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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan buku Pembelajaran Seni Budaya untuk siswa Kelas VIII
SMP/MTs ini.
Buku Seni Budaya ini dikembangkan oleh penulis dalam kaitannya
dengan kegiatan proyek peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya dalam
mempersiapkan siswa-siswi kelas VIII SMP/MTs dalam memahami apresiasi
seni dan budaya lokal maupun manca negara, karena disusun berdasarkan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Bahan ajar ini juga telah diuji-cobakan di
MTs. Negeri Slawi dan madrasah-madrasah di Provinsi jawa Tengah sejak
tahun 2014.
Buku pelajaran Seni Budaya ini telah dinilai Kepala dan oleh teman
sejawat, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku
pennjang siswa MTs. Negeri Slawi dalam kegiatan belajar dan diharapkan
dapat menggunakan buku Seni Budaya ini dengan sebaik-baiknya sehingga
dapat meningkatkan meningkatkan kelulusan siswa-siswinya madrasah.
Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat
diharapkan. Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis
yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat
awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan
sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini. Terima kasih dan penghargaan
juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya
penerbitan buku pelajaran ini.

Slawi, 01 April 2015
Penulis,

Heruwati Cahyani, S.Pd
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SENI RUPA TERAPAN
NUSANTARA

1
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 1. Mengapresiasi karya seni rupa
: 1.1 Mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan Nusantara
1.2. Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan
dan teknik karya seni terapan nusantara.

Indikator
1. Menjelaskan jenis karya seni rupa terapan.
2. Menyebutkan jenis karya seni rupa terapan dua dimensi
3. Menyebutkan jenis karya seni rupa terapan tiga dimensi
4. Menjelaskan pengertian seni reklame
5. Menyebutkan pembagian reklame
6. Menyebutkan unsur-unsur reklame

A. Jenis Karya Seni Rupa Terapan Nusantara
Seni rupa dalam visualisasinya berwujud bentuk-bentuk yang dinikmati melalui
indra penglihatan. Seni rupa disebut juga seni visual. Menurut wujudnya, karya seni rupa
terbagi menjadi dua yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi.
Karya seni terapan (applied art) atau seni pakai adalah karya seni yang digunakan untuk
kepentingan praktis.
1. Karya Seni Rupa Terapan Dua Dimensi (Dwimatra)
Karya seni rupa dua dimensi adalah jenis karya seni rupa yang hanya memiliki
ukuran panjang dan lebar, cirinya hanya dapat dilihat dari satu sisi, arah depan saja.
Karya dua dimensi dibuat pada bidang datar seperti dinding, lantai, kaca, kertas dan
kanvas. Contoh karya seni rupa terapan dua dimensi adalah :
1.1. Gambar-gambar
Jenis-jenis gambar, antara lain gambar sketsa, gambar perspektif,
gambar proyeksi dan gambar ilustrasi.
a. Gambar Sketsa
Gambar sketsa (sketch) adalah gambar awal atau gambar rencana
dengan garis besar atau global, tidak lengkap. Sketsa digunakan sebagai
Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs
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penjelasan singkat, sederhana bentuk awal dan rencana suatu karya.
Contoh gambar sketsa.

b. Gambar perspektif
Gambar perspektif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan
pandangan mata. Unsur-unsurnya adalah titik mata, titik lenyap, objek dan
bidang gambar. Gambar perspektif memiliki gejala perspektif yaitu
terbatasnya jarak jangkauan pandangan mata. Oleh karena itu, kadang kala
benda yang tampak tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Bunyi hukum perspektif yaitu


Benda yang besar semakin jauh terlihat makin kecil, yang tinggi makin
pendek, yang lebar makin sempit, dan semakin jauh lagi akan terlihat
menyerupai titik. Itulah yang disebut titik hilang atau titik lenyap.



Garis sejajar yang mengarah kehorizon akan bertemu di satu titilk hilang
atau titik lenyap.



Garis sejajar dengan horizon akan tetap sejajar.
Perhatikan contoh gambar perspektif
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c. Gambar proyeksi
Gambar proyeksi adalah gambar yang digunakan untuk menunjukan
benda tiga dimensi yang setiap sisi benda ditampakkan dalam bidang
gambar.
Gambar proyeksi dimanfaatkan untuk gambar rencana bangunan,
mesin, barang-barang pakai atau industri
Contoh gambar proyeksi

d. Gambar ilustrasi
Gambar

ilustrasi

adalah

gambar

yang

dimanfaatkan

untuk

memberikan penjelsan atau pengertian. (akan dibahas pada bab 2)

1.2. Seni Reklame
a. Arti Reklame Secara Bahasa
Kata reklame berasal dari bahasa latin dari kata ―Re‖ yang arti
―berulang-ulang‖ dan ―clamo‖ yang berarti ―berteriak‖. Jadi secara bahasa
berarti teriakan yang berulang-ulang.
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b. Arti Reklame Secara Istilah
Secara istilah reklame adalah suatu kegiatan seseorang atau
kelompok orang untuk mengajak orang lain mengikuti (membeli, memiliki,
memperhatikan dan sebagainya), apa yang direklamekan.

c. Pembagian Reklame
1) Menurut media penyampaiannya reklame dibedakan menjadi tiga
yaitu:
a) Reklame Visual yaitu reklame yang menitikberatkan aspek
penglihatan, antara lain sebagai berikut :


Iklan yaitu reklame yang dipasang di surat kabar atau majalah.



Slide yaitu reklame dalam pemutaran film dengan proyektor
sebelum film utama diputar.



Spanduk yaitu bentuk reklame yang dibuat pada selembar kain
panjang dan dipasang di atas jalan atau tempat-tempat strategis.



Poster yaitu gambar dan tulisan yang berisi pengumuman atau
pemberitahuan, anjuran, ajakan dan peringatan.



Baliho yaitu poster besar yang dipasang di tepi jalan, gedung
bioskop atau sekitar tempat umum yang bersifat sementara.



Logo yaitu reklame berbentuk gambar lambang organisasi
jawatan, atau perusahaan.



Mobile yaitu reklame yang digantung dan bergerak-gerak.



Etalase yaitu barang yang dipajang dalam ruangan pada kemasan
barang-barang dagangan.



Embalase yaitu gambar sekaligus pembungkus benda-benda
kemasan.



Etiket yaitu gambar dan tulisan yang terdapat pada kemasan
barang dagangan.



Monogram yaitu huruf nama depan seseorang atau perusahaan
yang diperindah.
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Nameboard atau papan nama yaitu reklame yang dibuat di atas
papan kayu, logam, dan seng yang dipasang di depan perusahaan
atau rumah.



Billboard yaitu bentuk reklame dari papan yang berukuran besar,
ada di atas toko atau gedung dan di tepi jalan dalam jangka
waktu lama.



Folder yaitu reklame berupa kertas yang dilipat menjadi
beberapa bagian yang di dalamnya memuat keterangan.
Keterangan secara rinci mengenai barang atau jasa yang
ditawarkan.



Booklet yaitu reklame menyerupai buku yang jumlah halamnnya
lebih dari dua lembar, dapat pula berupa lembaran panjang yang
dilipat-lipat menyerupai buku.



Leaflet yaitu reklame berupa slembar kertas yang diselipkan pada
surat kabar atau majalah

Contoh gambar spanduk
Contoh iklan
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Contoh logo

Contoh baliho

Contoh poster

Contoh booklet

Contoh embalase

Contoh billboard

b) Reklame Audio yaitu reklame yang menitikberatkan aspek
pendengaran. Contoh reklame di radio, pedagang kaki lima dan
sebagainya.
Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs
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c) Reklame Audio Visual yaitu reklame yang menitikberatkan aspek
pendengaran dan penglihatan. Contoh Televisi, VCD, LCD dan
sebagainya.

2) Menurut tujuan pengadaan dibedakan menjadi dua yaitu :
a) Reklame komersial yaitu reklame yang bertujuan menawarkan
barang dan jasa, semata-mata mencari keuntungan material
sebanyak-banyaknya. Contoh : promosi barang-barang produksi atau
dagangan.
b) Reklame non komersial atau sosial yaitu reklame yang dibuat
untuk memberitahukan, mengajak dan mengajurkan sesuatu agar
dipatuhi oleh masyarakat. Contoh : tentang KB, reklame cara hidup
sehat dan sebagainya.
3) Menurut pemasangannya dibedakan menjadi :
a) Reklame dalam (indoor) yaitu reklame yang dipasang dalam
ruangan, gedung, toko-toko atau supermarket. Contoh : brosur,
poster dan lain sebagainya.
b) Reklame luar (outdoor) yaitu reklame yang diluar ruangan atau
gedung. Contoh : baliho, billboard, spanduk dan lain sebagainya.

4) Menurut sifatnya reklame dibedakan menjadi :
a) Reklame sebagai penerangan
b) Reklame sebagai peringatan
c) Reklame sebagai perhatian
d) Reklame sebagai permintaan

d. Unsur Pembuatan Reklame
Reklame yang baik memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
1) Peringatan (banner) adalah kata-kata untuk menarik perhatian orang
bagai panji-panji atau bendera.
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2) Judul (headline) dibuat singkat dan menarik.
3) Penyiaran (flash) untuk menonjolkan objek agar menjadi pusat
perhatian.
4) Teks (bodycopy) sebagai keterangan pelengkap.
5) Gambar

penjelas

(illustration)

adalah

gambar

pokok

untuk

menjelaskan barang yang ditawarkan.
6) Logo perusahaan (logo type) berupa lambang pabrik atau perusahaan
yang memproduksi.
7) Penutup kata (closing word) adalah kata yang mengakhiri ungkapan
reklame.

Keterangan :
1. Peringatan (banner)
2. Judul (Haedline)
3. Penyinaran (flash)
4. Teks (bodycopy)
5. Gambar penjelas (illustration)
6. Logo perusahaan (logo type)
7. Penutup kata (closing word)

1

5

2. Karya Seni Rupa Terapan Tiga Dimensi (Trimatra)
Karya serni rupa tiga dimensi adalah bentuk-bentuk karya seni yang
mempunyai ukuran panjang, lebar, tinggi dan volume, sehingga dapat dilihat dari
segala arah, baik dari depan, samping, maupun belakang. Contoh :
a. Seni bangunan
Seni bangunan memiliki segi kegunaan dalam kehidupan manusia meliputi
bngunan rumah, gedung perkantoran, gedung kesenian, jembatan dan lain-lain.
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Adapun bangunan rumah memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang bermakna
kedamaian dan kenikmatan hidup.
b. Seni dekorasi
Seni dekorasi adalah seni menghias yang bertujuan untuk melengkapi bangunan
dan membuat ruangan rumah / gedung yang nyaman ditempati. Dekorasi meliputi
dekorasi interior (dalam ruangan) dan dekorasi eksterior (luar ruangan).
c. Seni kriya
Seni kriya meliputi antara lain seni ukir kayu, tenun tradisional, lampu gantung
hias, meja, kursi dan buffet.
d. Seni keramik
Seni keramik adalah berbagai macam kriya yang dibuat dari tanah liat (terracotta)
dengan dibakar dan dihaluskan atau dilapisi bahan pengawet.

Hasil karya keramik antara lain :
- Alat-alat rumah tangga seperti piring gelas / cangkir, vas bunga dan lain-lain.
- Barang hiasan : topeng, lukisan dinding dan lain-lain.
- Bahan-bahan bangunan : seperti kloset, tegel, genting dan lain-lain.

B. Keunikan Gagasan dan Teknik Karya Seni Rupa Terapan Nusantara
Bangsa Indoensia memiliki berbagai ragam kesenian yang bernilai tinggi, di
antaranya karya seni rupa terapan Nusantara. Setiap karya seni rupa memiliki keunikan
sendiri-sendiri. Untuk mengetahui keunikan dalam setiap karya seni rupa harus
mengetahui aspek-aspek dalam seni rupa antara lain :
1

Bentuk, berkaitan dengan jenis karya, objek dan motif.

2

Bahan dan alat yaitu berbagai macam media yang digunakan dalam berkarya.

3

Teknik yaitu cara dalam menciptakan karya seni rupa.

4

Fungsi karya yaitu kegunaan seni rupa itu diciptakan dalam segi praktis atau
penerapannya dalam kehidupan manusia.

5

Makna karya yaitu arti inti, maksud isi hati pencipta seni rupa (kesenian). Inti makna
inilah yang dikomunikasikan kepada apresiator (penghayat seni).

Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs
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Uji Kompetensi 1
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1.

Karya seni yang digunakan untuk kepentingan praktis disebut karya seni terapan.
Istilah lain dari karya seni terapan adalah…….

2.

a. Karya seni rupa

c. Fine art

b. Karya seni murni

d. Applied art

Berikut ini adalah ciri-ciri karya seni rupa
1. Memiliki ukuran tinggi dan volume
2. Memiliki ukuran panjang dan lebar
3. Dapat dilihat dari segala arah
4. Dapat dilihat satu arah
5. Memiliki fungsi praktis
6. Dibuat pada bidang datar
Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri karya seni tiga rupadimensi
adalah ….

3.

a. 1, 2 dan 3

c. 2, 4 dan 6

b. 1, 3 dan 5

d. 2, 4 dn 5

Gambar yang digunakan untuk menunjukan benda tiga dimensi dan dapat
dimanfaatkan untuk gambar rencana bangunan disebut ….

4.

a. Gambar sketsa

c. Gambar ilustrasi

b. Gambar perspektif

d. Gambar proyeksi

Di bawah ini reklame menurut tujuan pengadaan yaitu…….
a. Reklame visual dan reklame komersiai
b. Reklame audia dan reklame sosial
c. Reklame audio visual dan reklame komersial
d. Reklame komersial dan reklame sosial

5.

Kata reklame berasal dari bahasa………asal kata ―Reclamo‖ yang berarti
teriakan berulang-ulang
a. Inggris

c. Itali

b. Latin

d. Belanda

Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs

| 15

6.

7.

Reklame berbentuk gambar lambang organisasi jawatan atau perusahaan disebut
a. Poster

c. logo

b. Spanduk

d. Iklan

Kemasan suatu produk selain berfungsi sebagai wadah juga sebagai daya tarik
produk. Jenis reklame ini disebut ….

8.

a. Etiket

c. Embalase

b. Etalase

d. Leaflet

Reklame yang bertujuan menawarkan barang atau jasa untuk mencari keuntungan
sebanyak-banyaknya disebut ….

9.

a. Reklame komersial

c. Reklame indoor

b. Reklame sosial

d. Reklame outdoor

Di bawah ini yang termasuk jenis reklame indoor yaitu ….
a. Poster

c. Spanduk

b. Baliho

d. Billboard

10. Reklame dari papan yang berukuran besar ada diatas toko, gedung atau di tepi
jalan dalam jangka waktu lama disebut ….
a. Billboard

c. Nameboard

b. Baliho

d. Mobile

11. Papan nama adalah reklame yang dibuat diatas papan kayu/logam/seng yang di
pasang di depan perusahaan/rumah. Istilah lain dari papan nama yaitu……..
a. Monogram

c. Nameboard

b. Folder

d. Billboard

12. Reklame yang dibuat pada selembar kain panjang dan dipasang diatas jalan atau
tempat-tempat strategis disebut ….
a. Iklan

c. Etiket

b. Spanduk

d. Kaflet

13. Menurut media penyampaiannya televisi dan VCD merupakan contoh reklame
yang bersifat ….
a. Perhatian

c. Peringatan

b. Permintaan

d. Penerangan
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14. Huruf nama depan seseorang atau perusahaan yang diperindah disebut ….
a. Mobile

c. Nameboard

b. Monogram

d. Slide

15. Suara pedagang bakso keliling merupakan jenis reklame ….
a. Visual

c. Audio visual

b. Audio

d. Kontektual

16. Berikut ini yang termasuk reklame sosial adalah ….
a. Reklame minuman

c. Reklame barang elektronik

b. Reklame makanan

d. Reklame kebersihan lingkungan

17. Gambar rencana yang masih global dan tidak lengkap disebut ….
a. Gambar bentuk

c. Gambar ilustrasi

b. Gambar sketsa

d. Gambar proyeksi

18. Kata-kata untuk menarik perhatian orang bagai panji-panji atau bendera pada
reklame disebut ….
a. Headline

c. Banner

b. Flash

d. Bodycopy

19. Fungsi flash pada pembuatan reklame yaitu ….
a. Untuk ilustrasi reklame
b. Untuk pelengkap reklame
c. Untuk lamabang atau simbol reklame
d. Untuk menonjolkan objek yang menjadi pusat perhatian
20. Istilah lain dari dekorasi dalam ruangan yaitu ….
a. Interior

c. Dekorator

b. Eksterior

d. Kontraktor

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1.

Dalam hukum perspektif, benda yang letaknya semakin jauh maka tampak
semakin ….

2.

Titik hilang pada gambar perspektif disebut titik ….

3.

Reklame yang menitikberatkan pada aspek penglihatan disebut reklame ….
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4.

Reklame yang menyerupai buku yang jumlah halamannya lebih dari dua yaitu ….

5.

Reklame yang ditayangkan di televisi termasuk jenis reklame ….

6.

Gambar yang berisi pengumuman / pemberitahuan, anjuran, ajakan dan
peringatan disebut ….

7.

Reklame pada selembar kain yang direntangkan di tempat-tempat strategis
disebut ….

8.

Gambar pokok untuk menjelaskan barang yang ditawarkan disebut ….

9.

Poster ditinjau dari segi pemasangannya termasuk reklame jenis ….

10. Dekorasi taman termasuk jenis dekorasi luar ruangan. Istilah lain dekorasi luar
ruangan yaitu ….

C. Jawablah pertanyaan erikut dengan singkat dan tepat !
1.

Jelaskan pengertian karya seni rupa terapan dua dimensi !

2.

Sebutkan jenis-jenis karya seni rupa terapan dua dimensi !

3.

Jelaskan pengertian gambar sketsa !

4.

Apa bunyi hukum perspektif !

5.

Jelaskan pengertian gambar reklame !

6.

Sebutkan 5 jenis reklame visual !

7.

Apa perbedaan antara reklame komersial dan reklame sosial !

8.

Sebutkan pembagian reklame menurut pemasanganya !

9.

Sebutkan jenis-jenis karya seni rupa terapan tiga dimensi !

10. Sebutkan aspek-aspek keunikan karya seni rupa !

Uji kompetensi kreasi / praktek
1.

Buatlah gambar reklame komersial yang menawarkan produk barang / jasa.

2.

Buatlah gamabar reklame sosial dengan tema kebersihan / kesehatan

3.

Buatlah gambar logo sekolah.
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GAMBAR ILUSTRASI DAN
KREASI KRIYA BATIK

2
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
: 2.1 Mengekspresikan diri melalui karya seni lukis atau gambar.
2.2 Merancang karya seni kriya tekstil dengan teknik dan corak seni
rupa terapan Nusantara.
2.3 Membuat karya seni rupa terapan Nusantara.

Indikator
1. Menjelaskan pengertian ilustrasi.
2. Menyebutkan fungsi, syarat dan unsur gambar ilustrasi.
3. Menyebutkan corak, ragam, teknik dan media gambar ilustrasi.
4. Menjelaskan pengertian batik.
5. Menyebutkan motif ragam hias.
6. Membatik dengan pastel dan teknik tutup celup.

A. Gambar Ilustrasi
1. Pengertian Ilustrasi
Istilah ilustrasi berasal dari bahasa latin “Ilustrate” yang berarti menjelaskan.
Penjelasan ini berhubungan dengan buku pelajaran. Buku ilmiah, buku cerita, karya
sastra, majalah dan surat kabar. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua
dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian.
2.

Fungsi Gambar Ilustrasi
a. Menarik perhatian
b. Memberi gambaran sekilas sebuah cerita
c. Mengungkap pengalaman
d. Melengkapi dan memperjelas cerita
e. Menyampaikan suatu maksud atau kritik

3. Kreteria Ilustrasi
a. Ilustrasi harus bersifat komunikatif
Artinya, ilustrasi tersebut mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh orang
lain.
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b. Ilustrasi harus bersifat informatif
Artinya, sebuah ilustrasi mengandung informasi yang isinya menerangkan atau
menjelaskan tulisan.
c. Ilustrasi harus bersifat sederhana
Artinya, sebuah ilustrasi memiliki sifat lugas, bersahaja, dan tidak berlebihan.
d. Ilustrasi harus sesuai dengan tema atau isi tulisan
Artinya, pembuatan ilustrasi juga harus disesuaikan dengan tema atau isi tulisan
yang akan disampaikan kepada pembaca.

4. Unsur Utama Gambar Ilustrasi
a. Gambar manusia, untuk dapat menggambar, perlu mengetahui proporsi dan
anatomi tubuh manusia baik yang anak-anak maupun yang dewasa. Proporsi
adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lain secara
keseluruhan. Adapun anatomi adalah kedudukan struktur tulang dan otot-otot
yang menentukan besar kecil, cekung, cembungnya tubuh manusia sehingga
menentukan bentuk keseluruhan tubuh.
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b. Gambar binatang, meliputi binatang air, binatang darat dan binatang udara.

Contoh gambar binatang berkaki dua

Contoh gambar binatang berkaki empat
c. Gambar tumbuhan.

Contoh gambar pohon & tanamam perdu
d. Gambar benda-benda.
Gambar ilustrasi juga dapat berbentuk benda-benda, misalnya gedung-gedung
perkantoran, mobil/motor di jalanan, dan tumpukan buku di atas meja.

5. Corak Ilustrasi
a. Realis artinya gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik
proporsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar.
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b. Dekoratif artinya gambar yang diwujudkan dengan cara menstilir atau mengubah
bantuk-bentuk yang sudah ada di dalam tanpa meninggalkan ciri khasnya.
c. Karikatur


Kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor.
Gambar kartun sering juga disebut gambar animasi.



Karikatur berasal dari bahasa Italia ―Caricature” yang berarti melebihlebihkan atau mengubah bentuk (deformasi). Gambar karikatur adalah gambar
yang menampilkan obyek seseorang dengan karakter yang aneh dan lucu
cerita mengandung sindiran atau kritikan.

Contoh karikatur

Contoh kartun

6. Ragam Gambar Ilustrasi
a. Komik adalah gambar ilustrasi yang tersusun menurut urutan cerita yang terpadu.
Dalam penyajiannya, komik terdiri atas rangkaian gambar yang satu dengan yang
lainnya saling melengkapi dan mengandung satu cerita disebut comik strip.
b. Vignette adalah gambar yang berfungsi untuk mengisi atau menghias kolom atau
halaman kosong pada majalah atau koran.
c. Cover adalah kulit atau sampul pada majalah / buku sehingga buku atau majalah
itu kelihatan menarik.
d. Karya sastra adalah gambar yang berfungsi sebagai pendukung suatu karya sastra
misalnya cerpen atau novel sehingga orang tertarik untuk membacanya.
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e. Buku pelajaran adalah gambar ilustrasi yang berfungsi untuk memperjelas suatu
pokok bahasan di dalam buku pelajaran tersebut.

Contoh vignette

Contoh komik

Contoh ilustrasi buku pelajaran

Contoh ilustrasi karya sastra
Contoh ilustrasi cover
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7. Teknik Pembuatan Ilustrasi
1. Teknik gambar tangan (drawing)
Teknik gambar tangan biasanya dikerjakan oleh ilustrator
Adapun teknik menggambar ilustrasi antara lain, seagai berikut :
a. Teknik arsir, yaitu berupa teknik garis-garis, silang atau menyilang.
b. Teknik blok, yaitu berupa teknik gelap terang warna atau tinta dengan blok.
c. Teknik dusel adalah teknik warna yang digoreskan atau disapukan kemudian
digosok dengan alat dusel.
d. Teknik pointilis yaitu teknik untuk memperoleh gelap terang dengan
menggunakan titik-titik.
e. Teknik transparan adalah teknik campuran warna tipis, tembus cahaya atau
warna permukaan kertas masih tampak.
f. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan tebal atau pewarna kental, menutup
warna dasar kertas (opaque).
2. Teknik fotografi
Yaitu ilustrasi yang dibantu dengan kamera dan dikerjakan oleh fotografer.
8. Media Gambar Ilustrasi
1. Media hitam putih
Ilustrasi yang dihasilkan memiliki warna hitam putih dengan menggunakan
peralatan seperti : tinta cina, spidol, rapido, pena dan konte.
2. Media pewarna
Ilustrasi yang dihasilkan memiliki berbagai macam warna dengan
menggunakan media warna seperti cat air, cat minyak dan krayon.

B. Kreasi Kriya Batik
1. Pengertian Batik
Batik adalah gambar / lukisan yang dibuat pada kain dengan bahan lilin dan
pewarna (naphtol) menggunakan alat canting atau kuas serta teknik tutup celup.
Batik memiliki fungsi ganda yaitu fungsi praktis dan estetis. Fungsi praktis
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kain batik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian, penutup
tempat tidur, taplak meja, kurungan bantal dan sebagainya. Secara estetis batik lukis
bisa dibingkai dan dijadikan perhiasan ruangan.

2. Merancang Karya Seni Kriya Tekstil dengan Teknik dan Corak Seni Rupa Terapan
Nusantara
Merancang atau mendesain karya seni kriya adalah berdasarkan ragam hias
Nusantara. Ragam hias berkaitan dengan pola hias dan motif. Pola hias merupakan
unsur dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan.
Sedangkan motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar perwujudan ragam
hiasan, yang meliputi segala bentuk alami ciptaan Tuhan. Ragam hias adalah susunan
pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah-kaidah tertentu pada suatu
bidang atau ruang sehingga menghasilkan bentuk yang indah.
Ragam hias dibedakan menjadi tiga motif :

a. Motif Geometris
Motif-motif jenis ini antara lain :
1

Motif hias tumpal yaitu motif hias yang bentuk dasarnya diambil dari bentuk
segitiga. Contoh kain batik, tepi ukiran kayu dan lain sebagainya.

Motif Hias Tumpal
2

Motif Hias Pilin Berganda yaitu motif hias yang bentuk dasarnya diambil fari
huruf ―S‖ yang dirangkaikan. Contoh ukiran lemari atau ukiran dipan.

Motif Hias Pilin Berganda
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3

Motif hias Meander yaitu motif hias yang bentuk dasarnya diambil dari huruf
―T‖ contoh kain batik, hiasan tepi ukiran kayu, keramik dan sebagainya.

Motif Hias Meander
4

Motif Hias Swastika yaitu motif yang bentuk dasarnya berupa segi empat.
Contoh keramik dan hiasan tepi batik.

Motif Hias Swastika

b. Motif non geometris berupa : manusia, binatang dan tumbuhan

c. Motif benda mati berupa : air, api, awan, batu, gunung, matahari.

Motif Hias mega mendung
(Awan)
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3.

Seni Membuat Kriya Tekstil dengan Teknik dan Corak Seni Rupa Terapan
Nusantara
a. Membatik dengan Pastel
1

Bahan dan Alat yang digunakan antara lain : pastel tinta atau cat air, kertas
gambar, palet dan kuas.

2

Langkah pembuatannya sebagai berikut :


Membuat sket desain dengan pensil pada kertas gambar.



Mewarnai gambar sket desain dengan goresan garis-garis menggunakan
pastel dengan tebal atau padat agar tidak tembus cat air atau tinta.



Bila pewarnaan pastel telah selesai kemudian disaputkan warna tinta atau
cat air dengan kuas secara acak atau bebas mengenai semua gambar pastel.
Warna pastel tidak tertutup oleh tinta atau cat air karena pastel tidak
tertutup oleh tinta atau cat air karena pastel anti air.



Apabila pastel warna terang atau warna muda maka tinta atau cat airnya
gelap. Begitu juga sebaliknya sehingga penggambaran motif batik akan
tampak jelas dan bagus.

Contoh membatik dengan bahan pastel

b. Membatik menggunakan Teknik Ikat atau Tutup celup.
Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :
1

Bahan dan alat
Siapkan bahan alat berikut :
a. Kain : jenis kain blaco, mori prima, primissima
b. Cairan warna : wenter, naphtol, cat printing
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c. Karet gelang (pengikat)
d. Bejana warna (panci dan ember)

2

Cara berkarya
a. Membuat bentuk dengan variasi ikatan pada kain
b. Mencelup kain yang terikat tersebut pada cairan warna
c. Bila ingin warna lain sebagian ikatan dilepas lantas dicelup lagi pada
cairan yang berwarna lain.
d. Celupkan berkali-kali sesuai jumlah warna yang dikehendaki
e. Apabila proses celupan warna selesai, semua ikatan dilepas.
f. Hasil karya seni celup dijemur dan disetrika agar halus.
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3

Manfaat Batik teknik ikat atau tutup celup
a. Untuk pembuatan busana dengan motif khas
b. Untuk kain serbet, sarung bantal, guling, tempat tidur dan taplak meja.

Uji Kompetensi 2
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1.

2.

3.

4.

Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin ―Ilustrare‖ yang berarti ……..
a. Menjelaskan

c. Menulis

b. Menggambar

d. Melukis

Gambar ilustrasi berfungsi sebagai objek kritikan atau sindiran disebut ….
a. Kartun

c. Vignette

b. Karikatur

d. Komik

Gambar animasi disebut sebagai gambar ….
a. Realis

c. Kartun

b. Dekoratif

d. Karikatur

Yang tidak termasuk unsur gambar ilustrasi adalah ….
a. Manusia

c. Benda alam

b. Binatang dan tumbuhan

d. Kertas dan pencil
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5.

6.

7.

8.

9.

Guna gambar vignette adalah untuk ….
a. Menghias

c. Mengisi halaman kosong

b. Menjelaskan

d. Menerangkan

Gambar ilustrasi yang tersusun menurut urutan cerita yang terpadu disebut ….
a. Komik

c. Vignette

b. Poster

d. Kartun

Kain putih yang digunakan untuk membuat batik disebut ….
a. Satin

c. Mori

b. Sifon

d. Catton

Batik lukis dapat dijadikan perhiasan ruangan. Dalam hal ini batik berfungsi ….
a. Praktis

c. Simbolik

b. Estetis

d. Realis

Perbandingan bagian perbagian atau bagian yang satu dengan keseluruhan disebut
….
a. Anatomi

c. Proporsi

b. Proyeksi

d. Perspektif

10. Berikut ini termasuk motif geometris kecuali ….
a. Motif hias tumpal

c. Motif hias swastika

b. Motif hias meander

d. Motif hias tumbuhan

11. Unsur dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan
disebut ….
a. Motif hias

c. Ragam hias

b. Pola hias

d. Motif benda

12. Gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut ….
a. Dekoratif

c. Realis

b. Simbolik

d. Abstrak

13. Motif hias yang bentuk dasarnya diambil dari huruf ― T ― yaitu motif hias ….
a. Tumpal

c. Meader

b. Pilin berganda

d. Swastika
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14. Media yang digunakan untuk menggambar illustrasi sehingga menghasilkan
berbagai warna disebut ….
a. Media hitam putih

c. Media cetak

b. Media warna

d. Media grafis

15. Alat pokok untuk membuat batik adalah ….
a. Kuas

c. Canting

b. Gawangan

d. Track pen

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !
1

Jelaskan pengertian ilustrasi !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

2

Sebutkan fungsi gambar ilustrasi
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

3

Sebutkan unsur-unsur gambar ilustrasi !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

4

Jelaskan perbedaan antara kartun dan karikatur !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

5

Sebutkan teknik pembuatan ilustrasi !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

6

Apa yang dimaksud dengan Vignette !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

7

Jelaskan pengertian Batik !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
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8

Sebutkan 3 macam motif ragam hias !
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

9

Apa yang dimaksud dengan motif hias Swastika
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

10 Jelaskan langkah-langkah pembuatan Batik teknik ikat atau tutup celup.
Jawab ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

Uji kompetensi kreasi / praktek
1. Buatlah gambar karikatur
2. Buatlah gambar ilustrasi hewan berkaki dua / empat

Uji kompetensi kreasi / praktek
1. Buatlah desain motif batik
2. Buatlah desain batik untuk taplak meja dengan warna cat air / cat poster.
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LAGU
NUSANTARA

3
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 3. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.
: 3.1 Mengidentifikkasikan jenis lagu Nusantara.
BAB III
3.2 Menampilkan
sikap apresiatif terhadap keunikan lagu
Nusantara.

Indikator
1. Menjelaskan pengertian lagu Nusantara
2. Menyebutkan jenis-jenis lagu Nusantara
3. Menyebutkan sikap-sikap
yang dapat menumbuhkan apresiatif terhadap lagu
LAGU NUSANTARA
Nusantara

A. Mengidentifikasi Jenis Lagu Nusantara
Mengidentifikasi jenis lagu Nusantara berarti memberikan ciri-ciri yang bersifat
khusus, yaitu dengan melihat perbedaan alat-alat musik yang dipergunakan serta unsurunsur musiknya antara jenis lagu Nusantara yang satu dengan yang lainnya.
1

Pengertian Lagu Nusantara
Lagu merupakan karya musik yang berupa rangkaian nada-nada dan syair
dengan aturan-aturan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indoensia oleh Drs. Dany
Hariyanto, istilah lagu diartikan sebagai syair yang dinyanyikan secara berirama.
Lagu Nusantara adalah lagu-lagu yang terdapat di wilayah Indoensia atau lagu yang
tumbuh dan berkembang di wilayah Indoensia. Lagu Nusantara, contohnya lagu
daerah, lagu keroncong, lagu perjuangan, dan lagu populer.

2

Jenis-Jenis Lagu Nusantara
Lagu Nusantara dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:
a. Lagu Daerah
Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari tradisi masyarakat daerah
setempat. Lagu daerah disebut juga lagu rakyat atau lagu tradisional. Ciri-ciri lagu
daerah, antara lain sebagai berikut :
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1) Kalimatnya (syair) menggunakan bahasa daerah setempat.
2) Meloodinya sederhana
3) Isi lagu mengenai kehidupan masyarakat setempat.
Lagu daerah, antara lain Mariam Tomong, Lir Ilir, Yamko Rambe Yamko,
Cik-Cik Periuk, O Inani Keke, Soleram, Bubuy Bulan, Ampar-Ampar Pisang,
Apuse, Bolelebo, Es Lilin, dan Dago Inang Sarge.
b. Lagu Perjuangan
Lagu perjuangan meliputi lagu wajib dan lagu nasional. Lagu perjuangan
diciptakan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut, antara lain sebagai
berikut :
1) Menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
2) Menanamkan sikap patriotik
3) Menanamkan sifat rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Baik lagu wajib maupun nasional memiliki irama yang beraneka ragam. Ada
lagu perjuangan yang berirama semangat, lambat, atau sedang. Lagu perjuangan
banyak sekali contohnya.
1) Lagu wajib antara lain :
a. Indonesia Raya (WR. Supratman)
b. Halo-Halo Bandung (Ismail Marzuki)
c. Bagimu Negeri (Kusbini)
d. Garuda Pancasila (Phohar Sudhartono)
e. Satu Nusa Satu Bangsa (L. Manik)
f. Merah Putih (Ibu Sud)
g. Syukur (H. Muntahar)
h. Berkibarlah Benderaku (Ibu Sud)
i. Dari Sabang sampai Merauke (Maladi)
j. Hari Merdeka (H. Muntahar)
k. Maju Tak Gentar (C. Simanjuntak)
l. Bangun Pemuda Pemudi (A. Simanjuntak)
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2) Lagu Nasional seperti Indoensia Pusaka, Tanah Tumpah Daraku, Bendera
Kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pantang Mundur, Teguh Kukuh Berlapis Baja,
dan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
c. Lagu Keroncong
Lagu keroncong adalah lagu yang berasal dari Portugis dan mendapat
pengaruh lagu-lagu daerah. Lagu-lagu keroncong memiliki ciri-ciri, antara lain
sebagai berikut :
1) Biramanya 4/4
2) Pada umumnya, syair lagu keroncong terdiri atas 7 kalimat, masing-masing
kalimat 4 birama sehingga jumlah seluruhnya 28 birama.
3) Lagu keroncong diiringi alat musik ukulele yang menjadi ciri khas lagu
keroncong dan alat musik yang lain, seperti biola, cello, gitar, dan flute.
Lagu keroncong memiliki beberapa ragam, di antaranya lagu keroncong asli,
langgam, stambul, dan lagu ekstra. Lagu keroncong, antara lain Rangkaian Melati,
Keroncong Moresco, Jali-Jali, Putri Solo, Di Bawah Sinar Rembulan, Bengawan
Solo, dan Jembatan Merah.
d. Lagu Seriosa
Lagu seriosa adalah lagu yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh,
menggunakan teknik vokal yang tinggi, dan menggunakan perubahan tempo dan
tanda dinamik. Lagu seriosa, contohnya Wanita ciptaan Ismail Marzuki, O Angin
ciptaan C. Simanjuntak, Mekar Melati ciptaan C. Simanjuntak, Irama Desa
ciptaan Iskandar dan M. Embut, serta Malam Kenangan ciptaan Sjaiful bahri.
e. Lagu Populer
Lagu populer adalah lagu yang terkenal pada suatu saat tertentu dan mudah
diterima oleh semua lapisan masyarakat. Lagu populer memiliki beberapa jenis
seperti pop, rock, balada, dan dangdut. Setiap jenis lagu populer memiliki ciri-ciri
khusus secara tersendiri. Lagu populer, antara lain Lilin-Lilin Kecil, Menjaga
Hati, Roman Picisan, atau lagu-lagu yang dibawakan oleh Samsons, Ungu, Dewa,
atau Krisdayanti.
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f. Lagu Anak-Anak
Lagu anak-anak ditujukan kepada anak-anak. Lagu anak-anak memiliki ciriciri, antara lain sebagai berikut :
1) Kalimat (syair) lagunya sederhana dan pendek
2) Isi syairnya mengenai kehidupan anak-anak, nasihat, kasih sayang, keceriaan,
dan mengagungkan nama Tuhan.
3) Ambisius nada-nadanya pendek atau sempit.
Lagu anak-anak contohnya Bintang Kecil, Ambilkan Bulan, Bangun Pagi,
Paman datang, Hujan, Naik Kereta Api, dan Cicak. Pencipta lagu anak-anak,
seperti ibu Sud, Pak Kasur, Daljono, dan A.T. Mahmud.

B. Menampilkan Sikap Apresiatif terhadap Keunikan Lagu Nusantara
Apresiasi lagu Nusantara merupakan suatu penilaian, penghayatan, dan sikap
menghargai karya lagu Nusantara. Untuk mengapresiasikan lagu Nusantara, diperlukan
kemampuan untuk mendengarkan lagu dengan penuh penghayatan agar mengerti dan
memahami isi dan makna yang terkandung dalam syair sehingga akan tumbuh sikap
menghargai dan menyukainya.
Keunikan-keunikan pada lagu Nusantara mempunyai keistimewaan dan ciri khas
yang berbeda-beda, tergantung dari jenis lagu tersebut. Contohnya kroncong yang
keunikan yang khas menggunakan iringan alat musik ukulele; lagu seriosa
pembawaannya dengan khidmat / sungguh.
Untuk menumbuhkan sikap apresiatif terhadap keunikan lagu Nusantara perlu
dikembangkan sikap-sikap, antara lain sebagai berikut :
1

Sering atau biasa mendengar lagu Nusantara sehingga dapat mengenal dan
memahami makna lagu tersebut.

2

Memperhatikan pertunjukan yang menampilkan lagu-lagu Nusantara baik langsung
maupun tidak langsung, seperti melalui TV atau VCD.

3

Turut serta dalam pertunjukan yang menampilkan lagu-lagu Nusantara yang diadakan
di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu.
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Sikap apresiatif harus juga ditumbuhkan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada
di antara keanekaragaman jenis lagu-lagu tersebut. Saling menghargai dan menghormati
perbedaan-perbedaan tersebut akan dapat memperkaya jenis lagu-lagu Nusantara
sehingga lagu-lagu Nusantara dapat berkembang dengan baik.
Berikut ini contoh beberapa lagu-lagu perjuangan (lagu
wajib)dan lagu-lagu daerah
1.

Lagu Syukur ciptaan H. Mutahar
Arr. = Djamaloes

Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs

| 37

2.

Halo-Halo Bandung
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3.

Padamu Negeri ciptaan Kusbini
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4.

Yamko Rambe Yamko
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Uji Kompetensi 3
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Syair yang dinyanyikan secara berirama disebut ….
a. Lagu

c. Notasi

b. Pantun

d. Not balok

Lagu yang berasal dari tradisi masyarakat daerah setempat disebut ….
a. Lagu daerah

c. Lagu perjuangan

b. Lagu nasional

d. Lagu populer

Di bawah ini yang bukan lagu wajib adalah ….
a. Bagimu Negeri

c. Garuda Pancasila

b. Satu Nusa Satu Bangsa

d. Bengawan Solo

Lagu yang mempunyai tujuan untuk menanamkan rasa patriotisme disebut lagu ….
a. Cinta tanah air

c. Daerah

b. Perjuangan

d. Seriosa

Pop, balada dan dangdut termasuk jenis lagu ….
a. Modern

c. Barat

b. Populer

d. Asing

Jenis lagu yang mempunyai ciri khas dengan iringan alat musik Ukulele adalah lagu
….

7.

8.

9.

a. Keroncong

c. Dangdut

b. Seriosa

d. Daerah

Pak Kasur, Ibu Sud, AT Mahmud adalah pencipta lagu ….
a. Tradisional

c. Wajib

b. Anak-anak

d. Keroncong

Ambilkan bulan, Bintang kecil, Naik kereta api adalah jenis lagu ….
a. Pop kreatif

c. Wajib

b. Anak-anak

d. Nasional

Ungu, Samsons, Dewa termasuk penyanyi yang membawakan jenis lagu ….
a. Dangdut

c. Perjuangan

b. Seriosa

d. Populer
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10. Di bawah ini yang termasuk lagu-lagu daerah yaitu ….
a. Ampar-ampar pisang, Suwe ora jamu, Garuda Pancasila
b. Bengawan Solo, Soleram, Maju tak gentar
c. Apuse, Lir-ilir, Bungong Jumpa
d. Merah putih, gambang suling, Butet.

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan dengan singkat dan tepat !
1

Jelaskan pengertian lagu Nusantara !

2

Sebutkan jenis-jenis lagu Nusantara !

3

Sebutkan ciri-ciri lagu anak-anak !

4

Bagaimanakah cara menumbuhkan sikap apresiatif terhadap keunikan lagu
Nusantara!

5

Sebutkan ciri-ciri lagu populer !
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4

MUSIK
ANSAMBLE

Standar Kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.
Kompetensi Dasar
: 4.1 Mengaransir secara sederhana lagu Nusantara dalam bentuk
ansambel
4.2 Menampilkan hasil aransemen Nusantara dalam bentul
ansambel.
Indikator
1. Menjelaskan pengertian ansambel
2. Menyebutkan jenis-jenis alat-alat musik
3. Menyebutkan jenis-jenis ansambel
4. Menyebutkan Jenis-jenis recorder
5. Menampilkan ansambel recorder

A. Pengertian Ansambel
Ansambel berasal dari kata ensemble (Prancis) yang artinya bersama-sama.
Secara istilah Ansambel adalah penyajian musik yang dilakukan (dimainkan) secara
bersama-sama dengan menggunakan alat musik sejenis maupun campuran.

B. Instrumen / Alat Musik
Dilihat dari instrumennya / alat musiknya dibagi menjadi tiga bagian :
1

Menurut Peranan dan Fungsinya :
a. Alat musik melodis, yaitu berfungsi untuk memainkan susunan nada-nada yang
merupakan melodi lagu. Misalnya : Recorder, planika, belira, glockenspiel, dan
laiun-lain.
b. Alat musik ritmis yaitu berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik. Misalnya
: snardrum, bass drum, cymbal, trangle, castanet dan lain-lain.
c. Alat musik harmonis, yaitu berfungsi untuk mengiringi perjalanan lagu. Misalnya
: Gitar, organ, harmonika, akor dan lain-lain.
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2

Menurut Cara Memakainya :
a. Alat musik tiup, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan jalan ditiup.
Misalnya : rekorder, pianika, harmonika, seruling dan lain-lain.
b. Alat musik pukul, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan jalan dipukul.
Misalnya : glokenspiel, triangle, belira, kendang.
c. Alat musik gesek, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan jalan dipetik.
Misalnya : Gitar, ukulele, bongo, mandola, kecapi dan lain-lain.

3

Menurut Sumber Bunyinya :
a. Alat musik aerophone, yaitu alat musik yang sumbernya berasal dari getaran
udara. Misalnya : recorder, pianiuka, harmonika, terompet.
b. Alat musik chodophone, yaitu alat musik yang sumbernya berasal dari senar, tali
atau dawai. Misalnya : gitar, ukulele, biola, mandolin.
c. Alat musik membranophone, yaitu alat musik yang sumbernya berasal dari selaput
atau membran. Misalnya : ketipung, snar drum, bass drum, bongo dan lain-lain.
d. Alat musik idiophone, yaitu alat musik yang sumbernya berasal dari alat musik itu
sendiri. Misalnya : triangle, castanet, cymbal, belira, ringbell dan lain-lain.

C. Jenis-Jenis Ansambel
1

Ansambel sejenis
Ansambel sejenis adalah penyajian musik secara bersama-sama dengan
menggunakan alat musik sejenis. Contoh : ansambel sejenis gitar, ansambel recorder.

2

Ansambel campuran
Ansambel campuran adalah penyajian musik yang dibawakan secara bersamasama dengan menggunakan alat musik yang beraneka ragam.

D. Bermain Alat Musik Ansambel Recorder
Alat musik rekorder dimainkan dengan cara ditiup. Rekorder dibedakan dalam
empat jenis yaitu :
1

Recorder Soprano, yaitu jenis recorder yang biasa dimainkan oleh siswa siswi di
sekolah.
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2

Recorder Sopranino, yaitu jenis recorder yang lebih kecil dari recorder soprano.

3

Recorder Alto, yaitu jenis recorder yang lebih besar dari recorder soprano.

4

Recorder Tenor, yaitu jenis recorder yang lebih besar dari recorder Alto
Cara memainkan alat musik recorder adalah :

1

Letakan lubang tiupan di antara dua bibir. Bibir menutup rapat. Jangan sampai ada
celah untuk keluarnya udara.

2

Tangan kiri memegang bagian badan atas recorder dengan tugas jari menutup lubanglubang tertentu.

3

Recorder diarahkan ke depan dengan sudut 30o - 45o

4

Tiuplah recorder dengan nada ―Thu‖

5

Gunakan pernafasan perut.

6

Gerakan jari dalam membuka dan menutup lubang dilakukan dengan rileks.

Posisi jari pada recorder
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Mainkanlah lagu “ Ibu Kita Kartini “ di bbawah ini secara Ensambel dengan
instrumen sejenis yaitu recorder.
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Uji Kompetensi 4
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat
!
1.

2.

Ansambe berasal dari bahasa Perancis ―ensemble‖ yang artinya ….
a. berteriak

c. bersama-sama

b. berulang-ulang

d. berseru

Penyajian musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik sejens
disebut ….

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a. ansambel sejenis

c. aransemen instrumen

b. ansambel campuran

d. aransemen vocal

Planika, recorder, dan harmonika menurut sumber bunyinya adalah alat musik ….
a. aerophone

c. membranophone

b. chordophone

d. idiophone

Alat musik yang berfungsi untuk mengiringi perjalanan lagu disebut alat musik ….
a. melodis

c. harmonis

b. ritmis

d. instrumen

Di bawah ini yang termasukk alat musik pukul adalah ….
a. recorder dan belira

c. glokenspill dan harmonika

b. triangle dan belira

d. triangle dan gitar

Orang yang tugasnya memimpin sajian musik disebut ….
a. aranger

c. konduktor

b. ilustrator

d. dekorator

Jenis recorder yang biasa dimainkan oleh siswa siswi di sekolah yaitu recorder ….
a. soprano

c. alto

b. sopranino

d. tenor

Alat musik chordophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari ….
a. getaran udara

c. selaput atau membran

b. senar atau dawai

d. alat itu sendiri

Belira, trombone dn terompet adalah alat musik yang bahan dasarnya terbuat dari …
a. logam

c. kayu

b. membran

d. viber

Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs

| 48

10. Di bawah ini yang termasuk alat musik melodis adalah ….
a. Recorder, pianika dan belira
b. Organ, cymbal dan drum
c. Recorder, belira dan snardrum
d. Belira, pianika dan cymbal

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1.

Alat musik yang berfungsi untuk memainkan susunan nada-nada yang merupakan
melodi lagu disebut ….

2.

Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara disebut ….

3.

Snar drum, ketipung dan kendang menurut sumber bunyinya termasuk alat musik
….

4.

Penyajian musik yang dibawakan secara bersama-sama dengan menggunakan alat
musik yang beraneka ragam disebut ….

5.

Gitar, ukulele, dan kecapi menurut cara memainkannya adalah jenis alat musik ….

C. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !
1

Jelaskan pengertian ansambel !

2

Sebutkan alat musik menurut sumber bunyinya !

3

Sebutkan jenis-jenis ansambel !

4

Sebutkan jenis-jenis recorder !

5

Jelaskan cara memainkan recorder !
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TARI TUNGGAL
NUSANTARA

5
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 5. Mengekspresikan karya seni tari
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni
: 5.1 Mengidentifikasikan jenis karya seni tunggal Nusantara
Menunjukan sikap apresiatif terhadap keunikan seni tari
tunggal Nusantara Mengeksploitasi pola lantai tari tunggal

Indikator
1. Menjelaskan tari tunggal
2. Menyebutkan tema tari tunggal
3. Menyebutkan jenis tari tunggal

A. Pengertian Tari Tunggal
Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh satu orang penari, baik laki-laki
atau perempuan.

B. Tema Tari Tunggal
Tema adalah gagasan atau ide dasar yang diekspresikan menjadi gerak-gerak
untuk dijadikan sebuah tarian.
Tema yang digunakan pada tari tunggal yaitu :
1

Tema heroik adalah tema yang menggambarkan kepahlawanan seseorang. Ciri
gerakannya tegas, patah-patah dan iramanya cepat. Contoh Eka Prawira, Prawira
Guna, Prawira Watung dan Retno Pamudya.

2

Tema erotik adalah tema yang menggambarkan rasa cinta terhadap seseorang. Ciri
gerakannya lemah lembut, gemulai, meliuk-liuk dan iramanya pelan-pelan. Contoh
tari Klana Topeng.

3

Tema imitatif (pantomim) adalah tema meniru gerak-gerak yang ada di alam
sekitarnya. Ciri gerakanya yang digunakan adalah sesuai gerak binatang, atau
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4

pekerjaan seseorang petani atau nelayan. Contoh tari Lutung, Merak, kelinci, Kedug
Jaranan, Boneka, tari Golek, sulung Dayung dan Batik.

C. Jenis-Jenis Tari Tunggal
1

Tari Anjasmara (Jawa Barat)

( Damar wulan )
2

Tari Pagellug (Sulawesi Selatan)

3

Tari Topeng Babakan (Cirebon)
Topeng Babakan merupakan serangkaian tari
yang

terdiri

atas

lima

babak,

setiap

babak

ditampilkan oleh satu penari selama satu jam. Setiap
babak memerankan tokoh yang berbeda oleh penari
yang sama, yaitu dalang topeng. Tokoh pertama
adalah Panji yang berwatak sangat halus, bijaksana,
dan rendah hati. Gerakannya tenang, lembut dan
gerak kaki terbatas.
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Tokoh kedua adalah Samba yang berwatak ceria dan penuh canda. Tokok ketiga
adalah Tumenggung yang menggambarkan laki-laki kuat dan berpangkat tinggi.
Tokoh keempat adalah Kalana yang menggambarkan raja yang jahat dan rakus dan
tokoh kelima adalah Rumyang yang berwatak sama dengan Samba namun lebih
dewasa.

4

Tari Ngremo (Jawa Timur)
Tari Ngremo khas daerah Jawa Timur.
Tari

termasuk

jenis

kepahlawanan

yang

merupakan tari tunggal, dapat ditarikan oleh
laki-laki maupun perempuan. Gerakan tari
Ngremo sangat dinamis, cepat dan bertenaga.

5

Tari Gambyong (Jawa Tengah)
Tari Gambyong ditampilkan oleh seorang
penari, tetapi dapat pula lebih dari satu orang.
Tarian ini ditampilkan pada acara pernikahan,
penyambutan tamu, atau pembukaan pergelaran
wayang wong. Gerakannya erotis dan diringi
gamelan.

6

Tari Baris Tunggal (Bali)
Tari ini dibawakan oleh seorang penari dengan busana berlapis-lapis dan tutup
kepala kerucut berhiaskan manik-manik dari kerang laut. Gerakan tari terputus-putus
dipadukan dengan hentakan kaki yang bertenaga dan pandangan mata yang tajam.

7

Tari Ronggeng Gunung (Jawa Barat)
Tari ronggeng Gunung mempunyai ciri khas yaitu pertama, seorang penari
ronggeng (penari wanita) berperan sebagai penyanyi. Kedua, adanya penari laki-laki
yang berasal dari penonton dan ketiga adanya pemukul gamelan yang juga berasal
dari penonton.
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Uji Kompetensi 5
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ekspresi jiwa manusia yang dilengkapi melalui gerakan yng indh dan ritmis disebut
a. seni suara

c. seni tari

b. seni musik

d. seni teater

Tari yang diperagakan oleh seorang penari disebut ….
a. tari berpasangan

c. tari kelompok

b. tari tunggal

d. tari massal

Tari Gombyong berasal dari daerah ….
a. Jawa Timur

c. Jawa Tengah

b. Jawa Barat

d. Cirebon

Tema tari yang menggambarkan kepahlawanan seseorang disebut ….
a. tema erotik

c. tema heroik

b. tema estetis

d. imitatif

Panggung yang digunakan untuk pementasan sebuah tari disebut ….
a. custom

c. stage

b. gedung

d. lighting

Salah datu tari khas Jawa Timur adalah ….
a. tari Gambyong

c. tari Pendet

b. tari Ngremo

d. tari Ronggeng

Ciri khas tari Ngremo adalah ….
a. ngilo

c. gongseng

b. topeng

d. keris

Tari Anjasmara merupakan tari khas dari daerah ….
a. Jawa Barat

c. Jawa Timur

b. Bali

d. Jawa Tengah

Gerakan tari yang sangat bertenaga dengan langkah panjang merupakan bagian dari
tari topeng Bakakan untuk tokoh ….
a. Kalana

c. Tumenggung

b. Rumyang

d. Panji
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10. Orang yang ahli dalam penataan tari disebut ….
a. produser

c. koreografer

b. sutradara

d. komponis

D. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1.

Keunikan tari Pagellung dari Sulawesi Selatan adalah ….

2.

Tari Ronggeng Gunung dari ….

3.

Pada tari Topeng Babakan untuk tokoh Panji

4.

Tari Baris Tunggal dari Bali memiliki keunikan pada costumnya yaitu ….

5.

Kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa ingin memiliki, menghargai, menikmati
dan mencintai karya seni disebut ….

E. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !
1

Jelaskan pengertian tari tunggal !

2

Sebutkan tema yang digunakan dalam tari tunggal !

3

Sebutkan jenis tari yang bertema heroik !

4

Sebutkan jenis-jenis tari tunggal !

5

Jelaskan fungsi dari tari Gambyong !
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KREASI SENI RUPA
TERAPAN NUSANTARA

6
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 9.
Mengekspresikan karya seni rupa
10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
: 9.1 Mengidentifikasikan jenis karya seni rupa terapan nusantara
9.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan
teknik seni rupa terapan nusantara
10.1 Membuat karya seni kriya tekstil dengan teknik dan corak seni
rupa terapan nusantara
10.2 Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis

Indikator
1. Menjelaskan pengertian apresiasi dan tingkatan apresiasi
2. Menyebutkan kreteria seni rupa dn seni kriya
3. Menjelaskn keunikan karya seni rupa
4. Menjelaskan pengertian dan fungsi batik
5. Berkarya seni batik

6. Berkarya seni grafis

A. Mengapresiasikan Karya Seni Rupa Terapan Nusantara
1. Pengertian Apresiasi
Apresiasi berasal dari bahasa Inggris “appreciate” yang berarti menghargai
atau menilai secara definisi apresiasi yaitu suatu kegiatan seseorang didalam menilai
atau menghargai karya seni.

2. Tingkatan Apresiasi Seni
Apresiasi karya seni dibedakan menjadi tiga macam yaitu :
a. Apresiasi empirik, yaitu apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baiknya
suatu karya seni berdasarkan indra.
b. Apresiasi estetis, yaitu apresiasi yang menilai keindahan disertai pengamatan dan
perasaan yang mendalam.
c. Apresiasi kritis, yaitu apresiasi yang tajam dalam analisis sehingga hasilnya lebih
jelas dan terurai.
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3. Kriteria Karya Seni Rupa yang Baik
Beberapa aspek yang dinilai dalam apresiasi seni rupa adalah sebagai berikut :
a. Gagasan (ide)
Gagasan dalam seni rupa berarti sesuatu yang melatari orang dalam
menciptakan suatu karya.
b. Kreativitas
Kreativitas adalah penciptaan karya seni dengan mewujudkan sesuatu yang
belum pernah ada serta mempunyai arti dan nilai baru.
c. Komposisi
Komposisi adalah penataan unsur-unsur seni rupa dengan menggunakan
prinsip-prinsip tertentu sehingga memperoleh suatu bentuk yang bermakna.
d. Gaya perorangan
Gaya seseorang berhubungan erat dengan kreativitas setiap karya seni. Karya
seni perseorangan harus mencerminkan kejujuran, ciri khas yang menjadi latar
belakang pribadi, cita / visi (pandangan pribadi) dan interprestasi (pemahaman
terhadap karya seni rupa yang khas). Gaya perseorangan berupa pemilihan,
pengolahan bahan dan bentuk teknik berkarya menunjukan cork karyanya.
e. Teknik dan wujud
Teknik adalah cara seseorang mewujudkan gagasan (ide) menjadi sesuatu
yang menarik sehingga mempunyai nilai perwujudan dengan penggunaan media
rupa yang berupa alat dan bahan. Teknik yang digunakan akan memberi bentuk
atau wuud berbeda-beda.

4. Kriteria Seni Kerajinan atau seni Kriya yang Baik
Kriteria seni kriya / kerajinan yang baik meliputi seni rupa terapan dan aspek
praktis / nilai kegunaan (utility). Segi praktis dalam seni kriya meliputi :
a. Keamanan (security), artinya aman dipakai, tidak mencelakakan.
b. Kenyamanan (confortable), artinya enak / nyaman dipakai.
c. Keluwesan (flexibility), artinya mudah dn luwes penggunaannya.
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B. Apresiasi Keunikan Karya Seni Rupa Terapan Nusantara
1. Keunikan Karya Seni Terapan Dua Dimensi Nusantara
Keunikan karya seni rupa terapan dua dimensi nusantara dapat dilihat pada krya
seni rupa antara lain seni grafika, seni reklame atau seni ilustrasi.
Contoh ulasan apresiasi seni ilustrasi pada Gambar 1.1 adalah sebagai berikut :
1) Bentuk yang digambarkan dalam
lukisan

tersebut

adalah

alam

manusia di gua yang sedang
melakukan penyelidikan.
2) Teknik pembuatannya dengan arsir.
3) Bahan terdiri tas kertas gmbar dan
tinta hitam.
4) Tema ilustrasi mengungkap seluk

Gambar 1.1 ―Menyingkap Rahasia Gua‖

beluk keadaan gua, yaitu apa yang
terdapat gua dn makhluk apa yang ada didalamnya. Oleh karena itu, lukisan ini
diberi judul ―Menyingkap Rahasia Gua‖.
5) Fungsi karya ilustrasi tersebut untuk memperjelas karya sastra.
6) Makna yang disampaikan perupa melalui gambar itu adalah kekaguman tentang
keunikan dn keanehan suasana gua.

2. Keunikan Karya Seni Rupa Terapan Tiga Dimensi Nusantara
Keunikan karya seni rupa terapan tiga dimensi dapat dilihat pada seni kriya
kerajinan, seni bangun, seni mode dan seni keramik.
a.

Seni kriya kerajinan
Ulasan apresiasi seni kriya pada Gambar 1.2
adalah sebagai berikut :
1) Bentuk seni kerajinan kayu ini ukiran
darimotif tumbuh-tumbuhan.
2) Teknik pembuatan karya ini dengan dipahat
atau diukir. Kayu yng telah dibentuk bingkai
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(kerangka cermin) dipahat sedikit demi sedikit sehingga membentuk ukiran
dekoratif stilasi tumbuh-tumbuhan yang indah. Hasil ukiran dihaluskan
dengan amril.
3) Bahan yang digunakannya dari kayu jati. Perwarnaan dengan dipelitur
sehingga halus mengkilap.
4) Temanya tentang benda hias.
5) Fungsinya memperindah barang kebutuhan hidup.
6) Maknanya berupa benda terapan / benda guna.

b.

Seni bangun
Ulasan apresiasi seni bangun pada Gambar 1.3 adalah sebagai berikut :
1) Bentuk bangunan ini diilhami oleh alam
binatang ―Keong Mas‖ sebangsa siput
sawah. Siput merupakan juga makhluk
yang dijadikan sumber sebuah legenda
(dongeng) Jawa.
2) Tekniknya ialah teknik bangunan cor dan
pasangan batu semen.
3) Bahan cor semen, pasir, koral dengan
tulang besi beton.

Gambar 1.2 Bingkai cermin

4) Temanya gedung teater ini adalah keunikan legenda Jawa, yaitu seekor keong
yang berwarna emas.
5) Fungsinya sebagai tempat rekreasi / hiburan.
6) Maknanya yang disampaikan oleh perupa (arsitek) adalah keindahan bentuk
binatang ciptaan Tuhan, terlihat pada kulit kerang bahan keong (siput) yang
unik.
c.

Seni keramik
Ulasan apresiasi seni keramik pada Gambar 1.4 adalah sebagai berikut :
1) Bentuk keramik berupa tempat minum zaman kuno.
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2) Tekniknya pembuatan dengan cara butsir atau membentuk dengan putaran.
3) Bahan tanah liat / terracotta
4) Tema keramik sebagi alt kehidupan sehari-hari.
5) Makna yang terkandung dalam pembuatan keramik adalah kenyamanan dan
kepuasan dengan pemakaian alat yng bagus dan indah.

Gambar 1.4 Seni Keramik kuno atau klasik

Tugas
1. Buatlah ulasan tertulis tentang apresiasi keunikan beragam bentuk
yeknik, bahan, tema, fungsi dan makna dari
a. Dua buah karya seni rupa terapan dua dimensi nusantara.
b. Dua buah karya seni rupa terapan tiga dimensi nusantara
Tempelkan gambar atau foto karya seni rupa yang kamu ulas berupa
gambar atau fotokopi.

C. Karya Seni Kriya Tekstil dengan Batik
1.

Pengertian Batik
Menurut Hamsuri, Batik adalah lukisan atau gambar pada mori yang dibuat
dengan menggunakan alat bernama canting. Adapun pengertian Batik adalah cork /
gambar pda kain yng pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau
menerakan malam atau lilin dengan alat cnting kemudian pengolahannya dengan
proses tertentu (teknik tutup calup). Batik yang dihasilkan dengan teknik tersebut
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dikenal dengan sebutan Batik tulis atau batik canthing. Sedangkan Batik cap yaitu
pembuatan batik yang dilakukan dengan menggunakan cap. Karena tuntutan
kecepatan proses atau jumlah produksi yang diinginkan. Jenis batik yang lain yaitu
batik celup, batik printing dan batik abstrak.

2.

Fungsi Batik
a. Fungsi estetis yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan benda
hias misalnya lukisan batik.
b. Fungsi praktis yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai
misalnya pakaian, sprei, taplak / alas meja.

3.

Media Berkarya Batik
a. Bahan
-

Kain mori / sutra

-

Lilin / malam

-

Zat pewarna

: primissima, vollissima, sanforis blaco.

: napthol, indigasol
Jenis-jenis napthol AS, ASG, ASBO, ASOL,
ASGR

-

Zat pembantu warna : TRO (minyak Turki), kostik soda, soda abu

-

Zat pembangkit warna: kuning GC, orange GC, biru B, biru BB,
merah R

b. Alat
Alat yang biasa digunakan untuk membatik antara lain :
1) Canting, adalah alat yang digunakan untuk menulis atau menorehkan lilin
pada kain sesuai dengan gambar yang ada. Alat ini biasanya terbuat dari
tembaga yang diberi tangkai kayu / bambu.
2) Kuas, digunakan untuk menutup bidang yang luas sehingga cepat selesai.
3) Kompor, digunakan untuk memanaskan wajan yang berisi lilin sehingga lilin
tersebut mencair.
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4) Wajan / Penggorengan, adalah tempat memanaskan / mencairkan lilin yang
akan digunakan untuk membatik.
5) Dandang, digunakan untuk merebus kain yang sudah selesai dibatik sehingga
lilin yang melekat pada lilin larut.
6) Gawangan / sampiran kain, yaitu peralatan yang digunakan untuk
membentangkan kain yang akan dibatik.
7) Tempat jemuran, digunakan untuk menjemur kain yang telah selesai diproses.
8) Sarung tangan, dipakai pada saat proses pewarnaan sehingga tangan tidak
terkena pewarna tersebut.

Canting

c. Teknik
Teknik yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan batik (tulis) adalah
tehnik tutup-celup, yaitu dengan cara kain batik diberi desain ragam hias dan
ditutup dengan lilin kemudian dicelupkan ke dalam zat pewarna.
Selain tehnik tersebut masih ada tehnik yang lainnya yaitu tehnik ikat celup yaitu
dengan cara kin diikat kemudian dicelupkan ke dalam zat pewarna. Kain yang
dihasilkan dari teknik ini tidak memiliki ragam hias dan kain batik jenis ini sering
disebut dengan nama batik jumputan.
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d. Langkah-langkah membatik
1) Desain
Desain adalah menggambar pola hias pada kertas gambar, setelah jadi
dipindah ke kain dengan menggunakan pensil.

2) Persiapan
Yang perlu dipersiapkan dalam membatik
- Kain yang sudah digambari
- Lilin / malam
- Pewarna
- Alat : canting, kuas, wajan, kompor
3) Proses membatik
- Pencairan lilin / malam

: pemanasan lilin / malam di atas
kompor

- Pencantingan

: menutup kain dengan malam
menggunakan canting / kuas

- Pencelupan warna

: pencelupan pada larutan napthol
selanjutnya pada larutan garam

- Pelorotan

: melepas malam dari kain dengan cara
dicelupkan ke dalam air panas

- Pengeringan

: diangin-anginkan di tempat teduh

4) Contoh Resep Warna Batik
- Napthol AS
Kostik soda + garam biru B = biru
TRO
- Napthol ASG
Kostik soda + garam kuning GC = kuning
TRO
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- ASBO
Kostik soda + garam orange GC = merah darah

D. Karya Seni Grafis
1.

Pengertian Seni Grafis
Seni grafis adalah seni rupa yang dihasilkan dengan cara mencetak
menggunakan klise (cetakan) yang berupa bidang dua dimensi. Seni grafika atau
seni grafis adalah pengalihan bahasa dari bahasa Inggris, graphic art atau dari bahasa
Belanda, grapische kunst. Kata graphic atau graphisch berasal dari bahasa Yunani.
Graphein berarti menggambar atau menulis (menulis = menggambar huruf).
Menggmbar atau menulis dilakukan dengan cara membuat klise terlebih
dahulu agar bisa memperbanyak tulisan atau gambar dengan mudah dengan cara
cetak ulang. Seni grafis sama artinya dengan mencetak ulang (reproduksi) karya
dalam jumlah banyak serta alam bentuk yang sama. Di samping itu, hasil cetakan
dalam seni grafis juga memiliki keunikan, yaitu bentuk yang halus karena
menggunakan teknik cetak. Ada pula keunikan pada hasil cetakannya dengan teraan
yang khas dan tidak bisa dijangkau dengan lukisan tangan.
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2.

Berkarya Seni Grafis
2.1

Berkarya Seni Grafis Cetak Saring dengan Klise Alami dan Kertas
Kita akan mempelajari tentang seni grafis. Cetak saring (stencil print)
dengan membuat karya seni rupa terapan.
Cetak saring adalah proses mencetak dengan menggunakan kain saring
atau kain kasa. Cetak saring disebut juga serigrafis. Teknik ini merupakan
perkembangan dari seni cetak stencil atau sablon yang prinsip dasarnya
menggunakan klise yang berlubang.
Seni grafis cetak saring yang akan kita kerjakan, antara lain seni grafis
cetak saring dari bahan klise alami dan seni grafika cerak saring dari bahan
klise kertas atau karton.

a. Seni Grafis Cetak Saring Bahan Klise Alami
Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut.
1) Bahan
Bahan-bahan

yang

diperlukan

untuk membuat seni grafika cetak
saring bahan klise alami, antara
lain sebagai berikut :
a) Klise alami, yaitu klise yang
diambil langsung dari alam
sekitar

tanpa

perubahan.

Misalnya kunci, sendok, mata
uang, pisau, dan gunting.
b) Bidang cetakan, yaitu kertas
HVS dan kertas gambar.
c) Bahan warna, yaitu sumba,
water verf, cat air atau akrilik,
dan tinta cetak.
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2) Alat
Alat-alat yang diperlukan untuk membuat seni grafika cetak saring, antara
lain sebagai berikut.
a) Pembuatan klise menggunakan alat, antara lain pisau, silet dan gunting.
b) Pencetaknya menggunakan sikat gigi bekas, sisir, kuas, busa dan
semprotan.
3) Cara Membuat
Kilse alami yang telah dipilih, disusun terlebih dahulu di atas bidang
cetakan dengan menurut kreativitasnya. Kemudian, cetakan diperciki
dengan bahan warna atau disemprot sehingga dapat dicapai tebal tipisnya
warna sesuai dengan yang dikehendaki.

b. Seni Grafika Cetak Saring Bahan Klise Kertas atau Karton
1) Bahan
Bahan-bahan yang diperlukan dalam seni grafis cetak saring bahan klise
atau kertas, antara lain sebagai berikut :
a) Klise yang digunakan kertas gambr atau kertas karton (tebal).
b) Bidang cetakannya menggunakan kertas HVS dan kertas gambar.
c) Bahan warna yang digunakan, antara lain cat air, akrilik, tinta cetak,
dan cat minyak (cat besi / kayu).
2) Alat
Alat-alat yang diperlukan, antara lain sebagai berikut.
a) Pembuatan rencana menggunakan pensil dn kertas / tulis.
b) Pembuatan klise digunakan pisau, cutter, silet dan gunting.
c) Pencetakan digunakan sikat gigi bekas, sisir, kuas, karet, busa, dan
alat penyemprot (sprayer).
3) Cara Membuat
Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut.
a) Membuat Rencana
Khusus untuk sablon yang menggunakan klise berlubang di tengah
(cut stencil print) dn klise potongan (cut out stencil print) sebelumnya
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diambil rencana terlebih dahulu dengan menggambar di atas bidang
klise menggunakan pensil.
b) Mempersiapkan Klise
Rencana yang telah jadi digores atau dipotong sehingga terbentuklah
lubang atau potongan yng dikehendaki.
c) Mencetak
Klise berupa potongan-potongan yang disusun di atas bidang cetakan
kemudian diperciki atau disemprot warna. Sementara itu, untuk klise
yang berlubang di tengah (cut stencil print) tinggal meletakkan di atas
bidang cetakan, kemudian diperciki atau disemprot dengan warna.
Namun, dapat pula dioles warna dengan menggunakan alat busa.
Karya cetak saring motif hias berfungsi untuk menghias kain taplak
meja dan seprai tempat tidur.
Dalam pembuatan gambar rncangan untuk seni grafika cetak saring
bahan klise alami, langsung ditata pada bidang cetakan. Sementara
itu, untuk klise potongan atu berlubang dibuat gambar rancangannya
dengan alat gambar (pensil). Perhatikan contoh gambar rancangan ini
!
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2.2

Berkarya Seni Grafis Teknik Cetak Tinggi dengan Bahan Klise Lunak
Yang dimaksud

cetak

tinggi

adalah kegiatan mencetak

yang

memanfaatkan bentuk / permukaan yang paling dari suatu plat klise. Contoh
hasil dari cetak tinggi adalah cap / stempel kantor atau perusahaan. Pada cap /
stempel tersebut dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul yang
nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi
cap / stempel. Cetak tinggi termasuk dalam kategori seni grafis.
Cara membuat karya seni cetak tinggi dengan bahan klise lunak adalah
sebagai berikut :
a. Bahan
1) Bahan klise : ketela, pepaya mentah, inti batang pisang.
2) Warna : cat air, cat akrilik, dan cat poster.
3) Kertas gambar.
b. Alat
Silet / pisau / cutter, rol, palet, kaca / tinta
c. Teknik Berkarya
1) Membuat klise lebih dari satu klise yang bentuknya berbeda dengan
menggores atau mencukil bahan sesuai dengan bentuk yang diinginkan
untuk dicetak.
2) Meratakan warna pada palet.
3) Mencetak dengan mengoleskan klise pada bahan warna, kemudian
menerakannya pada kertas gambar.
4) Cara menera bebas sesuai keinginan, misalnya dengan menjajarkan,
tumpang tindih, atau mengulang-ulang.
5) Menyempurnakan cetakan hingga menjadi karya yang sempurna /
tuntas / final.
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Uji Kompetensi 6
A. Berilah tand silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !
1. Kegiatan seseorang didalam menilai atau menghargai karya seni disebut …
a. ekspresi

c. apersepsi

b. apresiasi

d. kreasi

2. Penciptaan karya seni dengan mewujudkan sesuatu yang belum ada serta mempunyai
arti dan nilai baru disebut …
a. ide

c. kreativitas

b. komposisi

d. teknik

3. Apresiasi yang tajam dalam analisis sehingga hasilnya lebih jelas dan terurai disebut
a. apresiasi visual

c. apresiasi estetis

b. apresiasi empirik

d. apresiasi kritis

4. Fungsi batik sebagai pemenuhan kebutuhan benda pakai seperti pakaian, taplak meja
dan sprei disebut fungsi …
a. praktis

c. realis

b. estetis

d. abstrak

5. Menggambar pola hias pada kertas gambar disebut …
a. membatik

c. desain

b. menghias

d. mewarna

6. Di bawah ini yang bukan bagian dari canthing adalah …
a. cucuk

c. gawangan

b. gagang

d. nyamplung

7. Alat untuk menulis / menorehkan lilin pada kain dalam membentuk adalah …
a. pensil

c. kompor

b. sumpit

d. canting

8. Napthol, indigosol merupakan zat warna …
a. alami

c. sintetis

b. tradisional

d. natural

9. Jenis kain yang digunakan untuk membatik adalah …
a. katun

c. satin

b. mori

d. fomatex
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10. Melepas malam dari kain dengan cara dicelupkn ke dalam air mendidih disebut …
a. pencatingan

c. pelorotan

b. pemanasan

d. pencairan

11. Pemcampuran napthol AS dengan garam biru B menghasilkan warna …
a. biru

c. merah

b. kuning

d. orange

12. Bahan campuran lilin yang digunakan dlm membatik adalah …
a. tawas

c. gondorukem

b. detergen

d. kreasi

13. Untuk hasil yang baik penjemuran kain batik yang telah selesai diproses ditempatkan
pada tempat yang …
a. ekspresi

c. apersepsi

b. apresiasi

d. minyak

14. Alat yang digunakan untuk membentangkan kain yang dibatik, yang terbuat dari kayu
atau bambu disebut …
a. garangan

c. hanger

b. gawangan

d. garangan

15. Kuning GC, orange GC, biru B, biru BB, merah R termasuk zat …
a. pewarna

c. pembantu warna

b. pembangkit warna

d. pelarut

16. Kata grafis berasal dari bahasa Yunani ―Graphein‖ berarti …
a. menulis

c. membuat

b. membaca

d. mencetak

17. Cetak sablon sederhana dengan cara …. kertas
a. melubangi

c. meletakan

b. menempelkan

d. memotong

18. Istilah lain dari seni cetak tinggi adalah …
a. cetak dalam

c. cetak luar

b. cetak datar

d. cetak timbul
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19. Berikut ini yang merupakan contoh hasil karya cetak tinggi adalah …
a. batik

c. logo

b. stempel sekolah

d. lukisan

20. Istilah untuk sablon yang menggunakan klise yang berlubang di tengah adalah …
a. cut out stencil print

c. cut stencil print

b. cut on stencil print

d. stencil print

B. Lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat !
1. Apresiasi yang hanya menilai baik atau kurang baik berdasarkan indra disebut …
2. Sesuatu yang melatari orang dalam menciptakan suatu karya disebut …
3. Seni kriya harus memiliki kriteria confortable yang berarti …
4. Lukisan batik dapat digunakan sebagai hiasan ruangan, maka batik tersebut memiliki
fungsi …
5. Alat yang dipakai pada saat proses pewarnaan sehingga tangan tidak terkena pewarna
adalah …
6. Kostik, TRO, dan soda abu disebut zat …
7. Istilah lain dari batik canthing yaitu …
8. Kegiatan mencetak yang memanfaatkan bentuk yang paling tinggi dari suatu plat
klise disebut …
9. Seni mencetak menggunakan klise pada bidang datar disebut …
10. Bahan yang berfungsi sebagai penghalang masuknya zat warna ke dalam garis motif
batik disebut …

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Sebutkan tiga tingkatan apresiasi seni !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
2. Sebutkan kriteria seni rupa yang baik !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
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3. Sebutkan alat yang digunakan dalam membatik !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

4. Jelaskan pengertian batik !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

5. Jelaskan tentang batik memiliki fungsi estetis !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

6. Terangkan langkah-langkah membatik secara urut !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

7. Sebutkan fungsi canthing dalam membatik !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

8. Jelaskan pengertian seni cetak saring !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

9. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat cetak saring bahan kertas / karton !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

10. Jelaskan tentang zat warna alami dan sintetik !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
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Uji Kompetnsi Kreasi / Praktik
1. Buatlah gambar batik di kertas gambar, kemudian diwarnai dengan spidol, pencil
warna atau pastel !
2. Buatlah lukisan batik menggunakan media malam, sesuaikan dengan keadaan di
sekolah !
 Buatlah motif hias sablon pada kain sebet ukuran 40 x 40 cm polos dengan klise
kertas berlubang.
Bahan warnanya menggunakan cat tembok atau cat akrilik.
Teknik mencetak dengan seprot atau di tolet dengan busa
 Buatlah karya seni grafis cetak tinggi dengan klise bahan lunak cetak dekoratif
dengan objek tumbuh-tumbuhan atau binatang.
Gunakan cat air atau akrilik sebgi bahan warna.
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7
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

APRESIASI MUSIK
TRADISIONAL NUSANTARA

: 11. Mengapresiasikan karya seni musik
: 11.1 Mengidentifikasikan jenis karya seni musik tradisional
nusantara
11.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni musik
Tradisional nusantara.

Indikator
1. Menyebutkan jenis-jenis musik tradisional
2. Menyebutkan unsur-unsur musik tradisional nusantara
3. Menjelaskan fungsi dan peran musik tradisional nusantara
4. Menjelaskan keunikan musik tradisional nusantara

A. Ragam Musik Tradisional Nusantara
Musik tradisional Nusantara erupakan sumber dari musik-musik yang ada di
Indoensia. Musik tradisional ini diwariskan secara turun-temurun. Di setiap daerah di
Indonesia memiliki musik tradisional sesuai dengan daerahnya masing-masing. Musik
tradisional berakar dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat dengan unsur-unsur yang
khas dan unik.
1. Jenis-jenis Musik Tradisional Nusantara
Musik tradisional Nusantara dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai
berikut.
a. Musik Tradisonal Aceh
Musik tradisional Aceh mendapt pengaruh dari agama Islam. Alat musik
yang dipergunakan dalam musik Aceh, antara lain rebana, canangtring, suling
(bangsai), gambus, gendang, marwas, hareubab.
b. Musik Tradisional Sumatra Utara (Batak)
Musik di daerah Batak mendapat pengaruh dari musik gereja. Jenis musiknya
disebut dengan musik gondang atau musik tatganing. Alat musik yang
dipergunakan adalah sebagai berikut :
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1) Seruling dengan nama seperti salonat, salodop, sordam, tarfat.
2) Gerantung (gambang)
3) Gendang yang dinakan tataganing atau gondang.
4) Tanggetong atau nungneng, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan
memukulkan pada benda. Sumber bunyina dihasilkan dari tali atau dawai.
5) Hasapi, kulcapi, arbab, dan hapetan yang dapat dilaras ataupun dapat distem.

c. Musik Tradisional Nias
Musik tradisonal Nias, pada umumnya untuk mengiringi suatu cerita yang
mendatangkan roh-roh dari alam gaib. Alat musik yang dipergunakannya, antara
lain sebagai berikut.
1) Gendang dengan panjng hingga tiga meter dengan dua kulit. Alat musik ini
disebut juga gendera, todrahi, tamburu, taburana, dan cucu.
2) Ada dua macam gong. Gong kecil yang dinamakan saraina atau faritia dan gong
besar yang dinamakan gong.
3) Suling bisa disebut dengan nama sigu mbawa, surune mbawa.
4) Druridana, yaitu garputala bambu.
5) Kecapi yang dinamakan dengan sebutan koko.
6) Rebab yang disebut lagiya.

d. Musik Tradisional Sumatra Barat (Minangkabau)
Musiktradisional dari Sumatra Barat yang terkenal, yaitu talempong. Musik
talempong menggunakan alat musik campuran, yaitu alat musik daerah setempat
dan alat musik Barat. Alat-alat musik tersebut adalah sebagai berikut.
1) Alat Musik Daerah
a) Alat musik perkusi, seperti gendang besar (gendang dol), gendang sedang,
rebana, talempong, ketipung, dan gong (canang).
b) Alat musik tiup, seperti suling, saluang, bansai, puput batang padi, puput
tanduk, dan bansi.
2) Alat Musik Barat seperti
Contoh alat musik Barat, antara lain gitar, trompet, dan biola.
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e. Musik Tradisional Riau
Riau memiliki dua musik tradisional yang terdiri atas musik gambus dan
orkes melayu.
1) Musik Gambus
Musik gambus mendapat pengaruh dari agama Islam. Musik ini mempunyai
nama cinta dan Islam. Pemain musik gambus merangkap sebagai penyanyi atau
vokalis. Alat musik yang digunakan antara lain gambus, rebana dan biola.
2) Orkes Melayu
Orkes Melayu merupakan musik yang membawakan lagu-lagu Melayu asli.
Alat musik yang digunakan, antara lain akordeon, empat buah gendang melayu,
dan gong kecil. Orkes ini dalam perkembangannya merupakan musik Melayu
atau yang pada saat ini dikenal dengan musik dangdut.

f. Musik Tradisional Jakarta (Betawi)
Musik tradisional dari Jakarta (Betawi), antara lain gambang kromong dan
tanjidor.
1) Gambang Kromong
Gambang kromong merupakan perpaduan antara musik gamelan dengan alat
musik Barat. Pada umumnya, musik gambang kromong dimainkan oleh
sekelompok masyarakat asli dan masyarakat Tionghoa. Dengan demikian,
tangga nada yang dipergunakan adalah tangga nada pentatonis Cina. Alat musik
yang digunakan antara lain gong, gendang, bonang, krecek, rebab, biola,
gambang, dan suling.
2) Tanjidor
Tanjidor merupakan musik tradisonal yang memiliki ciri yang khas, yaitu
menggunakan dan dilengkapi dengan bas drum (genderang). Para pemain
musiknya bermusik sambil berdiri.

g. Musik Tradisional Jawa Barat
Jawa Barat memiliki keanekaragaman jenis musik tradisional antara lain
berikut ini.
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1) Gamelan Degung
Degung merupakan seperangkat gamelan yang memiliki ciri khas tertentu. Alat
musik yang dipergunakan, yaitu bonang, saron, rincik, rebab, gendang, kecapi,
suling, peking, gong, dan jengglong.
2) Angklung
Angklung merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang dimainkan
dengan cara dikocok (digoyang). Musik angklung menggunakan tangga nada
tertentu.
3) Calung
Calung merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Calung merupakan
seperangkat alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Tangga
nada yang dipergunakannya adalah pentatonis berlaras pelog dan slendro.
Calung terdiri atas calung gamelan, calung gambang, dan calung jinjing.
4) Tarling
Tarling merupakan singkatan dari gitar dan suling. Musik tarling berasal dari
Cirebon. Pada awalnya, alat tarling berasal dari gamelan bambu. Kemudian,
berkembang pada gaelan yang terbuat dari perunggu atau besi dan
menggunakan alat musik kecapi. Setelah mendapat pengaruh dari musik Barat,
kecapi diganti oleh alat musik gitar.
5) Celempungan
Celempungan adalah alat musik tradisional yang mengutamakan vokal atau
nyanyian. Alat musik yng dipergunakan yaitu celempung (bambu besar yang
diberi dawai), rebab, kecapi, gendang dan gong.
6) Arumba
Arumba merupakan singkatan dari alunan rumbun bambu. Pada dasarnya
arumba memiliki kemiripan dengan musik angklung.
7) Kliningan atau Klenengan
Klenengan adalah suatu permainan musik gamelan yang menggunakan vokal
atau nyanyian. Di dalam mengiringi nyanyian, musik kliningan dilengkapi
dengan gendang yang berfungsi mengiringi suatu tarian.
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8) Gending Cianjuran
Gendingan Cianjuran merupakan jenis musik tradisional yang mengutamakan
vokal / nyanyian. Di dalam mengiringi vokal, alat musik yang dipergunakan
adalah suling, kecapi, dan rebab.

h. Musik Tradisional Jawa
Musik tradisional dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu gamelan. Musik
gamelan menggunakan tangga nada pentatonis yang berlaras pelog dan slendro.
Gamelan di Jawa memiliki nama-nama seperti gamelan gede, gamelan munggung,
gamelan sekaten, dan gamelan kodok ngorek. Fungsi musik gamelan antara lain
untuk mengiringi upacara adat (seperti pernikahan dan khitanan) hiburan, dan
mengiringi pertunjukan (wayang orang atau wayang kulit).

i. Musik Tradisional Kalimantan
Musik tradisional Kalimantan memiliki ciri khas musik suku Dayak dengan
alat musik berikut :
1) Kasapi atau sampek merupakan alat musik semacm lute yang dimainkan
dengan dipetik.
2) Suling disebut kledi atau keruri atau kedire.
3) Gong yang disebut sebagai tawak.
4) Gendang besar dan gendang kecil.
Selain itu, daerah Banjarmasin terdapat orkes karawitn khas Banjar dengan
alat musiknya, yaitu rebab, suling, gambang dan gender.

j. Musik Tradisional Sulawesi Utara
Sulawesi Utara memiliki jenis musik berikut ini.
1) Musik Daerah Minahasa
Musik Minahasa yang terkenal adlah kolintang. Kolintang merupakan alat
musik yang terbuat dari bilahan kayu. Musik kolintang menggunakan tangga
nada diatonis. Cara memainkanya dipukul dengan alat.
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2) Musik Daerah Sangihe-Talaud
Musik di daerah ini terdapat pengaruh dari agama Kristen. Alat-alat musik yang
digunakan yaitu garpu tala dari bambu, suling bambu (bansi), tegonggong
(gendang kulit), salude (semacam siter yang memiliki dua dawai) serta arababu
(seperti siter).

k. Musik Tradisional Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan memiliki dua jenis musikk tradisional yaitu musik daerah
Makasar dan musik daerah Bugis.
1) Musik Daerah Makasar
Musik daerah Makasar disebut sebagai musik genrang bulo. Musik ini semacam
gendang tanpa kulit. Cara memainkannya dengan cara dipukulkan pada suatu
benda.
2) Musik daerah Bugis
Musik daerah Bugis dinamakan idiokordo. Pada jenis musik tradisional daerah
Makasar dan bugis sama-sama menggunakan alat musik sebagai berikut.
a) Gendang (genderang dan terbang atau rebana)
b) Keso merupakan alat musik semacam rebab dengan dua dawai.
c) Kecapi (Makasar) atau Kacaping (Bugis).
d) Alat musik tiup terdiri atas puwi-puwi (hobo), basing-basing (klarinet),
basing bugis (suling kembang).
e) Papandi atau Talindo merupakan alat musik dengan satu dawai.

l. Musik Tradisional Bali
Musik tradisional daerah Bali memiliki kemiripan dengan musik tradisional
Jawa, yaitu musik gamelan. Perbedaannya terletak pada resonator dan bentuk dari
gamelan (istrumen gamelan).
1) Gamelan Bali, resonatornya lebih tinggi daripada gamelan Jawa.
2) Instrumen gamelan Bali lebih kecil dari gamelan Jawa.
3) Gamelan Bali cara memainkan iramanya lebih cepat atu dinamis dibandingkan
gamelan Jawa.
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m. Musik Tradisional Nusa Tenggara Barat
Musik tradisional Nusa Tenggara Barat terdiri atas musik daerah Bima dan
musik daerah Sumba.
1) Musik Daerah Bima
Musik daerah Bima mendapat pengaruh dari musik Jawa sehingga memiliki
jenis alat musik yang beraneka ragam. Alat musiknya, seperti garpu tala,
bambu, silu (hobo), sarone (sejenid suling bambu menggunakan ban),
indiokordo empat dawai, muri (klarinet dari daun) dan genggong (jewharp).
2) Musik Daerah Sumba
Jenis musik daerah Sumba lebih mengutamakan pada vokalis atau penyanyi.
Ciri khasnya adalah nyanyian para wanita. Alat musik yang digunakan antara
lain jungga (merupakan musik tiup), suling hidung, katala (sejenis gong), dan
lamba (gendang satu kulit).

n. Musik Tradisional Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur memiliki alat musik yang khas yaitu sebagai berikut.
1) Sasando merupakan alat musik siter yang terbuat dari bambu yang terdiri atas
36 dawai yang dibuat dari logam, sedangkan resonatornya dibuat dari daun
palem yang disusun atau dirangkai dalam bentuk mangkok yang meliputi siter.
Sasando merupakan alat musik yang berasal dari Pulau Rote Nusa Tenggara
Timur. Cara memainkannya dengan dipetik. Alat musik ini hampir sama dengan
gitar.
2) Dadako merupakan alat musik yang sumber bunyina dari tali. Dadako
dimainkan dengan cara dipukulkan pada suatu benda.
3) Alat musik yang lain seperti, bobi atau foe/semaku (sejenis suling), gong kecil,
bibiliku fihar (gendang satu kulit), puwi-puwi atau hilu/kabarung (sejenis suling
yang menggunakan ban).

o. Musik Tradisional Maluku
Maluku memiliki alat musik tradisional yang hampir sama di setiap
daerahnya, yaitu sebagai berikut.
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1) Tifa (semacam gendang).
2) Idiokordo yang dinamakan tatabuhan.
3) Gong
4) Arababu (rebab dengan resonatornya dan tempurung)
5) Korno, yaitu alat musik tiup yang dibuat dari siput dan dinamakan fuk-fuk.

p. Musik Tradisional Papua
Musik tradisional Papua mendapat pengaruh dari maluku karena letaknya
berdekatn. Alat musiknya yang unik dan khas Papua, yaitu genderang dengan
hiasan pahatan, pewarnaan yang artistik, dan kulitnya dari kulit biawak yang
disebut tifa. Alat musik yang lain yaitu sekakas merupakan alat musik yang
digunakan untuk perburuan ikn hiu di laut. Alat-alat musik yang lain pada
umumnya sama seperti daerah Maluku, yaitu rebab, gong dan rebana.

Alat musik perkusi tradisional
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Alat musik berdawai tradisional

Alat musik tiup tradisional
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2. Unsur-unsur Musik Tradisional Nusantara
a. Irama
Irama, yaitu panjang pendeknya serta tinggi rendahnya nada. Irama berfungsi
memberikan ketukan-ketukan dalam suatu musik. Contohnya dalam keseharian
sering kita mendengarkan sutu musik dengan mengetukkan tangan dan
menganggukan kepala karena kita merasakan bunyi dari alat musik yang teratur.
Pada musik tradisionl Nusantara, setiap daerah memiliki pola irama tertentu
seperti kendang pad gamelan Jawa ataupun gamelan Bali, dn bunyi tifa dri Papua.

b. Nada
Nada memiliki peran yang utama dalam menciptakan suatu musik. Untuk itu,
perlu dipelajari hal-hal yang berhubungan dengan nada yaitu sebagai berikut.
1) Tinggi Nada
Tinggi nada biasa disebut dengan istilah pitch. Pitch merupakan hl yng memiliki
kaitan dengan banyak sedikitnya getaran pada setiap detiknya sehingga setiap
nada memiliki frekuensi tertentu.
Contoh :

Frekuensi rendah

frekuensi tinggi

2) Warna nada
Warna nada disebut timbre. Timbre merupakan jenis suara / bunyi yang
dihasilkan oleh nada. Contohnya, alat musik kendng dengan alat musik suling.
Meskipun dibunyikan dengan cara yng sama yaitu dengan menyembunyikan
nada yang tinggi maka warna nada yang dihasilkan akan berbeda.
3) Tangga Nada
Ada dua macam tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada
pentatonis.
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a) Tangga nada diatonis
Tangga nada diatonis memiliki tujuh buah nada yng berjarak satu dan
setengah. Tangga nada diatonis dibadi menjadi dua, yaitu diatonis mayor
dan diatonis minor.


Diatonis mayor yaitu tangga nd yang menggunakan pola jarak nada 1 1
½ 1 1 1 ½
c

-

d

- e

1


-

f

½

1

-

g

-

a

1

1

-

- c’

b

½

1

Diatonis mayor yaitu tangga nd yang menggunakan pola jarak nada 1 ½
1 1 ½ 1 1
a

-

b -

1

½

c

- d
1

-

e

1

½

f

1

g

-

a’

1

b) Tangga nada pentatonis
Tangga nada pentatonis memiliki lima buah nada (penta = lima, tone =
nada). Tangga nada pentatonis dibagi dua yaitu laras sendro dan laras pelog
1) Laras slendro : memiliki lima buah nada dengan susunan sebagai
berikut.
1
ji

2
3
ro lu

5
6
ma nem

2) Laras pelog
1
ji

2
3
ro lu

4
5 6
7
pat ma nem pi

3. Fungsi Musik Tradisional Nusantara
a. Media Religi
Musik berfungsi untuk mengiringi berbagai upaya keagamaan / kepercayaan
masyarakat setempat. Contoh upacara Hari Raya Nyepi di Bali.
b. Media Sosial Budaya
Dalam hl ini musik untuk mengiringi berbagai kegiatan. Sperti upacara
pernikahan / kelahiran.
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c. Media Pendidikan
 Musik berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur terhadap
masyarakat.
 Musik tradisonal terdapat nilai-nilai kepribadian bangsa yang luhur.
 Memberi pelatihan untuk melestarikan musik tradisional.
d. Media Hiburan
Berfungsi untuk menghibur masyarakat melalui pertunjukan seni musik.
4. Peran Musik Tradisional Nusantara
a. Media sosial budaya dn komunikasi bagi masyarakat setempat
b. Media ekspresi
c. Media pemersatu bangsa Indonesia
d. Media cinta tanah air
e. Media kebanggaan bangsa terhadap kekayaan budaya daerah

B. Keunikan Seni Musik Tradisional Nusantara
Keragaman musik tradisional Nusantara yang terdapat di seluruh wilayah
Indonesia memiliki keunikan-keunikan yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Hal
ini dapat menambah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Keunikan-keunikan ini dapat
menimbulkan nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai ajaran moral.
1. Nilai-nilai yang Terkandung Pada Musik Tradisional Nusantara.
a.

Nilai-nilai yang mengungkapkan komunikasi didalam kehidupan masyarakat
sebagai media religius dan media sosial.


Pada media religius, musik tradisional Nusantara mengandung unsur
pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa contohnya musik gamelan Bali
pad upacara keagmaan, gamelan Jawa pada upacara sekaten.



Pad media sosial, bunyi kentungan pada wktu sahur atau bunyi kentungan
untuk mengumpulkan warga masyarakat.
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b.

Nilai-nilai budi pekerti yang luhur.
Nilai-nilai budi pekerti yang luhur mengenai ajaran untuk berperilaku yang
baik di tengah-tengah masyarakat, mengenai sifat kesederhanaan dan cinta tanh
air. Contohnya :


Lagu ―Kampuang Nan Jauh‖ dari Sumatra Barat berisi tentang kerinduan
seorang terhadap tempat tinggalnya yang merupakan bentuk cinta terhadap
tanah kelahirannya.

c.

Nilai-nilai estetika (keindahan)
Nilai-nilai estetika mengenai keindahan musiknya contohnya musik
gending Cianjuran dari Jawa Barat.

2. Keunikan Alat-lat Musik Tradisional Nusantara
a.

Alat musik pukul
Alat musik pukul dapat berfungsi sebagai alat musik melodis dan retmis.


Alat musik pukul yang berfungsi sebagai alat musik melodis (pembawa lagu)
antara lain, gambang, saron, dan kolintang.



Alat musik pukul yang berfungsi sebagai alat musik ritmis (pengiring lagu)
yaitu gendang, krecek, dan gong.

b.

Alat musik petik
Alat musik petik yang berfungsi sebagai melodis yaitu kecapi, siter, dan
sasando.

c.

Alat musik tiup
Alat musik tiup yang berfungsi sebagai melodis yaitu seruling dan terompet
tradisional.

d.

Alat musik gesek
Alat musik gesek yang berfungsi sebagai melodis yaitu rebab.
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Uji Kompetensi 7
A. Berilah tand silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang benar !
1. Musik talempong adalah jenis musik tradisional …
a. Sumatra Barat

c. Riau

b. Aceh

d. Sunda

2. Musik gambang kromong dan Tanjidor adalah jenis musik tradisional dari daerah …
a. Jawa Barat

c. Kalimantan

b. Sumatra Barat

d. Jakarta

3. Sasando merupakan alat musik yang khas dari daerah …
a. Makasar

c. Nusa Tenggara Barat

b. Kalimantan

d. Nusa Tenggara Timur

4. Di bawah ini yang merupakan jenis musik dari daerah Sunda adalah …
a. Angklung, gamelan Jawa

c. Angklung, calung

b. Calung, gambang kromong

d. Gambang kromong, kolintang

5. Musik yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan sumber dari musikmusik yang ada di Nusantara …
a. Musik kontemporer

c. Musik tradisional Nusantara

b. Musik pop Nusantara

d. Musik klasik

6. Tangga nada yang memiliki lima buah nada disebut …
a. Pentatonis

c. Slendro

b. Diatonis

d. Pelog

7. Laras slendro dan laras pelog termasuk dalam tangga nada …
a. Diatonis mayor

c. Diatonis minor

b. Pentatonis

d. Pentatonis minor

8. Alat musik tiup yang terbuat dari siput dari daerah Maluku disebut …
a. Tifa

c. Korno

b. Gong

d. Arababu

9. Tinggi nada disebut dengan istilah …
a. Timbre

c. Tone

b. Piteh

d. Warna nada
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10. Alat musik dengan satu dawai dari daerah Bugis adalah …
a. Papandi

c. Siter

b. Rebab

d. Kecapi

11. Tokoh musik yang mengubah susunan nada angklung dari tangga nada pentatonis
menjadi tangga nada diatonis adalah …
a. Daeng Sutigna

c. Sambus

b. Ki Narto Sabdo

d. Gede Manik

12. Tangga nada yang memiliki pola jarak 1 1 ½ 1 1 1 ½ disebut …
a. Pentatonis

c. Diatonis mayor

b. Laras

d. Diatonis minor

13. Panjang pendeknya serta tinggi rendahnya nada disebut …
a. Irama

c. Tangga nada

b. Nada

d. Warna nada

14. Nada merupakan jenis alat musik yang berasal dari …
a. Nusa Tenggara Barat

c. Nusa Tenggara Timur

b. Papua

d. Maluku

15. Musik yang digunakan pada upacara keagamaan hari raya Galungan di Bali
meruapakan fungsi musik sebagai …
a. Media sosial budaya

c. Media hiburan

b. Media pendidikan

d. media religi

16. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri dari gamelan Bali adalah …
a. Resonatornya lebih tinggi daripada gamelan Jawa
b. Instrumen gamelan lebih kecil
c. Cara memaikan irama lebih cepat
d. Cara memaikan irama seimbang dengan vokal
17. Fungsi utama musik dalam kehidupan masyarakat sebagai …
a. Media hiburan

c. Media pendidikan

b. Media religi

d. Media sosial budaya

18. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri musik tradisional Nusantara adalah …
a. Musik lahir dari adat istiadat masyarakat daerah setempat
b. Alat musik bersifat sederhana
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c. Alat musik berjenis elektrik
d. Kandungan musik merupakan ekspresi dari masyarakat setempat.
19. Kecapi, siter, dan sasando dilihat dari cara memainkannya merupakan alat musik …
a. Pukul

c. Tiup

b. Petik

d. Gesek

20. Gambang, saron dan kolintang merupakan alat musik pukul yang berfungsi sebagai
alat musik …
a. Melodis

c. Harmonis

b. Ritmis

d. Membranophone

B. Lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat !
1. Musik gamelan menggunakan tangga nada pentatonis yang berlaras …. dan …
2. Tarling singkatan dari …
3. Alat musik sejenis bonang yang terdapat di daerah Sumatra Barat adalah …
4. Alat musik yang digunakan untuk memainkan melodis sebuah lagu disebut …
5. Musik orkes perpaduan antara musik gamelan dengan musik Barat adalah musik …
6. Alat musik yang digunakan untuk memainkan irama pada sebuah lagu / musik disebut
alat musik …
7. Di Jawa Tengah kecapi dikenal dengan sebutan …
8. Warna nada disebut dengan istilah …
9. Jenis musik tradisional Jawa Barat yang mengutamakan vokal nyanyian yaitu …
10. Musik tradisional Aceh mendapat pengaruh dari agama …

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Sebutkan fungsi musik tradisional Nusantra !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
2. Ada berapa macam jenis tangga nada pentatonis ? jelaskan !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
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3. Sebutkan peran musik tradisional Nusantara !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
4. Apa perbedaan antara gamelan Jawa, sunda dan Bali !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
5. Jelaskan persamaan dn perbedaan alat musik angklung dengan calung !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
6. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis minor !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
7. Sebutkan dua musik tradisional Riau !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
8. Sebutkan motto bahwa angklung sebagai sarana pendidikan !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
9. Sebutkan nilai-nilai musik tradisional Nusantara!
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
10. Jelaskan keunikan dari alat musik sasando !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
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PRAKTEK
BERMAIN GITAR

8
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
: 12.1 Mengaransi secara sederhana lagu tradisi Nusantara
12.2 Menyiapkan dan menyajikan karya seni musik tradisional
Nusantara untuk disajikan perorangan / kelompok di kelas atau
sekolah.

Indikator
1. Menjelaskan bagin-bagin gitar
2. Menyebutkan jenis dan teknik bermain gitar
3. Menjelaskan letak nada pada gitar
4. Menjelaskan komposisi, improvisasi dan aransemen

A. Memainkan Lagu dengan Menggunakan Gitar
1. Gitar dan Bagian-bagiannya
Gitar termasuk dalam jenis kelompok alat musik ―Chodophone‖ karena
dimainkan dengan cara dipetik, gitar adalah alat musik yang paling digemari remaja.
Berikut ini adalah bagian-bagian gitar :
1) Head (kepala)
2) Nut (penumpu dawai)
3) Body (badan)
4) Tuning key (kunci penala)
5) Finger board (bidang tekan jari)
6) Frets (ruas)
7) Neck (leher)
8) String (senar)
9) Sound hole (rongga suara)
10) Bridge (jembatan).


Tekanan jari mendekati badan gitar maka nadnya semakin tinggi.



Tekanan jari menjauhi badan gitar maka nadanya semakin rendah.

Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs

| 91

2. Jenis Gitar
Ada dua jenis
1) Jenis gitar akustik adalah gitar yang mempunyai ruangan atau berongga.
Bunyinya gitar akustik :


Bunyi yang dihasilkan dari getaran senar yang dipetik kemudian dipantulkan
kembali keluar dan menghasilkan bunyi.

2) Jenis gitar elektrik adalah gitar yang tak berongga sehingga suaranya lirih.
Bunyinya gitar elektrik :


Bunyi yang dihasilkan dari getar senar dengan alat bentuk sepul gitar
diteruskan ke penguat suara dan bunyi dipengeras suara (speker)

3. Letak Nada Pada Gitar
Senar 1 dikolom O nadanya E
Senar 2 dikolom O nadanya B
Senar 3 dikolom O nadanya G
Senar 4 dikolom O nadanya D
Senar 5 dikolom O nadanya A
Senar 6 dikolom O nadanya E

0

I

II

III

IV

5
4
3
2

Untuk mengetahui letak nada-nada disetiap kolom gitar gunakan tangga nada
kromatis yaitu tangga nada yang berjarak ½ nada. Jarak antar kolom gitar adalah ½
nada
C – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – b – c‘
=
=
=
=
=
des
es
ges
as
bes

4. Teknik Bermain Gitar
Pada permainan gitar ada beberap teknik memetik senar, yaitu apoyando,
tirando dan strum.
1) Apoyando (rest stroke), yaitu cara memetik senar ke arah dalam dn jari akan
bersandar pada senar berikutnya. Teknik apoyando digunakan untuk memainkan
nada-nada tunggal.
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2) Tirando (free stroke), yaitu cara memetik senar dari pangkal ruas jari. Seluruh
ruas jari ikuut bergerak dan tidak bersandar pada senar berikutnya. Teknik
tirando digunakan untuk memainkan kord.
3) Strum, yaitu cara memainkan gitar dengan alat spektrum. Teknik ini digunakan
untuk memainkan gitar elektrik dan gitar country.

5. Kord Gitar
Agar dapat membaca susunan akor diatas dengan benar, sebelumnya kamu
harus memahami kode-kode yang terdapat pada akor. Kode nomor 1, 2, 3, 4 berturutturut digunakan untuk menadai jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari
kelingking pada tangan kiri.

Gambar Akor-akor Gitar
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D‘Massiv
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D‘Bagindas

Koes Plus
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Koes Plus
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Kotak

Kotak
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B. Membuat Karya Musik
Proses penciptaan musik dibedakan dalam tiga jenis kelompok yaitu komposisi,
improvisasi dan aransemen.
a. Komposisi
Komposisi adalah susunan atau gubahan musik, baik vokal maupun instrumen.
Ciri-ciri komposisi adalah sebagai berikut :


Tertulis



Dapat dipelajari secara berulang-ulang



Abadi



Sepenuhnya tanggung jawab pencipta.

b. Improvisasi
Improvisasi adalah bentuk kreativitas dalam bentuk penciptaan yang dilakukan
spontan. Ciri-ciri improvisasi adalah sebagai berikut :


Tidak tertulis



Tidak dapat diulang-ulang. Karena sifatnya yang spontan maka hanya terjadi
sekali saja.



Tidak abadi



Sepenuhnya tanggung jawab pencipta.

c. Aransemen
Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan vokal atau instrumen
yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya
tidak berubah. Ciri-ciri aransemen adalah sebagai berikut :


Tertulis



Dapat dipelajari secara berulang-ulang



Abadi



Tanggung jawab pada hasil gubahan. Komposisi yang menjadi dasar gubahan
adalah tanggung jawab komponis.
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C. Mengaransemen Lagu
Sebenarnya, aransemen lagu bukan hanya untuk pertunjukan ensambei. Suatu lagu
dapat digubah dalam beberapa suara (partly) baik untuk paduan suara (koor) maupun
untuk ensambie.
a. Aransemen vokal
Paduan itu terdiri dari dua jenis suara atau lebih. Dalam aransemen vokal,
paduan itu tentulah paduan suara manusia.
Paduan suara (koor) ada beberapa jenis, yaitu :
1) Paduan suara khusus wanita
Paduan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu :
a) Jenis suara sopran dan alto
b) Jenis sopran I dan jenis suara sopran II
c) Jenis suara sopran, mezzo sopran dan alto
2) Paduan suara khusus pria
Paduan ini terdiri dari dua jenis, yaitu :
a) Jenis suara tenor, bariton dan bass
b) Jenis suara tenor I, tenor II dan bariton (bass)
3) Paduan suara campuran pria dan wanita
Paduan ini terdiri dari dua jenis, yaitu :
a) Wanita, terdiri dari jenis suara sopran dn alto
b) Pria, terdiri dari jenis suara tenor dan bass
4) Paduan suara anak-anak
Paduan ini hanya terdiri atas dua jenis suara, yaitu :
a) Suara anak-anak tinggi
b) Suara anak-anak rendah
b. Aransemen instrumen
Untuk menyusun aransemen yang akan dimainkan dengan alat musik atau
instrumen, harus disesuaikan dengan alat yang ada di sekolah masing-masing.
Semakin lengkap alat musik di sekolah, semakin banyaklah kemungkinan
menciptakan variasi yang lebih baik.
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c. Aransemen vokal dan instrumen
Apabila vokal dn instrumen dipadukan dalam suatu permainan, maka yang lebih
ditonjolkan adalah suara penyanyinya (vokal). Sedangkan alat musik hanya berfungsi
sebagai pengiring saja untuk membuat suasana lebih meriah.

Uji Kompetensi 8
Berilah tand silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !
1. Gitar termasuk jenis alat musik …
a. Idiophone

c. Membranphone

b. Chordophone

d. Aerophone

2. Gitar yang mempunyai ruang atau berongga disebut …
a. Gitar elektrik

c. Gitar listrik

b. Gitar akustik

d. Gitar ritmis

3. Dawai pada gitar disebut …
a. Nut
b. Nock

c. Bridge
d. String

4. Untuk memainkan nada-nada tunggal dalam bermain gitar menggunakan teknik …
a. Tirando

c. Apoyardo

b. Strum

d. Free stroke

5. Penyesuaian komposisi musik berdasarkan komposisi yang sudah ada disebut …
a. Komposisi

c. Aransemen

b. Improvisasi

d. Transposisi

6. Ciptaan tertulis, abadi, dapat dipelajari berulang-ulang dan sepenuhnya tanggung
jawab ada pada pencipta disebut …
a. Komposisi

c. Aransemen

b. Improvisasi

d. Trankripsi

7. Orang yang mengaransemen suatu lagu disebut …
a. Konduktor

c. Dirigen

b. Komponis

d. Arranger
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8. Kelompok vokal yang terdiri dari tiga orang penyanyi disebut …
a. Solo

c. Trio

b. Duet

d. Kwartet

9. Tokoh aransemen yang mengaransemen lagu-lagu pop adalah …
a. Erwin Gutawa

c. Sujiwo Tejo

b. Titi DJ

d. Ruth Sahanaya

10. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri improvisasi adalah …
a. Tidak tertulis

c. Abadi

b. Dapat diulang-ulang

d. Tidak dapat diulang-ulang

D. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
11. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis aransemen !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

12. Sebutkan teknik-teknik dalam memetik gitar !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

13. Jelaskan pengertian improvisasi !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

14. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis gitar !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

15. Bagaimana cara mengetahui letak nada-nada di setiap kolom gitar !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

Seni Budaya Kelas VIII SMP/MTs

| 103

LEMBAR KEGIATAN SISWA
Sebutkan nada-nada pada senar 2, 3, 4 ,5 dan 6

PRAKTEK BERMAIN GITAR
AKOR DASAR MAYOR DAN MINOR
Isilah titik-titik dn sebutkan nadanya !
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TARI BERKELOMPOK
NUSANTARA

9
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: 13. Mengapresiasikan diri melalui karya seni tari
: 13.1 Mengidentifikasikan jenis karya tari berpasangan / kelompok
Nusantara
13.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni tari
berpasangan / kelompok daerah setempat.
13.3 Mengeksplorasi pola lanti gerak tari berpasangan / kelompok
Nusantara
13.4 Menyiapkan dan mementaskan tari berpasangan atau kelompok
Nusantara

Indikator
1. Menyebutkan jenis-jenis tari berpasangan Nusantara
2. Menyebutkan tari berkelompok
3. Menjelaskan Ragam tari berdasarkan fungsi
4. Menjelaskan peran tari daerah dalam konteks budaya masyarakat

Ringkasan Materi
A. Jenis-jenis Tari Berpasangan dan Tari Berkelompok
Bentuk penyajin tari dibedakan berdasarkan jumlah penati. Tari dapat disajikan
secara tunggal, berpasangan dan kelompok.
1. Tari Berpasangan


Tari berpasangan dapat dilakukan laki-laki dengan perempuan, sesama laki-laki
atau sesama perempuan.



Sang penari harus memperhatikan keselarasan gerak pasangannya. Meraka harus
saling mengisi dan melengkapi, serta merespon gerak sehingga lebih dinamis dan
kerja sama yang baik.

Contoh tari berpasangan :
a.

Tari Gale-gale (Irian Jaya)

b.

Tari Oleng Tambulilingan (Bali)

c.

Tari Payung (Sumatra Barat)

d.

Tari Piso Surit (Batak)

e.

Tari Cokek (Jakarta)
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f.

Tari Karonsih (Jawa Tengah)

g.

Tari Kethuk Tilu (Jawa Barat)

h.

Tari Rama Shinta (Jawa Tengah)

i.

Tari Jaran Goyang (Jawa Timur)

j.

Tari Merak, tari Kupu-kupu (Jawa Barat)

k.

Tari Aela Ninggar dan Putri China (Jawa Tengah)

l.

Tari Arilo Anggoda (Jawa Tengah)

m. Tari Panji Asmoro Bangun dan Sekar Taji (Jawa Tengah)
n.

Tari Nawangsih dan Joko Tarus (Jawa Tengah)

2. Tari Berkelompok
Tari kelompok adalah bentuk tarian yang dibawakan oleh tiga atau lebih secara
kelompok. Tari jenis ini memerlukan kerja sama yang lebih baik lagi. Keserampakan
gerak dan permainan komposisi sangat menentukan. Bahkan dalam kelompok besar
atau massal (misalnya ratusan orang disebuah lapangan).

3. Ragam Tari Berdasarkan Fungsinya
a. Tari untuk acara keagamaan
Tari untuk upacara keagamaan berfungsi untuk membangun suasana khidma.
Tari untuk upacara keagamaan banyak digunakan sebagai bentuk pemujaan atau
persembahan kepada dewa. Itulah sebabnya tarian keagamaan bukanlah tarian
yang mudah dibwakan.
b. Tari untuk perayaan
Tari untuk perayaan berfungsi sebagai hiburan sekaligus peringatan. Jenis
tarian untuk perayaan disesuaikan dengan jenis perayaan yang diselenggarakan.
Pada dasarnya, semua tari daerah dapat ditampilkan sebagai tari untuk perayaan.
Demikian juga dengan berbagai tari kreasi baru yang bersifat modern.
1) Pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
2) Tari yang dibawakan untuk memperingati Hari Kartini
3) Untuk perayaan tahun baru
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c. Tari pergaulan
Pada dasarnya, tari untuk pergaulan adalah tari yang ditujukan untuk mudamudi. Tari pergaulan biasanya dibawakan secara berpasangan oleh beberapa
penari. Contoh tari yang termasuk tari pergaulan antara lain tari Ranup Lampuan
dari Aceh, tari Zapin dari Riau, tari Roti Manis dari Tapanuli, dan tari Serampang
Dua Belas dari Sumtra Utara.

Gambar 9.1 Tari Zapin, Tari Roti Manis, Tari Serampang Dua Belas

4. Peranan Tari Daerah dalam Konteks Budaya Masyarakat
Selain digunakan dalam berbagai upacara keagamaan, tari juga digunakan
dalam berbagai upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan. Contohnya tarian
untuk upacara perkawinan dari tarian untuk upacara kematian.
Tari untuk upacara perkawinan mengungkapkan harapan, kebahagiaan,
kesuburan, kesejahteraan, cinta dan kasih sayang. Tari untuk perkawinan bersifat
meriah dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh para tamu pesta. Tari Pattudu
(Sulawesi), tari Kanjet Teweg (Kalimantan Timur) dan tari Gambyong (Jawa Tengah)
merupakan contoh tarian yang termasuk kelompok tari unntuk perkawinan.
Konteks budaya pada tari untuk upacara kematian tentu berbeda dengan konteks
budaya pada tari untuk perkawinan. Tari untuk kematian dibawakan dalam suasana
hening dan khidmat. Tari Ma/Badong dari Sulawesi dan tari Tor-Tor dari Sumatra
merupakan sebagian contoh tarian yang termasuk kelompok tari untuk kematian.
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B. Ciri Khas Tarian Nusantara
Ciri-ciri tari Nusantara :
1.

Ciri-ciri tari Sulawesi Selatan adalah anggun penuh kelembutan dan kontras dengan
iringan yang menggebu.

2.

Ciri-ciri tari Kalimantan adalah gerak kaki melangkah lincah, gerak lembut,
memutar-mutar sambil merendah dan meninggi.

3.

Ciri-ciri tari Sumatra adalah langkah kaki ke samping sambil putar, ukel tangan lalu
berayun di tempat.

4.

Ciri-ciri tari Jawa Barat adalah langkah ke depan ayun tangan ke depan dan ke
belakang, kepala tunduk dan tegak.

5.

Ciri-ciri tari Bali adalah gerak siku sejajar dengan bahu, badan patah kanan, pinggul
ke kiri, lirikan mata melihat ujung alis.

6.

Ciri-ciri tari Jawa Timur adalah kerincingan pada pergelangan kaki, gerak banyak
melurus baik tangan maupun kaki. Biasanya penari Jawa Timuran pandai menyanyi.

7.

Ciri-ciri tari Aceh menampilkan kekompakan, keserampakan dan kerapian
kelompok.

8.

Ciri-ciri tari Jawa Tengah adalah gerak tangan dan kaki sesuai irama musik, lemah
lembut, gerak penuh maknawi.

9.

Ciri-ciri tari Papua adalah gerak kaki dinamis, selalu berkelompok menggunakan
bulu cendrawasih sebagai asesoris dan busana.

10. Ciri-ciri tari Yogyakarta adalah gerak tangan dan kaki lemah lembut menurut irama
musik tapi patah-patah terutama pada gerak kepala.

C. Apresiasi Seni Tari Berkelompok
Tari berkelompok awalnya merupakan tari yang dilakukan bersama-sama tnpa ada
koreografi atau tatanan gerak.
1.

Pola Utama dalam Tari Berkelompok
Pola utama dalam tari berkelompok meliputi posisi, bentuk, susunan, gerak
dan kesan.
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2.

Keunikan Tari Berkelompok
Salah satu tarian yang banyak menarik minat wisatawan adalah tri Kecak dari
Bali. Tari Kecak sangat populer karena keunikan dan kesederhanaannya. Hal inilah
yang membedakannya dengan tari lain yang banyak berkembang di Bali. Tari Kecak
tidak memerlukan instrumen dan musik pengiring eksternal. Tari Keck hanya
diiringi oleh bunyi cak, ck, cak dari para penari.
Dalam tari Kecak, para penari membentuk lingkaran bersyaf mengelilingi
lampu penerangan.
Keunikan lain dari tari Kecak adalah waktu pergelarannya. Kecak dibawakan
menjelang senja, saat matahari mulai terbenam. Perpaduan gerak dan suasana
membuat keindahan Tari kecak semakin mempesona.

D. Mengekspresikan Diri Melalui Tari Berpasangan
1.

Melakukan Ragam Gerak Tari Berpasangan
Ragam gerak tari meliputi gerakan tubuh dari kepala sampai kaki. Beberapa
tari tradisional dari daerah tertentu mempunyai gerakan khas yang tidak dimiliki tari
tradisional daerah lain. Tari Bali memiliki keistimewaan pada permainan tangan dan
gerakan mata. Tari Jawa mempunyai empat gerakan tangan khas yaitu ngruji,
ngithing, ngepel dan nyempurit.

2.

Melakukan Gerak Berdasarkan Tema
Tema merupakan gagasan atau ide dasr yang diekspresikn melalui gerak
tarian. Tema terbagi menjadi dua jenis, tema baku dan tema khusus.
a.

Tema baku merupakan tema umum yang banyak dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari.
1) Tema baik dan buruk
2) Tema kegembiraan dan kesedihan
3) Tema kelegaan dan kekecewaan
4) Tema optimisme dan pesimisme

b.

Tema khusus tidak dapat dijumpai secara umum dalam kehidupan sehari-hari.
Tema khusus diangkat dari kasus-kasus yang belum pernah terjadi.
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3.

Menyusun Gerak Tari
Menyusun gerak tari menjadi sebuah tarian harus dimulai dari gerakangerakan imitatif yang sederhana. Setelah itu, barulah dilanjutkan pada gerakangerakan yang bersifat estetis.
Untuk menciptakn gerak tari yng indah perlu memperhatikan beberapa hal,
diantaranya adalah tema, judul, pencarian gerak, dan ebntuk penyajian.

4.

Menyajikan Tari Tradisi dengan Iringan Musik, Pola Lantai, serta Tata Rias, dan
Tata Busana
a. Iringan Musik
Tari daerah tidak harus diiringi dengan musik yang lengkap. Hal terpenting yang
harus diperhatikan untuk menentukan iringan musik sebuah tarian adalah
keserasiannya dengan tema tari.
b. Pola Lantai
Gerakan tari dibagi menjadi dua pola lantai, yaitu simetris dan asimetris.
1) Pola simetris yaitu pola gerak tari yang memberi kesan keseimbangan, tenag
dan statis.
2) Pola asimetris yaitu pola gerak tari yang memberi kesan tiak seimbang, dan
tidak tenang.
c. Tata Rias dan Tata Busana
Tata rias busana pada seni tari harus disesuaikan dengan karakter tokoh, judul
dan tema tarian yang ditampilkan.

E. Persiapan Pergelaran Tari di Kelas
1.

Pengertian Pergelaran Tari
Pergelaran tari adalah kegiatan mempertunjukkan atau menampilkan karya
seni tari kepada orang lain untuk mendapat tanggapan, penilaian, dan respons dari
orang lain.

2.

Manfaat Pergelaran Tari
Pergelaran tari mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai
berikut ini.
a. Sebagai media ekspresi
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b. Sebagai media komunikasi
c. Sebagai media pengembangan bakat
d. Sebagai media apresiasi
3.

Perencanaan Pergelaran Tari
Perencanaan pergelaran tari harus dibuat dengan mantap, terprogram, tuntas,
dan tertulis. Perencanaan pergelaran dapat diwujudkan dalam bentuk proposal
kegiatan.

4.

Menentukan Jenis Karya Tari yang Dipergelarkan
Untuk menentukan jenis karya tari yang dipergelarkan, kamu perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Keindahan gerak
b. Alat pendukung atau properti
c. Kostum dan make up
d. Musik pengiring

Uji Kompetensi 9
F. Berilah tand silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang benar !
1. Tari untuk upacara keagamaan berfungsi untuk …
a. Menciptakan suasana ramai

c. Sebagai hiburan

b. Menciptakan suasana khidmat

d. Sebagai tontonan

2. Tari keagamaan dari Bali adalah …
a. Tari Sang Hyang

c. Tari Tawadar

b. Tari Reko Tenda

d. Tari Randal

3. Tari srimpi adalah tari klasik dari Jawa Tengah dan DIY yang disajikan berkelompok
dengan jumlah penari …
a. 4 orang

c. 7 orang

b. 5 orang

d. 9 orang

4. Tari Gale-gale merupakan tari berpasangan dari …
a. Sumatra Barat

c. Jawa Timur

b. Sulawesi Selatan

d. Irian Jaya
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5. Tari payung merupakan salah satu tari berpasangan dari …
a. Batak

c. Jakarta

b. Jawa Barat

d. Sumatra Barat

6. Tari jenis ini memerlukan kerja sama yang baik, kompak bergerak, yaitu tari …
a. Kelompok

c. Kalsik istana

b. Tradisional

d. Kerakyatan

7. Tari Kecak merupakan tari kelompok dari daerah …
a. Sumatra

c. Sulawesi

b. Kalimantan

d. Bali

8. Sebelum menari untuk ucapara keagamaan penari harus melakukan persiapanpersiapan sebagai berikut, kecuali …
a. Mandi air bunga

c. Keramas

b. Berpantang

d. Beristirahat

9. Tari Reko Tenda berasal dari daerah …
a. Bali

c. Banyuwangi

b. Yogyakarta

d. Flores

10. Tari kelompok yang ditarikan oleh 9 penari dari Jawa Tengah dan DIY disebut …
a. Karonsih

c. Bedaya

b. Lawung

d. Serimpi

11. Ciri-ciri tari Bali yang utama adalah …
a. Lemah gemulai

c. Mata melirik

b. Gerak memutar

d. Lari kecil-kecil

12. Gerakan kaki melangkah lincah gerak lembu memutar-mutar sambil merendah dan
meninggi adalah ciri-ciri tari dari daerah …
a. Sulawesi

c. Bali

b. Kalimantan

d. Jawa Barat

13. Tari Tor Tor berasal dari daerah …
a. Sumatra

c. Kalimantan

b. Batak

d. Palembang

14. Tari Maengket adalah tari pergaulan dari daerah …
a. Sulawesi
b. Irian Jaya
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15. Di bawah ini yang bukan tari untuk mengiringi pengantin adalah …
a. Tari Gambyong

c. Tari Lawung

b. Tari Beksa

d. Tari Sang Hyang

16. Berikut ini yang termasuk tari keagamaan dari Jawa Timur adalah …
a. Tari Seblang

c. Tari Serimpi

b. Tari Gambyong

d. Tari Anjasmara

17. Tari Kecak adalah jenis tarian yang ditarikan oleh penari secara …
a. Massal

c. Kelompok

b. Tunggal

d. Berpasangan

18. Tari Roti Manis sangat populer di daerah …
a. Tapanuli

c. Sumatra Utara

b. Riau

d. Bali

19. Seni mencipta, mengubah, menata, dan menyusun gerak tari disebut…
a. Koreografi

c. Penari

b. Koreografer

d. Sutradara

20. Sang penari harus saling mengisi dan melengkapi adalah salah satu yang harus
diperhatikan dalam menari …
a. Tari Rakyat

c. Tari Tunggal

b. Tari Klasik

d. Tari Berpasangan

II. Lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat !
11. Penari putra bertelanjang dada, duduk melingkar, tangan menggapai-gapai, jari-jari
bergetar, mulut berdecak, di daerah Bali, dapat dipastikan sedang menari …
12. Tari yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih disebut …
13. Penari harus saling mengisi dan melengkapi adalah jenis tari …
14. Gerak tangan dan kaki sesuai dengan gerak musik, gerak penuh maknawi adalah ciriciri tari daerah …
15. Tari Gambyong adalah tari khas dari daerah …
16. Pola gerak tari yang memberi kesan seimbang dan tenang disebut …
17. Tata rias dan tata busana dalam seni tari harus disesuaikan dengan ………,
…………dan ……….
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18. Menampilkan kekompakan, keserempakan, dan kerapian kelompok merupakan ciriciri tari dari daerah …
19. Tari Serampang Dua Belas dari daerah …
20. Tari Pakarena adalah tari klasik yang disajikan secara berkelompok, berasal dari …

G. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Sebutkan ciri-ciri tari Bali !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

2. Sebutkan fungsi tari untuk keagamaan !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

3. Jelaskan pengertian pergelaran tari !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

4. Sebutkan ciri-ciri tari Papua !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

5. Bagaimanakah sikap penari pada tari berpasangan agar kelihatan dinamis!
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

6. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi ? jelaskan !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
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7. Berilah contoh tari kelompok yang berasal dari Yogyakarta !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

8. Sebutkan jenis tari untuk mengiringi pengantin !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

9. Sebutkan manfaat pergelaran tari !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________

10. Jelaskan pengertian tari berpasangan !
Jawab : __________________________________________________
__________________________________________________
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