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KATA PENGANTAR

Teori Musik 1 adalah sebuah mata kuliah yang merupakan bagian
dari kelompok teori musik umum. Teori Musik 1 merupakan salah satu mata
kuliah yang harus ditempuh setiap mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni
Musik, FBS UNY. Mata kuliah ini tercantum dalam Kurikulum 2009 FBS-UNY,
dilaksanakan pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib
tempuh dan prasyarat bagi mata kuliah Teori Musik 2. Hal ini dimaksudkan,
jika seorang mahasiswa belum lulus dalam mata kuliah Teori Musik 1, maka
pada semester 2 tidak dapat menempuh mata kuliah Teori Musik 2.

Kenyataan selama ini, buku-buku tentang teori musik yang ditulis
dalam bahasa Indonesia masih sulit untuk didapatkan. Dengan adanya diktat
ini, diharapkan dapat menambah sumber bacaan yang membahas tentang
dasar-dasar teori musik. Selain itu, penulisan diktat ini dirasa sangat perlu dan
mendesak, karena sebagian besar mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik
adalah mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan musik secara
formal, bahkan ada yang belum pernah mengenal pengetahuan tentang teori
musik, khususnya pada notasi musik. Oleh karena sifat dan kedudukan mata
kuliah Teori Musik 1 inilah, maka disusunlah sebuah diktat, guna dapat
membantu setiap mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan tersebut.

Setelah mempelajari materi kuliah yang telah ditulis dalam bentuk
diktat ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar teori musik
umum, baik dari pengenalan tentang dasar-dasar akustik, notasi musik,
maupun dasar-dasar pengembangan kreativitas. Hal ini dirasa sangat perlu
karena hampir sebagian besar perkuliahan di Jurusan Pendidikan Seni Musik
membutuhkan pemahaman dan penguasaan tentang teori musik secara
matang.
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Pembahasan kali ini, lebih ditekankan pada notasi musik, serta
dasar-dasar teori musik umum, sedangkan pembahasan tentang dasar-dasar
penggunaan akor (harmoni), akan dibahas secara khusus pada diktat
selanjutnya, yaitu Teori Musik 2. Istilah-istilah musik dan ornamen-ornamen
musik secara lengkap telah tersedia pada kamus musik maupun ensiklopedi
musik, akan tetapi diktat ini juga akan membahas beberapa istilah dan
ornamen musik yang sering dijumpai. Sebagai pengetahuan tambahan pada
diktat ini, dibahas juga tentang instrumentasi, yaitu meliputi jenis-jenis dan
range suara yang dihasilkan dari masing-masing instrumen.

Diktat Teori Musik 1 ini disusun dengan susunan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, Bab II Dasar-dasar Akustik, Bab III Notasi Musik, Bab IV
Melodi, Bab V Triad (Akor), Bab VI Istilah Musik, Ornamen, dan Abbreviasi,
dan Bab VII Vokal dan Instrumen Orkestra. Untuk pendalaman materi,
disertakan pada akhir setiap pokok bahasan dalam bentuk latihan-latihan soal.
Diktat Teori Musik 1 ini juga disertai dengan sebuah CD interaktif, yang dapat
dipilih sesuai dengan kebutuhan.
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BAB I
DASAR-DASAR AKUSTIK
DAN ORGANOLOGI

Bunyi terjadi oleh adanya benda yang bergetar. Oleh karena bunyi
pada hakekatnya adalah merupakan gelombang mekanik, maka dalam
perambatannya memerlukan medium. Dengan kata lain, bunyi tidak dapat
merambat tanpa medium atau di ruang hampa udara. Ada 2 macam getaran,
yaitu getaran yang tidak teratur, yang disebut gaduh (noise), dan getaran yang
teratur, disebut nada (tones), yang dapat dibedakan tinggi-rendahnya. Tidak
semua getaran yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dapat didengar
oleh telinga manusia. Getaran yang dapat didengar oleh telinga manusia
normal berada pada rentang frekuensi antara 20 Hz – 20.000 Hz.
Sebuah getaran dapat terjadi oleh karena adanya benda yang bersifat
elastis yang bergetar, seperti sebuah senar (dawai) yang direntangkan. Satu
getaran terdiri dari satu gelombang dari sebuah tekanan tinggi dan rendah.
Jumlah getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Semakin besar frekuensinya,
maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Kekuatan dan amplitudo dari
sebuah getaran menentukan volume atau intensitas suara, sehingga semakin
besar amplitudonya, maka suara yang dihasilkan akan semakin keras.
Sebuah nada mempunyai beberapa sifat dasar, yaitu :
a.

Pola titinada (pitch)

b.

Durasi (duration)

: tinggi-rendah nada
: panjang-pendeknya nada / irama

c.

Intensitas (intensity)

: volume / tingkat kekerasan nada

d.

Warna nada (timbre)

: kualitas / warna suara
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Ditinjau dari sumber bunyinya, maka instrumen musik dikelompokkan menjadi:
a.

Senar yang bergetar

: (vibrating strings)

b.

Kolom udara yang bergetar

: (vibrating air columns)

c.

Batangan, lempengan, dan

: (vibrating bars, plates,

membran yang bergetar

and membranes)

A. Senar yang bergetar (Vibrating Strings)
Instrumen dawai (chordophone), adalah instrumen yang sumber
bunyinya adalah dawai / senar. Berdasarkan cara memainkannya, maka
instrumen dawai ini dapat dikelompokkan menjadi :
1. Instrumen gesek (bowed instruments)

: biola, biola alto, cello,
dan kontrabas

2. Instrumen petik (plucked instruments)

: gitar, lute, mandolin, dan
banjo

3. Instrumen pukul (struck string instruments): piano, clavichord, dan
cimbalon

B. Kolom udara yang bergetar (Vibrating Air Columns)
Instrumen tiup (aerophone), adalah instrumen yang sumber bunyinya
adalah udara. Apabila ditinjau dari bahan instrumen tersebut, dapat
dikelompokkan menjadi :
1.

Instrumen tiup kayu (wood wind instruments)

2.

Instrumen tiup logam (brass wind instruments)
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Jenis instrumen tiup kayu berdasarkan sumber getarannya, dikelompokkan
menjadi :
1.

edge tone

: flute dan piccolo

2.

single reed

: clarinet dan saxophone

3.

double reed

: oboe dan bassoon

Sedangkan sumber getaran dari instrumen tiup logam adalah permainan bibir
yang bergetar di dalam cup mouthpiece.
Instrumen tiup masih dapat dikelompokkan lagi berdasarkan pada
sistem penalaannya (tuning), yaitu instrumen non-transposisi dan instrumen
transposisi.

Instrumen

non-transposisi

adalah

instrumen

yang

sistem

penalaannya sama dengan sistem penalaan pada piano, yaitu A=440 Hz
(pitch concert). Contoh : piccolo, flute, dan oboe. Sebaliknya, instrumen
transposisi adalah instrumen yang sistem penalaannya tidak sama dengan
piano. Seperti : Clarinet in Bes, Clarinet in A, Clarinet in Es, Trompet in Bes,
Horn in F, dsb. Artinya, bahwa apabila clarinet in Bes memainkan nada C,
maka akan terdengar nada Bes pada piano. Trompet in Bes memainkan nada
G, maka akan terdengar nada F, dan seterusnya.

C. Batangan, Lempengan, dan Membran yang bergetar
Instrumen Idiophone adalah instrumen yang sumber bunyinya adalah
alat itu sendiri. Instrumen tersebut sering juga disebut dengan instrumen
perkusi (percussion), yang menurut bentuk sumber bunyinya dibedakan dalam
instrumen batangan, lempengan, dan membran. Menurut jenisnya, instrumen
perkusi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :
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Instrumen perkusi bernada (pitch), seperti :
xylophone, vibraphone, marimba, celesta, bells, chimes, dan timpani

2.

Instrumen perkusi tak bernada (unpitch), seperti :
drums (set), cymbals, tambourine, triangle, dll
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BAB II
NOTASI MUSIK
Musik adalah suatu susunan tinggi-rendah nada yang berjalan dalam
waktu. Hal ini dapat dilihat dari notasi musik yang menggambarkan besarnya
waktu dalam arah horisontal (
vertikal (

2

" ), dan tinggi-rendah nada dalam arah

).

Ritme ditentukan oleh panjang atau lama waktu dari suatu bunyi.
Panjang pendeknya bunyi digambarkan dengan simbol-simbol yang disebut
dengan not (pitch), dan panjang pendeknya diam juga digambarkan dengan
simbol-simbol yang disebut dengan tanda istirahat (rest).

A. Harga Not dan Tanda Istirahat

NOT

HARGA

TANDA
ISTIRAHAT

Penuh
Setengah
Seperempat
Seperdelapan
Seperenambelas
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Penulisan not yang menggunakan bendera, dapat dituliskan dengan
cara menggabungkan masing-masing bendera satu dengan yang lain,
sehingga menjadi satu ketukan atau setengah ketukan.

=

 =
Lain halnya dengan tanda istirahat yang tidak dapat digabungkan
dengan cara seperti di atas, akan tetapi apabila ada lebih dari satu tanda
istirahat, maka tanda-tanda istirahat tersebut dapat dijumlahkan, sehingga
menjadi harga yang lebih besar.
=
=

=

=
=
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B. Not Bertitik, Tanda istirahat Bertitik dan Legato

Tanda titik di belakang not atau tanda istirahat, mempunyai harga
setengah dari not atau tanda istirahat yang diikutinya.
=

+

=

+

Apabila ada dua buah tanda titik yang menyertai not atau tanda
istirahat, maka titik yang kedua mempunyai harga setengah dari titik yang
pertama.
=

+

=

+

+
+

Not bertitik atau tanda istirahat bertitik mempunyai harga yang sama
dengan 2 (dua) buah not atau tanda istirahat bertitik yang sama, yang
mempunyai harga lebih kecil di bawahnya, atau sama dengan 3 (tiga) buah
not atau tanda istirahat yang sama, yang mempunyai harga lebih kecil di
bawahnya.
=

=

=

=
=

Untuk memperpanjang suatu not, dapat juga dengan memberikan
tanda

legato

(tie).

Tanda

ini

berupa

sebuah

garis

lengkung

yang
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menghubungkan 2 (dua) buah not yang sama tingginya. Cara memainkan atau
menyanyikannya cukup satu kali, dengan panjang (durasi) bunyi sepanjang
jumlah not-not yang diberi tanda legato tersebut. Tanda legato ini tidak dapat
berlaku pada tanda istirahat.

Untuk menuliskan tanda istirahat yang lebih dari satu birama dapat
dituliskan sebagai berikut :

1

5

2

3

4

6

7

8

Saat ini, penulisan seperti tersebut di atas sudah ditinggalkan, karena
terlalu merepotkan bagi penulis maupun komponis. Yang sering dilakukan saat
ini untuk menuliskan istirahat lebih dari satu birama adalah cukup menuliskan
jumlah birama di atas sebuah garis tebal.

C. Irama, Ketukan dan Tempo
Panjang pendeknya (durasi) not-not, membentuk suatu irama, yang
digambarkan dalam simbol-simbol not. Panjang not ditentukan oleh durasi dari
tiap getaran. Getaran yang teratur, disebut dengan beat (pukulan). Getaran
tersebut dapat lambat atau cepat, akan tetapi harus teratur.
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Kecepatan dimana kita mengetuk / menghitung panjang not disebut
dengan tempo, yang dapat bervariasi dari sangat lambat ke sangat cepat.
Kumpulan dari pukulan-pukulan yang teratur (beat), dalam kelompok terkecil,
disebut dengan birama, yang dalam penulisannya dibatasi oleh 2 (dua) buah
garis tegak lurus, disebut garis birama.
| . . . . | . . . . | . . . . |
Pukulan pertama dari masing-masing birama selalu diberi tekanan, dan
pukulan lain kurang atau bahkan tidak bertekanan. Secara teori ada 1 – 12
beat (pukulan) dalam tiap birama, akan tetapi dalam praktiknya yang lebih
sering (lazim) digunakan hanya ada 2, 3, 4, atau 6 pukulan.

2

| . . | . . |

3

| . . . | . . . |

4

| . . . . | . . . . |

6

| . . . . . . | . . . . . . |

Kelompok-kelompok yang ditimbulkan dari pukulan yang teratur disebut
dengan meter. Ada beberapa jenis meter, yaitu douple meter, triple meter,
dan quadruple meter.
2:
3:

satu

dua

| satu

satu

dua

tiga

dua
| satu

4:

satu dua tiga

empat

| satu

6:

satu dua tiga

empat

lima

|
dua

tiga

|

dua

tiga

empat

enam

|

|

catatan : huruf tebal menunjukkan ketukan tersebut mendapat tekanan.

D.

Tanda Birama
Dasar ketukan yang digunakan dalam menghitung beat, adalah :
a

untuk tanda birama dengan penyebut 1

a

untuk tanda birama dengan penyebut 2
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a

untuk tanda birama dengan penyebut 4

a

untuk tanda birama dengan penyebut 8

Tanda birama adalah sebuah tanda yang terdapat di awal suatu karya
musik atau tulisan musik, yang menunjukkan satuan ketukan dan jumlah
ketukan dalam tiap birama.
Contoh :
2 ketukan dalam tiap birama, dengan
Satuan ketukan berharga not 1/4
3 ketukan dalam tiap birama, dengan
Satuan ketukan berharga not 1/2

Ada 2 (dua) jenis birama (sukat), yaitu :
1.

Birama Tunggal / Sederhana (Simple Time)
Birama tunggal adalah birama yang satuan ketukannya habis dibagi
dengan 2 (dua) not yang sama besar. Dalam birama seberhana,
pembilang dapat merupakan salah satu dari bilangan 1 sampai dengan
12, dan penyebut merupakan salah satu dari bentuk not (harga not).
Adapun bentuk not dilambangkan sebagai berikut :

h

·

Untuk not setengah (

·

Untuk not seperempat (

·

), digunakan angka 2

q ), digunakan angka 4
Untuk not seperdelapan ( e ), digunakan angka 8, dst.

Ada beberapa jenis birama sederhana :
a.

Perduaan (simple duple) :
Contoh :

2
8

;2 ; 2
4

2
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3

; 4 ; 2

Contoh :

c.

Perempatan ( simple quadruple ) :

4
8

4

4

; 4 ; 2

Contoh :

2.

Birama Susun/Majemuk (Compound Time)
Birama susun adalah birama yang satuan ketukannya habis dibagi
dengan 3 (tiga) not yang sama besar. Pembilang dalam birama susun
adalah merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 3 (tiga), yaitu 6, 9,
dan 12, dan penyebut merupakan salah satu dari bentuk not (harga not).
Adapun bentuk not dilambangkan sebagai berikut :

h

·

Untuk not setengah (

·

Untuk not seperempat (

·

), digunakan angka 2

q ), digunakan angka 4
Untuk not seperdelapan ( e ), digunakan angka 8, dst.

Ada beberapa jenis birama susun :
a.

Perduaan (compound duple) :

6
8

; 64 ; 62

Contoh :
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9 9 9
8 ; 4 ; 2

Contoh :

c.

Perempatan ( compound quadruple ) :

12 12 12
; ; 2
8 4

Contoh :

Ada beberapa tanda birama yang dapat termasuk dalam birama sederhana
maupun susun, seperti :

Sebagai birama sederhana, jika dihitung 3
ketukan dalam 1 birama, dan, sebagai birama
susun, jika dihitung 1 ketukan dalam 1 birama.

Tanda birama-tanda birama yang telah dijelaskan sebelum ini adalah
tanda birama simetris, maksudnya adalah bahwa cara menghitungnya akan
diulang-ulang dalam pola hitungan yang sama (simetris). Selain tanda birama
simetris, dikenal juga tanda birama a simetris.
Tanda birama a simetris adalah tanda birama yang terdiri dari
gabungan pola hitungan 2 (dua), dan 3 (tiga). Sebagai contoh, tanda birama
yang mempunyai pola 2, dan 3, dengan satuan ketukannya adalah nada
(seperempat), adalah tanda birama 5/4.
atau
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simetris

dengan

variasi

pengelompokannya, dapat digambarkan sebagai berikut :

[
"

2-3

"

3-2

[

"

3-4

"

4-3

"

2-3-2

"

3-2-2

"

2-2-3

Seringkali dijumpai dalam sebuah karya musik, adanya perubahan
tanda birama, baik dari birama sederhana ke birama susun ataupun
sebaliknya. Yang perlu diperhatikan adalah tanda yang menyertainya. Sebagai
contoh :

Page 13

TEORI MUSIK 1

Agustus, 2010

Ada 2 (dua) tanda birama pada sistem notasi lama, yang sampai
sekarang masih sering digunakan, yaitu :
, disebut juga common time
,

disebut juga allebreve
atau
atau

E.

Pembagian Buatan dan Sinkop
Telah dijelaskan di awal, bahwa pada birama sederhana, satu satuan

ketukan akan habis dibagi dengan 2 (dua), dan pada birama susun dalam satu
satuan ketukan akan habis dibagi dengan 3 (tiga). Ada penyimpangan dalam
pembagian menurut satuan ketukan, yaitu bahwa pada birama sederhana
dapat terdiri dari nada-nada yang sama dengan jumlah 3, disebut triool, dan
pada birama susun dapat terdiri dari nada-nada yang sama dengan jumlah 2,
disebut duol.
Dengan kata lain, apabila dalam satu satuan ketukan terdiri dari
sejumlah not-not yang tidak biasanya, maka dapat dikatakan bahwa pada
notasi tersebut terdapat pembagian buatan (artifisial divition). Di sini akan
terjadi suatu pengelompokkan not-not yang tidak seperti biasa, seperti contoh
berikut :
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Jika ada not-not pendek, tanda legato, ataupun tanda istirahat yang
digunakan untuk merubah atau memindahkan aksen dalam suatu musik, maka
efek yang ditimbulkan disebut sinkop.

F. Menyusun Jawaban Sebuah Ritme (irama)
Musik, seperti halnya dalam suatu karya bahasa, terdiri dari kalimatkalimat, yang disebut kalimat musik. Kalimat musik, adalah bagian dari sebuah
karya musik, dimana dalam sebuah kalimat musik terdiri dari kalimat tanya dan
kalimat jawab.
Sebagai langkah awal, ada beberapa cara yang dapat membantu untuk
menyusun sebuah kalimat jawaban, dari kalimat tanya yang ada, yaitu antara
lain :

1.

Pembalikan ritme pada birama pertama yang diletakkan pada birama
ketiga.
a.
b.

2.

Penggunaan nada-nada yang lebih kecil harganya dari nada-nada pada
birama pertama.
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a.
b.

3.

Penggunaan nada-nada yang lebih besar harganya dari nada-nada pada
birama pertama.

a.

b.

4.

Mengganti beberapa nada dengan tanda istirahat.
a.
b.

5.

Mengganti tanda istirahat dengan nada-nada.
a.
b.

Tentunya masih banyak bentuk dan cara lain, akan tetapi sebagai
langkah awal tidak ada salahnya untuk mencoba langkah-langkah yang sangat
sederhana, seperti yang telah diuraikan di atas. Apabila sudah terbiasa dan
lancar dalam menyusun kalimat jawab, maka dengan musikalitas masingPage 16
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masing akan dapat langsung menyelesaikan kalimat tanya yang ada dengan
kalimat jawab.
Akan tetapi ada hal penting yang perlu diperhatikan, bahwa dalam
menyusun

kalimat

jawab,

hindarkan

nada-nada

seperdelapan

atau

seperenambelas pada ketuk terakhir. Hal ini disebabkan karena akan memberi
kesan bahwa phrase tersebut bukan sebagai akhir kalimat (titik dalam kalimat
bahasa).
Tidak Baik

Contoh :

Baik

Pendalaman Materi
Soal – soal :
1.

Lengkapilah notasi di bawah ini dengan membubuhkan tanda istirahat
pada tanda (*), sesuai dengan tanda biramanya.
a.

*

b.

c.

2.

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

Tuliskan dengan benar pengelompokkan ritme-ritme di bawah ini, sesuai
dengan satuan ketukannya.
a.
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b.

c.

3.

Tuliskan tanda birama yang tepat pada potongan ritme di bawah ini.
a.

b.

c.

4.

Selesaikan potongan ritme di bawah ini, sehingga menjadi sebuah phrase
yang lengkap.
a.

b.

c.
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BAB III
MELODI

Notasi musik yang telah dijelaskan pada bab terdahulu ternyata masih
belum memiliki tinggi nada (pitch). Untuk mendapatkan tinggi-rendah not,
diperlukan adanya suatu patokan. Patokan yang digunakan dalam notasi
musik terdiri dari sejumlah garis sejajar dan sebuah tanda kunci.
Pada awalnya, sejarah mengatakan bahwa notasi musik ditulis dalam
11 garis horisontal yang sejajar, yang disebut dengan Great Staff (paranada
besar).

Dengan berjalannya waktu dan beberapa perkembangan sistem penulisan
notasi musik, maka paranada besar tersebut dibagi menjadi 2 bagian, masingmasing dengan 5 garis horisontal yang sejajar, atas dan bawah, sementara
garis ke-6 seolah-olah ditiadakan. (lebih jauh mengenai hal ini dapat dilihat
pada Sejarah Musik).
Sehingga dengan demikian, bentuk paranada besar, yang dijumpai saat ini
berbentuk seperti :
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A. Tanda kunci dan Garis Bantu
Untuk menentukan tinggi-rendah nada, perlu adanya patokan atau
dasar yang baku. Patokan yang digunakan untuk menentukan tinggi-rendah
nada tersebut adalah tanda kunci (clef), yang diletakkan pada awal setiap
baris paranada. Ada beberapa tanda kunci yang dipakai sebagai patokan
dalam notasi musik, yaitu tanda kunci G, F, dan C.
Tanda kunci G, sering juga disebut dengan tanda kunci treble (biola),
digunakan untuk nada-nada tinggi. Pada awalnya, tanda kunci ini memang
berbentuk huruf G, dan dengan perkembangan sejarah, maka huruf G tersebut
akhirnya mencapai bentuk seperti yang sekarang dikenal secara umum,
sebagai berikut :

Tanda kunci G, seperti terlihat saat ini, berpusat pada garis ke-2. Untuk
mengingatnya, maka letak nada g’ adalah pada garis ke-2 dalam tanda kunci
G.

g’
Tanda kunci F, sering disebut juga tanda kunci bas (bass clef),
digunakan untuk nada-nada rendah. Pada awalnya tanda kunci ini juga
berbentuk huruf F, dan dengan perkembang sejarah, kemudian mengalami
beberapa perubahan sehingga mencapai bentuk yang saat ini dijumpai,
sebagai berikut :

Seperti juga dengan tanda kunci G, tanda kunci F berpusat pada garis ke-4.
Dan untuk mengingatnya, maka letak nada f adalah pada garis ke-4 dalam
tanda kunci F.
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f
Tanda kunci yang lain adalah tanda kunci C. Tanda kunci ini pada
awalnya merupakan tanda kunci yang digunakan untuk suara manusia
(paduan suara), sehingga ada beberapa jenis sesuai dengan pembagian
suara manusia. Suara manusia dibagi menjadi :

]
]
]
]
]

Sopran
Mezzosopran
Alto
Tenor
Bariton

suara wanita tinggi
suara wanita sedang
suara wanita rendah
suara pria tinggi
suara pria sedang

Berdasar pada suara manusia itulah, maka tanda kunci C juga memiliki
beberapa jenis, yaitu :

C-sopran

C-mezzo sopran C-alto

C-tenor

C-bariton

Tanda kunci C menunjukkan letak nada c’ pada bagian tengah dari tanda
kunci tersebut. Sehingga, jika dilihat secara berturutan, maka nada c’ pada
tanda kunci C-sopran terletak pada baris pertama, nada c’ pada tanda kunci
C-mezzosopran terletak pada baris kedua, demikian seterusnya, dapat dilihat
pada notasi berikut.

c’

c’

c’

c’

c’
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Garis Bantu (ledger line), adalah garis yang digunakan untuk
meletakkan nada-nada di luar garis paranada, baik di atas ataupun di bawah
garis paranada. Cara penulisannya tidak digabungkan dalam sebuah garis
lurus untuk beberapa nada, tetapi ditulis berdasarkan nada per nada.

Catatan: untuk nada-nada di atas garis paranada, garis di atas not tidak perlu
dituliskan, dan untuk nada-nada di bawah garis paranada, garis di bawah not
tidak perlu dituliskan.
Contoh :

'

&

'

]

salah

]

benar

&

B. Nama Nada dan Tanda Aksidental
Sistem nada yang digunakan saat ini adalah susunan nada-nada dari
nada rendah sampai tinggi, yang terdiri dari 7 (tujuh) nada, dengan masingmasing nada mempunyai jarak setengah (half-step), dan satu (whole-step).
Susunan nada-nada tersebut dinamakan Oktaf. Jumlah nada nada tersebut
diberi nama sesuai dengan 7 buah huruf awal dari sistem alphabet, yaitu a, b,
c, d, e, f, dan g. Tokoh musik Johann Sebastian Bach, telah membagi sistem
nada-nada yang ada menjadi 12 nada, dengan jarak masing-masing setengah,
yang dikenal dengan sistem well tempered.
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Adapun ketujuh nama nada-nada tersebut adalah :
A

B

C

D

E

F

G

la si(ti) do re mi fa sol

(Jerman, Inggris, Amerika)
(Itali, Perancis)

Untuk menggambarkan tinggi-rendah nada-nada, sangat tepat jika
digunakan instrumen musik yang berbentuk papan atau keyboard (piano).
Papan putih pada piano menggambarkan susunan tangganada awal dari
sistem tangganada seven-tone. Sistem tangganada seven-tone disusun oleh
jarak tone dan semitone secara bervariasi, disebut tangganada diatonis.
Nama-nama nada dalam susunan tangganada diatonis natural (belum
mengalami perubahan), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

cd e f ga b cd e f g a b c d e f g a b

#

Nada-nada papan hitam pada piano (keyboard) adalah merupakan
nada-nada putih yang dinaikkan dengan menggunakan tanda kruis ( ) atau
diturunkan dengan menggunakan tanda mol ( ) sebanyak 1 semitone.

C#/Db

$

b

c d e

c cis des d
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Nada cis dan nada des adalah nada-nada yang mempunyai tinggi yang
sama, akan tetapi nama yang berbeda. Nada cis dan des disebut dua nada
saling enharmonis.

Tanda

untuk

mengembalikan

ke

nada

semula

dinaikkan/diturunkan adalah dengan menggunakan tanda natural (

n).

setelah

Selain tanda aksedental di atas, masih ada tanda lain, yaitu double
kruis dan double mol. Tanda aksidental double kruis untuk menaikkan nada
asli sebanyak 2 semitone. Sedangkan tanda aksidental double mol untuk
menurunkan nada asli sebanyak 2 semitone.
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C. Tangganada
Tangganada adalah susunan nada-nada secara alphabetis yang
disusun ke atas, dari nada terendah ke nada tertinggi, maupun ke bawah, dari
nada tertinggi ke nada terendah. Tangganada diatonis adalah sebuah sistem
tangganada

yang

masing-masing

nada

dalam

tangganada

tersebut

mempunyai jarak 1 tone (whole-tone), dan 1 semtone (half-tone), secara
bervariasi.
Ada 2 (dua) jenis tangganada diatonis, yaitu tangganada mayor dan
tangganada minor.

1.

Tangganada Mayor
Tangganada mayor adalah susunan nada-nada yang mempunyai jarak 1
semitone pada nada ke 3 – 4, dan ke 7 – 1 (oktaf), dan jarak nada-nada
yang lain adalah 1 tone (whole-tone). Tangganada mayor natural adalah
tangganada mayor yang seluruh nada-nadanya belum mengalami
perubahan.

Susunan

tangganada

mayor

yang

belum

mengalami

perubahan (natural), merupakan nada-nada papan putih pada alat musik
piano (keyboard). Dalam notasi musik dapat dituliskan sebagai berikut :
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Oleh karena tangganada tersebut dimulai dari nada C (sebagai tonika),
maka tangganada mayor natural disebut juga dengan tangganada C
Mayor.
Berdasarkan tangganada C Mayor ini, dapat disusun tangganada baru
yang lain. Langkah yang harus dilakukan mula-mula, adalah dengan
membagi 2 sama besar tangganada tersebut, yang kemudian masingmasing bagian disebut dengan tetrakord (4 nada), sehingga dalam
sebuah tangganada tersebut terdapat tetrakord I dan tetrakord II.

T.II

T.I

Untuk menyusun tangganada baru, ada 2 (dua) cara, yaitu :
a.

Tetrakord II dari tangganada lama dijadikan sebagai tetrakord I dalam
tangganada baru.

T.I

T.II

T.I

Setelah tersusun tetrakord I dari tangganada baru, kemudian
lengkapilah tetrakord II dari tangganada baru tersebut, yaitu dengan
menyusun ke atas nada-nada secara berurutan dari tetrakord I,
menjadi sebanyak 8 buah nada. Tersusunlah sebuah susunan nadanada yang dimulai dengan nada g : g – a – b – c – d – e – f – g.
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T.II

T.I

Setelah tersusun rangkaian nada-nada tersebut, langkah selanjutnya
adalah

dengan

memasukkan

jarak

antara

nada-nada

dalam

tangganada mayor. Ternyata, nada ke-7 dari susunan tangganada
yang baru harus mengalami perubahan, yaitu dengan dinaikkan 1

.

semitone, karena nada ke 7–1 harus berjarak 1 semitone.
Tangganada baru yang tersusun menjadi :
g – a – b – c – d – e – fis – g.

Oleh karena tangganada baru yang tersusun dimulai dengan nada G
sebagai tonika, dan terdapat nada fis sebagai nada pertama yang

#)

mendapatkan tanda aksidental kruis, maka tangganada ini disebut
juga dengan tangganada G Mayor atau tangganada 1 kruis (
mayor.

Tn. G Mayor

Demikian seterusnya, dapat disusun tangganada-tangganada baru
yang lain, dengan cara dan langkah yang sama. Berikut ini akan

#

diuraikan cara dan langkah penyusunan tangganada baru yang lain,
tangganada 7 kruis ( # ) mayor.

yang apabila dilanjutkan akan tersusun tangganada dari 1 ( ) sampai
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T.II

T.I

Tn. D Mayor

T.II
T.I

T.I

Tn. A Mayor

T.I

T.II
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T.I

Tn. E Mayor

dst.

b.

Tetrakord I dari tangganada lama dijadikan sebagai tetrakord II dalam
tangganada baru.

T.I

T.II

T.II

Setelah tersusun tetrakord II dari tangganada baru, kemudian
lengkapilah tetrakord I dari tangganada baru tersebut, yaitu dengan
menyusun ke bawah nada-nada secara berurutan dari tetrakord II,
menjadi sebanyak 8 buah nada. Tersusunlah sebuah susunan nadanada yang dimulai dengan nada f :

f-g–a–b–c–d–e–f.

T.II
T.I
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Setelah tersusun rangkaian nada-nada tersebut, langkah selanjutnya
adalah

dengan

memasukkan

jarak

antara

nada-nada

dalam

tangganada mayor. Ternyata, nada ke-4 dari susunan tangganada
yang baru harus mengalami perubahan, yaitu dengan diturunkan 1
semitone, karena nada ke 3 – 4 harus berjarak 1 semitone.
Tangganada baru yang tersusun menjadi :
f - g – a – bes – c – d – e – f.

Oleh karena tangganada baru yang tersusun dimulai dengan nada F
sebagai tonika, dan terdapat nada bes sebagai nada pertama yang

b

mendapatkan tanda aksidental mol, maka tangganada ini disebut
juga dengan tangganada F Mayor atau tangganada 1 mol (
mayor.

Tn. F Mayor

)

Demikian seterusnya, dapat disusun tangganada-tangganada baru
yang lain, dengan cara dan langkah yang sama. Berikut ini akan

b

diuraikan cara dan langkah penyusunan tangganada baru yang lain,

b ) mayor.

yang apabila dilanjutkan akan tersusun tangganada dari 1 ( ) sampai
tangganada 7 kruis (

T.I

T.II

T.II
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Tn. Bb Mayor

T.I

T.II

T.II

Tn. Eb Mayor

T.II
T.I

T.II

Tn. Ab Mayor

dst.
2.

Tangganada minor
Tangganada minor adalah susunan nada-nada yang mempunyai jarak 1
semitone pada nada ke 2 – 3, dan ke 5 – 6, dan jarak nada-nada yang
lain adalah 1 tone (whole-tone). Tangganada minor natural adalah
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tangganada minor yang seluruh nada-nadanya belum mengalami
perubahan.

Susunan

tangganada

minor

yang

belum

mengalami

perubahan (natural), merupakan nada-nada papan putih pada alat musik
piano (keyboard). Dalam notasi musik dapat dituliskan sebagai berikut :

Oleh karena tangganada tersebut dimulai dari nada a (sebagai tonika),
maka tangganada minor natural disebut juga dengan tangganada a
minor.
Berdasarkan tangganada a minor ini, dapat disusun tangganada baru
yang lain. Langkah yang harus dilakukan mula-mula, adalah dengan
membagi 2 sama besar tangganada tersebut, yang kemudian masingmasing bagian disebut dengan tetrakord (4 nada), sehingga dalam
sebuah tangganada tersebut terdapat tetrakord I dan tetrakord II.
T.II
T.I

Untuk menyusun tangganada baru, ada 2 (dua) cara, yaitu :
a.

Tetrakord II dari tangganada lama dijadikan sebagai tetrakord I dalam
tangganada baru.

T.I

T.II

T.I
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Setelah tersusun tetrakord I dari tangganada baru, kemudian
lengkapilah tetrakord II dari tangganada baru tersebut, yaitu dengan
menyusun ke atas nada-nada secara berurutan dari tetrakord I,
menjadi sebanyak 8 buah nada. Tersusunlah sebuah susunan nadanada yang dimulai dengan nada e :
e – f - g – a – b – c – d – e.

T.II

T.I

Setelah tersusun rangkaian nada-nada tersebut, langkah selanjutnya
adalah

dengan

memasukkan

jarak

antara

nada-nada

dalam

tangganada minor. Ternyata, nada ke-2 dari susunan tangganada
yang baru harus mengalami perubahan, yaitu dengan dinaikkan 1
semitone, karena nada ke 2–3 harus berjarak 1 semitone ( dalam
tangganada minor). Tangganada baru yang tersusun menjadi : e – fis
- g – a – b – c – d – e.

Oleh karena tangganada baru yang tersusun dimulai dengan nada e
sebagai tonika, dan terdapat nada fis sebagai nada pertama yang

#

mendapatkan tanda aksidental kruis, maka tangganada ini disebut
juga dengan tangganada e minor atau tangganada 1 kruis ( ) minor.

Tn. e minor
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Demikian seterusnya, dapat disusun tangganada-tangganada baru
yang lain, dengan cara dan langkah yang sama. Berikut ini akan

#

diuraikan cara dan langkah penyusunan tangganada baru yang lain,
tangganada 7 kruis ( # ) minor.

yang apabila dilanjutkan akan tersusun tangganada dari 1 ( ) sampai

T.II

T.I

T.I

Tn. b minor

T.I

T.II

T.I

Tn. fis minor
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T.II

T.I

Tn. cis minor

dst.

b.

Tetrakord I dari tangganada lama dijadikan sebagai tetrakord II dalam
tangganada baru.

T.I

T.II

T.II

Setelah tersusun tetrakord II dari tangganada baru, kemudian
lengkapilah tetrakord I dari tangganada baru tersebut, yaitu dengan
menyusun ke bawah nada-nada secara berurutan dari tetrakord II,
menjadi sebanyak 8 buah nada. Tersusunlah sebuah susunan nadanada yang dimulai dengan nada d :
d – e - f - g – a – b – c – d.
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T.II

T.I

Setelah tersusun rangkaian nada-nada tersebut, langkah selanjutnya
adalah

dengan

memasukkan

jarak

antara

nada-nada

dalam

tangganada minor. Ternyata, nada ke-6 dari susunan tangganada
yang baru harus mengalami perubahan, yaitu dengan diturunkan 1
semitone, karena nada ke 5 – 6 harus berjarak 1 semitone.
Tangganada baru yang tersusun menjadi :
d – e - f - g – a – bes – c – d.

Oleh karena tangganada baru yang tersusun dimulai dengan nada d
sebagai tonika, dan terdapat nada bes sebagai nada pertama yang

b

mendapatkan tanda aksidental mol, maka tangganada ini disebut
juga dengan tangganada d minor atau tangganada 1 mol ( ) minor.

Tn. d minor

Demikian seterusnya, dapat disusun tangganada-tangganada baru
yang lain, dengan cara dan langkah yang sama. Berikut ini akan

b

diuraikan cara dan langkah penyusunan tangganada baru yang lain,

b ) minor.

yang apabila dilanjutkan akan tersusun tangganada dari 1 ( ) sampai
tangganada 7 kruis (

Page 36

TEORI MUSIK 1

Agustus, 2010

T.II

T.I

T.II

Tn. g minor

T.I

T.II

T.II

Tn. c minor

T.I

T.II
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T.II

Tn. f minor

dst.

Ada beberapa jenis tangganada minor, yaitu :
a.

Tangganada minor asli
Tangganada minor asli adalah tangganada minor yang nada ke 2 – 3,
dan ke 5 – 6 mempunyai jarak 1 semitone, dan jarak antara nadanada yang lain 1 tone (whole-tone). Sehingga nada-nada yang
tersusun dalam tangganada minor asli natural (tn. a minor asli) ,
adalah :
a–b–c–d–e–f–g–a

b.

Tangganada minor harmonis
Tangganada minor harmonis adalah tangganada minor asli, yang
nada ke-7 nya dinaikkan 1 semitone. Sehingga nada-nada yang
tersusun dalam tangganada minor harmonis natural (tn. a m
harmonis), adalah : a – b – c – d – e – f – gis - a
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Tangganada minor melodis
Tangganada minor melodis adalah tangganada minor asli, yang nada
ke-6 dan nada ke-7 nya dinaikkan 1 semitone untuk naik / ascending,
dan kembali natural untuk turun / descending. Sehingga nada-nada
yang tersusun dalam tangganada minor melodis natural (tn. a minor
melodis), adalah :
a – b – c – d – e– fis –gis – a – g – f – e – d – c – b - a

d.

Tangganada minor zigana
Tangganada minor zigana adalah tangganada minor asli, yang nada
ke-4 dan nada ke-7 nya dinaikkan 1 semitone. Sehingga nada-nada
yang tersusun dalam tangganada minor zigana natural (tn. minor
zigana), adalah :
a –

b –

c – dis

– e

–

f – gis -

a

D. Nama – nama Tingkatan Nada
Dalam sebuah tangganada diatonis, terdapat 7 (tujuh) buah nada,
yang disusun secara berurutan sesuai dengan tinggi nadanya. Masing-masing
nada dalam sebuah tangganada diatonis mempunyai nama sesuai dengan
tingkatan dan fungsinya. Adapun nama-nama nada dalam tangganada
diatonis, adalah :
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6

7

8

1

]

Tonika

5

]

Dominan

2

]

Supertonika

6

]

Submedian

3

]

Median

7

]

Leadingtone

4

]

Subdominan

8

]

Oktaf

E. Tangganada Chromatis
Tangganada chromatis disebut disebut juga twelve-tone scale atau
tangganada 12 nada, yaitu sebuah tangganada yang masing-masing nadanya
mempunyai jarak 1 semitone. Ada 2 (dua) macam tangganada chromatis,
yaitu :

1.

Tangganada Chromatis Melodis

# ), dan

Tangganada chromatis melodis adalah tangganada chromatis yang

b ). Sehingga

pada susunan naik menggunakan tanda aksidental kruis (
susunan turun menggunakan tanda aksidental mol (

nada-nada yang tersusun dalam tangganada C chromatis melodis,
adalah :

c

cis

d

dis

e

f

fis

g

gis

a

ais

b

c
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es

d des

c

Tangganada Chromatis Harmonis
Tangganada chromatis harmonis adalah tangganada chromatis yang

# ) dan mol ( b ), akan tetapi nada pertama

susunan nada-nadanya, baik naik maupun turun, menggunakan
tanda aksidental kruis (

(tonika) dan nada ke lima (dominan) tidak boleh di double. Sehingga

nada-nada yang tersusun dalam tangganada C chromatis harmonis,
adalah :

c

F.

des

d

es

e

f

fis

g

as

a

bes

b

c

Tanda Mula
Tanda mula (key signature), adalah tanda-tanda aksidental (kruis

dan mol) yang terdapat pada setiap tangganada. Tanda mula pada notasi
musik dituliskan pada awal setiap baris paranada. Tanda mula ini
menandakan tangganada yang dipakai dalam sebuah notasi musik, dan
berlaku sampai akhir dari notasi musik, kecuali bila ada perubahan
tangganada.
Berikut ini cara menuliskan tanda mula pada paranada, secara berturut-turut
dari 1 – 7 kruis, dan 1 – 7 mol.
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Tn. Mayor :
Tn. minor :

G
e

D
b

A
fis

Tn. Mayor :
Tn. minor :

F
d

Bes
g

Es
c

E
cis

As
f
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B
gis

Fis
dis

Des
bes

Ges
es

Cis
ais

Ces
as

G. Petunjuk Pengoktafan
Jangkauan suara (range) yang dapat didengar oleh telinga
manusia adalah berkisar antara 20 – 20.000 Hertz (getaran per detik). Suarasuara yang dihasilkan oleh musik juga hanya berkisar diantara range tersebut.
Alat musik piano merupakan alat musik yang memiliki jangkauan nada-nada
terluas dibandingkan dengan alat musik lain.
Susunan nada-nada dari nada c sampai nada b disebut dengan
oktaf. Demikian untuk nada c berikutnya sampai nada b, juga disebut oktaf.
Untuk membedakan oktaf-oktaf yang mana, maka diberikan suatu istilah yang
akan menunjukkan pada oktaf mana suatu nada yang dimaksud. Berikut ini
adalah petunjuk pengoktafan yang biasa digunakan :
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Komposisi Melodi
Dalam kalimat bahasa, dikenal dengan istilah pungtuasi, yaitu

tanda-tanda seperti koma, titik, dan sebagainya. Demikian juga dalam musik,
kalimat-kalimat musik mempunyai bagian-bagian kalimat disebut phrase, dan
kadens. Kalimat musik yang terpendek, berisi phrase pertanyaan dan phrase
jawaban. Sedangkan kadens adalah bagian dari phrase yang menentukan
bentuk phrase. Phrase pertanyaan ditandai dengan adanya kadens setengah
(half cadence), dan phrase jawaban ditandai dengan adanya kadens akhir
(whole cadence).

Untuk melengkapi sebuah phrase pertanyaan dari sebuah melodi,
dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

1.

Mengulang ritme yang sama, tetapi dengan nada-nada yang berbeda.
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Mengulang sebagian ritme, tetapi dengan nada-nada yang berbeda.

a

a

b

b

c

c

3.

Mengulang 2 birama pertama, tetapi 2 birama terakhir berbeda.

4.

2 birama pertama berbeda, tetapi 2 birama terakhir sama.
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Ritme awal dari tengahan pertama digunakan pada bagian awal dari
tengahan kedua, demikian juga dengan phrase kedua.

I.

Penulisan Naskah Musik dan Simbol-simbol Tambahan

1.

Penulisan Tangkai Not
Penulisan notasi musik yang menggunakan satu jalur melodi dalam
sebuah paranada, kecuali not penuh, maka not-not tersebut ditulis dengan
ketentuan sebagai berikut :
·

Tangkai ke atas, untuk not-not yang terletak pada/di bawah garis ke–3

·

Tangkai ke bawah, untuk not-not yang terletak pada/di atas garis ke–3

·

Bendera selalu di sebelah kanan dari tangkai not.

Sedangkan untuk penulisan notasi musik yang menggunakan 2 (dua) jalur
melodi dalam sebuah paranada, kecuali not penuh, maka not-not tersebut
ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :
·

Tangkai ke atas, untuk nada-nada dari melodi atas

·

Tangkai ke bawah, untuk nada-nada dari melodi bawah

·

Bendera selalu di sebelah kanan dari tangkai not.
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Tanda Ulang
Ada beberapa bentuk tanda ulang atau penyingkatan dalam notasi musik.
a.

Tanda 2 (dua) buah titik yang melekat pada garis ganda (double bar),
dan biasanya selalu muncul secara berpasangan.
Tanda ini mempunyai arti bahwa notasi yang ada di antara ke dua
tanda tersebut diulang. Apabila pada notasi tidak terdapat tanda
ulang pembuka, maka notasi tersebut diulang dari awal.

A

B

C

D

E

F

G

Cara memainkannya : A – B – A – B – C – D – E – D – E – F - G

b.

Tanda D.C, merupakan singkatan dari da capo. D.C. al Fine = da
capo al fine.
Tanda ini mempunyai arti bahwa notasi diulang dari awal dan
berakhir pada fine.

A

B

C

D

E

F

Cara memainkannya : A – B – C – D – E – F - A – B – C
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Tanda D.S, merupakan singkatan dari dal segno.

Tanda ini mempunyai arti bahwa notasi diulang dari tanda (segno= @)
Tanda ini juga biasa diikuti oleh al fine, atau to coda, seperti pada
contoh berikut ini :

A

C

B

D

E

F

Cara memainkannya : A – B – C – D – E – F – B – C – D

A

B

C

D

E

F

G

Cara memainkannya : A – B – C – D – E – B – C – F - G

3.

Untuk menghindari pemakaian garis bantu yang berlebihan, dapat
digunakan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa notasi yang tertulis
dimainkan pada oktaf lebih tinggi atau rendah.

Jika ada tanda seperti tersebut di atas, maka cara memainkan atau
menyanyikan nada-nada tersebut adalah dengan menaikkan 1 oktaf,
sepanjang tanda titik-titik tersebut berakhir.

Jika ada tanda seperti tersebut di atas, maka cara memainkan atau
menyanyikan nada-nada tersebut adalah dengan menurunkan 1 oktaf,
sepanjang tanda titik-titik tersebut berakhir.
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J. Interval
Interval adalah “jarak” antara nada satu ke nada yang lain. Setiap
interval diberikan nama yang mengandung arti kuantitas dan kualitas. Dalam
sebuah tangganada ada 7 (tujuh) nada yang masing-masing mempunyai
nama kuantitas interval, sebagai berikut :

c – c : prime

c – g : kuint

c – d : secondo

c – a : sekst

c – e : terts

c – b : seprim

c – f : kuart

c – c’ : oktaf

Sedangkan nama kualitas interval dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok dasar,
yaitu :
Interval Perfect (murni) : - Interval Prime

(1)

- Interval Kuart

(4)

- Interval Kuint

(5)

- Interval Oktaf

(8)

Interval Mayor (besar) : - Interval Secondo ( 2 )
- Interval Terts

(3)

- Interval Sekst

(6)

- Interval Septim ( 7 )

Masing-masing interval dasar di atas dapat diubah-ubah, yaitu dengan
memperlebar jarak atau mempersempit jarak. Untuk memperlebar jarak, maka
nada atas dinaikkan 1 semitone, atau nada bawah diturunkan 1 semitone,
sedangkan untuk mempersempit jarak, maka nada atas diturunkan 1
semitone, atau nada bawah dinaikkan 1 semitone.
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Diperlebar :

atau
Dipersempit :

atau

Seluruh interval Mayor, jika diperlebar sebanyak 1 semitone, akan
menjadi interval Augmented, akan tetapi bila dipersempit sebanyak 1
semitone, akan menjadi interval minor, dan jika dipersempit sekali lagi
sebanyak 1 semitone, akan menjadi interval diminished.
Demikian juga pada interval Perfect, jika diperlebar sebanyak 1
semitone, akan menjadi interval Augmented, akan tetapi bila dipersempit
sebanyak 1 semitone, akan menjadi interval diminished.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan dalam tabel 1.
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Nama-nama kualitas dan kuantitas dari suatu interval biasa ditulis dengan
menggunakan simbol-simbol, sebagai berikut :
M

:

mayor (besar)

m

:

minor (kecil)

A

:

augmented (lebih)

d

:

diminished (kurang)

P

:

Kuint

:

5

(5 )

nd

Sekst

:

6

(6 )

rd

Septim

:

7

(7 )

th

Oktaf

:

8

(8 )

:

1

(1 )

Secondo

:

2

(2 )

Terts

:

Kuart

Contoh :

3

:

4

perfect (murni)

st

Prime

(3 )
(4 )

P 4th = P 4 : Kuart perfect

th
th
th
th

= kuart murni

M 2nd = M 2 : Secondo mayor = sekondo besar, dsb.

Cara memberikan nama-nama pada suatu interval, adalah :
1.

Pertama-tama lihat nada yang terletak di bawah, dan tentukan nada
tersebut sebagai tonika.

2.

Anggaplah interval tersebut terdapat dalam tangganada dengan
tonika adalah nada bawah tersebut.

3.

Jika nada atas merupakan salah satu nada yang terdapat dalam
tangganada tersebut, maka interval itu adalah interval dasar, yang
belum mengalami perubahan. Akan tetapi jika nada atas tersebut
bukan salah satu nada dari nada-nada dalam tangganada, maka
nada tersebut sudah mengalami perubahan. Perubahannya dapat
berupa nada

yang

diperlebar

ataupun

dipersempit. Sesudah

mengetahui apakah nada atas diperlebar atau dipersempit, maka
dengan melihat pada tabel 1 di atas, sudah dapat menentukan nama
interval tersebut.
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Conto

A5

P5

P4

M7

d4

d5

P5

#
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d5

d3

A2

M7

A4

A3

d6

m6

A5

Apabila interval Augmented diperlebar sebanyak 1 semitone, maka
interval tersebut akan menjadi interval double augmented. Sebaliknya, jika
interval diminished dipersempit sebanyak 1 semitone, maka interval tersebut
akan menjadi interval double diminished. Contoh :

AA5

dd5
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K. Interval Pembalikan
Jika nada bawah dari sebuah interval diletakkan sebagai nada atas
(dinaikkan 1 oktaf), atau jika nada atas dari sebuah interval diletakkan sebagai
nada bawah (diturunkan 1 oktaf), maka interval tersebut dikatakan sebagai
interval pembalikan (invertion). Sehingga interval sekondo akan menjadi
interval septim, interval terts menjadi interval sekst, dan interval kuart akan
menjadi interval kuint. Sedangkan kualitas interval mayor akan menjadi
interval minor, interval augmented akan menjadi interval diminished, interval
perfect akan tetap menjadi interval perfect, demikian sebaliknya.
1 >< 8

Mayor

><

minor

2 >< 7

diminished

><

Augmented

3 >< 6

Perfect

><

Perfect

4 >< 5
Contoh :

M6

m3

M7

m2

P5

P5

P4

P8

P1

A2 d7

m3

M6

M2 m7

M3

P1 P8

P4

A4 d5

m6

m2

M7

Interval yang tidak lebih dari 1 oktaf, disebut dengan interval
sederhana (simple interval), dan interval yang lebih dari 1 oktaf, disebut
interval susun (compound interval).
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Contoh :

A11

M10

P12

L. Hubungan Antara Tangganada Mayor dan Tangganada Minor
1.

Hubungan Relatif
Hubungan 2 (dua) buah tangganada mayor dan minor dikatakan
relatif, apabila kedua tangganada tersebut mempunyai tanda mula
yang sama, dan tonika berbeda.
Contoh :

-

Tangganada C Mayor

Relatif minor : a minor

-

Tangganada c minor

Relatif mayor : Es mayor

C Mayor

2.

Relatif minor :
a minor

c minor

Relatif Mayor :
Es Mayor

Hubungan Paralel
Hubungan 2 (dua) buah tangganada mayor dan minor dikatakan
paralel, apabila kedua tangganada tersebut mempunyai tonika yang
sama, dan tanda mula berbeda.
Contoh :
- Tangganada C Mayor

Paralel minor : c minor

-

Paralel mayor : A mayor

Tangganada a minor
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C Mayor

3.

Paralel minor :
c minor
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a minor

Paralel Mayor :
A Mayor

Hubungan tangganada-tangganada terdekat (closely related keys)
Jika dalam sebuah tangganada masing-masing nadanya disusun
sebuah triad, maka akan terdapat 7 (tujuh) buah triad. Triad yang ke
tujuh adalah triad diminished, yang dapat diabaikan, karena triad ini
tidak dapat sebagai triad tonika (tidak ada tangganada diminished).
Sehingga dengan demikian, maka akan ada 6 triad mayor dan minor.
Ke enam triad tersebut dapat sebagai triad tonika dari masing-masing
tangganada, dan saling mempunyai hubungan yang sangat dekat,
yang disebut dengan closely related keys.
a. Tangganada mayor :
F Mayor

G Mayor

C Mayor

d minor

e minor

a minor

Closely related keys dari tangganada C Mayor : F Mayor, G Mayor, a minor,
d minor, dan e minor.
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As Mayor

Bes Mayor

c minor

g minor

f minor

Closely related keys dari tangganada c minor : f minor, g minor, Es Mayor,
As Mayor, dan Bes Mayor.

Cara menentukan tangganada-tangganada yang saling berhubungan dekat
satu dengan yang lain, dapat dicari dengan cara :
1.

closely related keys, adalah tangganada-tangganada yang mempunyai
tandamula 1 lebih atau 1 kurang dari tangganada asal, dengan seluruh
tangganada relatifnya.

#

a. Tangganada Mayor :

+1( )

0 (natural)

b

-1( )

#

b

#

Closely related keys dari tangganada Natural Mayor (C) :
Natural minor (a), 1 Mayor (G), 1 Mayor (F), 1

minor (e), dan 1

b

minor (d).

b)

- 2 ( 2 Page 55
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b.Tangganada minor :

b

-3 (3 )

-4(4

b)

Closely related keys dari tangganada 3 minor b(c) :
3

b

Mayor (Es), 2

(As).

2.

closely

b minor (g), 4 b minor (f), 2 b Mayor (Bes), dan 4 b Mayor

related

keys,

adalah

tangganada-tangganada

tonika,

subdominan, dan dominan dari tangganada asal, dengan seluruh
tangganada relatifnya.
a. Tangganada Mayor :
Dominan

Tonika

Subdominan

Closely related keys dari tangganada C Mayor (Tonika) :
F Mayor (Subdominan), G Mayor (Dominan), a minor (relatif
tonika), d minor (relatif subdominan), dan e minor (relatif dominan).
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b. Tangganada minor :
Dominan

Tonika

Subdominan

Closely related keys dari tangganada c minor (Tonika) :
F minor (Subdominan), g minor (Dominan), Es Mayor (relatif tonika),
As Mayor (relatif subdominan), dan Bes Mayor (relatif dominan).

M. Transposisi
Transposisi ada 2 (dua) macam, yaitu transposisi kunci dan transposisi
dari tangganada satu ke tangganada yang lain. Transposisi yang ke dua ini
dapat terjadi karena adanya instrumen transposisi.

1.

Transposisi Kunci
Transposisi kunci adalah transposisi dari tanda kunci satu ke tanda kunci
yang lain. Sebagai contoh apabila ada sebuah partitur dalam tanda kunci
G, yang ingin diturunkan sebanyak 2 oktaf, karena keperluan instrumen
tertentu, maka dapat ditransposisikan ke dalam tanda kunci F, misalnya,
tanpa merubah melodi, hanya menurunkan ke dalam oktaf yang lebih
rendah, demikian sebaliknya.
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Transposisi kunci dari tanda kunci G ke tanda kunci C-Alto, dengan
interval 1 oktaf lebih rendah, dapat dituliskan sebagai berikut :

b.

Transposisi kunci dari tanda kunci C-Tenor ke tanda kunci G, dengan
interval 2 oktaf lebih tinggi, dapat dituliskan sebagai berikut :

c.

Transposisi kunci dari tanda kunci G ke tanda kunci F, dengan
interval 1 oktaf ke bawah, dapat dituliskan sebagai berikut :

2.

Transposisi Tangganada
Transposisi tangganada adalah transposisi dari tangganada tertentu ke
tangganada lain. Hal ini biasanya diperlukan untuk menuliskan partitur
dari instrumen non-transposisi ke instrumen transposisi. Instrumen
transposisi adalah instrumen yang sistem penalaannya tidak sama
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dengan pitch concert (diapason normal), a’ = 440 Hz. Akan tetapi,
misalnya pada instrumen Trompet in Bes, maka nada c yang dihasilkan
oleh instrumen tersebut sama dengan nada bes pada instrumen piano
(non-transposisi). Lebih jelas akan dibahas beberapa contoh di bawah ini.
a.

Instrumen Clarinet in Bes, Trompet in Bes, dan instrumen lain dalam
Bes.
Tertulis :

Pitch Concert :

b.

Instrumen Clarinet in A, Trompet in A, dan instrumen lain dalam A.
Tertulis :

Pitch Concert :

c.

Instrumen Horn in F, dan instrumen lain dalam F.
Tertulis :

Pitch Concert :
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Pendalaman Materi
Soal-soal :
1.

Sebutkan nama-nama nada di bawah ini :
a.

b.

c.

2.

Tuliskan tangganada tanpa tanda mula, dari :
a.

Tangganada G Mayor

b.

Tangganada Bes Mayor

c.

Tangganada d minor asli

d.

Tangganada e minor melodis
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Tangganada b minor harmonis

Sebutkan tangganada yang dipakai pada potongan melodi di bawah
ini :
a.

Tangganada : ..................................

b.

Tangganada : ..................................

c.

Tangganada : ..................................
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Berikan tanda aksidental yang tepat, sesuai dengan tangganada
yang dipakai.
a.

Tn. B Mayor

b.

Tn. Ges Mayor

c.

Tn. cis minor

d.

Tn. g minor

e.

Tn. Des Mayor
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Bubuhkan garis birama yang sesuai dengan tanda birama yang
dipakai.
a.

b.

c.

6.

Susunlah interval-interval di bawah ini.
a.

M6

P5

m3

d4

A2

P4

m7

M2

A5

d6

b.

7.

Tuliskan hubungan antar 2 (dua) buah tangganada mayor dan minor
di bawah ini :
a.

Relatif mayor dari tangganada d minor = ........................................
Relatif minor dari tangganada As Mayor = .....................................
Relatif mayor dari tangganada c minor = ........................................
Relatif minor dari tangganada E Mayor = ........................................
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Relatif mayor dari tangganada fis minor = ......................................

b.

Paralel mayor dari tangganada g minor = .......................................
Paralel minor dari tangganada F Mayor = .......................................
Paralel minor dari tangganada E Mayor = .......................................
Paralel mayor dari tangganada fis minor = .....................................

8.

Selesaikan potongan melodi di bawah ini menjadi sebuah kalimat.
a.

b.

c.

9.

Transposelah melodi di bawah ini dengan menggunakan tanda kunci
yang tersedia.
a.
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b.

10. Tuliskan melodi di bawah ini untuk instrumen transposisi :
a. Concert Pitch :

Horn in F :

b. Concert Pitch :

Clarinet in Bes :
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B A B IV
TRIAD DAN AKOR

A.

Triad
Triad adalah susunan 3 (tiga) buah nada yang disusun ke atas,

berdasarkan interval terts untuk nada pertama – kedua, dan kedua - ketiga (
rd

two superimposed 3 ). Dapat juga dikatakan bahwa triad adalan susunan 3
rd

(tiga) buah nada yang disusun ke atas, terdiri dari nada alas (root), terts (3 ),
th

dan kuint (5 ).
Ada 4 (empat) jenis triad, yaitu :
1.

Triad Mayor :
Triad Mayor adalah triad yang susunan intervalnya secara berturutturut ke atas adalah 3 M (Mayor), dan 3m (minor).

3m
3M
2.

Triad minor :
Triad Mayor adalah triad yang susunan intervalnya secara berturutturut ke atas adalah 3 m (minor), dan 3M (Mayor).

3M
3m
3.

Triad diminished :
Triad Mayor adalah triad yang susunan intervalnya secara berturutturut ke atas adalah 3 m (minor), dan 3m (minor).

3m
3m
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Triad Augmented :
Triad Mayor adalah triad yang susunan intervalnya secara berturutturut ke atas adalah 3 M (Mayor), dan 3M (Mayor).

3M
3M
Masing-masing nada dalam sebuah tangganada mayor maupun minor,
dapat disusun menjadi sebuah triad, yaitu dengan cara menyusun ke atas
nada-nada dengan interval terts (superimposed third), sebagai berikut :
Tn. Mayor

Tn. minor

Dalam tangganada mayor, kualitas masing-masing triad adalah sbb. :
Triad I, IV, dan V,

Mayor,

Triad II, III, dan VI,

minor,

Triad VII,

diminished.

Dalam tangganada minor harmonis, kualitas masing-masing triad
adalah sbb. :
Triad V, dan VI,

Mayor,

Triad I, dan IV,

minor,

Triad II, dan VII,

diminished,

Triad III,

Augmented.
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Sama seperti nama-nama tingkatan nada dalam sebuah tangganada,
triad/akor juga mempunyai nama-nama tingkatannya, sebagai berikut :
I

:

tonika

V

:

dominan

II

:

supertonik

VI

:

subdominan

III

:

median

VII

:

leadingtone

IV

:

subdominan

Akor tonika, subdominan, dan dominan, dalam tangganada mayor
adalah akor-akor berkualitas mayor, dan akor supertonika, median, dan
submedian, adalah akor-akor berkualitas minor. Sedangkan akor leadingtone,
berkualitas diminished.
Dalam tangganada minor harmonis, akor tonika, dan subdominan,
adalah akor-akor berkualitas minor, dan akor dominan, dan akor submedian,
adalah akor-akor berkualitas mayor. Sedangkan akor leadingtone, berkualitas
diminished.
Tangganada
Mayor

M

m

m

M

M

m

d

M

d

m

Tangganada
minor

m

d

A

m

#

M

M

#
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Triad dan Akor Pembalikan
Sebuah akor dikatakan dalam posisi dasar (root position), apabila nada

dasar (root) terletak pada bas atau suara terendah. Akor tersebut dapat
dirubah posisinya, yaitu dengan meletakkan nada-nada yang lain pada bas
atau suara terendah. Apabila nada ke tiga (terts) berada di suara terendah
atau pada bas, maka dikatakan bahwa akor tersebut dalam posisi pembalikan
st

pertama (1 invertion). Dan jika nada ke lima (kuint) berada di suara terendah
atau pada bas, maka dikatakan bahwa akor tersebut dalam posisi pembalikan
ke dua (2

nd

invertion).

st

root

1 Inv.

2

nd

Inv.

Istilah triad ditujukan untuk akor yang hanya terdiri dari 3 (tiga) buah
nada, sedangkan istilah akor dapat terdiri dari 4 (empat) buah nada, atau
bahkan lebih. Untuk menyusun akor yang terdiri lebih dari 3 (tiga) buah nada,
atau lebih, caranya adalah dengan menyusun ke atas lagi nada-nada dengan
interval terts (superimposed third), seperti contoh di bawah ini :

Oleh karena akor seventh ini terdiri dari 4 (empat) buah nada, maka ada 4
posisi, sebagai berikut :

Root

st

1 Inv.

nd

2

Inv.

rd

3 Inv.
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Simbolisasi Akor
Seperti juga interval, akor mempunyai nama-nama yang cukup

dituliskan dengan simbol-simbol, untuk menunjukkan kualitas akor. Adapun
beberapa simbol yang menunjukkan kualitas akor, adalah sebagai berikut :

M

:

mayor

m

:

minor

A

:

augmented

d

:

diminished

Untuk menyebutkan simbol dari akor tujuh (seventh chords), adalah
dengan menyebutkan kualitas triad, dan kualitas nada ke tujuh. Sebagai
contoh :

AM7
augmentedmayor tujuh

Am7
dd7
dm7
mM7
minoraugmented- diminished- diminishedminor tujuh diminished minor tujuh mayor tujuh
tujuh

Susunan akor-akor yang terjadi dari sebuah tangganada mayor atau
minor, dapat diberikan simbol-simbol akor. Ada 2 (dua) pandangan/pendapat
dalam memberikan simbol-simbol akor tersebut, yaitu :
1. Menggunakan huruf romawi besar untuk seluruh akor dalam tangganada
mayor, maupun tangganada minor.

Tn. Mayor

I

II

III

IV

V

VI

VII

I
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Tn. minor

I

II

III

IV

#

V

VI

#

VII

I

2. Menggunakan huruf romawi besar untuk akor-akor mayor, romawi kecil
untuk akor-akor minor, romawi kecil dengan lingkaran kecil di atas untuk
akor diminished, dan romawi besar dengan tanda positif (+) di atas untuk
akor augmented.

I

ii

i

D.

iii

o

ii

III

IV

+

iv

V

#

V

vi

VI

o

vii

#

vii

I

o

i

Akor-akor Primer (Akor Pokok)
Akor-akor

Primer

(Pokok),

adalah

akor-akor

dari

sebuah

tangganada yang mempunyai peran dan fungsi yang lebih dibanding dengan
akor-akor lain. Yang termasuk akor-akor primer (pokok), adalah akor-akor
pada tingkat I, IV, dan V. Dalam tangganada mayor, maka akor-akor I, IV, dan
V adalah akor-akor dengan kualitas mayor. Sedangkan dalam tangganada
minor, akor I, dan IV adalah akor-akor dengan kualitas minor, dan akor V
adalah akor dengan kualitas mayor. Perlu dijelaskan di sini, bahwa dalam
pembahasan akor (harmoni), tangganada minor yang biasa digunakan adalah
tangganada minor harmonis, sehingga akor V akan selalu mempunyai kualitas
mayor.
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Akor-akor primer (pokok) dalam sebuah tangganada :
Akor primer dari tangganada C Mayor

: akor CMayor, FMayor, dan GMayor

Akor primer dari tangganada D Mayor

: akor DMayor, GMayor, dan AMayor

Akor primer dari tangganada a minor

: akor a minor, d minor, dan E Mayor

Akor primer dari tangganada g minor

: akor g minor, c minor, dan D Mayor

E.

Kadens
Kadens adalah istilah dalam musik yang menunjukkan akhir dari suatu

bagian. Secara garis besar, sebuah karya musik terdiri dari beberapa kalimat
musik, dan dalam kalimat musik terdiri dari beberapa phrase, tergantung pada
bentuk karya tersebut.
Pada setiap akhir dari phrase atau bagian, biasanya selalu diakhiri
dengan sebuah kadens. Secara umum, kadens dibagi dalam 2 (dua) jenis
kadens, yang masing-masing sesuai dengan kualitasnya, terbagi menjadi :

1.

Kadens Authentic (authentic cadence)
Ada 3 (tiga) jenis kadens yang merupakan komposisi dari triad V dan triad
I, yaitu :
a.

Kadens autentik sempurna (perfect authentic cadence) : V - I
Pada kadens autentik sempurna, kedua triad (V dan I), dalam posisi
dasar, dan tonika dari triad terakhir (I), di suara sopran. Berikut ini
contoh progresi dengan suara sopran dari 7-1, dan 2-1.

V

I

V

I
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Kadens autentik tidak sempurna (imperfect authentic cadence) : V – I
Pada kadens autentik tidak sempurna, kedua triad (V dan I), dalam
posisi dasar, dan terts atau kuint dari triad terakhir (I), di suara
sopran. Berikut ini contoh progresi dengan suara sopran dari 2-3, 5-5,
atau 5-3

V
c.

I

V

I

V

I

Kadens autentik setengah (authentic half cadence) : I – V
Pada kadens autentik setengah, kedua triad (I dan V), dalam posisi
dasar. Berikut ini beberapa contoh progresinya :

I
2.

V

I

V

I

V

I

V

Kadens Plagal (plagal cadence)
Ada 3 (tiga) jenis kadens yang merupakan komposisi dari triad IV dan

triad I, yaitu :
a.

Kadens plagal sempurna (perfect plagal cadence) : IV - I
Pada kadens plagal sempurna, kedua triad (IV dan I), dalam posisi
dasar, dan tonika dari triad terakhir (I), di suara sopran.
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I

Kadens plagal tidak sempurna (imperfect plagal cadence) : IV – I
Pada kadens plagal tidak sempurna, kedua triad (IV dan I), dalam
posisi dasar, dan terts atau kuint dari triad terakhir (I), di suara
sopran.

IV
c.

I

IV

I

IV

I

Kadens plagal setengah (plagal half cadence) : I – IV
Kadens ini tidak biasa digunakan.

I

IV

I

IV

I

IV
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Ada satu kadens lain, yang merupakan penyimpangan dari kadens
autentik, yaitu :
3.

Kadens Canggung (deceptive cadence) : V – VI, V – IV, dsb.
Pendekatannya seperti pada kadens authentik, tetapi beberapa akor lain
menggunakan not tonika pada akor terakhir.
Tn. Mayor :

6

6

Tn. minor :

#

6

#

6

#

#
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Figure Bass
Figure bas adalah pemberian simbol untuk sebuah akor yang

menunjukkan letak atau posisi dari akor tersebut. Angka-angka yang tertulis
adalah interval-interval dari nada-nada yang disusun ke atas, dihitung dari
nada bas. Sebagai contoh, untuk akor pada posisi dasar adalah dengan
simbol

5
. Interval terts menunjukkan interval antara nada tonika dengan terts,
3

dan interval kuint menunjukkan interval antara nada tonika dengan kuint.
Demikian juga pada akor posisi pembalikan pertama, dimana nada terts
berada di bas (nada terendah), maka simbol yang digunakan adalah

6
.
3

Interval terts menunjukkan interval antara nada terts dengan kuint, dan interval
sekts menunjukkan interval antara nada terts dengan tonika.
Berikut ini adalah simbol-simbol figure bas berdasarkan posisi akor :

bunyi

Triad
Posisi Dasar
( Root Position.)

Triad
Pembalikan Pertama
st
( 1 Inv.)

Triad
Pembalikan Ke dua
nd
( 2 Inv.)

Symbol
lengkap

Symbol yg biasa
digunakan

(3)

5
3

6
3

6
4

6

6
4
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Akor Seventh
Posisi Dasar
( Root

7

7
5
3

Akor Seventh
Pembalikan Pertama
st
( 1 Inv.)

Akor Seventh
Pembalikan Ke dua
nd
( 2 Inv.)

6
5
3

6
5

6
4
3

4
3

6
4
2

4
2

Akor Seventh
Pembalikan Ke tiga
rd
( 3 Inv.)

(2)

Apabila nada-nada yang dimaksud adalah nada-nada alterasi (nada
yang mendapat tanda alterasi/aksidental), maka tanda-tanda aksidental
diletakkan tepat sebelum angka dari figure bas tersebut. Akan tetapi apabila
ada tanda aksidental yang tidak diikuti dengan angka, maka yang dimaksud
adalah nada terts dari bas.
Contoh :

#6

6

b6 #

n

b5
7

Sedangkan jika terdapat angka yang diberi garis silang ke kanan, maka yang
dimaksud adalah bahwa nada tersebut mendapatkan tanda aksidental kruis
atau dinaikkan 1 semitone.
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Contoh :

6

b6

6

3

3

Contoh penulisan notasi dengan figure bas :

4
2

6

6

6
5

6
4

5
3

b5
7

6
5

9
4

8
3
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Pendalaman Materi
Soal-soal :
1.

Tuliskan akor-akor di bawah ini dengan benar :

2.

Sebutkan nama-nama akor di bawah ini :

3.

Tuliskan kadens-kadens berikut ini, dan tuliskan simbol akornya :
a.
b.
c.

b
#
Kadens plagal sempurna dari tangganada 1 Mayor
Kadens autentik setengah dari tangganada 3 bminor

Kadens autentik sempurna dari tangganada 2 minor
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c.

Lengkapilah nada-nada pada suara tengah, sehingga sesuai dengan
figur bas yang telah ditentukan. Tuliskan juga tangganada yang
dipakai.

6

6

6

6

Tn. : ___________________________________________________

5.

Susunlah akor-akor di bawah ini sesuai dengan figure bas yang ada.

6
4

6

6
4

6
4

6 5
3

8
6
4

5
3
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BAB V
TANDA – TANDA EKSPRESI

A.Tempo, Dinamik, dan Gaya
Istilah dalam musik dapat dikelompokkan berdasar pada fungsinya, yaitu :
1.

Tempo
Tempo dari sebuah lagu atau karya musik sering ditulis dengan

,

yang berarti, bahwa dalam satu satuan menit, ada 100 nada
seperempatan ( ).
Istilah tempo, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga),
yaitu lambat, sedang, dan cepat. Berikut ini akan dijelaskan beberapa
istilah tempo dari lambat sampai cepat.
Largo

: sangat lambat (M.M. 46 – 50)

Larghetto

: tidak selambat largo (M.M. 60 – 63)

Adagio

: lambat (M.M. 52 – 54)

Lento

: lambat (M.M. 56 – 58)

Moderato

: sedang (M.M. 96 – 104)

Andante

: berjalan teratur (M.M. 72 – 76)

Andantino

: lebih cepat dari andante ( M.M. 80 – 84)

Allegretto

: lebih lambat dari allegro (M.M. 108 – 116)

Allegro

: cepat, hidup, gembira (M.M. 132 – 138)

Vivace

: hidup, gembira (M.M. 160 – 176)

Presto

: cepat (M.M. 184 – 200)

Prestissimo: sangat cepat (M.M. 208)
Accellerando (accel.) : makin lama makin cepat
Allargando (allarg.)

: makin lama makin melebar

Fermata (

: nada ditahan melebihi nilai yang sebenarnya

)

Rallentando (rall.)

: makin lama makin lambat

Ritardando (ritard.)(rit. : makin lama makin lambat
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Ritenuto (rit.)

: tertahan-tahan

Rubato

: bebas dan penuh perasaan

Stringendo (string.)

: tergesa-gesa dan kian menjadi cepat

Dinamik
Tanda dinamik adalah tanda untuk menentukan keras – lembutnya suatu
bagian/phrase kalimat musik. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah
dinamik yang sering digunakan :
Pianissimo (pp)

: sangat lembut

Piano (p)

: lembut

Mezzopiano (mp)

: agak lembut (lembutnya sedang)

Mezzoforte (mf)

: agak keras (kerasnya sedang)

Forte (f)

: keras

Fortissimo (ff)

: sangat keras

Fortepiano (fp)

: keras – lembut, mulai keras lalu segera

lembut
Crescendo (
Decrescendo (

3.

)

: makin lama makin keras
) : makin lama makin lembut

Diminuendo (dim.)

: melembutkan nada

Sforzando (sfz.)

: lebih keras, diperkeras

Gaya (style)
Gaya (style), adalah bagaimana cara memainkan sebuah karya musik.
Dalam penerapannya, dapat berdiri sendiri maupun digabungkan dengan
istilah-istilah lain, seperti subito piano, allegro assai, dsb. Berikut ini akan
dijelaskan beberapa pengertian tentang gaya, yang sering digunakan.

Animato

: riang gembira (M.M. 120 – 126)

A capella

: koor tanpa diiringi instrumental
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Ad libitum (ad.lib.)

: menurut kehendak sendiri, bebas dari hitungan

Agitato

: gugup, tidak tenang

Alla marcia

: seperti mars, tempo berbaris

Brillante

: cemerlang, menakjubkan

Cantabile

: dinyanyikan dengan gaya setengah berkata-kata

Dolce

: manis

Espressivo

: ekspresif

Grazioso

: manis, penuh keindahan

Legato

: bersambung

Leggierro

: enteng, cepat, hampir tidak berkesan

Maestoso

: gagah dan agung (M.M. 88 – 92)

Meno Mosso

: sedikit bergerak (kurang bergerak)

Marcato

: ditonjolkan, bagian-bagian yang harus lebih nyata
kedengarannya

Marcia

: mars, lagu untuk berbaris

Sostenuto

: ditahan terus

Spiritoso

: dengan penuh semangat

Staccato

: pendek, tersentak-sentak

Semplice

: sederhana

Scherzo

: lagu atau musik yang ritmis-dinamis dan penuh
senda-gurau

Subito

: dengan seketika

B.Phrasering dan Artikulasi
Deretan nada-nada yang merupakan sebuah melodi dapat dimainkan
dengan

cara

yang

berbeda-beda,

tergantung

dari

tanda-tanda

yang

menyertainya. Seperti, legato, marcato, staccato, dsb. Phrasering adalah
pengkalimatan dalam musik, sehingga membentuk suatu pola yang benar dan
bermakna. Dalam permainan musik, phrasering dapat mempengaruhi bentuk
lagu maupun arti dari syair (vokal).
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Ada beberapa istilah artikulasi yang berbeda untuk masing-masing
instrumen. Seperti, istilah bowing (gesek), tonguing (tiup), fingering (piano),
yang tidak terdapat pada instrumen lain.

1. Slur
Berbeda dengan tanda legato (tie), yang menghubungkan nada-nada yang
sama tinggi, slur adalah sebuah garis lengkung, terletak di atas atau di
bawah nada-nada. Nada-nada yang terletak di antara tanda slur tersebut
harus dimainkan secara bersambung.

Contoh :

Selain itu, slur juga digunakan untuk menunjukkan phrasering, sehingga
artikulasi (instrumen) menjadi lebih jelas.

2. Dots
Dots adalah tanda titik yang terletak di atas atau di bawah nada,
menunjukkan bahwa nada tersebut harus dimainkan dengan pendek –
pendek.
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3. Dashes
Dashes atau tenuto, terletak di atas atau di bawah nada, menunjukkan
bahwa nada tersebut harus dimainkan dengan lebih panjang.

4. Accents
Accents atau aksen, terletak di atas atau di bawah nada, menunjukkan
bahwa nada tersebut mendapat tekanan.

5. Wedges
Tanda ini berbentuk seperti “

“, terletak di atas nada, menunjukkan bahwa

nada tersebut dimainkan dengan aksen dan pendek. Biasanya digunakan
pada nada-nada yang tidak panjang.

6. Kombinasi
Apabila ada tanda slur di dalam tanda slur, maka tanda yang lebih panjang
menunjukkan phrasering, sedangkan tanda yang lebih pendek menunjukkan
artikulasi.
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Apabila dots dan dashes diletakkan di bawah tanda slur, maka nada-nada
tersebut harus dimainkan dengan semi legato atau detached.

C.Ornamen
Ornamen adalah suatu simbol dalam notasi musik, yang berfungsi
sebagai hiasan nada-nada dalam sebuah karya musik.
1.

Acciaccatura
Tanda ini ditulis dengan simbol not kecil dengan garis melintang (miring),
tepat pada not tersebut. Cara memainkannya, nada hias tersebut
dimainkan tepat sebelum jatuh ketukan.
Ditulis :

Dimainkan :
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Appogiatura
Tanda ini ditulis dengan simbol not kecil tanpa garis melintang. Cara
memainkannya, nada hias tersebut dimainkan tepat pada ketukan,
sehingga nada pokok yang mendapat nada hias menjadi bergeser. Ada
beberapa cara memainkannya, tergantung dari nada pokok yang diberi
nada hias, sebagai berikut :
a.

Tanda appogiatura dimainkan sebanyak setengah dari not pokok.
Ditulis :

Dimainkan :

b.

Apabila not pokok yang mendapat tanda appogiatura adalah not
bertitik, maka tanda ini dimainkan sebanyak 2/3 dari harga not pokok.
Ditulis :

Dimainkan :

c.

Jika not bertitik itu dapat dibagi 2 (dua) sama besar, maka tanda
appogiatura dimainkan setengah dari harga not pokok.
Ditulis :
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Dimainkan :

d.

Jika tanda appogiatura diletakkan pada 2 (dua) not sama yang diberi
tanda legatura, khususnya pada birama susun, maka dapat
dimainkan seperti berikut ini:
Ditulis :

Dimainkan :

3.

Upper mordent (

)

Tanda ini terdiri dari 3 (tiga) nada, yaitu nada pokok, nada atas, dan nada
pokok. Cara memainkannya secepat mungkin tergantung dari kecepatan
tempo.
Ditulis :
Andante

Adagio

Dimainkan :
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Allegro/Vivace

Dimainkan :

Apabila ada tanda aksidental di atas tanda mordent tersebut, maka cara
memainkannya adalah sebagai berikut :
Ditulis :

Dimainkan :

4.

Lower mordent (

)

Tanda ini terdiri dari 3 (tiga) nada, yaitu nada pokok, nada bawah, dan
nada pokok. Cara memainkannya secepat mungkin tergantung dari
kecepatan tempo.
Ditulis :
Andante

Adagio
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Dimainkan :

Ditulis :

Dimainkan:

Allegro / Vivace

Apabila ada tanda aksidental di bawah tanda mordent tersebut, maka
cara memainkannya adalah sebagai berikut :
Ditulis :

Dimainkan :

5.

Turn (

)

Tanda ini terdiri dari 4 (empat) nada, yaitu nada atas, nada pokok, nada
bawah, dan nada pokok. Cara memainkannya ada beberapa macam,
tergantung dari letak tanda hias tersebut.
a.

Tanda hias yang tepat di atas not (turn over a note)
Tempo Andante atau lebih lambat :
Ditulis :
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Dimainkan :

Tempo Allegro atau lebih cepat :
Ditulis :

Dimainkan :

Apabila ada tanda aksidental di atas maupun di bawah tanda hias, maka :
Ditulis :

Dimainkan :
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Tanda hias sesudah not (turn after a note)
Ditulis :

Dimainkan :

c.

Tanda hias sesudah not bertitik (turn after dotted note)
Ditulis :

Dimainkan :

Ditulis :

Dimainkan :

Page 92

TEORI MUSIK 1

6.

Trill atau Shake (

atau
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)

Ditulis :

Dimainkan :

D. Abbreviasi
1.

Pengulangan untuk nada-nada yang sama
Ditulis :

Dimainkan :
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2.

Pengulangan 2 (dua) nada secara bergantian
Ditulis :

3.

Dimainkan :

Pengulangan dari sekelompok nada-nada
Ditulis :

4.

Agustus, 2010

Dimainkan :

Pengulangan dari birama
Ditulis :

Dimainkan :
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Ditulis :

Dimainkan:
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B A B VI
VOKAL DAN
INSTRUMEN ORKESTRA
A.

Vokal
Vokal, sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai instrumen, karena

vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh pita suara manusia. Suara manusia
dikelompokkan berdasarkan usia, yaitu suara anak-anak, dan suara dewasa.
Pengelompokkan suara anak-anak, hanya dibedakan dengan suara tinggi,
suara sedang, dan suara rendah. Sedangkan suara dewasa, dikelompokkan
berdasarkan jenis kelamin, yaitu :
1. Suara Wanita

2. Suara Pria

a

Sopran

b. sedang

a

Mezzosopran

c. rendah

a

Alto

: a. tinggi

:

a

Tenor

b. sedang

a

Bariton

c. rendah

a

Bas

a. tinggi

Suara manusia dewasa pada umumnya, mampu menyanyikan nada-nada
dengan baik, berdasar pada range suara masing-masing, seperti tercantum di
bawah ini.
Sopran

Alto

Tenor

Bas
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Instrumen Orkestra
Orkestra dari istilah Orchestra, adalah sekelompok permainan musik,

yang terdiri dari beberapa kelompok instrumen, diantaranya, instrumen gesek,
instrumen tiup (kayu dan logam), instrumen perkusi. Orkestra dipimpin oleh
seorang Konduktor (Conductor), yang berfungsi sebagai pelatih, maupun
penterjemah karya musik. Sehingga seringkali seorang konduktor haruslah
seorang yang telah memiliki beberapa kemampuan, yaitu sebagai pemimpin,
mampu membaca partitur dengan baik, dapat menterjemahkan maksud yang
diinginkan oleh komponis terhadap karyanya, memahami sedikit banyak
pengetahuan tentang instrumen-instrumen yang termasuk dalam orkestra.
Seorang konduktor tidak harus seorang pemain instrumen yang profesional,
akan tetapi harus mengetahui bagaimana karakter dari masing-masing
instrumen, sehingga dalam menginterpretasikan sebuah karya musik dapat
sesuai dengan yang diharapkan oleh komponis.
Instrumen yang sering digunakan dalam orkestra, dapat dikelompokkan
menurut sumber bunyinya, sebagai berikut :

1.

Instrumen Gesek (Bowed Instruments)
Keluarga instrumen gesek terdiri dari, biola, biola alto, cello, dan
kontrabas.
a.

Biola
Instrumen biola adalah instrumen yang terkecil dari keluarga gesek,
dan mempunyai suara yang tinggi, sehingga tanda kunci yang
digunakan adalah tanda kunci G (treble clef). Instrumen ini terdiri dari
4 (empat) senar/dawai, yaitu berturut-turut mempunyai nada : g - d’a’- e”. Range suara yang dapat dihasilkan dengan baik, adalah dari :
nada g – b”’ (c””)
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Biola Alto
Instrumen biola alto adalah instrumen yang lebih besar dari biola,
mempunyai suara yang lebih rendah, sedangkan tanda kunci yang
digunakan adalah tanda kunci C-alto (alto clef). Instrumen ini
mempunyai 4 senar, yaitu berturut-turut dari bawah ke atas, adalah :
c – g – d’ – a’. Range suara yang dapat dihasilkan dengan baik,
adalah : nada c – c’”.

c.

Cello
Instrumen cello atau violoncello mempunyai ukuran lebih besar dari
biola alto. Posisi bermain pada instrumen cello adalah dengan posisi
duduk. Suara yang dihasilkan lebih rendah dari biola alto, dan
biasanya menggunakan tanda kunci F (bas clef). Akan tetapi dapat
juga digunakan tanda kunci c-tenor, untuk nada-nada tinggi, atau
bahkan dapat

juga dengan tanda kunci G. Instrumen cello

mempunyai 4 senar, yaitu berturut-turut dari bawah ke atas, adalah :
C – G – d – a. Range suara yang dapat dihasilkan dengan baik,
adalah : nada C – e”
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Kontrabas
Instrumen kontrabas, disebut juga dengan doublebass, adalah
instrumen terbesar dalam keluarga gesek, mempunyai suara yang
terendah, dan menggunakan tanda kunci F (bas clef), dengan suara
yang dihasilkan 1 oktaf lebih rendah dari yang tertulis. Instrumen ini
juga mempunyai 4 senar, yaitu berturut-turut dari bawah ke atas,
adalah : E – A – d – g. Range suara yang dapat dihasilkan dengan
baik, adalah : EE - b

Tertulis :

Suara :

2.

Instrumen Tiup (Wind Instruments)
a. Tiup Kayu (wood wind instruments)
§

Flute : Instrumen flute termasuk dalam instrumen edge tone, dan
mempunyai suara yang tinggi, sehingga biasa digunakan tanda
kunci G (treble clef) untuk penulisan notasinya. Range suara yang
dapat dihasilkan dengan baik adalah : nada c’ – c””.
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Oboe : Instrumen oboe termasuk instrumen dengan reed ganda
(double-reed). Suara yang dihasilkan adalah suara yang tinggi,
sehingga menggunakan tanda kunci G (treble clef). Oleh karena
tone color dari instrumen oboe ini sangat khas, tajam dan bening,
sehingga seringkali pada kelompok orkes sering digunakan untuk
men-tuning (menyamakan nada) seluruh instrumen dalam orkestra,
dengan membunyikan nada A concert. (a’=440Hz). Range suara
yang dapat dihasilkan dengan baik adalah : nada bes – f”’

§

Clarinet : Instrumen clarinet termasuk instrumen dengan reed
tunggal

(single-reed),

dan

dalam

penulisan

notasinya

menggunakan tanda kunci G (treble clef). Instrumen clarinet
termasuk dalam instrumen transposisi, yaitu instrumen dengan
sistem penalaan yang berbeda dengan sistem penalaan normal (a’
= 440 Hz). Ada 2 (dua) jenis instrumen clarinet, yaitu clarinet in A,
dan clarinet in Bes. Pada clarinet in A, maka nada c pada clarinet
sama dengan nada a pada instrumen piano (oboe), juga pada
clarinet in Bes, maka nada c pada clarinet sama dengan nada bes
pada piano (oboe). Range suara yang dapat dihasilkan dengan
baik adalah : nada d – g’”
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Bassoon : Instrumen bassoon atau sering juga disebut dengan
fagot, adalah instrumen dengan reed ganda. Oleh karena suara
yang dihasilkan adalah suara rendah, maka instrumen ini
menggunakan tanda kunci F (bass clef), atau untukj nada-nada
yang tinggi dapat juga menggunakan tanda kunci C-tenor (tenorclef), untuk penulisan notasinya. Akan tetapi karena tanda kunci C
sudah jarang digunakan, sehingga untuk nada-nada tinggi dapat
juga dituliskan dengan tanda kunci G. Range suara yang dapat
dihasilkan dengan baik adalah : nada B B - es”

b. Tiup Logam (brass wind instrument)
§

Trompet : Instrumen trompet mempunyai suara yang khas, dan
tinggi, sehingga dalam menuliskan notasinya menggunakan tanda
kunci G. Instrumen trompet termasuk dalam instrumen transposisi.
Ada beberapa jenis instrumen trompet, diantaranya trompet in Es,
dan trompet in Bes. Trompet in Bes lebih banyak dipakai. Range
suara yang dapat dihasilkan dengan baik adalah : nada e – bes”
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Horn : Instrumen horn adalah instrumen transposisi, yaitu horn in
F, sehingga suara yang dihasilkan adalah kuint perfect (P5) lebih
rendah dari yang tertulis. Instrumen horn menggunakan tanda
kunci F dan G, karena range suara yang berkisar pada tanda kunci
tersebut. Range suara yang dapat dihasilkan dengan baik adalah :
nada BB – f”

§

Trombone : Instrumen trombone termasuk instrumen yang
menggunakan slide untuk menghasilkan suaranya. Ada 2 (dua)
jenis trombone, yaitu tenor, dan bas. Tanda kunci yang digunakan
adalah tanda kunci F, dan C-tenor, dan untuk suara tinggi bias juga
digunakan tanda kunci C-alto. Range suara yang dapat dihasilakan
dengan baik adalah : nada E – bes’

§

Tuba : Instrumen tuba adalah instrumen tiup logam yang
mempunyai suara rendah, berfungsi sebagai bas, sehingga dalam
penulisan notasinya menggunakan tanda kunci F. Range suara
yang dapat dihasilkan dengan baik adalah : nada AA – es’
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Instrumen Perkusi / Pukul (Percussion Instruments)
Instrumen perkusi (pukul) adalah instrumen yang sumber bunyinya dari
bahan instrumen tersebut, atau dapat juga dari membran. Ada 2 (dua)
jenis instrumen perkusi, berdasarkan pada sumber bunyinya, yaitu :

1.

Idiophone
Sumber bunyi dari instrumen yang tergabung dalam idiophone adalah
alat itu sendiri, dan dapat dikelompokkan ke dalam :
a.

Bernada : glockenspiel, vibraphone, xylophone, marimba, tubular
bells, dsb.

b.

Tak bernada : triangle, castagnet, cymbal, gong, wood block,
dsb.

2.

Membranophone
Sumber bunyi dari instrumen membranophone adalah membran yang
bergetar, seperti : timpani (kettledrums), side drum, bas drum,
kendang, dsb.

Pengetahuan yang lebih rinci dan mendalam tentang instrumen perkusi,
akan dibicarakan pada Organologi.

D.

Instrumen Keyboard
Instrumen keyboard termasuk dalam kelompok instrumen perkusi bernada
(pukul). Instrumen ini terdiri dari jajaran bilah-bilah yang disusun
berdasarkan nada-nada dari rendah ke tinggi, dengan jarak masingmasing 1 semitone dan 2 semitone. Instrumen keyboard yang standard
adalah piano, yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu piano grand,
dan piano up-right. Range suara yang dapat dihasilkan pada piano grand
adalah : nada AAA – c’””
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Pendalaman Materi
Jawablah dengan benar.

1.

Letakkan tanda istirahat yang tepat di bawah tanda (*).
a.

*

*

*

*

b.

*

2.

3.

*

*

*

Tuliskan tangganada-tangganada di bawah ini :
a.

Tn. g minor melodis (naik-turun), tanpa tanda mula.

b.

Tn. Es Mayor, dengan tanda mula.

Bubuhkanlah satu nada di atas nada-nada yang telah dituliskan, dengan
interval-interval tersebut di bawah ini :

P4

P5

A5

M3

d2

A6

d7

m6
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P5

Sebutkan urutan cara membaca partitur di bawah ini, jika masing-masing
birama dimisalkan sebagai sebuah huruf.

5.

Tuliskan akor-akor pokok (I, IV, dan V) dari tangganada di bawah ini :
a.

Tangganada Bes Mayor :

b.

Tangganada fis minor :

c.

Tangganada E Mayor :
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Perhatikan score di bawah ini, dan jawab dengan singkat berdasarkan
nomor-nompr yang ada :

7.

1.

Interval : .............................

2.

Akor : .................................

3.

Tanda : ............................. = ...........................................................

4.

a tempo = ........................................................................................

5.

Tanda mula : .................................

6.

Tanda dinamik : .............................. = ................................................

7.

Tanda dinamik : .............................. = .................................................

8.

Interval : .................................

Transposelah melodi di bawah ini dengan :
a.

Terts mayor ke bawah, dan sebutkan tangganada yang baru :
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b.

Kuint murni ke atas, dan sebutkan tangganada yang baru :

c.

Apabila Clarinet in Bes memainkan melodi di bawah ini, maka suara
yang terdengar adalah :

d.

Tuliskan melodi untuk Horn in F, sehingga dapat terdengar sesuai
dengan melodi di bawah ini :
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Susunlah akor-akor dalam tangganada mayor, sesuai dengan tangganada
dan symbol akor yang tertulis : (Simbol akor dalam penulisan sistem
Amerika)

6

IV

III43
9.

II

6

I4

VI

II65

V7

I7

a. Tuliskan seluruh triad yang terbentuk dalam tangganada 4
posisi pembalikan ke I

(1

st

III

IV

#

Mayor,

invertion), lengkap dengan simbol

akormya.

b

b. Tuliskan seluruh triad yang terbentuk dalam tangganada 3 minor,
nd
posisi pembalikan ke II (2 invertion), lengkap dengan simbol
akornya.
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#

Susunlah akor-akor seventh dalam sebuah tangganada 1 Mayor,
posisi dasar (root position), lengkap dengan simbol akornya.

10. Jawab dengan benar :
a. Paralel minor dari tangganada Es mayor = __________
b. Paralel mayor dari tangganada gis minor = __________
c. Relatif mayor dari tangganada f minor

= __________

d. Relatif minor dari tangganada E mayor

= __________

e. Maestoso = ____________________________________
f. Lento = _______________________________________
g. Staccatto = ____________________________________
h. Rubato = ______________________________________
i. Crescendo = ____________________________________
j. Ritardando = ____________________________________

11. Lengkapilah nada-nada bas di bawah ini menjadi sebuah kadens
authentik, dengan menambahkan tiga nada yang lain dan berikan kode
akornya.
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Susunlah kadens authentik (V-I ) perfect dan imperfect dari melodi

suara sopran di bawah ini serta berilah kode akornya.

13. Susunlah kadens plagal (IV-I), dari nada-nada sopran di bawah ini.
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6

14. Tuliskan progresi akor : I – IV – I4 – V7 – I dari tangganada di bawah ini :

#

a. Tangganada 2 Mayor :

I

IV

I64

V7

I

b

b. Tangganada 1 Mayor :

I

IV

I46

V7

I
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b

c. Tangganada 1 minor :

I

I64

IV

I

V7

15. Lengkapilah melodi di bawah ini dengan suara tengah (atlo dan tenor),
dengan melengkapi akor-akor subdominan, dominan, dan tonika, dalam
posisi dasar dan pembalikan pertama (1st invertion). Tuliskan juga simbor
akornya.

6

6

6

6

Tn. :
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