3-8

1-4

5-8

1-2
3-8

1-4

5-8

(1-8)x2
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Tata Laku Gerak

2x tiap hitungan, maju kiri, dua tangan di atas kepala, posisijari ke

atas (mlumah).

Kepala mengikuti, obah bahu 2x, hadap kanan. Kebalikannya, maju
kaki kanan, dua tangan di atas kepala, posisijari ke atas (mlumah).

Kepala mengikuti, obah bahu 2x sambil hadap kiri.

Gerak sama, ganti hadap kanan lagi, loncat kanan pose jaipongan.

Hitungan ini gerak sama 3x loncat pose jarpongan.

Gerak sama dilakukan 1x.

Jalan selut, dua tangan ukel bergantian di depan perut.

Dua tangan di samping, gerak naik-turun melambai-lambai,

Hadap depan kemudian hadap kiri dan kanan tiap{iap empat
hitungan. Apabila hadap kiri, tangan kiri pegang sampur, tangan
kanan ngrayung (jari manis ditekuk atau ukel).

Tangan kanan, naik-turun diikuti kaki kanan maju mundur. Kepala

lenggut mengikuti gerak tangan. Gerakan sama dengan arah hadap

kanan.

Berjalan berputar dengan gerak selut

Pola lantailadi lurus

Hadap kiri, pada saat belok ke krri, tangan kiri ukel, tangan kanan

seblak sampur. egol pantat.

Hadap kanan, tangan kanan ukel, tangan kiri seblak sampur.

Kakimengikuti kanan, kiri, kanan kiri, egol pantat.

Dilakukan 1 -8lagi.

Pose sembahan.

Duduk sembahan. Tiap satu hitungan diikuti obah bahu dan kepala

lenggut kanan kiri.

Proses berdiri, posisitangan masih sembahan dan kepala lenggut,

obah bahu

Tangan kanan diatas kepala dan tangan kiri lurus ke samping.

Hitungan 7 - 8 badan mendhak.

Dilakukan tiap 4 hitungan.

a. Tangan kiri dalam ketiak. Tangan kanan ke samping jari-jari

hadap dalam. Kalau kanan maju, hadap kiri obah bahu

Mendhak badan sambil ke depan lagi, tangan kanan di atas

kepala jari hadap atas, tangan kiri ke samping (menthang),

obah bahu.

b. Gerak ini dilakukan bergantian sampai hitungan (1 - 8) x 2
selesaidengan selesainya pola lantai segiempat. Pola lantai
jadi lurus lagi.

f;)
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Tiap dua hitungan melakuakan gerak, yaitu hitungan 1 - 2 seblak

sampur kanan, badan meloncat kaki kanan ke depan. Hitungan 3 -
4 seblak sampur kiri, badan loncat kaki kiri ke depan.

Gerak sama, lebih cepat dua kalinya, satu hitungan ganti kak1.

Tangan kiri ke samping kiri, tangan kanan darisamping ke depan,

naik di atas kepala kembali ke samping badan mayuh ke depan dan

kembali lurus, setelah tangan lurus ke samping.

Dilakukan bergantian kanan kiri dan 1 x dilakukan dua tangan.

Kemudian 1 xtangan kanan selesai, kemudian (sendi-sendi).

Lontong Betawi (tangan kanan tekuk depan dada).

Jari-jarijadi hadap dalam, tangan kiri lurus ngrayung

Kaki kirike samping dilakukan bergantian kiridan kanan.

Jadi, pola lantai bergantian ke depan ke belakang.

Kaki jinjit lalan ke samping kanan, tangan kanan atur-atur (tangan

kiri tekuk depan dada, tangan kanan seperti meminta). Tangan

kanan ukel, kaki kiri gejug.

Bergantian ke kiri, tangan ganti kiriyang ukel.

Gerak lontong Betawi, gerak sama dengan di atas.

Membentuk pola lantai diagonal.

Kakijinjit ke samping kanan, tangan kanan seperti menulis, kepala

lenggut, tangan kiritrap cethik.

Dilakukan secara bergantian kanan kiri pada tiap 1 - 4 hitungan.

Gerakan sama.

Gerak atur-atur ukel.

Ambil sampur, tangan kiri kidong sampur (disampir di pundak)

tangan kanan menthang lari-jari digerakkan ke atas bawah. Kaki

jalan.

Kedua tangan memegang kedua sampur. Tiap dua hitungan geser

ke kiri, kanan, kiri. Posisitangan saat ke kiri, tangan kanan gebyok

sampur; saat geser ke kanan, tangan kiri kebyok sampur dan geser

ke kirilagi.

Posisi geser ke kiri kebyok tangan kanan, kepala gedheg 2x.

Gerakkan sama. Geser bergantian.

(1-8)x2

5-8

1-8

1-4
5-8

1-8

(1 -8)x2

1-6

7-8

(1 - 8)+
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

i
k.

t.

Dengan rancangan kegiatan ini maka sistematika kerja akan dapat dikontrol dengan mudah.
Meskipun penyusunan rencana kegiatan ini dirumuskan melalui rapat, namun alangkah baiknya jika
ketua dan sekretaris menyusun konsep rencana tersebut terlebih dahulu. Beberapa frai yang
dirumuskan dalam rencana kegiatan tersebut, antara lain:
a. menentukan jadwal latihan.
b. merencanakan kebutuhan perlengkapan dan segera diinvetariskan.

menentukan jumlah undangan.
mengadakan pengecekan segala persiapan kegiatan.
membuat publikasi.

menentukan waktu latihan bersama.

menentukan rapat kerja harian dan rapat pleno.

menentukan gladi bersih sebagai cek akhir.
mempersiapkan dekorasi panggung.
mengadakan koordinasi dengan pembimbing.
rnelaksanakan pergelaran yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
membuat evaluasi berupa laporan tertulis tentang penyelenggaraan pergelaran setelah
pergelaran selesai.

3, Menentuken Tampat Pargalaran

Pergelaran tari kreasi akan lebih menarik jika dilakukan di suatu tempat yang dapat mendukung
kesuksesan acara. Apabila pergelaran akan dilaksanakan di sekolah maka Anda bisa memilih lokasi
tempat di aula/gedung serbaguna, atau di panggung yang dibuat khusus di halaman terbuka. Satu
hal yang harus diperhatikan adalah bahwa tempat yang disediakan akan memberikan kenyamanan
bagi pengisi acara. Apabila tarian yang ditampilkan membutuhkan banyak personil maka usahakan
untuk mencari tempat yang agak luas. Namun sebaliknya, akan terasa ganjil jika tarian tunggal
dipentaskan di panggung yang berukuran besar.

Panggung yang biasa digunakan untuk pergelaran tari biasanya juga dilengkapi dengan dekorasi
yang menarik. Dekorasi ini disesuaikan dengan tema acara atau tema tarian yang disajikan. Misalnya
untuk menampilkan tari kupu-kupu, Anda bisa mendekor ruangan dengan setting suasana taman
atau gambaran suasana biru langit dengan awan putih. Atau tarian yang bertema peperangan bisa
tf,hiasi dengan dekorasi yang bisa membangkitkan suasana di medan pertempuran.

1 Mangldentlllkael Karya yang Akan Dltampllkan

Agar acara berlangsung lancar dan sukses maka seorang penata acara harus jeli menyusun
setiap acara yang akan mengisi pergelaran tari. Kriteria pemilihan acara bisa berdasarkan jenis
kelompok yang sama, atau juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi penonton. Menampilkan tari
Unggal secara terus-menerus tentu akan menimbulkan kejenuhan bagi penonton. Oleh karena itu,
perlu diselingi dengan tarian berpasangan atau tari kelompok.

Pemilihan karya tari yang akan dipentaskan juga harus disesuaikan dengan usia penonton.
llisalnya saja penampilan tari kupu-kupu yang lebih cocok ditampilkan untuk pentas tari di depan
anak-anak, atau tari berpasangan serimpi jayaningsih yang cocok dipergelarkan di depan siswa
SllA. Penentuan jenis tarian ini akan memengaruhi pemahaman penonton terhadap tarian yang
dsaksikannya.
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Dalam pelaksanaannya penata acara memang kesulitan untuk menentukan siapa saja yang akan

mengisi acara pedama, kedua, dan seterusnya. Bahkan kadang di tengah-tengah acara ada beberapa

peserta yang tiba-tiba ingin merubah jadwal yang telah disepakati. Oleh karena itu, seorang penata

acara harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun yang

bisa mengganggu kelancaran pergelaran.

Pergelaran seni tari tidak akan berlangsung dengan sukses jika tidak didukung oleh unsur-unsur

yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut, antara lain perangkat lunak yang terdiri atas para penari

pelatih, serta para panitia, dan perangkat keras, seperti panggung, instrumen musik, riasan dan busana

aksesoris penari, lampu, tempat penonton, karcis, seda Sarana pendukung lainnya.

Perangkat lunak merupakan orang yang bergerak langsung dengan kegiatan pergelaran dan

akan memanfaatkan perangkat keras untuk keperluan pergelaran. Mereka akan bekerja sesuai dengan

tugas dan wewenang yang diembannya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan perangkat

keras jauh-jauh hari sebelum hari pergelaran. Hal ini dilakukan dengan tidak ada lagi kekhawatiran

selama pergelaran.

Rangkuman

1. Tari kreasi baru diciptakan untuk kepentingan seni pertunjukan sehingga hasil karyanya sebagian

besar banyak diminati oleh masyarakat.

Oleh karena diciptakan untuk seni pertunjukan maka tari kreasi baru memiliki aturan-aturan sendid

agar dapat disukai oleh penonton.

Agar tari kreasi/kontemporer dapat tertata dengan baik maka diperlukan sinopsis tarian. Sinopsis

tarian dapat dibuat berdasarkan tata laku gerak dan pola lantainya.

Tari jaipongan dari Jawa Barat merupakan salah satu contoh tari kreasi baru. Tari jaipongan

merupakan tarian modern sebagai pengembangan dari tari rakyat ketuk tilu.

Pertunjukan seni tari kreasi nonetnik dalam sebuah pergelaran harus dipersiapkan dengan baik

oleh semua panitia agar dapat berjalan sukses.

Urutan persiapan untuk pergelaran seni tari kreasi adalah sebagai berikut:

- membuat susunan kepanitiaan,

- menyusun rencana kegiatan,

- menentukan tempat pergelaran,

- mengidentifikasi karya yang akan ditampilkan, dan

- menyiapkan unsur pendukung pergelaran.

2

4
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Latihan

Pilihlah satu iawahan yang paling tepat dengan cara nemberikan tanda silang (x) pada
salah satu hurut a, b, c, d, atau el

Pada umumnya tari kreasi baru ini diciptakan untuk kepentingan ....

a. seni peftunjukan

b. seni religi

c. seni kreasi

d. seni rekreasi

e. seni imajinasi

Tari kreasi jaipongan berasal dari daerah ....

a. Jawa Tengah

b. Yogyakarta

c. Jawa Barat

d. Jawa Timur

e. Jakarta

Jenis tarian nusantara mempunyai keunikan dan ciri khas sesuai dengan ....

a. nusantara

b. lndonesia

c. daerah setempat

d. bahasa

e. latar belakang budaya

Tema-tema yang diambil dari kehidupan manusia dan permasalahannya, kemudian dituliskan
secara singkat dalam bentuk ....
a. komposisi

b. sinopsis

c. gerak dasar

d. pola lantai

e. gerak menyeluruh

Berikut ini yang berfungsi untuk membantu menghidupkan penruatakan pelaku dalam seni tari adalah ....
a. cahaya lampu

b. iringan musik

c. tata gerak

d. dekorasi panggung

e. riasan dan busana

Rencana kegiatan merupakan jadwal kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam
rapat panitia yang disusun secara efisien. Maksud pernyataan tersebut adalah ....

a. bekerja sesuai dengan keahlian individu

b. bekerja secara tepat waktu

c. bekerja untuk mendapatkan hasil

d. bekerja dengan tepat dan cermat

e. bekerja dengan penuh tanggung jawab
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7. Tema yang tepat dalam mementaskan karya senitari harus disesuaikan dengan ....

gerak tubuh

iringan musik

audiens
penari

e. usia penonton

Di bawah ini adalah beberapa hal yang tidak dil rkukan dalam rencana kegiatan pementasan seni

lari, kecuali ....

a. menentukan jadwal latihan

b. merencanakan kebutuhan perlengkapan dan segera diinvetariskan

c. menentukan jumlah undangan

d. merumuskan susunan panita

e. membuat publikasi

Panitia yang tugasnya mempublikasikan kegiatan secara efektif kepada pihak lain adalah ....

a. seksi dana

b, seksi humas

c. seksi konsumsi

d. seksi dokumentasi

e. seksi keamanan

10. Berikut ini yang termasuk perangkat lunak dalam pergelaran karya senitari adalah ....

a. penafl

b. panggung

c. instrumen musik

d. riasan dan busana

e. aksesoris penari

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

1. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi?

2. Ciri apakah yang dimiliki oleh tari kreasi berdasarkan kostum yang dikenakannya?

3. Kenapa sebuah pementasan tari harus dipersiapkan terlebih dahulu?

4. Hal-hal apakah yang dirumuskan dalam menyusun rencana kegiatan untuk pementasan tari?

5. Mengapa karya seni tari yang akan ditampilkan harus diseleksi terlebih dahulu?

Coba buatlah satu sinopsis tari kreasi yang sederhana menurut daya kreatif dan imajinasi Anda!

a.

b.

c.

d.

Tugas
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Pertu ni u kan Teater Tradisionalt? Mancanegara

Standar Kompelensi:
Mengekspresikan diri melalui karya seni teater

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1 Mengeksplorasi teknik olah tubuh, pikiran, dan olah suara.
2 Merancang karya teater kreatif yang dikembangkan dari teater tradisional mancanegara
3 Menerapkan prinsip kerja sama dalam berteater.
4 Menyiapkan pertunjukan teater kreatif yang diciptakan sendiri.
5 Menggelar pertunjukan teater kreatif yang diciptakan sendiri.

M€ngelrcploraslTeknllr Olah Tuhuh, PIklran, dan Olah Suara

Kesuksesan sebuah pementasan teater sebagian besar dipengaruhi oleh kemampuan aktor/pemain
dalam menampilkan akting sesuai dengan watak dan perilaku tokoh yang sedang diperankannya.
Selain mendengarkan musik pengiring serta menikmati dekorasi panggung dan yang lainnya, para
penonton teater pada dasarnya datang untuk melihat alur lakon yang dihasilkan dari gerak akting para

aktor. Meskipun tanggung jawab sepenuhnya ada pada sutradara, namun itu semua sebatas pada
proses latihan. Ketika sudah berakting di atas pentas maka sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya
seorang aktor untuk mensukseskan atau menggagalkan pementasan.

Sebagai pelaku seni, aktor berbeda dengan seniman lainnya yang bisa melihat secara langsung
hasil karyanya. Seperti halnya para pelukis yang bisa melihat lukisannya, atau para pemusik yang bisa
mendengarkan alunan musik yang sedang dimainkannya. Aktor yang menghasilkan karya seni berupa
gerak dan laku akting di atas pentas hanya akan melihat permainan dirinya jika pementasannya tersebut
direkam dalam bentuk video dan diputar ulang. Meski demikian, aktor tetap tidak melupakan tugas
utamanya, yakni menampilkan laku aking di atas pentas.

Agar laku akting tersebut memuaskan, seorang aktor perlu membekali dirinya dengan melatih
segala potensi yang ada dalam tubuhnya. Potensi tersebut adalah potensi tubuh, potensi suara, dan
ptensi pikirar/imajinasi. Ketiga potensi tersebut harus mampu dipadukan secara sempurna oleh seorang
aktor sehingga menghasilkan kesempurnaan akting. Aktor yang mampu memadukan ketiga potensi

brsebut akan luwes saat berakting di panggung. Tubuhnya akan memiliki daya guna dalam memainkan
befuagai tokoh dengan berbagai karakter. Namun, tentu saja potensi tersebut tidak langsung melekat
pada diri seorang aktor. Meskipun ada seseorang yang memiliki bakat aking yang cukup kuat, seperti
para aktor teater tradisional, namun tetap saja harus diimbangi dengan latihan yang serius dan disiplin.
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Tanpa latihan tersebut, seorang aktor hanya akan mendapatkan gerak laku akting yang monoton dan

tidak berkembang. Kalau sudah begitu maka seorang aktor hanya tinggal menunggu akhir perjalanan

hidupnya sebagai seorang aktor karena akan ditinggalkan oleh penontonnya yang jenuh melihat

permainan aktingnya.

Sunbet: Tealer Sado Kuningan (Penentasan "Dedes")

Gambar 12.1 Dengan tubuh yang terlatih, aktor mampu menampilkan
gerak akting secara luwes

Berikut ini beberapa teknik latihan untuk mengolah potensi tubuh, suara, dan pikiran/imajinasi.

L Melatth Patensl Tabuh

Tubuh merupakan modal utama seorang akor untuk menampilkan gerak laku akting di atas pentas.

Dengan tubuhnya, seorang aktor mampu memainkan berbagai hal yang berhubungan dengan fisik

tokoh yang sedang diperankannya. Dia bisa berlari, duduk, telentang, jalan membungkuk, jalan teftatih-

tatih, dan sebagainya. Semua gerak tersebut memang merupakan gerak biasa yang sering dilakukan

dalam keseharian, namun akan menjadi lain ketika gerak tersebut ditampilkan di atas panggung. Oleh

karena itu, seorang aktor perlu melakukan latihan untuk mengolah tubuhnya seperti berikut ini.

a. Berdirilah dengan kedua kaki yang direnggangkan sejauh 40 cm dan tariklah napas dalam-dalam.

b. Pada saat mengeluarkan napas dilakukan dengan suara berdesah, biarkan tubuh bagian atas

tenggelam ke depan sehingga melengkung ke sebelah dalam, lalu melemahlah sehingga mencapai

posisi setengah berjongkok.

c. Ketika menarik napas, luruskan kedua kaki sehingga tegak dan biarkan sendi-senditulang punggung

bergulung ke atas.

d. Ambillah posisi baru dengan bertelekan pada tangan dan lutut dan bergeliang-geliutlah dengan

tulang punggung.

e. Berdirilah dengan kedua kaki agak dijarangkan. Biarkan kepala menunduk ke depan, biarkan

kepala bergelantung, lalu naikkan lagi dengan dengan mengawalinya pada pangkal tulang leher.

f. Tarik kedua sendi peluru persendian bahu ke atas, lalu turunkan dengan pelan sekali.

g. Goyangkan bahu, kedua lengan, dan tangan.

h. Secara bergantian naikkan kedua kaki ke depan dan goyangkan kaki sambil menurunkannya.

i. Duduklah di kursi, sekarang goyangkan kedua kaki dengan sempurna.
j. Duduklah di lantai, bengkokkan kedua lutut, dan bulatkan tubuh bagian atas ke depan. Lepaskan

gulungan tulang punggung sehingga seluruh punggung menyatu di lantai.
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Tidurlah telentang di lantai, biarkan kedua kaki dan lengan melepas dari persendiannya menjulur
ke luar. Lebarkan kedua kaki dan lengan, dan percayakan seluruh berat bobot tubuh pada dukungan
lantai.

Bangkitlah dan rasakan perubahan kondisi badan yang tadinya berada pada posisi horizontal ke
dalam posisi tegak lurus.

Berdiri tegak, tarik napas, dan regangkan seluruh tubuh yang bermula dari bagian tengah tulang
punggung sampai ke ujung-ujung jari-jari tangan.

Turunkan kedua lengan, tetaplah berdiri tegak dengan topangan bagian tengah punggung.

Kendorkan regangan tubuh dengan cara membiarkan setiap ruas tulang punggung saling bertindihan
satu di atas lainnya, dah lepaskan napas dengan suara 'AAA,/\AAAA/qAAAAAAAAAHHHHH .,..'
Tetaplah diam, hening, serta bebaskan diri dari berbagai ketegangan dan rasakan adanya dukungan
mandiri tubuh anda.

Latihan oleh tubuh di atas merupakan latihan melonggarkan diri, merupakan kreasi dari teaterawan
Litz Pisk yang bisa dilakukan sebagai latihan sehari-hari selama 15 menit.

2, Mclallh Potcnil Suara

Akting seorang aktor tidak lepas dari dukungan kata-kata yang diucapkannya. Kata-kata tersebut
kemudian disusun menjadi rangkaian kalimal dialog. Dengan dialog itu pula, seorang aktor mampu
mengutarakan pikiran serta perasaan tokoh yang sedang diperankannya. Dialog itu bisa tercipta karena
adanya suara yang dikeluarkan melalui mulut. Dengan suara yang terlatih maka seorang aktor mampu
mengucapkan dialog dengan tepat. Meskipun ada jenis teater yang meminimkan dialog dalam
pementasannya, seperti teater mini kata, namun suara tetap saja menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan
begitu saja. Meskipun tidak berdialog, minimal seorang aktor mengeluarkan teriakan atau lenguhan
pendek.

Untuk melatih potensi suara ini maka seorang aktor harus membiasakan berlatih seperti latihan
dasar di bawah ini, yaitu menyanyi dan berdeklamasi.

a, Manyanyl

Menyanyi mungkin sebuah kegiatan yang hampir dilakukan oleh semua orang. Caranya ada yang
bersenandung, bergumam, atau berteriak-teriak. Dalam latihan teater, metode nyanfi yang digunakan
adalah metode seriosa. Lagu-lagu dalam seriosa menuntut keterampilan lebih dalam mengolah vokal
serta melatih pernapasan. Latihan nyanyi ini sebaiknya dilakukan pagi-pagi sebelum sarapan, kecuali
segelas air es atau segelas air dari kendi yang jernih.

b, Deklamael

Deklamasi adalah menyampaikan sajak dengan lisan. Latihan deklamasi ini untuk melatih artikualasi
suara, tekanan ucapan, serta keras lembutnya suara yang diucapkan. Deklamasi umumnya dibawakan
secara langsung di depan penonton. Oleh karena itu, Anda perlu memerhatikan teknik penampilan
agar menarik. Usahakan untuk selalu menjaga proyeksi gerakan, memerhatikan timing, serta
memerhatikan semua gerak yang harus dilakukan secara wajar dan beralasan. Tak perlu dilagukan,
cukup dibaca dengan memerhatikan ketepatan, tempo, dan artikulasinya.
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Sebagai latihan, bacalah dua puisi di bawah ini dengan cara berdeklamasi!

Karawang-Bekasi
Karya Chairil Anwar

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi

Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi.

Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,

Terbayang kami maju dan berdegap hati?

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.

Kenang, kenanglah kami.

Kami sudah coba apa yang kami bisa

Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa

Kami sudah beri kami punya jiwa

Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa

Kami cuma tulang-tulang berserakan

Tapi adalah kepunyaanmu

Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan

Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kemenangan dan harapan

Atau tidak untuk apa-apa,

Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata

Kaulah sekarang yang berkata

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kenang, kenanglah kami

Teruskan, teruskan jiwa raga kami

Menjaga Bung Karno

Menjaga Bung Hatta

Menjaga Bung syahrir

Kami sekarang mayat

Berilah kami arti

Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian

Kenang, kenanglah kami

Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu

Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi
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Karangan Bunga
Karya Taufik lsmail

Tiga anak kecil

Dalam langkah malu-malu

Datang ke Salemba

"lni dari kami bertiga

pita hitam pada karangan bunga

sebab kami ikut berduka

bagi kakak yang ditembak mati

siang tadi"

1 966

Sebagai latihan tambahan, Anda,juga bisa melatih potensi suara ketika pentas dengan cara

memberi isi kepada dialog. Cara ini merupakan aturan dan tata cara menghidupkan dialog sehingga

tidak heran kalau cara memberi isi disebut pula sebagai cara berucap.

Di dalam naskah yang diterima oleh aktor, tertulis berbaris-baris dialog yang merupakan benda

mati. Sudah menjadi tugas aktor untuk menghidupkannya dengan cara membaca, menghapalkan,

dan memahaminya dalam gerak laku akting. Untuk itu, seorang aktor harus menguasai empat hal

yang paling mendasar dalam menghidupkan dialog, yaitu dengan tekanan dinamik, tekanan nada,

tekanan tempo, dan tekanan irama.

a. Tekanan dinamik, yaitu mengeraskan kata atau kalimat yang lebih penting dari kata atau kalimat

lainnya. Tujuannya adalah untuk menggiring penonton kepada dialog yang dimaksud. Misalnya
pada saat mengucapkan dialog "Saya pergi ke Bandung" kita memberitekanan dinamik kepada

kata "saya", maka sudah jelas bahwa yang dimaksud oleh si aktor adalah saya pribadi bukan

orang lain. Demikian juga ketika tekanan diberikan kepada kata "ke Bandung", maka sudah jelas

bahwa si aktor menuju ke Bandung tidak ke Jakarta atau kota lainnya.

b. Tekanan nada, yaitu memberi tekanan yang tinggi atau sebaliknya, tekanan yang rendah, kepada

kata atau kalimat sewaktu mengucapkan dialog. Misalnya pada saat mengucapkan dialog, "Saya

pergi ke Bandung", Anda memberi tekanan nada yang tinggi kepada kata "saya" atau jika perlu

berteriak maka kata "saya" menladi segala-galanya. Adapun "pergi ke Bandung" menjadi

terabaikan, begitu seterusnya. Tekanan nada tinggi ini biasanya dilakukan pada saat adegan

histeris. Adapun tekanan nada yang rendah dilakukan pada saat memainkan adegan kepedihan

hati, kekecewaan, terhina, dan sejenisnya.

c. Tekanan tempo, yaitu mempercepat atau memperlambat kata atau kalimat sewaktu mengucapkan

dialog. Kata atau kalimat yang diucapkan dengan tempo yang lambat akan lebih memiliki kekuatan

daripada kata atau kalimat yang lain. Sebaliknya, kata atau kalimat yang diucapkan dengan

tempo yang cepat akan kehilangan kekuatannya, tenggelam oleh kata atau kalimat lainnya.

Misalnya pada saat mengucapkan dialog, "Saya pergi ke Bandung", Anda memberi tekanan

tempo yang cepat kepada kata "saya", maka kata "saya" akan tenggelam oleh kata "pergi ke

Bandung".
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Berproses kreatif dalam kegiatan teater merupakan tahap apresiasi lanjutan setelah menonton

sebuah pertunjukan teater. Tahapan apresiasi ini disebut juga sebagai apresiasi aktif, yang dalam

praktiknya turut terjun langsung merasakan proses. Pementasan teater merupakan muara akhir dari

sekian panjang proses latihan. Durasi waktunya lebih pendek dibandingkan dengan proses latihan

yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, dalam kegiatan teater, proses latihan

memegang peranan penting dibandingkan dengan pementasan yang hanya menjadi babak final.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan mementaskan sebuah naskah drama ke

atas pentas. Hal-hal tersebut meliputi tahapan perencanaan pementasan, pembentukan panitia dan tim

produksi, serta pemilihan naskah yang akan dipentaskan.

I Tahap Fereneanaan Pemcnfasan

Pementasan merupakan sebuah babak penentuan setelah sekian lama berproses dalam latihan.

Pementasan baru akan tennrujud jika didukung oleh banyak unsur yang dipadukan secara bersama-

sama. Di dalam pementasan akan ada sutradara yang menafsir dan mengarahkan pementasan, ada

naskah yang dijadikan panduan pementasan, ada aktor yang akan menghidupkan jalan cerita, iuga

ada para teknisi dan pekerja lainnya yang akan membantu kesuksesan pementasan. Oleh karena itu,

sebuah pementasan harus melewati perencanaan yang matang.

Tahap perencanaan pementasan biasanya diawali dengan rapat produksi yang akan mengurus

manajemen pementasan. Selain itu, dipilih juga orang-orang yang akan bekerja dalam bidang aftistik

yang akan mengurus pementasan secara langsung. Pada tahapan perencanaan ini, dibahas pula

mengenai segala hal yang berhubungan dengan tema pementasan, sarana, dan prasarana yang akan

mendukung pementasan, sefta segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam pementasan.

2. rahap Pembentukan Panitia

Panita pementasan dibentuk melalui rapat awal yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok,

yaitu panitia produksi dan panitia artistik. Kedua kelompok panitia ini telah Anda pelajari pada

pembelajaran di kelas X dan kelas Xl. Hanya yang perlu dicatat adalah pentingnya kerja sama di antara

sesama panitia. Teater adalah kerja kolektif sehingga jika salah satu terkesan tidak kompak maka

sudah dapat dipastikan bahwa pementasan tidak akan berjalan dengan sempurna.

Agar kerja sama tersebut terlalin dengan baik maka perlu adanya pembagian kerja dengan batasan

yang jelas mengenai wewenang dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya pembagian tersebut

maka tidak akan terjadi pertengkaran selama bekerja. Apabila seseorang hanya dijelaskan kewajibannya

saja maka ia akan bekerja dengan rasa yang tidak bebas. Namun, jika ia diberi penjelasan mengenai

wewenangnya maka ia punya kebanggaan dan akan takut untuk memiliki pemikiran malas dalam

bekerja.

Batas yang jelas mengenai kewajiban dan wewenang masing-masing panitia juga akan mengurangi

saling campur tangan yang membingungkan. Bahkan, ketua panitia pun harus menghormati wewenang

bawahannya agar si bawahan merasa benar-benar dipercaya.
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3, Tahap Pamlllhan Naakah

Naskah drama merupakan benda mati yang akan berdaya guna jika dihidupkan dengan cara
dibaca atau dipentaskan di atas panggung, Naskah yang kuat akan menciptakan permainan teater
yang bermutu. Meski demikian, semuanya juga sangat bergantung pada kemampuan kerja tim yang

akan menggarap naskah tersebut. Pemilihan naskah ini biasanya melibatkan pihak produser atau
pimpinan produksi serta sutradara. Produser kapasitasnya untuk memberikan penilaian terhadap
kesulitan naskah yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Adapun sutradara akan memilih
naskah yang disesuaikan dengan kemampuan para pekerja arlistiknya, baik kemampuan akting para

aktornya maupun kemampuan menafsirkan pekerja artistik lainnya. Dalam menilai suatu naskah maka

menurut Waluyo (2001:32) harus diperhatikan hala-hal sebagai berikut.

Tema relevan dengan keperluan pementasan.

Konfliknya cukup tajam, ditandai oleh plot yang penuh kejutan dan dialog yang mantap.

Watak pelakunya mengandung pertentangan yang memungkinkan ketajaman konflik.

Bahasanya mudah dihayati dan komunikatif.

Mempunyai kemungkinan pementasan.

Apabila tahap perencanaan pementasan telah dilalui maka selanjutnya memasuki tahap persiapan

dan tahap pementasan. Tahapan persiapan ini meliputi tahapan pemilihan pemarn, tahap merumuskan

bentuk pementasan, tahap latihan, serta tahap pengkonsepan kerja tim arlistik. Bagi tim pekerja produksi,
pada tahap persiapan ini dilakukan dengan tahap sosialisasi dan publikasi, tahap perencanaan
keuangan, hingga tahapan penyediaan sarana dan akomodasi penunjang pementasan.

Pemilihan pemain merupakan tahap proses penetapan yang dilakukan sutradara untuk menunjuk
para pemainnya memegang peran teftentu dan tokoh tertentu. Bermacam cara yang dilakukan sutradara
untuk menentukan dan menunjuk para pemain. Pemilihan pemain itu biasa disebut dengan istilah
casting. Secara teoritis ada beberapa cara yang biasa dilakukan seorang sutradara di dalam pemilihan
pemain. Harymawan menyebutkan ada lima macam teknik menentukan casling.

a. Casting by ability, yaitu pemilihan pemeran berdasarkan kecakapan atau kemahiran yang sama
atau mendekati peran yang dibawakan. Aktor yang dipilih dalam casling ini adalah mereka yang

memiliki fisik, kondisi psikologi, dan kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan aktor lainnya.
b. Casting to type, yaitu pemilihan pemeran berdasarkan atas kecocokan fisik si pemain. Tokoh tua

diperankan oleh orang tua, tokoh pedagang diperankan oleh orang yang berjiwa dagang, dan

sebagainya.

c. Anti type casting, yaitu pemilihan pemeran yang bertentangan dengan watak dan ciri fisik yang

dibawakan. Misalnya seorang aktor yang dalam kesehariannya pendiam disodori peran sebagai
orang yang periang, humoris, atau pemarah.
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d. Casting to emotional temperament, yaitu pemilihan pemeran berdasarkan obseruasi kehidupan

pribadi calon pemeran. Pemilihan ini didasarkan pada kecocokan emosi dan temperamen yang

dimiliki aktor dengan tokoh yang diperankan.

e. Therapeutic casting, yaitu pemilihan pemeran dengan maksud untuk penyembuhan terhadap

ketidakseimbangan psikologis dalam diri seseorang. Misalnya orang yang selalu ragu-ragu harus

diberi peran sebagai tokoh yang tegas. Atau seorang yang suka berbuat jahat memerankan tokoh

yang benruatak baik.

Sebelum melewati tahap castlng seperti diuraikan di atas, seorang aktor harus menyadari

kemampuan akting yang dimilikinya. Tanpa proses penyadaran ini, kadang muncul perasaan rendah

diri atau sebaliknya terlalu percaya diri sehingga akhirnya mengalami kekecewaan ketika tidak berhasil

terpilih melalui tahapan casting.

2, lahap Merumugkan Bentuk Pcmentasan

Pementasan teater tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya pentas. Oleh karena itu, pengaturan

komposisi pentas haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga benda-benda statis dan benda-benda

dinamis menjadi serasi untuk ditampilkan dalam sebuah seni pertunjukan. Untuk dapat menyusun

propefti, perlengkapan, serta pemain di atas pentas maka harus dikuasai terlebih dahulu keadaan
pentas yang akan digunakan. Bentuk pentas bagi pementasan teater ini amat beragam jenisnya. Namun

secara umum, pementasan teater tradisional menggunakan pentas arena seperti gambar berikut.

Gambar 12.3 Bentuk pentas arena teater tradisional

Bentuk pentas seperti di atas akan memberikan sudut pandang penonton dari berbagai arah.

Pentas demikian juga memberi kesan bahwa tidak ada jarak antara pemain dan penonton. Bahkan

kadang kala penonton ikut terlibat langsung dalam pementasan.

Bentuk pentas yang lainnya adalah berupa pentas satu arah, yaitu antara pertunjukan pementasan

teater dan para penonton saling berlawanan arah. Pemain menghadap penonton, dan penonton melihat

pemain. Bentuk pentas semacam ini merupakan bentuk yang umum digunakan pada pementasan

teater modern seperti sekarang. Berikut gambar sederhana bentuk pementasan satu arah jika dilihat

dari atas.

Ganbar 12,4 Bentuk penlas arena teater modern
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Pada pentas seperlr di atas, posisi para pemain akan memi:eri pengaruh terlentu bagi akting yang

sedang ntereka lakukair. Dengan berada pada posisi yang tepat maka akting atau laku drama akan
lebih berdaya guna. Sebalikitiia, jika berada pada posisi yang salah maka akting atau laku drama bukan
saja tidak berdaya guna, tetapi mungkin berakibat tidak menarik dan merusak pertunjukan. Pembagian
wilayah panggung bersama karakternya sudah dipelajarai pada pembelajaran di kelas Xl. Sekedar
mengingatkan, pahami kembali materi tersebut untuk dipraktikkan kembali dalam praktik pementasan

teater di kelas Xll.

.i. i:ti;rtp ti?'trJfu*rt driru-ri$rl

Semua bentuk pementasan teater bermula dari proses latihan. Dalam menerapkan konsep latihan

ini, masing-masing sutradara nremiliki cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi

lingkungan serta kei'narnpuan para aktornya. Agar latihan bisa berjalan dengan lancar maka jadwal

latihan sebaiknya tersusun secara sistematis dari mulai tahapan awal berupa pemanasan, tahapan inti,

hingga menjelang pernentasan,

Proses latihan mungkin akan memakan waktu lama jika para pemain merupakan pemain pemula.

Berbeda dengan para pemain yang telah memiliki kemampuan seni berperan dan sudah terbiasa
niengikuti pemeniasan teater Waktu yang dipedukan untuk latihan mungkin relatif lebih singkat. Meski
demikian, tidak ada perbedaan dalam proses latihan antara pemain pemula dan pemain senior.
Semuanya memiliki kelriajiban yang sama untuk disiplrn dan serius dalam melaksanakan latihan.
Latihan merupakan hal yang penting dilakukan oleh semua tim arlistik yang terlibat. Pada saat latihan,
sutradara mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan atas catatan pementasannya. Pada satu
kesempatan mLrngkin akan ntenciptakan aspek-aspek laku dramatik yang memengaruhi pemain atau
hal-hal lainnya yang kadang tiba-tiba rnuncul di lapangan. Semuanya itu dilakukan oleh sutradara demi
mendapatan kesempurnaan dalami pementasan. Kadang pada saat latihan itu pulalah, seorang sutradara
memperoleh pengetahuan bari"r Tidak hanya sutradara, para pekerja panggung yang terlibat latihan
sejak dini akan senrakin banyak memiliki waktu untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya.
Penata musik tidak al<an rnenghasilkan musik-musik hasil imajinatif jika melihat langsung para aktor
yang beraktittg dalam latrhaii. la dapat memperoleh ide penciptaan musik yang disesuaikan dengan
karakter akting para aktor.

Secara umum, latihan terdiri atas proses latihan membaca naskah (reading), latihan blocking
(penempatan posisi), latilian gabungan antara reading dan blocking, serta gladi bersih.

i i-iii;llii;j rilijri;f,:;;"J il,:;:iftili iriiiiCiil{Jj

Pada tahapan atnral, para aktor akan membaca naskah yang telah dipilih secara acak dan bergantian.
Hal ini dilakukan ketika proses casting untuk memilih peran yang cocok diperankan oleh seorang aktor.
Semuanya diberi kesenpatan untuk memerankan semua tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh
pembantu Sutradara akan menentukan aktor yang cocok memerankan peran sesuai dengan tipe-tipe
casting.

Setelah para aktor mendapatkan perannya maka tahapan membaca naskah sudah mulai fokus
pada masing-rnasing tokoh. Di sini setiap aktor dituntut untuk mengerahkan segala potensi suaranya
yang disesuaikan dengan karakter tokoh serta suasana yang sedang dialami tokoh tersebut. Sutradara
kemudian akan mengarahkan bacaan para aktornya dengan memerhatikan tekanan dinamik, tempo,
nada, dan irama yang sesuai
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b, Latihan pancmpalan posisi (bloeking)

Ketika tahapan reading sudah dilewati, selanjutnya latihan berlanjut pada tahapan blocking. Dalam
tahapan ini, sutradara akan mengarahkan para aktor dalam melakukan gerak laku akting berikut
pemindahan posisitubuh selama di pentas, Sebelum tahapan blocking ini dilakukan bersama aktornya,

biasanya sutradara akan menciplakan blocking dengan dibantu oleh asisten sutradara dan peneatat

skrip. Dari hasil latihan tersebut kemudian dicatat dalam buku kerja sebagai panduan untuk latihan

bersama aktor. Selain itu, catatan blocking dalam buku kerja tersebut berguna untuk menginga{kan

kembali blocUngyang sudah ditetapkan atau sebagai panduan jika sutradara berhalangan untuk latihan.

Berikut contoh sederhana dalam menuliskan aturan blocking dalam buku kerja.

Halaman :1 - 2
No. Dialog '.1,2,3,4,5

Babak: 1

Tokoh:AdanB

B (1,3)

I
B (5)

A (4)< - -A (2)

Gambar 12.5 Contoh blocking dalam suatu pementasan teater

Keterangan:

= perpindahan posisi tokoh dengan langkah cepat

c. Latihan gabangan readlng dan blocklng

Pada tahap latihan gabungan reading dan blocking, semua aktor di bawah bimbingan sutradara
sudah mulai mempraktikkan hasil latihan reading yang kemudian dipadukan dengan gerak blocking.
Sambil bergerak, aktor mengucapkan dialog disertai dengan penuh penghayatan. Beberapa unsur
lainnya, seperti musik dan gerak, sudah mulai mengikuti latihan dan memberikan iringannya untuk lebih
membangkitkan penghayatan akting para aktor.

d, Gladl bersih

Gladi bersih merupakan tahap latihan paling akhir yang biasanya dilaksanakan dua hari menjelang
pementasan. Gladi bersih juga kadang disebut juga sebagai pementasan awal karena semua unsur
pendukung pementasan sudah mulai diprakikkan. Tidak hanya akting para aktor serta iringan musik

saja, begitu juga unsur lampu, rias, busana, properti, dan unsur lainnya sudah mulai lengkap mengiringi
latihan.
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Bedanya pada saat pentas dalam gladi bersih tidak ada penonton secara khusus seperti
pementasan biasa. Orang yang menonton biasanya sutradara bersama kerabat produksi yang pada

akhir pertunjukan akan memberikan komentar mengenai beberapa bagian yang sekiranya harus
dilakukan pembenahan.

Sementara para aktor latihan bermain peran, para pekerja lainnya melaksanakan tugas dan
wewenangnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagi para panitia yang berurusan dengan
publikasi, akan mulai menyebarkan poster, pamflet, atau spanduk di tempat-tempat strategis. Selain
itu, bisa juga dengan memasang iklan media massa cetak maupun elektronik. Publikasi ini dilakukan
dalam rangka promosi pementasan dan pemberitahuan bagi penonton setia pementasan teater.
Kadang promosi juga tidak sepenuhnya untuk menarik penonton sebanyak-banyaknya karena
beberapa grup teater yang sudah punya nama sudah memiliki massa penonton fanatik tersendiri.
Seperti halnya kelompok Teater Koma yang senantiasa kewalahan mengurus tiket masuk yang sudah

habis sebelum pementasan digelar.

Sunbet: Doc D lpung Kusnawi

Gambar 12 6 Salah satu conloh poster

sederhana untuk pementasan teater sekolah

Beberapa pekerja artistik yang melaksanakan
tugas dan wewenangnya dalam pementasan, di

antaranya penata musik, penata lampu, penata
panggung, penata rias, penata busana, penata
properti, penata artistik, penata dekorasi, serta
penata gerak. Mereka bertugas sebelum dan
selama pementasan berlangsung. Sebelum
pementasan, mereka biasanya melakukan
observasi terhadap naskah sesuai dengan
tugasnya masing-masing, sedangkan selama
pementasan mereka menerapkan hasil observasi

tersebut secara langsung.

Gambar 12.7 Penata panggung harus mampu mensiasati
bentuk pentas, termasuk pengadaan mik yang digantung

Sunber: Tealer Sado Kuningan
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Kesuksesan sebuah pementasan teater sebagian besar dipengaruhi oleh kemampuan aktor/pemain

menampilkan akting sesuai dengan watak dan perilaku tokoh yang diperankannya.

Potensi seorang aktor yang perlu diolah agar dapat beraking memuaskan adalah potensi tubuh,

potensi suara, dan potensi pikiran/imajinasi.

Tahap perencanaan yang harus dikerjakan ketika akan mementaskan naskah drama ke atas

pentas adalah tahap perencanaan pementasan, tahap pembentukan panitia dan tim produksi,

serta pemilihan naskah yang akan dipentaskan.

Tahap persiapan dan pementasan terdiri atas tahap pemilihan pemain, tahap perumusan bentuk

pementasan, tahap latihan intensif, seta tahap pengkonsepan kerja tim artistik.

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan caru memberikan tanda sllang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Jalan cerita di atas pentas sepenuhnya dijalankan oleh ....1

c, penata musik

Untuk mampu memainkan berbagai hal yang berhubungan dengan fisik tokoh yang sedang

diperankannya maka seorang akor perlu melatih ....

a. sutradara

b. aktor

a. teater konvensional

b. teater modern

d. penata gerak

e. penata panggung

d. sukma

e. pikiran

d. teater absurd

e. teater mini kata

d. berteriak

e, berbisik

d. irama

e. suara

a. dialog

b. suara

c. tubuh

3. Jenis teater yang dalam pementasannya jarang mengucapkan dialog disebut ..,.

c. teater kontemporer

4. Untuk melatih artikulasi suara, tekanan ucapan, sefta keras lembutnya suara yang diucapkan

maka seorang aktor perlu melatih suaranya dengan cara ....

5. Untuk menggiring penonton kepada dialog yang dimaksud maka seorang aktor ketika berdialog

a. deklamasi

b. menyanyi

c. berbicara biasa

perlu memberi tekanan ....

a. dinamik

b. tempo

c. nada
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Tekanan nada dalam mengucapkan dialog diperlukan untuk ....
a, mengeraskan atau merendahkan suara
b. meninggikan atau merendahkan pengucapan dialog
c. mempercepat atau memperlambat ucapan dialog
d. melagukan dialog yang diucapkan
e. mengucapkan dialog dengan baik
Untuk memahami sosok tokoh yang akan diperankannya maka seorang aktor perlu melatih
sukmanya dengan cara ....

7

I

I

a. imajinasi

b. konsentrasi

c. observasi
Kriteria tokoh berdasarkan profesinya adalah ....
a. sombong
b. penyayang

c. petani

d. emosi
e. pikiran

d. ramah

e. pendiam

10

Di bawah ini yang fidaktermasuk kriteria pemilihan naskah adalah ,...
a. tema relevan dengan keperluan pementasan
b. disesuaikan dengan tebal tipisnya halaman naskah
c watak pelakunya me_ngandung pertentangan yang memungkinkan ketajaman konflikd. bahasanya mudah dihayati dan komunikitif
e. mempunyai kemungkinan pementasan
Bagi orang yang selalu ra.gu-ragu harus diberi peran sebagai tokoh yang tegas. Hal ini menunjukkan
digunakannya cara pemilihan peran ....

a. casting by ability
b. casting to type
c. anti type casting
d. casting to emotional temperament
e. therapeutic casting

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

Potensi apakah yang harus dilatih oleh seorang aktor teater?
Mengapa tubuh seorang aktor harus dilatih ,.r.r. serius dan disiplin?
Apakah yang dimaksud dengan tekanan dinamik dalam teknik olei.r vokal?
Tuliskan contoh-contoh latihan yang bisa digunakan untuk mengolah sukma/pikiran yang dapat
dilakukan oleh seorang aktor teater!
Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih naskah yang baik untuk pementasan
teater!

Tugas

Anda telah mempelajari tentang hal'hal yang dlperlukan dalam sebuah pementasan teater, Tugas
Anda adalah membuat pementasan teater sederhana di kelas! lkuti prosedur-prosedur pelaksanaannya!

il.

1.

2.

3,

4.

A
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