
Kegiatan Pembelajaran 5 dan 6 

Mengelobarasi Unsur-Unsur Musik dan Berbagai Teknik Bermusik 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengelaborasi dan mengeksplorasi teknik bermusik beragam jenis alat musik 

(sumber bunyi dan cara membunyikan) dengan cara mendengarkan sumber bunyi musik yang bersumber 

dari alam, lingkungan sekitar (natural bunyi dan elektronik). 

2. Peserta didik dapat menghasilkan karya musik dengan tingkat musikalitas yang baik dan sesuai dengan 

kaidah-kaidah budaya. 

3. Peserta didik dapat menerapkan konsep berpikir dalam kegiatan bermusik. 

 

Materi Pokok 

Setelah para peserta didik mampu memainkan teknik bermusik secara umum pada alat-alat musik yang 

dipelajari, mereka dapat mengeksplorasi teknik bermusik dengan lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggabungkan/ mengkolaborasikan beberapa teknik bermusik dalam memainkan beragam jenis alat musik.  

Pada tahapan pembelajaran ini, para peserta didik dapat mengeksplorasi cara-cara bermain musik secara 

kreatif dan inovatif, dengan tetap bertanggung jawab. Para peserta didik dapat bereksperimen dan 

mengeksplor kemungkinan-kemungkinan teknik bermusik yang dapat diterapkan dalam memainkan alat-alat 

musik yang dipilih. Untuk mempermudah para peserta didik mempelajari teknik bermain musik, guru akan 

membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan mendengar musik dan memahami partitur musik. 

Mereka akan mempelajari unsur-unsur musik dengan lebih terperinci, seperti irama (ritme, tempo, ketukan), 

melodi, harmoni, dinamika, ekspresi musik, dan lain-lain. 

Plato mengatakan bahwa “pendidikan dalam bidang musik memiliki hal yang terpenting dibanding hal-

hal yang lain, di mana unsur ritme dan harmoni dapat mencapai tempat-tempat yang tersembunyi di dalam 

jiwa” (Winslow, Robert W., Leon Dallin, 2001). Dengan demikian, permainan musik tanpa penguasaan dan 

pemahaman yang benar tentang ritme akan menghasilkan karya musik yang tidak baik. 

 

Unsur Ritme  

1. Tempo, ketukan secara teratur  (kuat-lemah)  

a. Jenis – jenis tempo lambat 

No  Jenis 

Tempo 

Pengertian Ketukan dalam satuan BPM 

1 Largissimo Tempo yang sangat lambat ketukan di bawah 20 BPM 

2 Lento Temponya lambat dan perlahan  berkisar antara 40 - 60 BPM 

3 Largo Temponya lambat sekitar 40 sampai 60 BPM 

4 Larghetto Memiliki tempo yang lambat, tetapi 

lebih cepat dari largo 

60 hingga 66 BPM. 

5 Adagio Temponya lambat dan perlahan-lahan 

tapi cenderung santai 

ketukan 66 sampai 76 BPM 

 

b. Jenis – jenis tempo sedang 

No Jenis 

Tempo 

Pengertian Ketukan dalam satuan 

BPM 

1 Andante  Lambat, seperti orang berjalan kaki 76 sampai 108 BPM 

2 Andantino  Memiliki tempo yang sedikit lebih cepat 

dari pada andante 

 

3 Moderato Tempo sedang  108-120 BPM. 

 

c. Jenis – jenis tempo cepat 

No Jenis 

Tempo 

Pengertian Ketukan dalam satuan 

BPM 

1 Allegreto  Tempo agak cepat 12 – 120 BPM 

2 Allegro  Tempo cepat 120 – 156 BPM 

3 Vivace Cepat dan bersemangat 156 – 176 BPM 

4 Presto Sangat cepat 168 – 200 BPM 

2.  

3. Notasi,  sistem penulisan musik 

Terdapat 2 notasi dalam musik 

a. Notasi angka 

Notasi angka merupakan notasi musik yang menggunakan simbol angka yang terdiri atas angka 1 

hingga 7. dengan bunyi : 

do (1), re (2), mi (3), fa (4), sol (5), la (6) si (7) do (i). 

b. Notasi balok 

Notasi balok ditulis menggunakan gambar atau simbol yang memiliki makna nilai tertentu. 

bentuk notasi balok dan tanda diam (dalam lagu perempatan) 



No Nama notasi Bentuk notasi Diam Nilai ketukan 

1 Not penuh 

 

  4 ketukaan 

2  

Not ½  

  2 ketukan 

 

 

3 Not ¼ 

 

 

  1  ketukan 

4 Not 1/8  

 

 

  ½ ketukan 

5 Not 1/16  

 

 

  ¼ ketukan 

6 Not 1/32 

 

 

  1/8  ketukan 

 

4. Birama, birama adalah kelompok ketukan yang bersifat tetap, dimulai dengan ketukan kuat hingga 

ketukan kuat berikutnya. 

Pada sebuah lagu, ketukan (aksen) paling kuat atau berat terdapat pada ketukan PERTAMA 

Contoh  pada birama 4/4  

 /   1 2 3 4 / 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tanda birama,   
Tanda Birama merupakan suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu baris birama. 

 

No  Tanda birama Pengertian  

1 2/4  1 birama ada 2 ketuk, notasi nilainya 1/4 

2 3/4 1 birama ada 3 ketuk, notasi nilainya 1/4 

3 4/4 1 birama ada 4 ketuk, notasi nilainya 1 /4 

4 6/8 1 birama ada 6 ketuk, notasi nilainya 1 /8 

5 7/8 1 birama ada 7 ketuk, notasi nilainya 1 /8 

Ket.  

- Bagian atas menandakan jumlah ketukan 

- Bagian bawah menandakan nilai notasi 

Misal 3/4 : bahwa dalam satu birama terdapat 3 ketukan, dengan masing-masing notasi mendapat nilai ¼  

6. hitungan dalam birama lagu, sinkopasi, dan poliritmik. 

Penerapan sinkopasi  pada lagu 

1.  

= 
 1   2   1 2 

 

2.   = 

 

 1   2 3   1 2   3 

 

3. = 

 

1 2   3  4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan : 

1 = mendapat ketukan paling kuat 

2 = mendapat ketukan lemah 

3 = ketukan agak kuat 

4 = lemah 

 



Melodi dan Harmoni  

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami melodi dan harmoni 

a. Interval nada 

 

 

 

 

 

 

No Interval Jarak nada Ket 

 

Jarak 

1 Prime C – C 1st 0 

2 Second C – D 2nd 1 

3 Tert C – E 3rd 2 

4 Kwart C – F 4th 2 ½ 

5 Kwint C – G 5th 3 ½ 

6 Sekt C – A 6th 4 ½ 

7 Septim C – B 7th 5 ½ 

8 Oktaf C - c 8th/ octave 6 

 

b. Jarak diatonik nada (diatonic scale) 

 
 

C D E F   G A  B C 

 

1 1 ½ 1 1  1  ½  

 

c. Nama interval nada berdasarkan jarak antar nada (scale degree) 

 
 

d. Progresi Chord 

 

Tingka

t Akor 
Nama Trinada 

Tingkat 

Akor 
Nama Trinada 

I Tonika C-E-G ( C mayor) V Dominan G-B-D (G mayor) 

ii Supertonika D-F-A (D minor) vi Submedian A-C-E (A minor) 

iii Median E-G-B (E minor) vii Leading not B-D-F (B diminished) 

IV Subdominan F-A-C (F mayor) 



Kegiatan Pembelajaran 7 dan 8 

Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan bunyi yang didengar dan mengeksplorasi teknik permainan 

beragam jenis alat musik (sumber bunyi dan cara membunyikan) menggunakan media dengar seperti 

suara-suara yang bersumber dari alam, lingkungan sekitar (natural bunyi dan elektronik) secara seksama. 

2. Peserta didik dapat menghasilkan karya musik dengan tingkat musikalitas yang baik dan sesuai dengan 

kaidah-kaidah budaya. 

3. Peserta didik dapat menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan bermusik dalam kolaborasinya 

dengan unsur gerak dan tari. 

4. Peserta didik dapat bekerja sama dengan sesama dan mengelaborasi kreasi musik dengan gerak dan tari. 

5. Peserta didik dapat menghasilkan karya bunyi-musik yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak 

pada diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


