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Musik Sebagai Iringan Gerak Tari 

 

Oleh:  

Agus Untung Yulianta 

 

 

Pengertian Musik 

 

Musik merupakan perwujudan imitasi dari kehidupan alam, karena suara burung 

hong menurut bangsa China, dapat di tirukan menjadi instrumen seruling ataupun flute, 

suara angin dapat diumpamakan dengan string, dan sebagainya. Oleh karena itu seni 

musik dapat dikatakan  sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Setiap 

manusia yang mempunyai panca indra pasti senang mendengarkan musik maupun 

gerakan tari secara audio visual. Sehingga ada yang mengatakan bahwa dunia jika tak ada 

musik akan gersang, oleh sebab itu manusia tidak pernah melewatkan satu hari tanpa 

mendengarkan musik. Menurut Campbell (1997), musik dapat mengembalikan suasana 

hati seseorang dan musik juga terbukti berpengaruh terhadap mengurangi perasaan 

depresi ataupun stres. 

Seni musik yang berhubungan dengan bunyi maupun suara yang sudah tertentu 

frekuensinya, ternyata dapat juga  bersifat sebagai terapeutik dan digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Karena hal tersebut di atas dapat  

menghasilkan rangsangan ritmis yang di tangkap oleh organ pendengaran dan diolah di 

dalam sistem saraf tubuh dan kelenjar pada otak yang mereorganisasi interpretasi bunyi 

ke dalam ritme internal pendengar.  

 

Contoh pola ritme sederhana yang menggunakan bentuk nada dengan nilai utuh 

sampai nada bernilai seperdelapan dan triol, seperti di bawah. 
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Gambar No. 1 

Penggunaan nilai nada utuh sampai dengan nada seperdelapan dan triol 

  

Bentuk ritme yang sederhana akan mempengaruhi metabolisme tubuh manusia 

jika prosesnya berlangsung dengan interaktif dan tempo tidak terlalu cepat.  (Campbel, 

1997), menyatakan bahwa metabolisme yang lebih baik akan mengakibatkan tubuh 

mampu membangun sistem kekebalan yang bagus, dan dengan sistem kekebalaan yang 

lebih baik tubuh menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit. 
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Elmen musik terkecil adalah bunyi yang sudah tertentu frekeunsi getarnya, di 

mana disebut sebagai nada, dan jika nada-nada tersebut dijadikan satu dengan 

menambahkan ritme atau nilai nada, maka akan terbentuk motif  (nada-nada yang telah 

mempunyai artian musikal), sedangkan kalau motif-motif tersebut di atas dijadikan satu, 

terbentuklah apa yang dinamakan thema musik, jikalau diteruskan akan menjadi sebuah 

kalimat musik. Di dalam musik yang telah mempunyai unsur-unsur di atas jika 

digabungkan, maka akan membentuk kalimat musik jawab dan kalimat musik tanya.  

 

Contoh bentuk nada, motif, dan thema musik sebagai kantus firmus sederhana. 

 

 

 

Gambar No. 2.  

Bentuk nada, motif, dalam kalimat musik 

 

 

Iringan Musik 

Iringan musik diatonis maupun pentatonis akan menghasilkan suatu stigma yang 

sangat luar biasa, baik terhadap  bunyi, ritme, maupun harmoni yang mana masih 

menggunakan batasan ruang dan waktu. Dalam artian bahwa musik yang dimainkan 

masih terpatri pada ketukan sebagai ritme atau waktu, dan garis birama diartikan bagai 

ruangnya. Sehingga jenis musik apapun pasti akan selalu memperhatikan ritme yang 
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biasanya digunakan pada instrumen perkusi atau alat pukul, dan alat musik pentatonis 

tersebut misalnya; gamelan, calung, dan sebaginya. Sebagai alat musik ritme yang 

terdapat disekitar, misalnya;  kentongan, botol minuman, drum minyak, tong plastic, 

pralon dengan dilapisi karet pada atapnya, dan sebaginyat. Di samping hal tersebut di atas 

musik diatonis juga dapat digunakan sebagai iringan misalnya; keyboard, electone, bas 

electrik, gitar, dan sebagainya, di mana jika mereka dicampurkan maka akan 

mengahasilkan irama maupun suara yang lebih kaya dan beraneka ragam. 

 

 

Gambar No. 3.  

Bentuk ritme perkusi dalam kalimat musik  
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Bentuk ritme tersebut di atas hanyalah salah satu contoh penggunaan musik 

sebagai iringan gerak tari, baik dalam menggunakan tangga nada pentatonis diwakili 

dengan alat gamelan maupun perkusi yang tersedia. Dalam tindakan selanjutnya bahwa 

bentuk-bentuk ritme dapat disederhanakan maupun diperkaya dengan lebih banyak 

instrumen yang digunakan. 

Musik yang menyenangkan dan mudah dimainkan akan mempunyai dampak pada 

para pemainnya maupun pendengarnya, dan hal tersebut dapat dicerna pada apa yang 

dinamakan psikoakustik. 
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