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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Metode  Pembelajaran 

Dalam pembelajaran harmoni manual pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning dengan maksud agar 

pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari bukan semata - mata diterima 

secara utuh dari pembimbing tetapi mahasiswa yang menemukan hasilnya 

sendiri dan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan mengacu 

pada pengetahuan yang sudah diperoleh. 

1) Metode Discovery Learning 

a. Pengertian 

Model Discovery Learning diartikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi  diharapkan  peserta didik itu 

sendiri yang mengorganisasi  sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner, 

bahwa: “Discovery Learning can be defined as the learning that 

takes place when the student is not presented with Subject matter in 

the final form, but rather is required to organize it him self” 

(Lefancois dalam Emetembun, 1986:103). Ide dasar Bruner ialah 

pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan 

aktif dalam belajar di kelas. 
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Model Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan 

hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada 

suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila 

individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya 

untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery 

dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process 

sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of 

assimilatig conceps and principles in the mind (Robert B. Sund 

dalam Malik, 2001:219). 

Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan 

inkuiri (inquiry). Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada kedua 

istilah ini, pada Discovery Learning lebih menekankan pada 

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. 

Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah 

yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang 

direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan 

hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran 

dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam 

masalah itu melalui proses penelitian. 

Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif 

dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan 

kemampuan. Untuk menunjang proses belajar perlu dukungan 
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lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap 

eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan Discovery Learning 

Environment, yaitu lingkungan dimana siswa dapat melakukan 

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau 

pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan 

seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan 

dengan baik dan lebih kreatif. Untuk memfasilitasi proses belajar 

yang baik dan kreatif harus berdasarkan pada manipulasi bahan 

pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 

Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi 

kemampuan siswa dalam berpikir (merepresentasikan apa yang 

dipahami) sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi 

melalui tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara lingkungan, 

yaitu: enactive, iconic, dan symbolic. Tahap enaktive, seseorang 

melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami 

lingkungan sekitarnya, artinya, dalam memahami dunia sekitarnya 

anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, 

sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap iconic, seseorang 

memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan 

visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya 

anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan 

perbandingan (komparasi). Tahap symbolic, seseorang telah mampu 
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memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat 

dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. 

Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-

simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya.  

Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak 

simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, 

semakin Dominan sistem simbolnya. Secara sederhana teori 

perkembangan dalam fase enactive, iconic dan symbolic adalah anak 

menjelaskan sesuatu melalui perbuatan (ia bergeser ke depan atau 

kebelakang di papan mainan untuk menyesuaikan beratnya dengan 

berat temannya bermain) ini fase enactive. Kemudian pada fase 

iconic ia menjelaskan keseimbangan pada gambar atau bagan dan 

akhirnya ia menggunakan bahasa untuk menjelaskan prinsip 

keseimbangan ini fase symbolic (Syaodih, 85:2001). 

Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru 

berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru 

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2005:145). Kondisi seperti ini ingin 

merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi 

student oriented. Dalam metode Discovery Learning bahan ajar tidak 

disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan 

berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 
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mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorgani-

sasikan bahan serta membuat kesimpulan. 

 

b. Kelebihan dan Kelemahan dari Metode Discovery Learning.  

Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan, penerapan 

pendekatan Discovery Learning dalam pembelajaran memiliki 

kelebihan – kelebihan dan kelemahan-kelemahan, antara lain :  

1) Kelebihan Penerapan Discovery Learning. 

- Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan – keterampilan dan proses – proses kognitif. 

Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini, 

seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. 

- Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi 

dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan 

transfer. 

- Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa 

menyelidiki dan berhasil. 

- Model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat 

dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. 

- Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri 

dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

- Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena 

memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 
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- Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif 

mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat 

bertindak sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi 

diskusi. 

- Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) 

karena mengarah padakebenaran yang final dan tertentu atau 

pasti. 

- Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

- Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada 

situasi proses belajar yang baru. 

- Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

- Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis 

sendiri. 

- Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. 

- Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 

- Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada 

pembentukan manusia seutuhnya. 

- Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. 

- Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai 

jenis sumber belajar. 

- Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 
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2) Kelemahan Penerapan Discovery Learning. 

 Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk 

belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami 

kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan 

antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada 

gilirannya akan menimbulkan frustasi. 

 Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, 

karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu 

mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. 

 Harapan – harapan yang terkandung dalam model ini dapat 

buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa 

dengan cara-cara belajar yang lama. 

 Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan 

pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, 

keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat 

perhatian. 

 Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas 

untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa 

 Tidak menyediakan kesempatan – kesempatan untuk berpikir 

yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih 

dahulu oleh guru.  
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c. Langkah – langkah Operasional Implementasi dalam Proses 

Pembelajaran. 

Menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan Discovery 

Learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara umum antara lain sebagai 

berikut : 

1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Pertama – tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan 

untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk 

menyelidiki sendiri. Di samping itu guru dapat memulai kegiatan 

PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, 

dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah.  

 

2) Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan 

bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan 

masalah) (Syah 2004:244). Permasalahan yang dipilih itu 

selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau 
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hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas 

pertanyaan yang diajukan. 

Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, merupakan 

teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka 

terbiasa untuk menemukan suatu masalah.  

 

3) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini 

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis.  

Dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan 

narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 

Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif 

untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak 

disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki. 
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4) Data Processing (Pengolahan Data) 

Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, 

bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan 

pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 2002:22). Data 

processing disebut juga dengan pengkodean/kategorisasi yang 

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari 

generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru 

tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat 

pembuktian secara logis. 

 

5) Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan 

hasil data processing (Syah, 2004:244). Verification menurut 

Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik 

dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman 

melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.  
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Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi 

yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan 

terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah 

terbukti atau tidak. 

 

6) Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

Tahap generalisasi / menarik kesimpulan adalah proses 

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum 

dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, 

dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004:244). 

Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip 

yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa 

harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan 

pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau 

prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, 

serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari 

pengalaman-pengalaman itu. 

 

d. Penilaian pada Model Pembelejaran Discovery Learning. 

Dalam Model Pembelajaran Discovery Learning, penilaian 

dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun nontes, sedangkan 

penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, 

sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penilaiannya 
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berupa penilaian kognitif, maka dapat menggunakan tes tertulis. Jika 

bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, atau 

penilaian hasil kerja siswa dapat menggunakan nontes. 

 

2) Konsep Psikomotorik 

Dalam kaitannya dengan klasifikasi hasil belajar, menurut Bloom, 

dkk (1999:26) yang dikutip dalam Yohanes Demon, Edisi III Universitas 

Katolik Widya Mandira Kupang mengkategorikan jenis perilaku hasil 

belajar dalam 3 ranah, yakni : Ranah Kognitif (berhubungan dengan 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi), Ranah 

Afektif (penerimaan, penanggapan, penilaian dan penentuan sikap, 

pengorganisasian, pembentukan pola hidup dan jati diri) serta Ranah 

Psikomotorik (berhubungan dengan persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola 

gerakan, kreativitas). 

Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam hubungan dengan penilaian 

keterampilan, klasifikasi penilaian hasil belajar yang tepat adalah Ranah 

Psikomotorik. Ranah ini berhubungan dengan perilaku hasil belajar yang 

dinyatakan dalam kemampuan siswa melakukan serangkaian gerakan otot 

(kemampuan mental dan fisik) secara terkoordinir. 

Menurut Simpson (1966) yang dikutip dalam Modul Belajar dan 

Pembelajaran oleh Yohanes Demon, Edisi III Universitas Katolik Widya 
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Mandira Kupang, mendeskripsikan ranah psikomotorik ke dalam 7 jenis 

perilaku hasil belajar, yaitu : 

1. Persepsi 

Dalam persepsi, siswa dinilai untuk mampu mendeskripsikan dua hal 

/ objek atau lebih berdasarkan ciri khas masing – masing objek. 

2. Kesiapan 

Kesiapan yang dimaksud adalah siswa mampu menempatkan diri 

dalam keadaan siap untuk melakukan suatu gerakan atau serangkaian 

gerakan. 

3. Gerakan Terbimbing 

Dalam tahap ini, siswa diharapkan mampu melakukan gerakan atau 

serangkaian gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. 

4. Gerakan Terbiasa 

Dalam tahap ini, siswa diharapkan dapat melakukan gerakan atau 

serangkaian gerakan tanpa contoh karena ia telah belajar dengan 

baik. 

5. Gerakan Kompleks 

Setelah melalui proses – proses latihan, siswa diharapkan melakukan 

gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak gerakan secara 

lancar, efisien dan tepat; seperti bongkar pasang alat. 

6. Penyesuaian Pola Gerakan 

Setelah mempelajari serangkaian tahap dan proses latihan, siswa 

diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola gerak 
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dengan persyaratan khusus yang berlaku. Misalnya keterampilan 

untuk memainkan lagu – lagu yang notasinya berbeda. 

7. Kreativitas 

Dalam hal kreativitas, siswa diharapkan mampu membuat pola gerak 

gerik baru atas dasar prakarsa sendiri. Misalnya mampu menciptakan 

variasi akor dan melodi baru dalam mengiringi sebuah lagu. 

 

B. Harmoni 

1. Pengertian 

Kata “Harmoni” (Yunani; Lat. “harmonia”) diartikan dengan 

“Keselarasan”. (Prier SJ, 2009 : 60). Istilah ini mengalami 

perkembangan bermacam – macam, artinya bukan hanya dalam musik 

melainkan cabang seni dan ilmu – ilmu lainnya. Salah satunya dalam 

filsafat Yunani Klasik (abad 4 SM), harmoni dipakai dalam arti “indah 

secara estetis”, tidak hanya dalam seni musik dan seni rupa, tetapi dalam 

ilmu pasti, ilmu bintang dan filsafat. Sesuatu yang dinilai indah nampak 

teratur berdasarkan proporsi angka tertentu (1:1 untuk interval Prim, 1:2 

untuk interval Oktaf, 2:3 untuk interval Kuint). Perbandingan ini diatur 

berdasarkan pitch (tinggi-rendah) tiap nada yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Internasional (Konferensi) pada 1939 di London yakni 

ketinggian nada a‟ adalah 440 Hz. 

Dari konferensi ini terlihat bahwa nada c‟ = 262,5 Hz (Prim), nada 

c‟‟ = 523 Hz (Oktaf) dan nada g‟ = 392 Hz (Kuint). Berdasarkan proporsi 
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matematis yang jelas sederhana ini maka bunyi bersamaan antara dua 

nada seperti Prim, Oktaf dan Prim disebut harmonis. Harmoni dalam 

musik yang dibuat oleh manusia pun berpangkal dari interval dengan 

proporsi yang sederhana; Prim, Oktaf dan Kuint dalam abad pertengahan 

dilengkapi dengan Terts dan Sekst sebagai interval tidak sempurna. Pada 

akhir masa Renaissance berkembanglah trinada atau akor – akor yang 

dikaitkan dengan satu nada dasar atau pusat nada (do dalam mayor). Dari 

situlah berkembang ilmu harmoni klasik yang mengatur susunan akor 

maupun urutan akor. 

Dari penjelasan di atas maka didapati bahwa Ilmu harmoni adalah 

salah satu cabang teori musik yang mempelajari cara menyusun, 

mengkombinasikan dan menggabungkan not – not secara simultan atau 

serempak menghasilkan bunyi yang selaras dan enak didengar. 

Keselarasan bunyi ini yang disebut sebagai akor. Jadi, harmoni diidentik 

dengan akor. 

Ilmu harmoni pada umumnya dimengerti dan dipahami sebagai 

pengetahuan teori tentang akor – akor pokok dan progresinya. Ilmu 

harmoni mempelajari bagaimana merangkai akor secara berturut – turut 

dan menghasilkan suatu pergerakan dari akor yang satu ke akor yang 

lain, agar bunyi dalam sebuah lagu atau karya musik menjadi selaras dan 

enak didengar.  

Sebagai ilmu yang universal, pengetahuan harmoni dapat 

dipergunakan untuk keperluan berbagai kegiatan aransemen, penciptaan. 
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dan lain sebagainya. Ilmu harmoni musik digali oleh para analis bidang 

harmoni melalui berbagai penelitian atas karya – karya musik dari 

komponis – komponis besar, terutama karya – karya musik dari jaman 

Barock, jaman Klasik dan jaman Romantik. 

Dalam bukunya (Prier, 1980 : 7), disebutkan bahwa penggabungan 

nada menjadi sebuah akor didasarkan pada beberapa pernyataan sebagai 

berikut : 

 Nada hanya mempunyai arti jika memiliki hubungan dengan nada 

yang lain, sendirian ia tidak berarti. 

 Setiap nada mempunyai kecenderungan atau kemungkinan bahwa 

nada tersebut ingin bertahan atau ia cenderung menjadi nada 

tetangga.  

 Nada yang dihubungkan secara sejajar atau berdampingan disebut 

sebagai melodi yang digambarkan sebagai dimensi horisontal. 

 Nada yang dihubungkan secara tegak lurus disebut sebagai akor 

yang digambarkan sebagai dimensi vertikal. 

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa harmoni mengacu 

kepada aspek musik secara vertikal, yaitu perpaduan beberapa nada 

dalam satu ketukan secara serempak/simultan pada suatu lagu sehingga 

secara keseluruhan, lagu akan terdengar sebagai musik yang selaras dan 

indah. Hal ini terjadi karena tiap nada mempunyai sifat dan peranan yang 

berbeda dalam sebuah tangga nada. Ada nada yang bersifat stabil  / 
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tenang dan ada nada yang tidak stabil / tidak tenang (ingin menuju ke 

nada yang stabil).  

Dari hasil penelitian para ahli musik, pergerakan nada – nada 

tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 

1 2 3 4 5 6 7  ̇ 

Sumber : Buku Ilmu Harmoni Edisi Baru (Karl Edmund Prier, SJ 1980 : 7) 

 

2. Unsur – Unsur Harmoni 

Sebagai ilmu yang mempelajari tentang menyusun, merangkai dan 

menggabungkan nada – nada menjadi satu kesatuan yang selaras dan 

indah, harmoni mempunyai unsur yang membentuk keindahan itu 

sendiri. Unsur – unsur tersebut antara lain : 

a. Skala / Scale 

Skala merupakan jarak antar nada dalam sebuah tangga nada. 

Tangga nada yang umum dikenal adalah tangga nada diatonis yang 

terdiri dari delapan nada dan nada kedelapan merupakan 

pengulangan dari nada pertama dengan perbedaan Oktaf. 

Kedelapan nada ini membentuk sebuah kelompok nada yang 

disebut Oktaf. Tangga nada diatonis terdiri dari tangga nada 

diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. 

Hal mendasar yang membuat perbedaan antara kedua tangga 

nada ini adalah jarak atau skala antar nadanya. Berikut adalah skala 
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dalam tangga nada Diatonis Mayor dan tangga nada Diatonis 

Minor. 

 Tangga Nada Diatonis Mayor 

 

 Tangga Nada Diatonis Minor 

 

Dari skala di atas, jelas terlihat bahwa antara tangga nada 

diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor mempunyai skala 

yang berbeda antar masing – masing nadanya. Nada pertama 

merupakan pusat dan akhir dari semua perjalanan melodi dari 

setiap tangga nada seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada 

dasarnya, nada belum berarti jika hanya berdiri sendiri. Ia berarti 

jika dirangkaikan atau dipadukan dengan nada yang lainnya 

sehingga dapat membentuk melodi dan akor. 

Melodi merupakan rankaian nada yang disusun secara 

horisontal dengan pola ritme tertentu. Pada tangga nada diatonis 

mayor semua pergerakan melodi akan berakhir pada nada 1 (do), 

dan pada tangga nada diatonis minor semua pergerakan melodi 

akan berakhir pada nada 6 (la). Pergerakan melodi dari masing – 

masing tangga nada baik tangga nada diatonis mayor maupun 

minor akan menciptakan nuansa yang berbeda karena didasari oleh 

skala yang berbeda antar nadanya. 
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Dalam ilmu Kontrapung, untuk menciptakan sebuah melodi 

terdapat 3 (tiga) jenis pergerakan melodi yang didasari oleh skala di 

atas, diantaranya adalah : 

 Berjalan di tempat 

Merupakan pergerakan melodi antar nada yang sama. 

Contoh pergerakan melodi berjalan ditempat : 

 

 Melangkah (Stepwise) 

Merupakan pergerakan melodi dari nada yang satu ke nada 

yang lain secara berurutan / melangkah. 

Contoh pergerakan melodi melangkah (Stepwise) : 

 

 Melompat (Skipwise)  

Merupakan pergerakan melodi dari nada yang satu ke nada 

yang lain dengan melewati beberapa nada. 

Contoh pergerakan melodi melompat (Skipwise) : 
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b. Interval 

Menurut Mudjilah (2010 : 1), dikatakan bahwa interval 

adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Interval juga 

merupakan 2 (dua) buah nada yang dibunyikan bersamaan (akor). 

Namun dalam hal ini, kedua nada tersebut bisa saja dibunyikan 

dalam waktu yang berbeda (melodi). 

Dalam bukunya (Bungart : 50), dijelaskan ada 8 (delapan) 

jenis interval sederhana dalam sebuah tangga nada yang masing-

masing mempunyai nama kuantitas interval dan setiap interval 

diberikan nama yang mengandung arti kuantitas dan kualitas. 

Kedelapan jenis interval sederhana itu diantaranya sebagai berikut : 

 
Gambar Jenis – Jenis Interval Sederhana 

Sumber : Buku Harmonium School (Heinrich Bungart), hal 50 

Dalam Diktat Teori Musik II tersebut interval dijelaskan 

sebagai berikut : 

 Prim (P1) 

Merupakan interval dengan jarak 0. Interval Prim merupakan 

interval murni (Perfect). Contohnya dari C – C,  D – D. 
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 Sekon (2M) 

Merupakan interval dengan jarak 1. Interval Sekon termasuk 

interval mayor. Contohnya dari C – D, D – E. 

 Terts (3M) 

Merupakan interval dengan jarak 2. Interval Terts termasuk 

interval mayor.  Contohnya  dari  C – E, G – B. 

 Kuart (P4) 

Merupakan interval dengan jarak 2 ½. Interval Kuart 

merupakan interval murni (Perfect). Contohnya dari C – F,  

D – G. 

 Kuint (P5) 

Merupakan interval dengan jarak 3 ½. Interval Kuint 

merupakan interval murni (Perfect). Contohnya dari C - G,  

D – A. 

 Sekst (6M) 

Merupakan interval dengan jarak 4 ½. Interval Kuint 

merupakan interval mayor. Contohnya dari C – A, D – B. 

 Septim (7M) 

Merupakan interval dengan jarak 5 ½. Interval Septim 

merupakan interval mayor. Contohnya dari C – B. 

 Oktaf (P8) 

Merupakan interval berjarak 6. Interval Oktaf merupakan 

interval murni (Perfect). Contohnya dari C – C‟, D – D‟. 
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Dari interval – interval di atas, terlihat bahwa terdapat 2 jenis 

interval yakni Interval Murni (Perfect) dan Interval Mayor. Selain 

interval murni dan mayor, ada juga interval lainnya, yakni : 

 Interval Minor 

Merupakan interval yang lebih kecil ½ langkah kromatis dari 

interval mayor. 

 Interval Augmented 

Merupakan interval yang lebih besar ½ langkah kromatis dari 

interval murni.  

 Interval Diminizhed 

Merupakan interval yang lebih kecil ½ langkah dari interval 

murni.  

Contoh interval minor, augmented dan diminished : 

 

Setelah memahami interval, perhatikan gambar Overtone 

Series berikut yang menunjukkan jenis – jenis interval tersebut. 

 

Gambar Overtone Series 
Sumber : Buku Twentieth Century Harmony (Vincent Persichetti, hal. 23) 
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c. Akor 

1) Pengertian 

Menurut Mudjilah (2010 : 15), dijelaskan bahwa musik 

barat menggunakan sonoritas dari nada-nada yang dibunyikan 

secara bersama-sama, yang disebut dengan akor. Dua buah 

nada yang dibunyikan secara bersama-sama disebut dengan 

Interval. Sedangkan jika ada tiga atau lebih nada dibunyikan 

secara bersama-sama disebut dengan Akor. 

Disini dikatakan akor merupakan susunan 3 (tiga) nada 

atau lebih secara vertikal dengan jarak tertentu dan dibunyikan 

secara serempak yang menghasilkan bunyi yang selaras dan 

harmonis. 

 

Gambar Susunan Nada sebuah Akor 

Nada pertama menjadi dasar akor, nada kedua merupakan 

nada tengah dan nada ketiga merupakan nada atas. Ketiga nada 

ini masing – masing berjarak Terts dari nada dibawahnya. 

 
Gambar Susunan Akor pada Tangga Nada Natural 

 

  

Kuint / Atas 
 

Terts / Tengah 

Prim / Root 
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2) Unsur – Unsur Akor 

Menurut Persichetti (66) dikatakan bahwa para komponis 

pada abad ke-20 menggunakan akor Triad dalam 

mengkomposisikan karya musiknya. Triad merupakan susunan 

akor yang terdiri dari 3 (tiga) nada. 

Dari pengertian akor (umum) dan Triad (khusus), jelas 

dikatakan bahwa akor terdiri dari 3 (tiga) nada atau lebih dan 

setiap nada tersebut mempunyai peranannya masing – masing 

dalam sebuah akor. Pada dasarnya sebuah akor terdiri dari nada 

bawah (root / akar), nada tengah dan nada atas. 

 
 

Dari susunan ini jelas terlihat sebuah akor tersusun dari 

nada bawah, nada tengah dan nada atas. 

 

a. Nada Bawah / Nada akar / Root (Prim) 

Sebuah akor mempunyai nama atau simbol yang 

diambil dari nada bawah atau akar dari akor tersebut. 

Akor C contohnya, dinamakan akor C karena mempunyai 

susunan akor C – E – G. 

Susunan akor C adalah nada C berada 

paling bawah (nada Prim) yang 

menjadi akarnya. 
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b. Nada Tengah (Terts) 

Nada tengah merupakan nada yang menentukan 

jenis / sifat sebuah akor. Jarak dari nada Prim ke nada 

tengah merupakan interval Terts. Jika jarak adalah 

interval Terts Mayor (3M) maka akor tersebut merupakan 

akor mayor, dan jika berjarak interval Terts Minor maka 

akor itu merupakan akor minor. 

Contoh : 

 

Akor C merupakan akor mayor karena nada Prim 

dan nada Terts berjarak interval Terts Mayor (C – E), 

sedangkan akor D menjadi minor karena antara nada Prim 

dan nada Terts berjarak interval Terts Minor (D – F). 

 

c. Nada Atas (Kuint) 

Nada atas merupakan nada yang pelengkap dan juga 

sekaligus penentu jenis akor. Jarak dari nada Prim ke 

nada atas berjarak interval Kuint Murni (perfect). Oleh 

karena nada atas ini berjarak interval Kuint, maka nada 

atas ini dapat menentukan sebuah akor berjenis 

Augmented atau Diminzhed. 
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Jika nada atas ini berjarak lebih kecil ½ langkah dari 

interval Kuint, maka akor tersebut termasuk akor 

Diminizhed. Sedangkan jika nada atasnya berjarak lebih 

besar ½ langkah dari interval Kuint maka akor ini 

termasuk akor Augmented. 

Contoh : 

 

Akor “C” menjadi “C aug” karena jarak dari nada 

Prim dan nada atasnya (G) lebih besar ½ langkah dari 

interval Kuint. Sedangkan akor “D” menjadi “D dim” 

karena jarak dari nada Prim ke nada atasnya lebih kecil ½ 

langkah dari interval Kuint. 

 

3) Nama Peran Akor 

Dalam Diktat “Teori Musik II” (Mudjilah, 2010 : 4) 

dikatakan bahwa setiap tingkatan akor dalam sebuah tangga 

nada mempunyai nama peran akor masing – masingnya. Nama 

peran akor ini diberi nama sesuai dengan perannya / kualitas 

masing – masing tingkatannya dalam sebuah tangga nada. 

Perhatikan gambar berikut : 

 

Gambar Tingkatan Akor dan Nama Peran Akor (pada tangganada Natural) 
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Penjelasan mengenai nama peran masing – masing akor 

dan perannya dalam sebuah tangga nada yang dimuat dalam 

Diktat Teori Musik II (Mudjilah, 2010 : 4) dan Buku Ilmu 

Harmoni (Prier, 1980) adalah sebagai berikut : 

 Akor I (Tonika) 

Akor Tonika merupakan akor pusat / rumah. Maka 

dari semua perjalanan akor akan kembali menuju ke 

Tonika. Akor pada tingkat Tonika dalam tangga nada 

mayor jenisnya mayor (1 – 3 – 5 simbol “T”), sebaliknya 

jika dalam tangga nada minor jenisnya minor (6 – 1 – 3 

simbol “t”). Akor Tonika ini memberi nuansa akor yang 

bersifat stabil, tenang dan bulat sesuai masing – masing 

tangga nada yang digunakan. Akor Tonika juga berperan 

sebagai penutup lagu (mayor maupun minor) / sebagian 

dari lagu (mayor maupun minor) dan sebagai akor pusat 

dari sebuah tangga nada (mayor maupun minor). 

 Akor II (Super Tonika) 

Super Tonika merupakan tingkatan akor di atas atau 

yang lebih tinggi dari Tonika. Jarak antara Tonika dengan 

Super Tonika adalah interval Sekon. Jenis akor Super 

Tonika dalam tangga nada mayor dan tangga nada minor 

berbeda. Pada tangga nada mayor, Super Tonika berjenis 

minor karena merupakan akor pembantu dari akor Sub 
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Dominan (4 – 6 – 1 menjadi 2 – 4 – 6). Akor Super Tonika 

pada tangga nada mayor ini ditulis dengan simbol “Sp”, 

sedangkan pada tangga nada minor, akor pada tingkat 

Super Tonika berjenis diminzhed karena merupakan akor 

pembantu dari akor Sub Dominan pada tangga nada minor 

(2 – 4 – 6 menjadi 7 – 2 – 4). 

 Akor III (Median) 

Median merupakan setengah perjalanan menuju ke 

Dominan yang merupakan perjalanan terjauh dari Tonika 

ke kanan (ke atas). Jarak antara Tonika dengan Median 

adalah interval Terts. Akor Median juga merupakan akor 

pembantu akor Dominan. Jenis akor pada tingkat Median 

adalah minor untuk tangga nada mayor dan mayor untuk 

tangga nada minor. Akor Median bersifat tidak tenang 

namun kecenderungan kepada akor lain tidak terlalu kuat. 

Peranan akor Median adalah sebagai variasi bila akor 

Dominan diulang 2 kali; dapat juga dipakai sebelum 

menuju ke akor Sub Median (Tonika Pembantu “Tp”). 

 Akor IV (Sub Dominan) 

Sub Dominan merupakan perjalan terjauh dari Tonika 

ke kiri (ke bawah). Jarak antara Tonika dengan Sub 

Dominan adalah interval Kuart (ke kanan). Jenis akor pada 

tingkat Sub Dominan adalah mayor (untuk tangga nada 
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mayor) dan minor (untuk tangga nada minor). Akor Sub 

Dominan bersifat tidak tenang dan progresif. Akor Sub 

Dominan perperan sebagai variasi dari Tonika dan ingin 

menjadi Tonika. 

 Akor V (Dominan) 

Dominan merupakan perjalan terjauh dari Tonika ke 

kanan (ke atas). Karena Dominan merupakan perjalanan 

terjauh dan merupakan akhir dari perjalanan akor maka 

akor pada tingkat ini selalu ingin kembali ke Tonika yang 

menjadi rumahnya. Jarak antara Tonika dengan Dominan 

adalah interval Kuint (ke kanan). Jenis akor pada tingkat 

Dominan adalah mayor untuk tangga nada mayor maupun 

minor. Akor Dominan bersifat tidak tenang dan ingin sekali 

menjadi Tonika. Akor Dominan berperan sebagai titik balik 

dari Tonika karena nada sol merupakan nada terjauh dari 

nada do. 

 Akor VI (Sub Median) 

Sub Median adalah setengah perjalan ke kiri menuju  

ke Sub Dominan yang merupakan perjalanan terjauh 

Tonika ke bawah (Sub Dominan). Jarak antara Tonika 

dengan Sub Median adalah interval Sekst (ke kanan) atau 

Terts (ke kiri). Jenis akor pada tingkat Sub Median 

merupakan akor minor (untuk tangga nada mayor) dan 
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mayor (untuk tangga nada minor). Akor Sub Median 

bersifar tenang, stabil dan bulat. Akor Sub Median ini 

merupakan akor pembantu akor Tonika yang berjenis minor 

sehingga sering ditulis “Tp” (sesuai jenis tangga nada yang 

digunakan). 

 Akor VII (Leading Tone) 

Leading Tone / Leding Not merupakan tingkatan akor 

tertinggi. Bisa dikatakan akor ini menggantung pada Tonika 

karena letaknya di bawah Tonika (ke kiri). Jarak antara 

Tonika dengan Leading Tone adalah interval Septim (ke 

kanan) atau Sekon (ke kiri). 

 

Untuk lebih jelas perhatikan gambar berikut. 

 

Gambar Nama Peran Akor 

Sumber : Diktat Teori Musik II Pendidikan Seni Musik Universitas 

Negeri Yogyakarta (Hanna Sri Mudjilah, 2010 : 4) 

 

4) Pembalikan Akor 

Setelah mengetahui susunan akor dalam posisi dasar 

dalam penjelasan sebelumnya, kita akan membuat pembalikan 

akor. Dalam menyusun nada – nada pembentuk sebuah akor, 

tidak menutup kemungkinan untuk merubah urutan nadanya 

yang terpenting unsur – unsur (nada) dari akor tersebut tidak 
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diubah. Susunan nada – nada pembentuk akor ini mengalami 

perubahan peran yakni nada Terts dan nada Kuint juga bisa 

menjadi bas. susunan akor demikian merupakan posisi 

pembalikan yakni ada pembalikan pertama dan pembalikan 

kedua. Untuk lebih jelas perhatikan penjelasan berikut. 

 Pembalikan Pertama 

Akor pada posisi pembalikan pertama mempunyai 

susunan Terts – Kuint – Prim. Pada posisi pembalikan 

pertama ini nada Terts berubah peran menjadi bas dari 

akor tersebut.  

Contoh : 

 

Dari gambar diatas, nada Prim dari setiap akor 

dipindahkan atau diubah ke Oktaf yang lebih tinggi 

sehingga sekarang yang menjadi nada bawah adalah nada 

Terts. Posisi akor demikian sering disebut Akor Terts 

(Prier, 1980:12) 

 

 Pembalikan Kedua 

Akor pada posisi pembalikan kedua mempunyai 

susunan Kuint – Prim – Terts. Pada posisi pembalikan 
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pertama ini nada Kuint berubah peran menjadi bas dari 

akor tersebut. 

Contoh : 

 

Dari gambar diatas, nada Prim dan Terts dari setiap 

akor dipindahkan atau diubah ke Oktaf yang lebih tinggi 

sehingga sekarang yang menjadi nada bawah adalah nada 

Kuint. Akor dalam posisi demikian sering disebut Akor 

Kuint 

Akor dalam posisi dasar dan posisi pembalikan (pertama 

dan kedua) mempunyai nuansa yang berbeda. Kita dapat 

menggunakannya tergantung alur melodi dan variasi bas yang 

akan dibahas lebih lanjut. 

 

5) Aturan – Aturan Harmoni 

Dalam menyusun nada menjadi sebuah harmoni yang baik 

terdapat aturan atau rambu – rambu yang harus diperhatikan 

sehingga dapat menghasilkan susunan akor yang selaras / 

harmoni. Prier (1980:31) mengatakan bahwa bahan mentah 

akor hanya terdiri tiga nada. Namun bila ingin menyusun akor 

dengan perpaduan 4 (empat) suara maka masing – masing suara 

perlu membunyikan nada pembentuk akor tersebut. Dari 
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pernyataan ini jelas bahwa ada nada yang diulang atau 

dibunyikan 2 (dua) kali. Oleh karena itu, ada aturan – aturan 

yang menjadi dasar sehingga nada yang diulang tidak 

mengganggu keharmonisan sebuah akor.  

Aturan – aturan harmoni tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

 Akor Dasar 

Dalam sebuah akor, nada yang terpenting adalah 

nada bas. Dikatakan akor dasar dengan maksud bahwa 

nada yang menjadi bas dari sebuah akor adalah 

menggunakan nada dasar akor (nada Prim). 

 

 Posisi Akor Atau Nada Teringgi Dalam Akor 

Untuk suara atas atau sopran terdapat tiga 

kemungkinan, yakni dapat digunakan nada dasar (Prim), 

nada tengah (Terts) maupun nada atas (Kuint). Untuk 

aturan ini, diprioritaskan untuk nada tertinggi atau melodi. 

Menurut inilah akor disebut : 

 Berposisi Oktaf, bila nada dasar (Prim) terdapat 

dalam sopran. 

 Berposisi Terts, bila nada Terts terdapat dalam 

sopran. 

 Berposisi Kuint, bila nada Kuint terdapat dalam 

sopran. 
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Posisi akor ini sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap bunyi, peranan atau suasana akor, karena posisi 

akor ini hanya melengkapi harmoni / akor yang dimaksud 

sehingga melodi (biasanya sopran) berada di nada paling 

atas. Hal ini dengan maksud agar melodi akan tetap jelas 

terdengar. 

 

 Akor dengan empat suara 

Ilmu harmoni klasik berpangkal dari susunan akor 

dengan empat suara, artinya setiap akor diwujudkan 

dengan empat nada atau empat instrument yang berbeda. 

Mereka mendapat namanya dari paduan suara meskipun 

tidak dinyanyikan, yakni : 

 Melodi atau suara atas disebut “Sopran” 

 Suara pengisian akor / nada tengah disebut “Tenor” 

dan “Alto” 

 Dasar akor atau suara bawah disebut “Bas” 

Contoh : 

Perhatikan bahwa keempat not ini 

kalau diterjemahkan dalam not angka 

mendapat tinggi nada dan titik 

tambahan seperti pada gambar di 

samping (nada Sopran). 
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Tenor Nampak lebih tinggi dari alto tetapi pada kodratnya 

suara tenor dan bas berbunyi satu Oktaf lebih rendah dari 

sopran dan alto. 

Yang menjadi perhatian khusus dari nada – nada 

pembentukan akor adalah nada tengah (Terts). Nada Terts 

harus ada dalam sebuah susunan akor karena nada ini yang 

menentukan kualitas / jenis dari sebuah akor. Kehadiran 

nada Terts yang lebih dari satu harap dihindari, kehadiran 

nada Terts dapat mengganggu bunyi yang dihasilkan / 

keharmonisan sebuah akor. 

 

 Satu nada dipakai dua kali 

Untuk susunan akor dengan empat suara tentunya 

ada nada yang diulang karena bahan mentah sebuah akor 

hanya terdiri tiga nada. Seperti pada penjelasan dibagian 

susunan akor empat suara sudah dijelaskan bahwa nada 

Terts dihindari untuk pendobelan atau diulang, sehingga 

nada yang berpeluang untuk diulang adalah nada Prim dan 

nada Kuint. 

Penjelasan lebih lanjutnya diuraikan sebagai berikut : 

o Pada umumnya nada dasar dipakai dua kali. 

o Sering kali pula nada Kuint dipakai dua kali. 

o Jarang nada Terts dipakai dua kali (kecuali jenis 

akornya minor) 
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Contoh : 

 

Sumber : Buku ilmu Harmoni (Karl-Edmund Prier, 

1980:32) 

 

 Susunan Akor Luas dan Sempit 

Karena susunan nada – nada pembentuk sebuah akor 

tidak selalu berurutan (1 – 3 – 5 –  ̇), maka sering terjadi 

ada nada – nada pembentuk akor yang terlewatkan 

(berdasarkan pertimbangan tertentu). Artinya bukan 

selamanya nada itu tidak dibunyikan, tetapi karena nada 

tersebut dibunyikan oleh suara yang lain (hitungan ini 

dikhususkan untuk suara sopran dan alto). Hal ini 

berpengaruh terhadap susunan sebuah akor menjadi sempit 

dan luas. 

Susunan sempit (tertutup) terjadi ketika nada – nada 

pembentuk akor disusun sedemikian hingga ketiga nada 

tersebut dipakai secara berturut – turut, sedangkan susunan 

luas (terbuka) terjadi ketika nada – nada pembentuk akor 

disusun sedemikian hingga ada nada yang terlewatkan. 

Namun dalam melewatkan nada – nada tersebut terdapat 

aturan – aturan yakni jarak dari nada sopran dan alto, nada 
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alto dan tenor tidak boleh lebih dari satu Oktaf, namun 

aturan ini tidak berlaku untuk nada bas. 

Contoh : 

 

Sumber : Buku Ilmu Harmoni (Karl – Edmund Prier, 1980:33) 

 

6) Jenis – Jenis Akor 

Dalam sebuah tangga nada terdapat akor Prim (pokok) dan 

akor sekunder. 

a. Akor Prim 

Akor Prim merupakan akor pokok dalam sebuah 

tangga nada. Akor – akor Prim ini adalah akor – akor pada 

tingkat I, IV dan V. Dalam tangga nada mayor yang 

menjadi akor pokok adalah akor – akor mayor, sebaliknya 

dalam tangga nada minor yang menjadi akor pokoknya 

adalah akor – akor minor. 

 
Akor pokok dalam tangga nada mayor 
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Akor pokok dalam tangga nada minor 

b. Akor Sekunder 

Akor sekunder merupakan akor tambahan dalam 

sebuah tangga nada yang berfungsi sebagai pembantu akor 

pokok. Sudah dikatakan bahwa dalam tangga nada mayor 

yang menjadi akor pokok adalah akor – akor mayor, 

sebaliknya dalam tangga nada minor yang menjadi akor 

pokoknya adalah akor – akor minor, maka untuk tangga 

nada mayor yang menjadi akor pembantunya adalah akor – 

akor minor, sedangkan pada tangga nada minor yang 

menjadi akor pembantunya adalah akor mayor. Hal ini 

disebabkan karena kekerabatan akor yang mempunyai 

sebagian unsur – unsur nada yang sama. 

Akor – akor sekunder antara lain : 

a) Akor Minor 

Akor minor dalam tangga nada mayor adalah 

akor tingkat ii, iii dan vi. 
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b) Akor Non (Janggal) 

Setelah mengetahui unsur – unsur akor yang 

terdiri dari nada Prim, Terts dan Kuint, kita akan 

membahas lebih lanjut mengenai nada – nada tambahan 

selain ketiga nada tersebut yang mempengaruhi jenis 

akornya akan berbeda. Perbedaan ini yang disebut 

janggal. 

Telah diketahui bahwa akor tiga nada (dikenal 

dengan Triad) terdiri dari jenis mayor dan minor selain 

akor diminizhed dan augmented yang merupakan akor 

janggal, ada juga jenis – jenis akor lainnya yang terdiri 

dari 4 (empat) nada atau lebih. 

Berikut ada beberapa jenis akor janggal janggal 

yang sering dipakai, yakni : 

- Akor Diminizhed (dim) 

Akor ini termasuk dalam akor Triad (tiga 

nada) tetapi perbedaan jarak dari nada Prim ke nada 

Kuint yang menyebabkan akor ini menghasilkan 

bunyi yang menegangkan. Akor ini mempunyai 

jarak dengan interval Terts Minor antar setiap 

nadanya. 

Dalam sebuah tangga nada mayor, yang 

merupakan akor Diminizhed adalah akor pada 
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tingkat ke VII, namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa akor pada tingkatan lain juga dapat menjadi 

akor Diminizhed. 

Contoh : 

 

Gambar Akor Diminizhed 

- Akor Augmented (aug) 

Seperti halnya dengan akor diminizhed, akor 

augmented juga mempunyai jarak yang berbeda dari 

nada Prim ke nada Kuint. Jarak antar masing – 

masing nada pada akor jenis ini berjarak Terts besar 

(3M). 

Contoh : 

 
Gambar Akor I, IV dan V Augmented 

- Akor Suspensi (Sus) 

Kata suspensi berarti tertunda. Maksudnya 

nada tambahan ini dibunyikan dan menunda salah 

satu unsur nada pembentuk akor selama beberapa 

hitungan dan baru kembali ke nada pembentuk akor 

tersebut. 
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Nada yang biasanya ditunda adalah nada Terts 

(nada tengah) yang ditambahkan dengan nada 

keempat dari nada Prim akor tersebut. 

Berikut adalah contoh akor suspensi pada progresi 

akor I dan akor V. 

 

- Akor Tujuh (Dominant Septime) 

Akor Dominant Septime adalah akor yang 

mendapat tambahan pada nada ketujuh (Septim) 

yang dihitung dari nada Prim. Susunan akornya 

sebagai berikut : Prim – Terts – Kuint – Septim (7M 

atau 7m). Contoh akor yang sering menggunakan 

nada tambahan Septim Minor adalah akor V 

(menjadi V7), akor II (menjadi II7). Sedangkan 

contoh akor yang sering menggunaakan nada 

tambahan Septim mayor adalah akor I (menjadi 

IM7), akor IV (menjadi IVM7). Hal ini tergantung 

melodi dan masing – masing selera seorang organis. 

Contoh : 

 
Contoh susunan akor 7m (Dominant Septime) 
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Contoh susunan akor M7 

 Akor 6 (Sekst) 

Akor 6 merupakan akor empat nada yang 

ditambahkan dengan nada Sekst yang dihitung dari 

nada Prim sebuah akor. 

Contoh : 

 
Contoh susunan akor M6 

 Akor 9 (Non) 

Akor 9 merupakan akor 5 nada (pancasuara) 

yang ditambahkan dengan nada kesembilan yang 

dihitung dari nada Prim sebuah akor. Akor ini juga 

terdapat 2 (dua) jenis yakni akor 9 dan akor M9 

tetapi akor dengan non kecil jarang dipakai. Hal ini 

tergantung dari nada Septim yang digunakan. 

Susunan nada – nadanya yakni Prim – Terts – Kuint 

– Septim – Nada kesembilan.  

Contoh :  
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Dalam penerapannya, tidak semua nada – nada 

tersebut dibunyikan karena kebanyakan lagu 

disusun dengan susunan empat suara saja sehingga 

ada nada yang dihilangkan. Nada yang biasanya 

dihilangkan adalah nada Kuint, sehingga 

susunannya menjadi Prim – Terts – Septim – nada 

non (nada kesembilan). 

Contoh :. 

 

 Akor 11 (Undesim) 

Akor 11 merupakan akor enam nada yang 

ditambahkan dengan ketujuh dan nada kesebelas 

dari nada Prim sebuah akor. Akor 11 juga terdapat 2 

(dua) jenis yakni akor 11 dan akor M11. Hal ini 

tergantung dari nada Septim yang digunakan. 

Biasanya dalam penggunaannya hanya 

dibunyikan 4 (empat) nada yakni Prim – Septim – 

Nada kesembilan – Nada kesebelas. 

Contoh :  
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 Akor 13 

Akor 13 merupakan akor 5 nada (lima) nada 

yang ditambahkan dengan nada kesetigabelas dari 

nada Prim sebuah akor. Biasanya dalam 

penggunaannya hanya dibunyikan 4 (empat) nada 

yakni Prim –Septim – Terts – Nada ketigabelas. 

Contoh : 

 

d. Kadens 

Dalam diktat “Ilmu Harmoni” (Mudjilah, 2010), dikatakan 

Kadens adalah suatu konsep di dalam musik yang artinya 

perjalanan akhir sebuah kalimat musik. Oleh karena kalimat musik 

dipahami dalam arti bentuk musik, maka kadens bisa terdapat pada 

akhir kalimat pertanyaan maupun kalimat jawaban. Oleh karena 

itu, maka cukuplah disini kiranya dijelaskan bahwa kadens sangat 

penting dipahami sebagai bagian dari sebuah perjalanan musik. 

Dalam perjalanan musik itu, seringkali berhenti sejenak 

dalam suatu frase, kemudian mengalir sampai akhir perjalanan 

musik itu. Pada masing – masing frase itu terwujud atau tertuang 

suatu kadens yang dimaksudkan sebagai berhenti sejenak untuk 

kemudian mengalir dan berhenti melalui sebuah kadens penutup. 
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Kadens terdiri dari beberapa jenis, antara lain : 

 Kadens Sempurna 

Kadens sempurna adalah suatu bentuk perjalanan, 

pergerakan atau progresi akor V ke I. Pada umumnya ada dua 

jenis kadens sempurna antara lain : Kadens Murni Sempurna, 

yaitu pergerakan akor V ke I dengan penataan nada sopran dan 

bas bergerak ke tonik. Kedua, kadens tidak sempurna, yaitu; 

pergerakan akor V ke I dengan penataan nada sopran dan bas, 

yang salah satu atau kedua - duanya tidak bergerak ke tonik. 

Untuk lebih jelas perhatikan contoh kadens murni sempurna 

dan kadens tidak sempurna sebagai berikut : 

- Contoh pergerakan atau progresi kadens murni sempurna 

 

- Contoh progresi atau pergerakan kadens tidak sempurna. 
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 Kadens Setengah. 

Kadens setengah atau Half Cadence adalah progresi akor 

yang bergerak ke Dominan, misalnya seperti pergerakan akor 

IV - V dalam tangga nada mayor dan akor iv - V dalam tangga 

nada minor. 

Contoh : 

 

 Kadens Plagal 

Kadens Plagal adalah progresi akor Sub-Dominan ke 

tonik, misalnya IV - I dalam tangga nada mayor. Simbol akor 

iv – i dalam tangga nada minor. Kadens plagal terdiri dari 

kadens plagal murni sempurna dan kadens plagal tidak 

sempurna. Kadens plagal murni sempurna yaitu penataan nada 

sopran dan bas yang bergerak ke tonika. Sedangkan kadens 

plagal yang tidak sempurna, yaitu penataan sopran atau bas 

atau kedua-duanya tidak bergerak ke tonika akor. 

Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut : 

- Contoh Kadens Plagal Murni Sempurna 
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- Contoh Kadens Plagal Tidak Sempurna 

 

 Kadens Lengkap 

Kadens lengkap merupakan rangkaian dari kadens plagal 

dan kadens biasa yakni memiliki progresi akor I – IV – V – I. 

Dengan kata lain, akor bergerak dari tengah (Tonika) ke ujung 

kiri (Sub – Dominan / Dominan Bawah) mengayun ke ujung 

kanan (Dominan) melalui tengah dan kemudian kembali ka 

tengah. Dalam penerapannya, kadang juga terjadi dari Tonika 

bergerak ke Sub Dominan kemudian ke Tonika baru 

dilanjutkan ke Dominan dan kembali ke Tonika. Dengan 

demikian progresi akornya berubah menjadi I – IV – I – V – I. 

Contoh : 

- Kadens Lengkap dengan Progresi Akor I – IV – V - I 

 
Contoh penggalan lagu “Indonesia Raya” 
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- Kadens Lengkap dengan Progresi Akor I – IV – I – V – I 

 
Contoh penggalan lagu “Kasih Tuhanku Yesus” (Musik : 

Halder Lulenas, Syair : E. L. Tohmas. 

 

3. Prinsip Harmoni 

Dalam buku “Twentieth Century Harmony” karya Vincent 

Persichetti, dijelaskan berbagai jenis prinsip harmoni yang dilengkapi 

dengan contoh karya – karya masing – masing komposer yang 

berkembang dimasanya mulai dari harmoni dasar (klasik) hingga 

harmoni modern (abad ke – 20). 

Dalam menerapkan harmoni secara manual dalam permaian alat 

musik keyboard atau piano, sangat dibutuhkan keterampilan dari organis 

untuk memainkan berbagai macam genre / jenis musik. Selain 

memahami jenis – jenis musik, seorang organis juga harus mampu 

menghasikan unsur – unsur musik dalam permainannya seperti melodi, 

akor dan bas secara baik dan benar. 

Selain memperhatikan unsur – unsur harmoni tersebut, juga harus 

diperhatikan prinsip – prinsip dalam harmoni yang membuat gaya 

iringan semakin kaya dan lebih bervariasi. Gaya musik yang sama 

diulang terus menerus akan menimbulkan kejenuhan pendengarnya, 

sedangkan jika terdapat berbagai variasi akan membuat pendengarnya 
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betah untuk mendengarnya, dan yang terpenting adalah dapat 

menciptakan suasana yang berbeda dari setiap bagian lagunya. Hal ini 

juga membuat iringan menjadi makin kaya dan lebih berkualitas. 

Ada banyak gaya musik yang dapat digunakan untuk variasi gaya 

iringan tersebut, namun dalam penelitian ini tidak semuanya dibahas. 

Ada beberapa prinsip harmoni sederhana yang diangkat oleh peneliti 

sebagai langkah awal untuk pengenalan harmoni manual bagi mahasiswa 

program studi pendidikan sendratasik unwira kupang untuk dapat 

mencari tahu dan mengembangkan prinsip harmoni yang lain. 

Prinsip – prinsip harmoni yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Homofoni 

Prinsip homofoni berarti prinsip harmoni yang menghasilkan 

bunyi yang sejenis atau sama. Yang dimaksudkan dengan sejenis 

disini adalah pola ritme atau nilai notasinya. Hal ini bisa juga 

dikatakan nada bas dan akor bergerak paralel secara ritmis. 

Artinya, akor dan bass memainkan pola ritme yang sama dalam 

mengiringi melodi. 

Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 

Mäβig Bewegt 

 
Sumber : Buku Harmonium School (Heinrich Bungart : hal 100, no. 232) 
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Dari contoh diatas, akor dan bass bergerak dalam pola ritme 

yang sama sebagai pengiring melodi lagu. Ini yang dimaksud 

dengan prinsip homofoni. 

 

b. Polyfoni 

Polyfoni berarti banyak suara atau bunyi. Yang dimaksudkan 

dari prinsip ini ialah melodi, akor dan bas memainkan pola ritme 

yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan kedua dari unsur 

tersebut (melodi, akor dan bas) berpola ritme yang sama. 

Contoh : 

 

c. Contrary 

Contrary berarti berlawanan. Yang dimaksudkan dalam 

prinsip ini adalah pergerakan nada bas berlawanan dengan 

pergerakan melodi karena sesungguhnya nada bas adalah nada 

kedua yang menopang nada sopran / melodi lagu. Ketika nada 

melodi bergerak naik, maka nada bas bergerak turun sedangkan 

nada tengah atau akornya bergerak melangkah memainkan nada – 

nada akor pada posisi tengah (antara suara melodi dan bas). 
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Contoh : 

 

d. Walking Bass 

Walking bas adalah cara mengaransemen bas dengan gerakan 

melangkah (stepwise). Dalam prinsip ini digunakan fungsi nada 

bas dengan menggunakan akor pada posisi dasar, pembalikan 

pertama dan pembalikan kedua. Untuk menerapkan prinsip ini, 

digunakan beberapa Non Harmonic Tones untuk memberikan 

kesan melangkah. 

Contoh : 

 

e. Non Harmonic Tones 

Non Harmonic Tones adalah nada – nada yang tidak termasuk 

dalam unsur sebuah akor tetapi hadir bersama akor tersebut. 

Contoh : 
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f. Passing Chord 

Passing Chord dipahami sebagai akor yang lewat diantara 

dua akor yang sama. Misal akor Dominan pembalikan ke dua lewat 

diantara akor Tonika posisi dasar dan Tonika pembalikan pertama. 

Jadi akor Dominan berada ditengah atau diantaranya. Oleh sebab 

itu, pengertian passing chord itu juga dapat dipahami sebagai 

fungsi perantara untuk akor-akor yang mendapat bantuan. 

Contoh  : 

 

Akor Sub-Dominan pembalikan ke dua yang berfungsi 

sebagai passing chord diantara dua akor Dominan, memberikan 

bantuan kepada bas dapat bergerak melangkah.  

 

g. Suspenssion (Vorhalt) 

Suspenssion merupakan nada yang tertunda oleh nada lain. Dalam 

hal ini nada yang tertunda tersebut adalah nada pembentuk akor 

yang sedang berjalan. 

Contoh  : 
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h. Antisipasi (Prepared) 

Antisipasi sebagai kata sifat berarti siap menghadapi sesuatu 

yang datang. Dalam pengertian ini, maka sebuah akor dalam 

pembalikan kedua berada dalam keadaan yang siap untuk 

menghadapi akor yang datang dan tepat berada di depan atau yang 

muncul / hadir kemudian. 

Dalam dunia kreativitas seni, dan juga dalam bidang 

keterampilan musik, seperti halnya dalam permaian sepakbola 

misalnya, antisipasi merupakan suatu kemampuan yang central. 

Karena kemampuan ini disamping logik, juga bersifat imajinatif. 

Logik berarti secara teori benar. Imajinatif berarti gambaran 

keindahannya terlihat secara jelas didalam jiwa. 

Sebagai contoh, akor Sub-Dominan pembalikan ke dua 

berada di tengah dua akor yang berbeda, yaitu akor Tonika dan 

Dominan pembalikan pertama. Oleh karena itu, hadirnya akor Sub-

Dominan pembalikan kedua setelah akor Tonika merupakan akor 

bersifat mengantisipasi akor Dominan pembalikan pertama. 

Contoh : 
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Selain itu, sebagai contoh bahwa akor Tonika pembalikan ke 

dua sedang bersiap – siap mengantisipasi akor Sub-Dominan 

pembalikan pertama dan Dominan perbalikan pertama juga. 

Contoh : 

 

Hal yang sering muncul dalam menerapkan prinsip ini adalah 

sebuah melodi ternyata diketahui berada pada perjalanan dari suatu 

akor menuju suatu akor yang sama. Apakah tidak ada 

kemungkinan progresi lain? Mungkin ada, akan tetapi manusia 

yang berkarya memutuskan satu yang diyakininya sebagai progresi 

yang hidup, yaitu progresi yang menggunakan stationary dalam arti 

situasi atau keadaan yang mengharapkan terpenuhi setelah progresi 

akor tersebut diselesaikan. Contoh dan latihan progresi beberapa 

akor di bawah ini. 

 

Pada progresi akor Dominan menuju Tonika kemudian 

kembali ke akor Dominan, nada bas tetap memainkan nada bas 

akor Dominan yang menjadi akor selanjutnya setelah akor Tonika. 
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i. Stationary 

Stationary artinya tidak bergerak, tetap ditempat dalam 

keadaan seimbang. Apa yang dimasudkan dengan tidak bergerak di 

sini, yaitu nada bas yang tidak bergerak ke nada lain walaupun 

akor telah berubah. Keadaan bas yang tidak bergerak seperti ini 

mempunyai fungsi antara lain sebagai antisipasi dan hiasan. 

- Pertama, sebagai antisipasi. Nada bas tidak bergerak walau 

akor telah berganti. Contohnya hal ini terjadi di saat sebuah 

akor Tonika posisi dasar bergerak ke akor Sub-Dominan 

pembalikan yang ke dua dan dilanjutkan ke akor Tonika posisi 

dasar. 

Contoh : 

Latihan 1 

 
Tangga nada mayor Tangga nada Minor 

Latihan 2 

 

- Kedua, sebagai hiasan. Bass akor Tonika tetap dipertahankan 

walaupun akor sudah bergerak ke akor lain yang tak memiliki 

kesamaan nada. 
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Contoh : 

 
Sumber : Buku Harmonium School (Heinrich Bungart : hal 101, no. 234) 

 

Hiasan juga bisa terletak pada akhir dari sebuah kadens. 

Banyak akhir kadens dari karya musik yang dihias sedemikian rupa 

agar karya musik itu memiliki bobot atau kualitas yang baik. 

Dengan bobot yang diharapkan baik itu, maka fungsi musik itu 

menjadi baik adanya. Banyak kemungkinan cara menghias akhir 

dari sebuah kadens. Diantara sekian banyak itu antara lain, 

digunakan stationary. Bagaimana cara menggunakan stationary 

dalam menghias akhir sebuah kadens? 

Sebuah kadens murni sempurna misalnya dapat dihias dengan 

menggunakan stationary. Pada saat kadens murni sempurna 

mencapai akor Tonika, segera disusul dengan akor Sub-Dominan 

pembalikan ke dua kemudian diselesaikan ke Tonika kembali. 

Contoh : 
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j. Bass Continue 

Merupakan variasi dalam mengaransemen nada bas sehingga 

bergerak atau berubah terus menerus dalam setiap ketukan / 

hitungan. Nada bas tersebut menggunakan nada akar / bawah akor, 

nada tengah, nada atas, serta nada – nada lain dengan pergerakan 

walking bas sebelum ke nada harmoni berikutnya. Variasi bas ini 

dapat menyebabkan ritme harmoni yang indah karena dengan nada 

bas yang dimainkan dapat tambahkan dengan akor lain sebagai 

akor penghubung ke akor berikutnya / yang dituju. 

Contoh : 

 

k. Bass Ostinato 

Bass ostinato merupakan prinsip yang menerapkan variasi 

nada bass yang diulang sama persis meskipun akornya berbeda. 

Nada – nada bas ini pasti akan terdengar tidak sesuai (nonharmonic 

tones) dengan akor yang sedang berjalan tapi inilah yang membuat 

sebuah nuansa baru yang luar biasa. Dalam prinsip ini, bukan nada 

dan pola ritme diulang sama persis. 
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Contoh : 

 

 

C. Alat Musik Piano dan Teknik Penjarian Piano 

1. Alat Musik Piano 

 

 

 

Piano adalah alat musik yang dimainkan dengan jari-jemari tangan. 

Pemain piano disebut pianis. Pada saat awal-awal diciptakan, suara piano 

tidak sekeras piano abad XX-an, seperti piano yang dibuat 

oleh Bartolomeo Christofori (1655 – 1731) buatan 1720. Pasalnya, 

tegangan senar piano kala itu tidak sekuat sekarang. Kini piano itu 

dipajang di Metropolitan Museum of Art di New York. 

Meskipun siapa penemu pertama piano, yang awalnya 

dijuluki gravecembalo col piano e forte (harpsichord dengan papan tuts 

lembut dan bersuara keras), masih menjadi perdebatan, banyak orang 

mengakui, Bartolomeo Cristofori sebagai penciptanya. Piano juga bukan 

alat musik pertama yang menggunakan papan tuts dan bekerja dengan 

dipukul. Alat musik berprinsip kerja mirip piano telah ada sejak 1440. 

C D E F G A B c d e f g a b C D E F G A B c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1 c2 d2 e2 f2 g2 a2 b2 c3 d3 e3 f3 g3 a3 b3 c4 d4 e4 f4 g4 a4 b4 c5 
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Piano sendiri lahir dari keinginan untuk menggabungkan keindahan 

nada clavichord dengan kekuatan harpsichord. Hasrat itu mendorong 

Marius dari Paris (1716), Schroter dari Saxony (1717), dan Christofori 

(1720) dari Padua, Italia, untuk membuat piano. Namun, hasil utuh dan 

lengkap cuma ditunjukkan Bartolomeo Christofori. Dari piano ciptaan 

pemelihara harpsichord dan spinet (harpsichord kecil) di Istana 

Florentine - kediaman Pangeran Ferdinand de‟Medici - inilah piano 

modern berakar. 

Pada pertengahan abad XVII piano dibuat dengan beberapa bentuk. 

Awalnya, ada yang dibuat mirip desain harpsichord, dengan dawai 

menjulang. Piano menjadi lebih rendah setelah John Isaac 

Hawkins memodifikasi letaknya menjadi sejajar lantai. Lalu, dengan 

munculnya tuntutan instrumen musik lebih ringan, tidak mahal, dan 

dengan sentuhan lebih ringan, para pembuat piano Jerman menjawabnya 

dengan piano persegi. Sampai 1860 piano persegi ini mendominasi 

penggunaan piano di rumah. 

Rangka untuk senar piano pertama menggunakan rangka kayu dan 

hanya dapat menahan tegangan ringan dari senar. Akibatnya, ketika pada 

abad XIX dibangun gedung – gedung konser berukuran besar, suara 

piano tadi kurang memadai. Maka, mulailah dibuat piano dengan rangka 

besi. Sekitar tahun 1800 Joseph Smith dari Inggris membuat suatu piano 

dengan rangka logam seluruhnya. Piano hasil inovasinya mampu 

menahan tegangan senar sangat kuat, sehingga suara yang dihasilkan pun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
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lebih keras. Sekitar 1820, banyak pembuat menggunakan potongan 

logam untuk bagian piano lainnya. Pada 1822, Erard 

bersaudara mematenkan double escapement action, yang merupakan 

temuan tersohor dari yang pernah ada berkaitan dengan cara kerja piano. 

Dalam perkembangannya, sebelum memiliki 88 tuts seperti 

sekarang, piano memiliki lima Oktaf dan 62 tuts. Ia juga dilengkapi 

dengan pedal yang digerakkan dengan lutut. Namun, kemudian pedal 

kaki yang diperkenalkan di Inggris menjadi populer hingga sekarang. 

Sejumlah pengembangan berlanjut pada abad XIX dan XX. 

Tegangan senar, yang semula ditetapkan 16 ton pada tahun 1862, 

bertambah menjadi 30 ton pada piano modern. Hasilnya adalah sebuah 

piano dengan kemampuan menghasilkan nada yang tidak pernah 

dibayangkan Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, dan bahkan Franz 

Liszt.  

Sebuah perkembangan nyata pada abad XX (berawal pada tahun 

1930-an) adalah kehadiran piano elektronik (atau piano listrik), yang 

didasarkan pada teknologi elektroakustik atau metode digital. Nada 

suaranya terdengar melalui sebuah amplifier dan loudspeaker. 

Dari sisi mutu suara, piano elektronik nyaris tak ada bedanya 

dengan piano biasa. Perbedaan terletak pada berbagai fitur yang 

melengkapinya. Fitur itu tentu tidak ada dalam piano biasa. Misalnya, 

bisa dihubungkan dengan perangkat MIDI, komputer, alat rekam; 

memiliki pengatur volume, tusuk kontak untuk headset; dan sebagainya. 
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2. Teknik Penjarian 

Dalam permaianan alat musik piano, terdapat beberapa teknik dasar 

sebagai latihan untuk memorganisir fungsi masing - masing jari dalam 

memainkan sebuah karya musik. Sebelum memulai latihan teknik – 

teknik ini, perlu di ketahui kode – kode atau penomoran jari untuk 

memudahkan proses latihan. Di bawah ini adalah penomoran jari dalam 

permainan alat musik piano / keyboard untuk tangan kiri dan tangan 

kanan. 

 

 

 

LH = Left Hand 

RH = Right Hand 

 

 

Pada penelitian ini, penulis membahas tiga teknik dasar yakni 

penjarian tangga nada, pejarian trisuara dan pergantian jari bisu. 

Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai ketiga teknik dasar 

tersebut. 

a) Teknik Penjarian Tangga Nada 

Sesuai dengan namanya, teknik penjarian tangga nada ini 

dilakukan dengan mamainkan nada – nada pada sebuah tangga nada. 

Latihan teknik ini bertujuan untuk melatih persilangan anatar jari dan 

pergantian jari kiri dan kanan sesuai dengan nada yang dimainkan. 



68 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penjarian tangga 

nada satu lawan satu searah dan berlawanan. 

Bungart menunjukan latihan dasar teknik penjarian tangga 

nada adalah sebagai berikut : 

Latihan 1 

 

Latihan 2 

 

Latihan 3 
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Latihan 4 

 

Latihan 5 

 

 

b) Teknik Penjarian Trisuara 

Dalam teknik trisuara, nada yang dimainkan adalah akor Triad 

dalam posisi dasar, posisi pembalikan I dan posisi pembalikan II dari 

masing – masing tangga nada. Dalam latihan teknik penjarian ini, 

penomoran jari untuk setiap tangga nadanya sama. 
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Latihan 1 

 

Latihan 2 

 

 

c) Teknik Pergantian Jari Bisu 

Dalam bukunya (Bungart : 59), dijelaskan bahwa pergantian jari 

bisu terjadi ketika nada yang sama dimainkan dengan jari yang 

berbeda karena posisi akor berpindah dalam nada yang sama. Hal ini 

juga memberikan kesan legato (nada yang sama diperpanjang) antara 

satu nada atau nada yang berbeda. Untuk lebih memahami teknik 

pergantian bisu, lakukan latihan berikut : 

- Latihan jari tangan kanan 

Latihan 1 
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Latihan 2 

 

Latihan 3 

 

Latihan 4 

 

- Latihan jari tangan kiri 

Latihan 1 

 

Latihan 2 

 

Latihan 3 

 

Latihan 4 

 

 

D. Harmoni Manual 

Kata “Harmoni Manual” terdiri dari dua kata yakni Harmoni dan 

Manual. Harmoni berarti keselarasan bunyi, dan manual (Lat. Manues) 

berarti tangan. Jadi Harmoni Manual berarti harmoni yang dimainkan 
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dengan tangan atau harmoni untuk dimainkan. Berbeda dengan harmoni 

untuk vokal, setiap suara membunyikan suara masing – masing sehingga 

membentuk harmoni yang utuh sedangkan dalam harmoni manual melodi 

lagu (Lat. Cantus Firmus) dan harmoni dimainkan oleh seorang organis / 

pianis dengan membuyikan semua nada pembentuk harmoni tersebut 

dengan tangan / jari secara manual. 

Harmoni manual berkembang dari musik instrumental pada abad 

pertangahan (sebelum abad 15) berupa musik instrumental. Musik 

instrumental pada zaman ini bermula dari instrumen yang membunyikan 

nada – nada dari musik vokal secara keseluruhan. Musik instrumental ini 

juga berfungsi hanya untuk mengiringi tarian dan nyayian (Zaman Barok) 

dengan aturan – aturan tertentu, serta hanya berperan untuk menghibur. 

Pada awal perkembangannya, harmoni manual dimainkan dengan alat 

musik tertentu yakni piano, organ dan harmonium karena memiliki 

jangkauan nada terluas dari semua jenis alat musik dan merupakan alat 

musik harmonis yang dapat memainkan melodi, akor dan bas sekaligus. 

Tuntutan Harmoni Manual dizaman modern juga berpedoman pada 

awal perkembangannya ( abad pertengahan ) yakni untuk mengiringi 

nyanyian dengan memainkan melodi pokok (Cantus Firmus) dan harmoni 

yang berpedoman pada aturan – aturan harmoni dengan maksud untuk 

menghidupkan dan memberi nuansa baru untuk lagu tersebut. Aturan – 

aturan dalam memainkan harmoni tersebut tidak terlepas dari aturan dasar 

harmoni yakni interval antar nada melodi dan nada akor (harmoni), 
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pergerakan nada bass, variasi untuk akor dan masih banyak aturan – aturan 

lainnya yang dipakai dalam harmoni manual seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya pada bagian prinsip – prinsip harmoni. 

Pada prinsipnya, harmoni manual memainkan 3 unsur dasar musik 

yakni : melodi memainkan nada lagu pokok (Cantus Firmus), harmoni 

memainkan latar belakang akor serta bas sebagai penopang melodi akor  

Menurut Prier (1991), musik instrumental sebagai pengiring nyanyian 

terdiri dari beberapa bagian diluar lagu pokok. Bagian – bagian tersebut 

yakni Bagian Awal (Preludium), Bagian Tengah (Interludium) dan Bagian 

Akhir (Postludium). 

Untuk lebih jelas, Prier (2009), menjelaskan bagian – bagian 

instrumental di atas (Preludium, Interludium dan Postludium), sebagai 

berikut: 

- Bagian Awal / Preludium 

Kata “Preludium” berasal dari bahasa Latin “Preadulere” yang 

berarti “main duluan”, “Praeambulus” yang berarti yang mendahului. 

Istilah ini dipakai untuk jenis musik pembukaan instrumental (Jer. : 

Vorspiel) oleh orgel / cembalo / lute dalam satu bagian yang bergaya 

bebas. 

 

- Bagian Tengah / Interludium (selingan) 

Kata “Interludium”  (bah. Ing, Lat, Per) berarti permainan antara atau 

selingan instrumental. Dalam musik, musik instrumental memainkan 
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peran penting; musik instrumental terdapat diantara dua bait nyanyian 

atau diantara ayat mazmur dsb. 

- Bagian Akhir / Postludium 

Kata “Postludium” (Lat.; Ing. Postlude; Per. Sortie; It. Spa. Postludio) 

berarti permainan akhir. 

 

Ketiga begian instrumental ini dimainkan dengan jelas dan pasti serta 

dituntut untuk membuat improvisasi untuk memperindah lagu tersebut. 

Dalam membuat instrumental pada bagian awal yang, selingan dan akhir 

sebaiknya kita membuat instrumen yang bernuansa seperti lagu pokoknya 

sehingga dapat menghantar penyanyi untuk meresapi lagu yang hendak 

dinyanyikan. 

 

E. Bentuk Lagu 

Dalam bukunya, Prier (1996 : 2) menjelaskan bahwa bentuk musik 

(form) merupakan suatu gagasan atau ide yang nampak dalam pengolahan / 

susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi. Unsur – unsur musik 

tersebut antara lain melodi, irama, harmoni dan dinamika. Ide ini 

mempersatukan unsur – unsur musik tersebut khususnya nada – nada musik 

serta bagian – bagian komposisi yang dibunyikan satu per satu sebagai 

kerangka dasarnya. Ia juga menjelaskan bahwa bentuk musik dapat dilihat 

secara praktis sebagai „wadah” yang „diisi‟ oleh seorang komponis dan 

diolah sedemikian hingga menjadi musik yang hidup. 
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Dalam mempelajari bentuk musik, terdapat beberapa unsur yang 

menjadi pembentuk sebagian atau sebuah lagu secara keseluruhan, 

diantaranya adalah : motif, frase, kalimat, simetri, titik, koma dan frasering. 

Dalam sebuah lagu, semua unsur – unsur di atas inilah yang membentuk 

sebagian lagu atau lagu secara keseluruhan sehingga menjadi satu kesatuan 

yang indah. 

Lagu “Gugur Bunga” merupakan lagu yang terdiri dari dua bagian 

yakni berbentuk dasar AB yang di kembangkan menjadi AA‟B. Bentuk lagu 

AA‟B ini biasanya terdiri dari bait – bait dan refrein. Bagian A merupakan 

bait / kalimat pertama, bagian A‟ merupakan bait / kalimat kedua, 

sedangkan bagian B merupakan refrein. Dalam menentukan bagian lagu kita 

kembali kepada unsur pembentuk bagian lagu yakni motif, melodi dan 

pengembangan motif  / variasi melodi. Bagian A dan bagian A‟ merupakan 

pengulangan yang sama pada bagian pertanyaan hanya berbeda pada bagian 

jawaban (variasi) sehingga pada pengulangan bagian A diberi kode aksen („) 

menjadi A‟. 

Untuk bagian lagu yang sama (A / A‟) dari segi motifnya harus sama, 

dan dari segi melodinya pada bagian pertanyaan (kalimat pertanyaan) harus 

mempunyai melodi yang sama kecuali pada bagian jawaban (kalimat 

jawaban) boleh terdapat variasi untuk menandakan bagian lagu tersebut 

berakhir. Pada bagian A, kalimat jawaban biasanya memberikan kesan 

“koma” (akor Dominan) yakni masih ada kelanjutannya, sedangkan pada 

bagian A‟ kalimat jawaban memberikan kesan “titik” (akor Tonika) yakni 
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menandakan bagian lagu tersebut selesai. Namun tidak selamanya kalimat 

jawaban ini berakhir demikian karena ada beberapa karya musik yang 

menggunakan pola melodi dan progresi akor tertentu dengan maksud 

tertentu. 

Selain unsur – unsur ini, ada juga unsur yang penting yakni simetri. 

Unsur ini mengatur panjang – pendeknya bagian – bagian lagu. Simetri 

berhubungan dengan kenyamanan musik yang enak didengar, karena 

tersusun / teratur dalam keseimbangan atau „nafas‟ atau bagian – bagian 

yang sama panjangnya. Jika merupakan bagian sama (AA‟) maka 

panjangnya harus sama, sedangkan bagian pertama (A / A‟) tidak harus 

sama panjangnya dengan bagian kedua (B). Bagian lagu B (bagian kedua), 

biasanya mempunyai motif dan melodi yang berbeda. Namun demikian, ada 

sebagian besar lagu yang dikomposisi dengan mempertahankan motifnya 

sehingga pada bagian kedua ini yang berbeda hanyalah melodinya. 

Pada lagu “Gugur Bunga” karya Ismail Marzuki, bagian A terdiri dari 

8 (delapan) birama dengan 4 birama kalimat pertanyaan dan 4 birama 

kalimat jawaban. Karena merupakan bagian yang sama maka bagian A‟ 

berjumlah 8 (delapan) birama. 
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Untuk lebih jelas, perhatikan potongan bagian A lagu “Gugur Bunga” 

berikut ini : 

Bagian A 

 

Bagian A‟ 

 

Bagian B 

 

Sumber : https://id.lirikbagus.id/lirik/lagu-wajib-nasional-gugur-bunga 

 

Dari potongan – potongan bagian lagu “Gugur Bunga” di atas, jelas 

terlihat bahwa pada bagian A terdiri dari 10 birama (5 birama pertanyaan 

dan 5 birama jawaban), bagian A‟ terdiri dari 10 birama (5 birama 

https://id.lirikbagus.id/lirik/lagu-wajib-nasional-gugur-bunga
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pertanyaan dan 5 birama jawaban) bagian B terdiri dari 10 birama (5 birama 

pertanyaan dan 5 birama jawaban) dengan kalimat pertanyaan dan kalimat 

jawaban memiliki motif dan melodi yang sama. 

Dengan mengetahui dan memahami bentuk lagu ini, diharapkan 

seorang dirigen maupun organis / pianis dapat membuat variasi pola iringan 

dan variasi interpretasi yang tepat sehingga suatu karya musik khususnya 

lagu “Gugur Bunga” semakin indah dibawakan. 

 

F. Tempo, Dinamika dan Interpretasi 

Menurut Prier, (2009 : 33, 124) Tempo dan Dinamika dijelaskan 

sebagai berikut. Tempo musik berkaitan erat dengan panjangnya hitungan 

dasar dalam musik dan biasanya terkait dengan not ¼  dalam musik breve 

dan dengan not ½ dalam musik alla breve. Kemudian juga dijelaskan 

dinamika adalah istilah yang dipakai untuk membedakan keras – lembutnya 

dalam pembawaan karya musik. Sedangkan interpretasi adalah penafsiran 

dalam mengolah dan membawakan karya musik (secara tertulis maupun 

secara lisan). 

Sesuai pengertian di atas, tempo secara umum diartikan sebagai cepat 

atau lambat sedangkan dinamika adalah tingkatan volume suara (keras – 

lembut) serta interpretasi adalah pengolahan tempo dan dinamika dalam 

membawakan karya musik. Berbicara mengenai tempo dan dinamika bukan 

menjadi hal baru bagi organis / pianis serta seorang dirigen karena biasanya 
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dalam sebuah karya musik sudah tertulis tempo yang tepat berdasarkan 

penafsiran penciptanya untuk membawakan sebuah karya musik ciptaanya.  

Meskipun demikian dalam membawakan sebuah karya musik (musik 

vokal maupun instrumental) perlu adanya penghayatan lebih oleh dirigen 

(musik vokal dan istrumen dalam bentuk orkestra) maupun organis / pianis 

dalam memainkan instrumental secara solo sehingga dapat menciptakan 

suasana yang berbeda dari lagu secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada 

bagian – bagian tertentu dari sebuah karya musik yang dibawakan berbeda 

dari lagu secara keseluruhan. Perbedaan ini yakni tempo yang bisa saja lebih 

cepat atau lebih lambat dari tempo secara keseluruhan dan dinamika yakni 

lebih keras atau lembut dari lagu secara keseluruhan. Perubahan tempo 

maupun dinamika ini dapat terjadi secara drastis namun bisa saja secara 

bertahap / gradasi. Hal ini yang ditekankan dalam interpretasi / penghayatan 

terhadap sebuah karya musik. 

Untuk lebih jelas akan dirincikan tempo, dinamika dan interpretasi sebagai 

berikut : 

1. Tempo 

Secara garis besar tempo dibagi menjadi tiga kategori, yakni 

tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Dalam “Kamus Musik” 

(Karl – Edmund Prier, 2009 : 108) satuan kecepatan hitungan (tempo) 

yang dilambangkan dengan tanda tempo yang diukur dengan sebuah 

alat yakni Metronome Mälzel (M.M) berupa angka yang menunjukkan 
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banyaknya ketukan permenit. Jadi jika angka M.M. menunjukkan angka 

60 maka kecepatannya sama dengan detik jam. 

Tempo biasanya tercantum pada awal lagu, dengan simbol / tanda 

berupa istilah tempo dan juga angka yang menunjukkan kecepatan 

dalam membawakan sebuah karya musik. Disamping itu ada juga 

tempo yang bergerak artinya perubahan kecepatan secara bertahap, 

yakni semakin cepat dan juga semakin lambat. Biasanya setelah tanda 

perubahan tempo tersebut diikuti dengan tanda tempo yang 

mengembalikan tempo ke tempo awal. 

Tanda tempo dan kecepatan yang diukur dengan M.M. adalah sebagai 

berikut : 

Kategori Istilah Keterangan 
Kecepatan 

(M.M.) 

Lambat 

Largo Sangat lambat dan khidmat 40 - 48 

Lento Lambat 48 - 52 

Grave Lambat dan agung 52 - 56 

Adagio Sedikit lebih cepat dari Largo 56 - 68 

Sedang 

Andante Secepat orang berjalan 68 - 76 

Andantino Lebih cepat dari Andante 76 - 82 

Maestoso Agung dan mulia 82 - 92 

Moderato Sedang 92 - 96 

Cepat 

Allegretto Agak cepat dan riang 96 - 104 

Allegro Cepat, hidup dan riang 120 - 132 

Vivace Hidup dan riang 156 - 172 

Presto Agak cepat 188 - 204 

Prestissimo Sangat cepat 220 - 240 

 

Dari keterangan tanda tempo di atas kita dapat mengetahui 

seberapa cepat sebuah lagu dibawakan. Namun demikian, perlu dicatat 
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bahwa angka – angka dan istilah musik di atas relatif artinya tetap 

tergantung pada situasi dan kondisi. Maka angka – angka ini bukan 

merupakan perintah yang mutlak karena semua angka – angka ini hanya 

saran saja. Oleh karena itu, butuh penafsiran dan penghayatan lebih 

mendalam untuk menentukan tempo yang sesuai dalam membawakan 

sebuah karya musik. 

Selain tanda tempo yang kecepatannya sudah ditentukan, ada juga 

tempo yang bergerak, seperti : 

Istilah 
Simbol / 

Lambang 
Keterangan 

Rittardando ritt… Semakin melambat secara bertahap 

Rallentando rall… Semakin melambat secara bertahap 

Accelerando acc… Semakin cepat secara bertahap 

Stringendo string Mendesak, dipercepat 

 

2. Dinamika 

Menurut Prier (2009 : 33), Dinamika diartikan sebagai Istilah 

untuk membedakan keras – lembutnya dalam pembawaan karya musik. 

Dikatakan biasanya digunakan istilah Itali (atau singkatannya) untuk 

menyebut gradasi dinamika Secara umum dinamika dibagi menjadi dua 

kategori yakni keras dan lembut.. Istilah – istilah untuk tanda dinamika 

adalah sebagai berikut : 

a. Piano 

Dalam kaitannya dengan dinamika, kata dinamika diartikan sebagai 

lembut dalam membawakan karya musik. Sebagai tanda dinamika 
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yang berarti lembut, istilah piano dibagi lagi menjadi beberapa 

tingkat, diantaranya : 

- Pianissimo ( lambangnya “pp” ) 

Tanda dinamika ini berarti lagu yang dinyanyikan harus lebih 

lembut dari piano. 

- Mezzopiano ( lambangnya “mp” ) 

Tanda dinamika ini berarti lagu dinyanyikan dengan setengah 

lembut. 

- Pianississimo ( lambangnya “ppp” ) 

Tanda dinamika ini berarti lagu yang dinyanyikan sangat 

lembut, lebih lembut dari pianissimo. 

b. Forte 

Forte merupakan tanda dinamika yang berarti keras / kuat 

dalam membawakan karya musik. Forte dibiasanya ditulis dengan 

lambang “f”. Sebagai tanda dinamika yang berarti keras / kuat, 

istilah forte dibagi lagi menjadi beberapa tingkat, diantaranya : 

- Fortissimo ( lambangnya “ff” ) 

Istilah dinamika ini berarti lagu yang harus dinyanyikan 

dengan keras sekali. 

- Mezzoforte ( lambangnya “mf” ) 

Tanda dinamika ini berarti lagu yang dinyanyikan setengah 

keras / kuat. 
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- Fortississimo ( lambangnya “fff” ) 

Tanda dinamika ini berarti lagu harus dinyanyikan paling 

keras, lebih keras dari fortissimo. 

Tanda – tanda dinamika di atas merupakan tanda dinamika 

yang perubahannya secara drastis dan dinyanyikan dalam waktu 

yang relatif lama (kadang suatu tanda dinamika dinyanyikan dalam 

dua birama atau lebih. Selain itu, ada tanda dinamika yang 

perubahan tingkat volumenya berubah secara bertahap / gradasi.  

Tanda dinamika yang dimaksud diantaranya adalah : 

- Crescendo 

Tanda dinamika ini berarti makin lama makin keras. 

Biasanya ditulis dengan singkatan “cresc”, dan dinyatakan 

dengan lambang  

- Decrescendo 

Tanda dinamika ini berarti makin lama makin lembut. 

Biasanya ditulis dengan singkatan “decresc”, dan dinyatakan 

dengan lambang   

- Mezzo Voce 

Tanda dinamika adalah tanda dinamika kurve pada sebuah 

nada. Mezzo Voce berarti nada tersebut dinyanyikan dengan 

crescendo kemudian decrescendo. Tanda dinamika ini ditulis 

dengan lambang  . 
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- Sforzato 

Tanda dinamika ini berarti dipaksakan, diperkuat. 

Maksudnya ketika menemukan tanda dinamika ini dalam 

lagu, bagian lagu tersebut secara mendadak diperkuat atau 

ditonjolkan. 

Tanda – tanda dinamika di atas merupakan tanda dinamika 

yang perubahannya secara bertahap / gradasi dan dinyanyikan 

dalam waktu yang relatif singkat (biasanya dalam satu nada / 

birama), artinya terdapat dua atau lebih tanda dinamika yang 

berlawanan yang terdapat pada satu nada yang pendek maupun 

yang panjang. 

Contoh tanda dinamika dalam sebuah karya musik : 

Appassionata 

 
Sumber : Buku Harmonium School (Heinricht Bungart) hal. 61, no. 134, birama 1 - 8 

 

c. Interpretasi 

Menurut Prier, (2009 : 73) dikatakan bahwa Interpretasi (Lat. 

Interpretatio) berarti penafsiran. Dalam musik ini berarti : cara 

pengolahan dan pembawaan suatu karya musik yang telah ada 

(secara tertulis maupun secara lisan).  Suatu karya musik diciptakan 
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dengan maksud tertentu; untuk dibawakan dengan tempo dan 

dinamika tertentu; dalam gaya tertentu. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa umumnya notasi 

musik tidak hanya memuat nada (untuk menentukan tinggi – 

rendahya dan panjang – pendeknya) tetapi juga tanda lain. Tanda – 

tanda lain tersebut antara lain adalah jenis birama (misalnya 4/4), 

tanda tempo (misalnya moderato), dan tanda agogik / perubahan 

tempo (misalnya rittardando), tanda dinamika (misalnya 

crescendo), tanda pembawaan (misalnya dolce). Artinya, komponis 

dapat menentukan kehendaknya sampai detil – detilnya. 

Meskipun demikian, dalam reproduksi / pembawaan suatu 

karya musik terdapat penyesuaian / kebebesan juga: musik 

Renaissance, Barok, Klasik dan juga musik Batak, Jawa, Irian dsb. 

memiliki ciri – ciri tertentu yang menentukan cara pembawaan 

secara umum (dan ciri – ciri ini biasanya ditulis dalam not berupa 

tanda dsb): musik adalah suatu sarana yang hidup; maka mustahil 

diatur secara kaku; selera dan kondisi pembawa karya musik 

(dirigen dan cara memberikan aba – aba; arah dan mutu pendidikan 

musik penyanyi, pianis dsb) mau tidak mau akan ikut menentukan 

juga cara pembawaan sebuah lagu.; dalam musik sebelum Klasik 

(Gregorian, motet, karya Bach dsb) belum terdapat tanda – tanda 

mendetil untuk pembawaan; segi lahiriah seperti tuntutan akustik 

ruang dimana lagu dipentaskan atau maksud / suasana khas 



86 

diwaktu lagu dipentaskan (termasuk umur dan komposisi 

pendengar).  

Dalam reproduksi suatu karya musik interpretasi merupakan 

suatu dimensi yang sangat penting. Maka dari itu, sebuah karya 

musik (lagu maupun instrumental) sangat memerlukan interpretasi 

karena dengan interpretasi, suatu karya musik seakan – akan 

diciptakan kembali oleh pembawa karya tersebut. Atau dengan kata 

lain, musik mati (berupa notasi) akan menjadi hidup. 

Dalam kaitannya dengan interpretasi, ada hukum – hukum 

atau aturan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasi suatu 

karya musik. Hukum – hukum tersebut yakni : 

- Hukum pertama, Interpretasi tidak berarti tanda – tanda yang 

ada dalam teks boleh dikesampingkan. Sebaliknya, kehendak 

komponis, maksud dan konteks karya musik harus dipelajari 

dengan sungguh – sungguh. 

- Hukum kedua, Dirigen / pembawa lagu harus memiliki segala 

teknik keterampilan yang diperlukan untuk membawakan 

lagu tersebut. 

- Hukum ketiga, not dari lagu tersebut harus dikenal sungguh – 

sungguh (bila lagu tersebut sudah dihafal, itulah tanda 

lahiriah bahwa syarat ini terpenuhi. Baru kemudian 

interpretasi akan menjadi ciptaan kembali musik tersebut). 
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Setelah mengetahui hukum – hukum interpretasi di atas, 

maka tidak mungkin suatu karya musik memilik hanya satu cara 

pembawaan yang otentis (“seiring yang dikehendaki oleh 

komponis”) dan justru dengan demikian terjadi pula bahwa suatu 

karya musik tetap segar dan mampu menunjukkan segi – segi baru 

lain dengan pendengaran kembali suatu rekaman dari kaset. 

 

G. Lagu Gugur Bunga 

Lagu “Gugur Bunga Taman Bhakti” yang sering dikenal “Gugur 

Bunga” adalah salah satu wajib nasional yang diciptakan oleh komponis 

nasional “Izmail Marzuki” pada tahun 1945 ketika Ia berumur 31 tahun. 

Lagu ini dibuat untuk menghormati para tentara yang tewas selama revolusi 

nasional Indonesia. Lagu mengisahkan tentang seseorang yang merasa 

kehilangan pahlawan yang wafat di medan pertempuran untuk membela 

nusa dan bangsa. Ia menggambarkan pahlawan sebagai teman hidupnya, dan 

perasaannya yang sedih karena ditinggalkan pahlawan bangsa. Selain itu ia 

juga mengungkapkan harapan – harapan yang diimpikannya. 

Dalam syairnya ia menggambarkan perasaannya yang merasa bahwa 

tak ada lagi yang setia menghiburnya kala ia sedih, dan mungkinkah masih 

ada pahlawan sejati seperti pahlawan yang selama ini menemaninya. Pada 

bagian refreinnya, ia mengungkapkan bahwa pahlawan yang telah gugur itu 

telah menyelesaikan tugasnya dalam membela nusa dan bangsa serta tiba 

saatnya untuk semua orang dapat menjadi pahlawan bagi nusa dan bangsa 

seperti pahlawan itu. 
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Pada lirik “gugur satu tumbuh seribu” tersirat makna tidak ada 

pengorbanan yang sia – sia untuk kemerdekaan. Pengorbanan tanpa 

pamrihlah yang membuat negara Republik Indonesia menjadi jaya dan sakti. 

Sakti disini berarti keramat, artinya bangsa Indonesia berwibawa 

dibandingkan dengan bangsa – bangsa lain. Di sisi lain lirik “tanah air jaya 

sakti” diresapi sebagai arti terhormat dan disegani, berkat bangsanya sendiri 

yang menjadikan bangsanya gemah ripah lah jinawi (kekayaan alam yang 

berlimpah). 

Lagu “Gugur Bunga Taman Bhakti” menjadi lagu yang fenomenal 

dan abadi sepanjang masa karena maknanya yang mendalam seolah 

meresapi kembali semangat yang sekali tercetus tidak mudah padam begitu 

saja seperti para pejuang yang berjuang untuk memerdekakan Tanah Air. 

Lagu ini juga selalu dikumandangkan saat upacara kemerdekaan Indonesia. 

Dalam membawakan lagu “Gugur Bunga” perlu penghayatan 

mendalam yang berhubungan dengan lirik dan makna dari liriknya sehingga 

jiwa dari lagu ini dapat tersampaikan oleh pendengarnya. Maka dari itu, 

perlu imajinasi yang tinggi dari pelantunya serta orang yang mengiring lagu 

ini. Ketika kita membawakan lagu ini dengan penuh penghayatan maka 

orang yang mendengarkan lagu ini pun akan merasakan kekuatan dari lirik 

lagunya tersebut. 


