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Teori Seni 2 – Teori Seni Musik & Rampak Bedug 

Kelas XI MIPA-IPS 

 

1. Seni Musik adalah : Ekpresi jiwa, ide, emosi dan perasaan manusia yang terwujud 

melalui ketrampilan atau daya kreatifitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat 

Indah ( Estetis ) dan simbolis. 

2. Teori Seni oleh Matius Ali dalam bukunya :  “Estetika, sebuah Pengantar Filsafat 

Keindahan” dibagi dalam 3 kategori : 

a. Teori Mimesis yang disampaikan  oleh para filsafat Yunani kuno antara lain : Pluto, 

Aristotelles, dan Plotinos  Teorinya : seni adalah tiruan atau menirukan alam. 

b. Teori Ekspresi  Seni Modern...dengan tokohnya yaitu : Susanne K Langer , 

menurutnya ( Teorinya )...-->..Seni adalah Ungkapan / ekspresi atau Perasaan sang 

seniman. 

c. Teori Cita Rasa dari aliran Emperisme Inggris dengan tokoh antara lain : David 

Hume, Berkeley, dan Shaftesbury. Menurut teory ini : Seni bukanlah keindahan di 

dalam objek-objek, melainkan merupakan pengalaman seorang subyek. 

3. Cabang Seni adalah : Seni Musik; Seni Tari; Seni Rupa dan Seni Teater. 

4. Definisi seni Musik ialah : ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna 

yang diwujudkan melalui media “ Nada” ( suara manusia / vocal ataupun alat-alat musik) 

yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. 

5. Definisi Seni Tari ialah : ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna 

yang diwujudkan melalui media “ gerak” yakni tubuh manusia  yang ditata dengan 

prinsip-prinsip tertentu. 

6. Definis Seni Rupa ialah : ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna 

yang diwujudkan melalui media “Rupa” yakni titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur 

dan gelap terang ( Kiaroskuro ) yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. 

7. Definisi Seni Teater ialah : ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna 

yang diwujudkan melalui media gerak, suara dan rupa yang ditata dengan prinsip-prinsip 

tertentu. 

8. Musik ada : Musik Tradisi dan Musik Non Tradisional 

9. Musik Tradisional ialah : musik yang lahir dan berkembang disuatu daerah dan 

diwariskan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

10. Ciri Umum musik tradisi ialah :  
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a. Disampaikan secara lisan. 

b. Diwariskan turun temurun. 

c. Syair lagu berbahasa daerah. 

d. Mengunakan iringan / alat-alat musik daerah.  

e. Bersifat Informal.  

f. Pemain tidak terspecialisasi. 

g. Tidak memiliki Notasi. 

h. Bagian budaya masyarakat setempat. 

11. Fungsi dan Peranan Musik Tradisi ialah: - Sarana Upacara Budaya ( Ritual )., Sarana 

Hiburan, Sarana Ekspresi diri, Sarana Ekonomi, Sarana Komunikasi dan sarana pengiring 

tarian. 

12. Contoh Sarana Upacara budaya ( Ritual ) :  Musik Angklung dalam masyarakan  Jawa 

Barat yang biasa dipakai Upacara Seren Taun atau upacara panen padi; musik gong 

didaerah Manggarai ( Flores ) yang biasa dipakai untuk mengusir setan yang 

menyembunyikan salah satu warganya. 

13. Beberapa Jenis Musik tradisi di Indonesia ialah : Musik Gong Luang dari Bali; Musik 

Cilokaq dari Nusa Tenggara Barat; Musik Sasando Gong dari Nusa Tenggara Tinur; 

Musik Painting dari Kalimantan  ariT imur; Musik Karang Dodou Kalimantan Tengah; 

musikTingkilan dari Kalimantan Timur; musik Syair Telimaa dari Kalimantan Barat; 

Musik Ganghahanggase berasal dari Sulawesi Utara ; Musik Gambang Kromong dari 

DKI Jakarta; musik Krumpyung dari Yogyakarta; Musik Goong Renteng dari Jawa Barat; 

musik Melayu Asli dan Joget dari Riau. 

14. Rampak bedug berasal dari daerah Tangerang. Rampak Bedug pada awal nya adalah seni 

musik ( seni menabuh bedug “ Ngadulag”) kemudian tahun 1960 – 1970 Haji Iien 

menciptakan suatu tarian kreatif  dalam seni rampak bedug. Kemudian dikembangkan 

oleh berempat yaitu : Haji Iien, Burhata, Juju dan Rahmat. Dengan demikian Haji Iien 

beserta ketiga sahabatnya itulah yang dapat dikatakan sebagai tokoh seni Rampak Bedug. 

Oleh karena itulah seni rampak sekarang menjadi Seni Tari. 

15. Waditra adalah seni atau kesenian dari budaya jawa. Waditra rampak Bedug terdiri dari : 

a. Bedug Besar berfungsi sebagai Bass yang memberikan ras puas ketika mengakhiri 

sauatu bait sya’ir dari lagu. 

b. Ting tir terbuat dari pohon kelapa berfungsi sebagai penyelaras irama lagu bernuansa 

spiritual ( Takbiran, shalawatan, marhabaan dan lain-lain.) 
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c. Anting Caram dan Anting Karam terbuat dari pohon jambu dan dililit kulit kendang 

berfungsi sebagai pengiring lagu dan tari. 


