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B. Jenis Musik Kreasi 

29. Jenis musik kreasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat 

terdiri dari musik tradisional, musik klasik, musik modern, dan musik 

kontemporer. 

30. Musik klasik adalah musik yang lahir sekitar abad ke-18, hidup dan berkembang di 

lingkungan kaum bangsawan, di lingkungan istana atau keraton. Karya musik 

klasik memiliki sifat yang mempertahankan nilai-nilai dan norma yang sangat 

kuat. 

31. Musik kontemporer adalah musik baru yang tidak ada kaitannya dengan 

tradisional sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau 

suatu bayangan “kebebasan sepenuhnya”. 

C. Fungsi Musik 

32. Fungsi Musik dapat sebagai sarana upacara, sarana pendidikan, sarana 

pertunjukan, media komunikasi, media ekspresi, komoditi, dan media hiburan. 

33. Masyarakat Jawa Barat menggunakan alat musik angklung pada saat upacara 

panen padi (Upacara Seren Taun). 

34. Fungsi alat musik melodi yaitu memainkan melodi sebagai susunan dari 

notasi/nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. 

Contohnya: alat musik recorder, pianika, dan gitar, serta saron dalam gamelan, 

bonang pada gamelan degung, angklung melodi, suling. 

35. Fungsi alat musik harmoni yaitu untuk menyelaraskan antara melodi dan ritme. 

Contohnya: alat musik keyboard, gitar, serta kecapi, saron, suling yang 

difungsikan selain sebagai melodi juga sebagai harmoni. 

36. Fungsi alat musik ritmis yaitu memberikan irama serta membarikan warna 

terhadap suasana pertunjukan. Contohnya: alat musik kendang, drum, tamburin, 

dog-dog, terbang, bongo, tifa, timpani, bedug, genjring, dan tam-tam. 

37. Lagu-lagu perjuangan, lagu upacara, lagu kependidikan, lagu keagamaan, 

merupakan bentuk musik fungsional. 
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38. Musik fungsional yaitu musik yang diciptakan berdasarkan konteks kebutuhannya 

memiliki tema-tema tertentu. 

39. Musik seni yaitu musik yang diciptakan tidak untuk memenuhui kebutuhan lain di 

luar kebutuhan pribadinya, melainkan musik seni ini diciptakan hanya untuk 

dinikmati dengan perasaanya sendiri atau hanya untuk menikmati musik belaka. 

40. Musik yang bersifat auditif merupakan seni pengungkapan gagasan melalui bunyi, 

yang unsur dasarnya berupa irama, melodi dan harmoni. Dengan unsur 

pendukung berupa bentuk ekspresi yang mengungkapkan gagasan, sifat, tempo,  

dinamik, timbre atau warna bunyi. 

IV. Analisis Seni Musik 

A. Makna Proses Kreasi Musik 

41. Disamping kemampuan kognitif produktivitas kreatif dipengaruhi oleh pengubah 

majemuk yang meliputi faktor sikap, motivasi dan tempramen. 

42. Produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas 

adalah sesuatu yang baru, orisinal, dan bermakna. 

43. Tanda kreativitas adalah sebagai kemampuan umum untuk mencipta sesuatu 

yang baru, sebagai kemampuan untul member gagasan-gagasan baru yang dapat 

diterapkan, dalam pemecahan masalah, sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

44. Kreativitas dalam pengembangannya sangat terkait dengan aspek “empat P”, 

yaitu pribadi, pendorong, proses dan produk. 

45. Analisis musik bukan berarti menjelaskan komposisi karya seseorang. Akan tetapi, 

analisis musik cenderung mempelajari rumusan-rumusan konsep yang 

menyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik 

serta menentukan nilai estetis musik. 

B. Simbol Musik 

46. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan 

substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. 
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47. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang 

berupa nada-nada. 

48. Simbol musik itu dinamakan not. 

49. Banyak istilah dan simbol musik yang digunakan untuk sebutan nada. 

Misalnya: 

a. Nada tonal yaitu nada-nada diatonis untuk musik barat 

b. Nada modal yaitu nada-nada pentatonis untuk musik daerah 

V. Ilmu-ilmu Seni 

50.  Sejarah seni, sosiologi seni, antropologi seni, psikologi seni, kritik seni, manajemen 

seni merupakan bagian daripada ilmu seni. 

51. Di Indonesia, sesorang dapat ahli dalam menikmati seni, dan mampu menunjukan 

karya seni yang baik, tetapi orang tersebut belum tentu dapat menjelaskan kenapa 

sebuah karya seni bagus dan yang lain kurang bagus. Hal ini disebabkan karena ilmu 

seni di Indonesia masih belum berkembang dan sebagian masyarakat masih kurang 

dalam memahami seni.  

52. Seni terdiri dari unsur-unsur dan kaidah yang membentuknya. Sebagai contoh dalam 

dunia seni rupa terdapat garis, bidang, warna, tekstur dan ruang. Dalam dunia seni 

musik terdapat melodi, irama dan harmoni. Yang mana semua bidang seni terdapat 

kaidah penyusunan dalam komposisi nya. Suatu karya seni baru akan memiliki nilai 

objektif jika karya seni tersebut telah memenuhi kriteria ini.   


