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MENGIDENTIFIKASI FUNGSI DAN LATAR BELAKANG MUSIK 

 
 
Tujuan Pembelajaran : 
 
Setelah pembelajaran mengenai mengidentifikasi fungsi dan latar belakang 
musik maka : 

1. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi musik dijelaskan berdasarkan latar 
belakang sejarah perkembangannya 

2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi musik dibedakan berdasarkan 
pada tujuan pementasannya 

3. Peserta didik dapat menjelaskan  manfaatnya dan diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
Petunjuk Pembelajaran : 
1. Baca terlebih dahulu dengan seksama modul ini  
2. Kerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam modul ini 
3. Dengarkan penjelasan dari tutor anda untuk membuat lebih paham 
4. Berikan  tugas anda kepada teman disampingmu untuk dikoreksi dan 

dibahas bersama 
5. Beri penilaian hasil koreksi oleh teman, dengan batas minimal nilai 100 

maka Anda dapat mengikuti Formatif Test  

 
Ikutilah Paparan Berikut Ini : 
 
Pendidikan seni musik merupakan pendidikan yang memberikan kemampuan 
mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk 
pengembangan kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau 
emosional yang seimbang. Seni musik membentuk disiplin, toleran, sosialisasi,  
sikap demokrasi yang meliputi kepekaan terhadap lingkungan. Dengan kata 
lain pendidikan seni musik merupakan mata pelajaran yang memegang 
peranan penting untuk membantu pengembangan individu siswa yang 
nantinya akan berdampak pada pertumbuhan akal, fikiran, sosialisasi, dan 
emosional. 
 
A. Pengertian Seni Musik 
 
Musik berasal dari kata Mousai dari bahasa Yunani, yaitu sembilan dewi yang 
menguasai seni, seni murni dan seni pengetahuan. Muse dalam bahasa Latin 
artinya seni, indah cantik.  
Dalam mitologi Yunani, Mousai adalah para dewi yang melambangkan seni. 
Mereka dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan dan inspirasi seni.. 
Mousai merupakan anak dari Zeus dan Mnemosyne. Mousai lahir setelah Zeus 
tidur dengan Mnemosyne selama sembilan malam berturut-turut. Mereka 
adalah dewi musik, lagu, dan tarian. Musik mereka mampu memberi 
kebahagiaan bagi yang mendengarnya. Tiap Mousai memiliki spesialisasi 
masing-masing. Sembilan Dewi Mousai adalah : 
 Kalliope ( Mousai ahli syair kepahlawanan) 
 Kleio (Mousai ahli sejarah) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://id.wikipedia.org/wiki/Mnemosyne
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalliope
http://id.wikipedia.org/wiki/Kleio
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 Erato (Mousai ahli syair dendam 
rindu/cinta) 

 Euterpe (Mousai ahli puisi/sajak) 
 Melpomene (Mousai ahli sandiwara 

sedih/tragedi) 
 Polihimnia (Mousai ahli musik) 
 Terpsikhore (Mousai ahli paduan suara 

dan tarian) 
 Thalia (Mousai ahli sandiwara humor 

/komedi) 
 Urania (Mousai ahli astronomi/bintang ). 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1990: 602), Musik merupakan ilmu atau seni 
menyusun nada atau suara diutarakan, 
kombinasi dan hubungan temporal untuk 
menghasilkan komposisi (suara) yang 
mempunyai keseimbangan dan kesatuan, 
nada atau suara yang disusun sedemikian 
rupa sehingga mengandung irama, lagu dan 
keharmonisan (terutama yang dapat 

menghasilkan bunyi-bunyi itu). 
 
Rien (1999:1) Suatu hasil karya dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, 
yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu, dan ekspresi. 
 

Tugas : 
1.  Kata Musik berasal dari bahasa Yunani yaitu … 
2.  9 Dewi Mousai antara lain 1. … 2. … 3. … 4. …. 5. … 6. … 7. …. 8. … 9. … 
3.  Seni menata bunyi menjadi suatu harmoni yang indah di dengar, adalah 

pengertian dari …. 
 
B. Fungsi Musik Berdasarkan Sejarah Perkembangan     

 
Musik sudah ada sejak Zaman purbakala dan 
dipergunakan sebagai alat untuk mengiringi 
upacara-upacara kepercayaan. Perubahan 
sejarah musik terbesar terjadi pada abad 
pertengahan,disebabkan terjadinya 
perubahan keadaan dunia yang makin 
meningkat. Musik tidak hanya dipergunakan 
untuk keperluan keagamaan, tetapi 
dipergunakan juga untuk urusan duniawi 
 
1. Zaman Abad Pertengahan 
 
Zaman Abad Pertengahan sejarah 
kebudayaan adalah Zaman antara 
berakhirnya kerajaan Romawi (476 M) sampai 

Gambar 1 : Lukisan vas mengenai 
Mousai sedang membaca segulung 

kertas 

 
Gambar 2 : 

Allegory of Music karya 
Lorenzo Lippi 

 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Erato
http://id.wikipedia.org/wiki/Euterpe
http://id.wikipedia.org/wiki/Melpomene
http://id.wikipedia.org/wiki/Polihimnia
http://id.wikipedia.org/wiki/Terpsikhore
http://id.wikipedia.org/wiki/Thalia_%28mousai%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Urania
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lorenzo_Lippi_001.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lippi
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dengan Zaman Reformasi agama Kristen oleh Marthen Luther (1572M). 
Perkembangan Musik pada Zaman ini disebabkan oleh terjadinya perubahan 
keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-
penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. 
Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi dititik beratkan 
pada kepentingan keagamaan tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi, 
sebagai sarana hiburan. 
 
Perkembangan selanjutnya adalah adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-
dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido d’ Arezzo (1050 M) 
 
Musik dengan menggunakan beberapa suara berkembang di Eropa Barat. 
Musik Greogrian disempurnakan oleh Paus Gregorius. 
 
Pelopor Musik pada Zaman Pertengahan adalah : 
a. Gullanme Dufay dari Prancis. 
b. Adam de la halle dari Jerman. 

Tugas : 
4.  Pelopor Musik pada zaman pertengahan adalah: a. ….    b. …. 
5. Zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi (476 M) sampai dengan 

Zaman Reformasi agama Kristen oleh Marthen Luther (1572M) dalam 
sejarah musik disebut zaman ….. 

 
2. Zaman Renaisance (1500 – 1600) 
Zaman Renaisance adalah zaman setelah abad Pertengahan, Renaisance 
artinya Kelahiran Kembali tingkat Kebudayaan tinggi yang telah hilang pada 
Zaman Romawi. Musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contoh nyanyian 
percintaan, nyanyian keperwiraan. Sebaliknya musik Gereja mengalami 
kemunduran. Pada zaman ini alat musik Piano dan Organ sudah dikenal, 
sehingga munculah musik Instrumental. Di kota Florence berkembang seni 
Opera. Opera adalah sandiwara dengan iringan musik disertai oleh para 
penyanyinya. 
 
Komponis-komponis pada Zaman Renaisance diantaranya : 
a. Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) dari Italia. 
b. Galilei (1533 – 1591) dari Italia. 
c. Claudio Monteverdi (1567 – 1643) dari Venesia. 
d. Jean Baptiste Lully (1632 – 1687) dari Prancis. 
 

Tugas : 
6. Pelopor Musik pada zaman Renaisance adalah: a. …. b. …. c. … d. … 
7. Sandiwara dengan iringan musik disertai oleh para penyanyinya, disebut ... 
8. Pelopor Musik pada zaman Renaisance adalah: a. …. b. …. c. … d. … 
 
3. Zaman Barok dan Rokoko 
Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran-
aliran musik baru, diantaranya adalah aliran Barok dan Rokoko. Kedua aliran 
ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian Ornamentik (Hiasan Musik). 
Perbedaannya adalah bahwa musik Barok memakai Ornamentik yang 
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diserahkan pada Improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan pada musik 
Rokoko semua hiasan Ornamentik dicatat. 
 
Komponis-komponis pada Zaman Barok dan Rokoko : 
 
a. Johan Sebastian Bach 

Lahir tanggal 21 Maret 1685 di Eisenach 
Jerman, meninggal tanggal 28 Juli 1750 di 
Lipzig Jerman. Hasil karyanya yang amat indah 
dan terkenal: 

  St. Mathew Passion. 

  Misa dalam b minor. 

 13 buah konser piano dengan orkes 

 6 buah Konserto Brandenburg 
 
Gubahan-gubahannya mendasari musik 
modern. Sebastian Bach menciptakan musik 
Koral (musik untuk Khotbah Gereja) dan 
menciptakan lagu-lagu instrumental. 

 
 
Pada akhir hidupnya Sebastian Bach menjadi buta dan meninggal di Leipzig 

 
b. George Fredrick Haendel 
Lahir di Halle Saxony 23 Februari 1685 di London, meninggal di London 
tanggal 14 April 1759. Semasa kecilnya dia sudah memperlihatkan bekat 
keahlian dalam bermain musik. Pada tahun 1703,ia pindah ke Hamburg untuk 
menjadi anggaota Orkes Opera. Tahun 1712 ia kembali mengunjungi Inggris. 
Hasil ciptaannya yang terkenal adalah ; 

 Messiah, yang merupakan Oratorio (nama sejenis musik) yang terkenal. 

 Water Musik (Musik Air). 

 Fire Work Music (Musik Petasan). 
 
Water Musik dan Fire Work Music merupakan Orkestranya yang paling 
terkenal. Dia meninggal di London dan dimakamkan di Westminster Abbey. 
 

Tugas : 
9.  Johan Sebastian Bach dan George Fredrick Haendel  adalah komponis 

pada zaman …. 
10. St. Mathew Passion.  Misa dalam b minor. 13 buah konser piano dengan 

orkes, 6 buah Konserto Brandenburg adalah music karya …. 
 
4. Zaman Klasik 91750 – 1820) 
 
Sejarah musik klasik dimukai pada tahun 1750, setelah berakhirnya musik 
Barok dan Rokoko. 
 
Ciri-ciri Zaman musik Klasik: 
a. Penggunaan dinamika dari Keras menjadi Lembut, Crassendo dan  

Gambar 3 : Johan Sebastian 
Bach 
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     Decrasscendo. 
b. Perubahan tempo dengan accelerando (semakin Cepat) dan Ritarteando  
    (semakin lembut). 
c. Pemakaian Ornamentik dibatasi 
d. Penggunaan Accodr 3 nada. 
 
Komponis-komponis pada Zaman Klasik antara lain : 
 
a. Frans Joseph Haydn (1732 – 1809), 
Lahir di Rohrau Austria, ia meninggal tanggal 31 Mei 1809 di Wina Austria. 
Karya ciptaannya yaitu : Sonata Piano, 87 buah kuartet, 24 buah opera, 100 
buah simfoni, yang paling terkenal adalah The Surprisse Sympony. Dalam 
sejarah musik, Joseph Haydn termashur sebagai Bapak Simfony yang 
mewujudkan bentuk orkes dan kuartet seperti yang kita kenal sekarang. Di 
Wina ia diakui sebagai Komponis Austria yang handal. 
 
b. Wolfgang Amandeus Mozart (1756 – 1791) 
Lahir pada tanggal 27 januari 1756 di Salzburg Austria, meninggal tanggal 5 
Desember 1791 di Wina Austria. Hasil karyanya adalah : Requiem Mars, 40 
buah Simfony, Opera Don Geovani, Kuintet Biola Alto, Konserto Piano. Pada 
usia 3 tahun ia telah dapat menghasilkan melodi dan menerapkan accor pada 
hrpsikord. Pada usia 5 tahun ia telah mulai menciptakan lagu dan muncul 
didepan umum pada usia 6 tahun, kemudian bersama saudara perempuannya 
mengadakan Tour keliling Eropa. Pada tahun 1781 ia pindah ke kota Wina dan 
mengarang ciptaan-ciptaannya yang termashur. Permainannya sangat 
menakjubkan, sehingga dijiluki Anak Ajaib. Biarpun memperoleh banyak 
sukses, tapi ia sangat miskin dan dalam keadaan yang sengsara, ia meninggal 
di Wina dalam usia 35 tahun dan dikuburkan di pekuburan fakir miskin. Ia 
menulis banyak komposisi dalam bentuk yang berbeda-beda tetapi berpegang 
kuat pada gaya klasik murni. 
 

Tugas : 
11. Frans Joseph Haydn (1732 – 1809) dan Wolfgang Amandeus Mozart 

(1756 – 1791) adalah komponis pada zaman …. 
10. Requiem Mars, 40 buah Simfony, Opera Don Geovani, Kuintet Biola Alto 

adalah musik karya …. 
 
5. Zaman Romantik (1820 – 1900) 
 
Musik romantik sangat mementingkan perasaan yang subyaktif. Musik bukan 
saja dipergunakan untuk mencapai keindahan nada-nada, akan tetapi 
digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Oleh karena itu, dinamika dan 
tempo banyak dipakai. Komponis-komponis pada Zaman romantik adalah : 
 
a. Ludwig Von Beethoven dari Jerman. 
b. Franz Peter Schubert dari Wina. 
c. Francois Fredrick Chopin dari Polandia 
d. Robert Alexander Schumann dari jerman. 
e. Johanes Brahms dari Hamburg Jerman. 
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Riwayat Hidup Komponis Zaman Romantik : 
 
a. Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) 
Lahir Desember 1770 di Bonn Jerman, ia meninggal tanggal 26 Maret 1827 di 
Wina Austria. Ia menamakan dirinya sebagai Pujangga Nada. Sejak usia 4 
tahun dia belajar musik dibawah asuhan ayanhnya. Pada usia 17 tahun ia 

pergi ke Wina menemui komponis 
Mozart, kemudian Mozart memberi 
bimbingan musik kepadanya, 
sehingga ia dapat menjadi pemain 
musik yang baik danm komonis 
yang berbakat. Pada usia 30 tahun 
pendengarannya mulai berkurang, 
dan usia 50 tahun pendengarannya 
tuli sama sekali. Pada waktu 
ciptaannya Ninth Symphonies lahir, 
ia tidak mampu lagi mendengarkan 
hasil karyanya itu. Pada tanggal 26 
Maret 1827, dia meninggal di Wina. 
Ia hidup dengan sangat menderita, 
tetapi mampu menciptakan Sonata 
dunia yang paling indah. Hasil 
ciptaannya antara lain : 

 5 buah sonata cello dan 
piano. 

 9 buah symfoni 

 32 sonata piano. 
 

 
 
b. Franz Peter Scubert (1797 – 1828) 
Lahir di Wina 31 Januari 1797, dia meninggal tanggal 19 Desember 1828, 
ciptaannya antara lain : Ave Maria, The Erl King, Antinghed Symphony, 
Gretchen At The Spining Sheel, The Wild Rose. Schubert mempunyai suara 
yang merdu dan menjadi penyayi paduan suara Imperial Choir. Kemudian ia 
memperdalam pengetahuan musiknya dibidang komposisi. Pada waktu 
meninggal, Ia tidak dikenal orang banyak dan berpasan agar dikuburkan dekat 
makan Beethoven. Dia meninggalkan 100 buah hasil karyanya, kebanyakan 
lagu-lagu solo. 
 
c. Wilhelm Richard Wagner (1813 – 1883) 
Lahir tanggal 22 Mei 1813 di Leipzig Jerman, meninggal 13 Februari 1883 di 
Venesia. Hasil ciptaannya antaralain : Tannhauser, Die Maistersinger Von 
Hurberg, Lohengrin, Der Fliegende Holander. 
 
d. Johannes Brahms (1883 – 1897) 
Lahir 7 Mei 1883 di Hamburg Jerman, ia meninggal 3 April 1897 di Wina 
Austria. Hasil ciptaannya : Hungarian Dance, Muskoor Ein Deusches Requiem, 

Gambar 3 : Ludwig Van Beethoven 
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Kuartet gesek.. paa usia 14 tahun ia telah menjadi pianis yang baik. Dia adalah 
seorang komponis terakhir dari aliran Romantik, karyanya sangat indah. 

 

Tugas : 
12. Ludwig Van Beethoven dari Jerman, Franz Peter Schubert dari Wina, c. 

Francois Fredrick Chopin dari Polandia, Robert Alexander Schumann dari 
jerman, Johanes Brahms dari Hamburg Jerman adalah komponis pada 
zaman …. 

13. ‘Moonlight’ sonata dan ‘Pastorale’ sonata adalah hasil karya …. 
 
6. Zaman Modern (1900 – sekarang) 
Musik pada Zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-
peraturan, karena kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, misalnya 
penemuan dibidang teknik seperti Film, Radio, Televisi, dan komputer. Pada 
masa ini orang ingin mengungkapkan sesuatu dengan bebas. 
 

 
  
 
 
C. Peranan Seni Musik Terhadap Siswa 
 
Rien (1999:1) mengemukakan tentang pendapat para pakar pendidikan yang 
menyatakan bahwa seni musik mempunyai peranan yang penting dalam 
kehidupan seorang siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seni 
musik, selain dapat mengembangkan kreativitas, musik juga dapat membantu 
perkembangan individu, mengembangkan sensitivitas, membangun rasa 
keindahan, mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan, melatih disiplin 
dan mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa mereka. Pendidikan 
seni musik juga berperanan untuk meningkatkan konsentrasi, keseriusan, 
kepekaan terhadap lingkungan. Untuk menyanyikan atau memainkan musik 
yang indah, diperlukan konsentrasi penuh, keseriusan, dan kepekaan rasa 
mereka terhadap tema lagu atau musik yang dimainkan. Sehingga pesan yang 
terdapat pada lagu atau musik bisa tersampaikan dan diterima oleh 
pendengar. 
 
Berdasarkan beberapa pandangan tentang peranan pendidikan seni musik 
bagi siswa yang sejalan dengan pendekatan “Belajar dengan Seni, Belajar 

Gambar 4 : Konser Musik Klasik 
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Melalui Seni, dan Belajar tentang Seni”, berikut ini dikemukakan peranan 
pendidikan seni musik sebagai : 
 
1. Pendidikan seni musik sebagai sarana/media ekspresi 

Ekspresi merupakan ungkapan atau pernyataan seseorang. Perasaan 
dapat berupa sedih, gembira, risau, marah, menyeramkan atau sesuai 
dengan masalah yang dihadapi. Fungsi ini memungkinkan untuk 
mengeksplorasi ekpresi siswa dalam memunculkan karya-karya baru. 

 
2. Pendidikan seni musik sebagai media komunikasi 

Ekspresi yang dieksplorasikan akan dikomunikasikan kepada orang lain. 
Artinya karya-karya seni musik yang dialami siswa dikomunikasikan 
sehingga pesan yang terdapat dalam karya tersebut bisa tersampaikan 
pada orang lain. 

 
3. Pendidikan seni musik sebagai sarana bermain 

Bermain merupakan dunia anak-anak. Anak-anak memerlukan kegiatan 
yang bersifat rekreatif yang menyenangkan bagi pertumbuhan jiwanya. 
Bermain sekaligus memberikan kegiatan penyeimbang dan penyelaras 
atas perkembangan individu anak secara pisik dan psikis. 

 
4. Pendidikan seni sebagai media pengembangan bakat. 

Setiap siswa memiliki potensi di bidang seni musik yang luar biasa. 
Pendidikan seni musik di tekankan untuk memberikan pemupukan yang 
terus menerus sehingga diperlukan upaya efektif untuk menumbuhkan 
bakat siswa. 

 
5. Pendidikan seni sebagai media kreativitas 

Kreatif merupakan sifat yang dilekatkan pada diri manusia yang dikaitkan  
dengan kemampuan atau daya untuk menciptakan. Sifat kreatifitas ini 
senantiasa diperlukan untuk mengiringi tingkah laku manusia dalam rangka 
memenuhi kebutuhannya.  

 

Tugas : 
14. 5 (lima) peranan pendidikan seni musik sebagai : a. …. b. …. c. …. d. …. 
      e…. 
 
D. Fungsi Musik Berdasarkan Pementasan 

 

1. Fungsi Religius 
Musik digunakan untuk pemujaan kepada sang pencipta atau untuk 
upacara keagamaan 

2. Fungsi Ekspresi Emosional  
Pada berbagai kebudayaan, musik memiliki fungsi sebagai kendaraan 
dalam mengekspresikan ide-ide dan emosi. Di Barat musik digunakan 
untuk menstimulasi perilaku sehingga dalam masyarakat mereka ada lagu-
lagu untuk menghadirkan ketenangan. Para pencipta musik dari waktu ke 
waktu telah menunjukkan kebebasannya mengungkapkan ekspresi 
emosinya yang dikaitkan dengan berbagai objek cerapan seperti alam, 
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cinta, suka-duka, amarah, pikiran, dan bahkan mereka telah mulai dengan 
cara-cara mengotak-atik nada-nada sesuai dengan suasana hatinya. 

3. Fungsi Penikmatan Estetis  
Pada dasarnya setiap orang telah dikaruniai oleh Tuhan Allah dengan 
berbagai kemampuan belajar (ability to learn) dan bakat (talent) tentang 
apa saja. Selain bisa belajar dari lingkungan alam dan sosialnya, orang 
juga bisa belajar dari pengalamannya sendiri. Setiap orang memiliki 
kemampuan dan kecepatan berbeda-beda dalam hal mencerap atau 
memahami keindahan tentang apa saja termasuk pula keindahan musik. 
Untuk menikmati rasa indah (estetis), maka orang perlu belajar dengan 
cara membiasakan diri mendengarkan musik-musik kesukaannya sendiri. 
Kemudian ia bisa mulai mencoba endengarkan musik-musik jenis lain 
yang baru didengarnya dan kemudian akan menyukainya. Setiap jenis 
musik memiliki keunikan melodis, ritmis, dan harmonis; maupun terkait 
dengan komposisi dan instrumentasinya. 

4. Fungsi Hiburan  
Hiburan (entertainment) adalah suatu kegiatan yang menyenangkan hati 
bagi seseorang atau publik. Musik sebagai salahsatu cabang seni juga 
memiliki fungsi menyenangkan hati, membuat rasa puas akan irama, 
bahasa melodi, atau keteraturan dari harmoninya. Seseorang bisa saja 
tidak memahami teks musik, tetapi ia cukup terpuaskan atau terhibur 
hatinya dengan pola-pola melodi, atau pola-pola ritme dalam irama musik 
tertentu. 
Jika para penikmat musik klasik sangat senang dengan kompleksitas 
bangun musik dan orkestrasinya, maka pencinta musik pop lebih terhibur 
dengan teks syair, melodi yang menyentuh kalbu, atraksi panggung, atau 
bahkan hanya popularitas penyanyinya saja. Kini musik bahkan ditengarai 
lebih berfungsi hiburan karena industri musik berkembang dengan sangat 
cepat. 

5. Fungsi Komunikasi  
Musik sudah sejak dahulu digunakan untuk alat komunikasi baik dalam 
keadaan damai maupun perang. Komunikasi bunyi yang menggunakan 
sangkakala (sejenis trumpet), trumpet kerang juga digunakan dalam suku-
suku bangsa pesisir pantai, kentongan juga digunakan sebagai alat 
komunikasi keamanan di Jawa, dan teriakanteriakan pun dikenal dalam 
suku-suku asli yang hidup baik di pegunungan maupun di hutan-hutan. 
Bunyi-bunyi teratur, berpola-pola ritmik, dan menggunakan aluralur melodi 
itu menandakan adanya fungsi komunikasi dalam musik. Komunikasi 
elektronik yang menggunakan telepon semakin hari semakin banyak 
menggunakan bunyi-bunyi musikal. 

6. Fungsi Representasi Simbolik  
Dalam berbagai budaya bangsa, suku-suku, atau daerah-daerah yang 
masih mempertahankan tradisi nenek-moyang mereka; musik digunakan 
sebagai sarana mewujudkan simbol-simbol dari nilai-nilai tradisi dan 
budaya setempat. Kesenangan, kesedihan, kesetiaan, kepatuhan, 
penghormatan, rasa bangga, dan rasa memiliki, atau perasaan-perasaan 
khas mereka disimbolkan melalui musik baik secara sendiri maupun 
menjadi bagian dari tarian, syair-syair, dan upacaraupacara. 

7. Fungsi Respon Sosial  
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Para pencipta lagu nasional Indonesia sangat peka terhadap adanya 
kondisi sosial, tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat. 
Mereka menciptakan lagu-lagu populer yang menggunakan syair-syair 
menyentuh perhatian publik seperti yang dilakukan oleh Bimbo, Ebiet G. 
Ade, Iwan Fals, Harry Roesli, Gombloh dan masih banyak lagi. Pada 
umumnya para pencipta lagu itu melakukan kritik sosial dan bahkan protes 
keras terutama ditujukan kepada pemerintah. Para pengamen jalanan juga 
tak kalah seru mengumandangkan lagu-lagu protes sosialnya, misalnya 
lagu yang bertema PNS, penderitaan anak jalanan, generasi muda yang 
tanpa arah, dan lain sebagainya. 

8. Fungsi Pendidikan Norma Sosial  
Musik banyak pula digunakan sebagai media untuk mengajarkan norma-
norma, aturan-aturan yang sekalipun tidak tertulis namun berlaku di tengah 
masyarakat. Para pencipta lagu anak seperti Bu Kasur, Pak Kasur, Pak 
Daljono, AT Mahmud, Ibu Sud. Semua berupaya mengajarkan anak-anak 
berperilaku sopan, halus, hormat kepada orang tua, cinta keindahan, 
sayangi tanaman dan binatang, patuh pada guru, dan lain sebagainya. 
Keindahan alam, kesejahteraan sosial, kenyamanan hidup, dan semua 
norma-norma kehidupan bermasyarakat telah mendapatkan perhatian 
yang sangat penting dari para pencipta lagu tersebut. 

9. Fungsi Pelestari Kebudayaan  
Lagu-lagu daerah banyak sekali berfungsi sebagai pelestari budayanya, 
karena tema-tema dan cerita di dalam syair menggambarkan budaya 
secara jelas. Syair-syair lagu sering juga berasal dari pantunpantun yang 
biasa dilantunkan oleh masyarakat adat dan daerah-daerah di Indonesia. 
Budaya Minangkabau dapat dipertahankan keberadaannya dengan 
berbagai cara, tetapi musik Minang sangat jelas karakteristiknya yang 
mudah mewakili daya tarik terhadap tempat berkembangnya budaya itu 
ialah Propinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Lagu-lagu Jawa, mulai dari 
yang klasik hingga kini yang berwarna populer seperti musik campursari, 
digemari masyarakat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
untuk melengkapi musik kroncong yang lebih dahulu berkembang. Ada 
budaya Jawa yang dilestarikan melalui syair-syair berbasa Jawa, melodi-
melodi yang bernuansa Jawa dari karawitan. Musik Sunda dan sekitarnya 
di Propinsi Jawa Barat memiliki rasa yang sangat khas adalah bagian dari 
upacara-upacara sosial dan keagamaan masyarakatnya. Indonesia 
memiliki kekayaan budaya dan terutama musiknya seperti termasuk yang 
paling dikenal dunia seperti Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan 
bahkan Papua. 

10. Fungsi Pemersatu Bangsa  
Setiap bangsa memiliki lagu kebangsaan (national anthem) yang mewakili 
citarasa estetik, semangat kebangsaan, dan watak dari budaya masing-
masing. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf 
Soepratman adalah lagu atau musik yang diciptakan untuk 
mempersatukan bangsa Indonesia yang mendiami daerah-daerah di 
wilayah Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Keaneka-
ragaman budaya yang sangat banyak jumlahnya harus dirangkum dalam 
satu kesatuan budaya nasional tanpa meninggalkan budaya-budaya lokal. 
Dalam kesatuan tanah-air, bangsa, dan bahasa; Indonesia diperkenalkan 
kepada dunia melalui Indonesia Raya. Tetapi, lagu-lagu nasional 
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Indonesia juga tidak sedikit yang bisa berfungsi sebagai pemersatu 
bangsa sekalipun bukan sebagai lagu kebangsaan, contohnya antara lain 
Berkibarlah Benderaku, Bangun Pemudi-Pemuda, Bagimu Negeri, Satu 
Nusa Satu Bangsa, Indonesia Pusaka, Hari Merdeka, Rayuan Pulau 
Kelapa, Mars Pancasila, Halo-Halo Bandung, dan Syukur. 

11. Fungsi Promosi Dagang  
Musik yang dikreasi untuk kepentingan promosi dagang kini banyak 
berkembang seiring dengan laju pertumbuhan iklan yang disiarkan melalui 
radio-radio siaran dan televisi-televisi swasta terutama di Jakarta dan kota-
kota besar di Indonesia. Musik-musik iklan bisa saja dirancang oleh 
penciptanya secara baru, tetapi juga ada yang berbentuk penggalan lagu 
yang sudah ada, sudah populer, dan digemari segmen pasar yang dituju. 

 

Tugas : 
15. Nasyid yang dibawakan oleh grup musik Raihan dari Malaysia adalah 

contoh seni berfungsi …. 
16. Contoh karya seni berfungsi pemersatu bangsa : a. ……  b. …… c. …… 
17. Pencipta lagu wajib yang berjudul “Bagimu Negeri” adalah …. 
18. Lagu berjudul : Ambilkan Bulan Bu, Bintang Kejora, Pelangi,  Cicak di 

Dinding adalah karya …. 

E. Manfaat Musik Dalam Kehidupan Sehari-hari  

1. Musik bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita 
karena musik ternyata bersifat terapeutik dan bersifat menyembuhkan. 
Menurut Campbel, musik mampu menghasilkan stimulan yang bersifat 
ritmis. Stimualan ini kemudian ditangkap oleh pendengaran kita dan diolah 
di dalam sistem saraf tubuh serta kelenjar otak yang mereorganisasikan 
interpretasi bunyi ke dalam ritme internal pendengarnya. Ritme internal ini 
mempengaruhi metabolisme tubuh manusia sehingga prosesnya 
berlangsung dengan lebih baik. Metabolisme yang lebih baik akan 
mengakibatkan tubuh mampu membangun sistem kekebalan yang lebih 
baik. Dengan sistem kekebalaan yang lebih baik, tubuh menjadi lebih 
tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit. 

2. Musik dapat meningkatkan intelegensi karena rangsangan ritmis mampu 
meningkatkan fungsi kerja otak kita. Ritme internal yang dihasilkan musik 
membuat saraf-saraf otak bekerja, rasa nyaman dan tenang yang 
distimulasi musik membuat fungsi kerja otak bekerja optimal. Bila hal ini 
sering dilakukan, fungsi kerja otak kita akan semakin prima, sehingga 
kemampuan berpikir kita lebih jernih dan tajam, serta bisa mencegah 
kepikunan (alzheimer). Perlu kita ketahui bahwa bagian kanan otak kita 
berkaitan dengan kecerdasan dan perkembangan artistik dan kreatif, 
bahasa, musik, imajinasi, warna, pengenalan diri, sosialisasi dan 
pengembangan kepribadian. Karena itu, rangsangan ritmis dari musik 
yang diperdengarkan juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, 
meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan konsentrasi dan daya ingat 
kita. 

3. Musik bisa menimbulkan reaksi psikologis yang dapat mengubah suasana 
hati dan kondisi emosi, sehingga musik bermanfaat sebagai relaksasi yang 
dapat menghilangkan stress, mengatasi kecemasan, memperbaiki mood 

http://niahidayati.net/manfaat-menulis-untuk-kesehatan-mental.html
http://niahidayati.net/memaksimalkan-kerja-otak.html
http://niahidayati.net/memaksimalkan-kerja-otak.html
http://niahidayati.net/teka-teki-silang-cegah-otak-dari-kepikunan.html
http://niahidayati.net/teka-teki-silang-cegah-otak-dari-kepikunan.html
http://niahidayati.net/manfaatkan-emosi-sebagai-energi.html
http://niahidayati.net/mengatasi-rasa-kecewa.html
http://niahidayati.net/cara-memperbaiki-dan-meningkatkan-mood.html
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dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Sebagai sebuah bentuk seni, 
musik tak hanya menciptakan harmoni nada yang enak didengar, tetapi 
juga memberikan kesan indah yang mampu menggugah dan 
mengantarkan manusia pada kesadaran yang dalam dan penuh, 
menelusuri lorong-lorong hampa dalam ketidakberdayaan harapan. 
Kesadaran akan fitrah kemanusiaan yang tak bisa lepas dari masalah, 
kesadaran akan keberadaan kekuatan Yang Maha Sempurna, sehingga 
timbul kepasrahan untuk berserah kepada-Nya. Penyerahan diri inilah 
yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan beban pikiran dan perasaan 
yang menekan. Rangsangan ritmis yang dihasilkan musik mampu 
membuat pikiran rileks, serta menimbulkan perasaan-perasaan positif , 
tenang, nyaman dan optimis bahkan bahagia. 

4. Musik bermanfaat sebagai alat dan media komunikasi antarmanusia 
karena musik merupakan bahasa universal yang mampu memadukan 
perbedaan, menciptakan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan. 
Sejarah sering kali mencatatkan peran dan manfaat musik sebagai sarana 
pergaulan dan media komunikasi yang bisa dipahami semua orang, 
sekalipun kita tidak memahami bahasa tiap-tiap bangsa. Dalam kehidupan 
nyata sehari-hari pun, musik sering kali menjadi alat komunikasi dengan 
orang yang kita cintai, mewakili perasaan hati, ungkapan kerinduan 
bahkan kemarahan. 

Info Bagus  
Musik Untuk kesehatan 

Musik dapat mencerdaskan kemampuan otak janin ketika si Ibu sedang mengalami masa 
kehamilan. Janin dalam perut si Ibu akan mendapat stimulus yang kemudian dilanjutkan pada 
otak, sehingga nantinya akan berdampak pada kecerdasan janin. Musik untuk kecerdasan 
janin ini juga terbatas, tidak semua jenis musik bisa diperdengarkan. Salah satunya yakni 
lantunan-lantunan musik karya Mozart, Sebastian Bach dll. 
 
Pada seseorang yang mengalami masa-masa perubahan terutama untuk para pekerja dengan 
jumlah waktu yang padat, musik bisa dijadikan sebagai media relaksasi sehingga tingkat 
stress atau kepenatan dapat dikurangi. Kinerja otak yang terlalu berat atau dapat menimbulkan 
rasa penat bahkan akan berujung pada kondisi pikiran dan emosi yang labil. Fungsi musik 
dalam situasi ini yakni dapat memberikan stimulus untuk memperingan atau me-refresh kinerja 
otak tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat stress secara berkelanjutan. 
 
Musik dapat berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuatan 
serta kesehatan gigi juga dapat dibantu dengan unsur musik. Hormon tertentu dalam tubuh 
seseorang akan bekerja maksimal dengan mendengarkan musik (terutama untuk anak-anak) 
sehingga kinerja hormonal tersebut akan berlanjut pada proses pembentukan fosfor atau 
kalsium dan dapat memperkuat gigi. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan menjaga 
kesehatan gigi seperti teratur membersihkan gigi dengan baik. 
 
Musik memang sudah menjadi bahasa yang universal, dari tingkat anak-anak sampai orang 
tua juga tak luput dari kesenangan mendengarkan musik. Tidak ada satupun manusia di dunia 
ini yang tak pernah mendengarkan musik, karena musikalitas sifatnya juga tak terbatas dalam 
artian suara seseorang berbicarapun juda dapat dikategorikan sebagai musik, bahkan 
dentuman geledekpun juga memilki nada. Dalam hal ini manusia memang tidak jauh dari 
musik dan musik juga diciptakan dari karya pemikiran seseorang, oleh karena itu akan tercipta 
simbiosis mutualisme yang selalu terjaga dengan baik. 

sumber: Nanok Triyono – kabarindonesia.com 

 
 

http://niahidayati.net/diary-menelusuri-lorong-sunyi-sebuah-hati.html
http://niahidayati.net/cara-mengatasi-masalah-dan-konflik-dengan-memahami-perbedaan.html
http://niahidayati.net/berbicara-kepada-tuhan.html
http://niahidayati.net/makna-kebahagiaan-dan-cara-mendapatkannya.html
http://niahidayati.net/berkomunikasi-dengan-anak.html
http://niahidayati.net/berkomunikasi-dengan-anak.html
http://niahidayati.net/sikap-yang-di-sukai-dalam-pergaulan-sehari-hari.html
http://niahidayati.net/mengeja-cinta.html
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Tugas : 
19. Musik dapat mencerdaskan kemampuan otak janin ketika si Ibu sedang 

mengalami masa kehamilan. Salah satunya yakni lantunan-lantunan musik 
karya …. 

20. Musik dapat meningkatkan intelegensi karena rangsangan ritmis mampu 
meningkatkan fungsi kerja otak kita. sehingga kemampuan berpikir kita 
lebih jernih dan tajam, serta bisa mencegah …… atau disebut Alzheimer. 
…… 
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Selingan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOKORO NO TOMO 
dipopulerkan kembali oleh:  

Mayumi Itsuwa & Delon 
 

C               Am                 Dm                    G 
Anata kara kurushi mi o ubaeta sono toki 
 
C                    Am              Dm                    G 
Watashi ni mo ikite yuku, yuki ga-wa ite kuru 
 
Am                             G  Am                            G  
Anata to de au made wa kodoku Nasasurai bito 
 
C          Am             Dm          G   C 
Sono te no nukumori o kanjisasete 
 
Chorus 1: 
 
C                          Am 
Ai wa itsumo rarabai 
 
Dm                          G 
Tabi ni tsukareta toki 
 
C                    Am           Dm                  G 
Tada kokoro no tomo to watashi o yonde 
 
C           Am            Dm                           G 
Shinjiau kokoro sae doko ka ni wasurete 
 
C               Am            Dm                           G 
Hito wa naze sugita hi no shiawase oikakeru 
 
Am                     G          Am                           G 
Shizuka ni mabuta tojite kokoro no doa o hiraki 
 
C           Am               Dm           G C 
Watashi o tsukandara namida fuite 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chorus 2: 
 
C                           Am 
Ai wa itsumo rarabai 
Dm                       G 
Anata ga yowai toki 
C               Am              Dm                    G 
Tada kokoro no tomo to watashi o yonde 
 
 
 

ketika cinta semakin dalam 

segalanya pun berubah 

kenangan indah tak terlupakan 

menjadikan suatu pertanda 

 

kau buka pintu-pintu hatiku 

dalam kesepianku kau beri 

sentuhan tulus cinta darimu 

hapus air mataku 

 

Chorus : 

cintamu terbayang selalu 

sebuah perjalanan panjang 

saat kau menyebut namaku 

kau memanggilku sayang 

http://niahidayati.net/memaksimalkan-kerja-otak.html
http://niahidayati.net/teka-teki-silang-cegah-otak-dari-kepikunan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://www.myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.html
http://justrangga.multiply.com/sejarah_perkembangan_musik_dunia
http://niahidayati.net/manfaat-musik-dalam-kehidupan-sehari-hari.html
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ULANGAN FORMATIF 
Nama  : _____________________       Kelas : ______ 
 
1. Musik berasal dari kata ..... dari bahasa Yunani 

a. Mousai    b. Musa     c. Muse      d, Muzik     d. Music     e. Mouse 
2. Muse artinya ....... 

a. seni,      b. indah    c. cantik   d. Musik   e. a, b, c benar 
3. Kalliope  adalah dewi ahli …. 

a. syair kepahlawanan  b. ahli sejarah  c. ahli syair dendam rindu/cinta  d. ahli puisi/sajak   e. ahli 
sandiwara sedih/tragedi 

4. Polihimnia  adalah dewi ahli .... 
a.  Musik   b. paduan suara dan tarian   c. sandiwara humor /komedi d.  astronomi/bintang e. Syair 
kepahlawanan 

5. Seni menata bunyi menjadi suatu harmoni yang indah di dengar, adalah pengertian dari …. 
a. Musik    b. Seni Musik     c. Musisi      d. Lagu   e. Nyanyian 

6. Zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi (476 M) sampai dengan Zaman Reformasi agama Kristen 
oleh Marthen Luther (1572M) adalah perkembangan musik  
a. Abad Pertengahan  b. Renaisance   c. Barok dan Rokoko  d. klasik  e. Romantik 

7.  Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) dari Italia, Galilei (1533 – 1591) dari Italia, . Claudio Monteverdi (1567 
– 1643) dari Venesia, Jean Baptiste Lully (1632 – 1687) dari Prancis adalah musisi zaman …. 
a. Abad Pertengahan  b. Renaisance   c. Barok dan Rokoko  d. klasik  e. Romantik 

8.  Potret disamping adalah tokoh musik Barok dan    
     Rokoko yaitu ... 

a. Johan Sebastian Bach 
b. George Fredrick Haendel 
c. Frans Joseph Haydn  
d. Ludwig Van Beethoven 
e. Wolfgang Amandeus Mozart  

9. Pada tanggal 26 Maret 1827, dia meninggal di Wina. Ia hidup 
dengan sangat menderita, tetapi mampu menciptakan Sonata 
dunia yang paling indah. Hasil ciptaannya antara lain : 5 buah 
sonata cello dan piano, 9 buah symfoni, 32 sonata piano di adalah 
…. 

     a. Johan Sebastian Bach     b. George Fredrick Haendel  c. Frans 
Joseph Haydn   d. Ludwig Van Beethoven   e. Wolfgang Amandeus 
Mozart  

10. Yang bukan peranan dari siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan 
seni musik .. 

       a. mengembangkan kreativitas, b. membantu perkembangan individu,c. mengembangkan 
sensitivitas d. membangun rasa keindahan e. mengungkapkan emosi 

11. Berkibarlah Benderaku, Bangun Pemudi-Pemuda, Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, 
Indonesia Pusaka, Hari Merdeka, Rayuan Pulau Kelapa, Mars Pancasila, Halo-Halo Bandung, dan 
Syukur, adalah fungsi musik untuk .. 

     a. Komunikasi  b. Hiburan  c. Representasi simbolik  d. Pemersatu bangsa  e. Religi 
12. Pencipta lagu wajib yang berjudul “Bagimu Negeri” adalah …. 
      a. Ismail Marzuki    b. Kusbini   c. J. Simanjuntak   d. WR. Supratman  e. Suparjo 
13. Ambilkan Bulan Bu, Bintang Kejora, Pelangi,  Cicak di Dinding adalah karya ... 
     a. AT. Mahmud    b. Pak Kasur c, bu Kasur  d. Ibu Sud   e. Daljono 
14. Ambilkan Bulan Bu, Bintang Kejora, Pelangi,  Cicak di Dinding adalah musik berfungsi ... 
     a. Komunikasi  b. Pendidikan norma sosial  c. Representasi simbolik  d. Pemersatu bangsa  e. Religi 
15. Musik dapat mencerdaskan kemampuan otak janin ketika si Ibu sedang mengalami masa kehamilan, 

musik yang cocok adalah ... 
a. Musik klasik    b. Musik modern   c. Musik tradisional  d. Musik daerah  e. Musik ritmis 
16.Musik dapat meningkatkan intelegensi karena rangsangan ritmis mampu meningkatkan fungsi kerja 

otak kita. sehingga kemampuan berpikir kita lebih jernih dan tajam, serta bisa mencegah kepikunan 
atau disebut... 

     a.  Alzheimer      b. Algabra        c. Al kimia            d. Meningitis            e. Amnesia 
17. Nasyid yang dibawakan oleh grup musik Rayhan dari Malaysaia adalah contoh seni berfungsi...  
      a. Religius     b. Hiburan     c. Norma     d. Komunikasi    e. Pemersatu bangsa 
18. Lagu berjudul E Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah ... 
      a. Sumatera Barat    b. Irian Jaya    c. Maluku    d. Kalimantan  Selatan   e. Aceh 
19. Lagu berjudul ”Beungong Jeumpo’ berasal dari daerah .... 
      a. Sumatera Barat    b. Irian Jaya    c. Maluku    d. Kalimantan  Selatan   e. Aceh 
20. Tingkilan adalah musik berasal dari ... 
      a. Sumatera Selatan    b. Kamimantan Barat  c. Jawa Barat    d. Kalimantan  Selatan   e.Kalimantan  
                                                                                                                                                    Timur 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kalliope
http://id.wikipedia.org/wiki/Polihimnia

