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ELEMEN-ELEMEN MUSIK 

Pujiwiyana 

 

I. SOUND (Suara) 

Musik adalah seni pendengaran, oleh kerena itu hal yang paling pentng unuk 

diperhatikan adalah suara. Adapun unsur-unsur suara adalah: 

     

 A. PITCH : tinggi rendahnya nada (suara yang mempunyai frekuensi tertentu dan 

mutlak) dalam musik Tone master adalah nada a1 =  442 Hz . Dalam sebuah 

tampilan musik ketepatan nada mutlak diperlukan. 

       B. DYNAMICS : keras lembutnya nada dimainkan , dinamik sangat menentukan 

interpretasi lagu yang dimainkan., sehingga pesan dan makna lagu dapat 

disampaikan deng baik. 

       C. DYNAMIC INDICATIONS : tanda dinamik, dalam musik dikenal beberapa 

tanda dinamik diantaranya adalah : 

pianissimo : sangatat lembut 

piano : lembut 

messopiano : agak lembut 

messoforte : agak keras 

forte : keras 

fortissimo : sangat keras 

 

           Disamping itu juga dikenal dengan istilah perubahan dinamik diantaranya adalah: 

 

cresscendo :                                            makin lama makin keras 

 

decrescendo:                                           makin lama makin lembut 

 

        D. TONE COLOUR : warna suara , didalam musik dikenal istilah warna suara 

yang berarti karakter suara diantarany adalah : 



      Mello : suara lembut mendayu-dayu 

     Bright : suara jernih dan cemerlang (tigas) 

II. PERFORMING MEDIA (Media Tampilan) 

      Dalam musik dikenal dua kelompok besar media tampilan diantaranya adalah : 

      

     A. VOICES: suara manusia 

     B. INSTRUMENTS : alat musik yang digolongkan berdasarkan sumber bunyinya 

diantaranya adalah : 

Idhiophone  : sumber bunyinya alat itu sendiri 

Membranophone : sumber bunyinya membrane (heat)  

Aerophone : sumber bunyinya getaran udara 

Chordophone : sumber buninya dawai 

Mecanical dan Electrical. 

 

Di dalam Drum Band peralatan yang digunakan yang utama adalah idhiophone, 

membranophone, dan aerophone. ( semuanya peralatan accoustuc ) 

 

III. RHYTHM  ( Irama ) 

       Irama adalah ruhnya lagu: artinya irama sangat menentukan tingkat kesempurnaan 

dalam memaknai dan menginterpretasi lagu. Adapun unsur-unsur irama adalah : 

       

 A. BEAT : unsur utama irama adalah ketukan yang konstan. 

       B. METER : birama atau satuan hitungan 

       C. ACCENT : ketukan berat dalam satuan hitungan (birama) : hitungan 1 dan 3 

       D. SYNCOPATION: ketukan berat yang tidak pada hitung 1 dan 3 

       E. TEMPO : cepat lambatnya lagu dimainkan. Adapun jenis tempo adalah : 

Andante : lambat 

Moderato : sedang 

Allegro : cepat 

Disamping juga ada perubahan kecepatan, yaitu: 

Azellerando : makin cepat 



Rittardando : makin lambat 

 

IV. MUSIC NOTATION ( Simbol / Notasi Musik ) 

       A. NOTATING PITCH : notasi tinggi rendah nada 

       B. NOTATING RHYTHM : notasi irama  

       C. SILENCE (REST) : tanda diam 

       D. METER : tanda birama (2/4, 2/2, 3/4, 4/4, 5/8, 6/8, dsb.)  

 

V. MELODY AND MUSICAL FORM ( melodi dan bagian bentuk musik ) 

Melodi adalah bagian yang paling mudah diidentifikasi biasanya disebut dengan lagu 

pokok atau melodi pokok. Sedangkan melodi terdiri dari motif, frase, kalimat, dan 

bagian lagu.  

 

VI. HARMONY  (Keselarasan)  

        Keselarasan : Apabila dua nada atau lebih dibunyikan secara  bersama-sama 

menghasilkan suara yang selaras. Adapun suara yang dihasilkan dari perpaduan 

tersebut mempunyai sifat yang antara lain : 

      A. CONSONANCE  : selaras ( enak di dengar) 

      B. DISSONANCE : tidak selaras ( tidak enak didengar ) 

      C. THE TRIAD: paduan nada-nada yang mempunyai interval tert (3) 

      D. BROKEN CHORD : triad ( accord ) yang dimainkan secara arrpegio 

 

VII. KEY ( Kunci ) 

        A. THE MAJOR SCALE : tangga nada mayor 

        B. THE MINOR SCALE: tangga nada minor 

        C. THE KEY SIGNATURE : tanda kunci 

        D. THE CHROMATIC SCALE : tangga nada kromatis 

        E. MODULATION : perubahan tangga nada { bisa mayor ke minor atau mayor ke 

mayor) 

        F. TONIC KEY : nada dasar 

 



VIII. MUSICAL TEXTURE ( Textur Musik ) 

          A. MONOPHONIC TEXTURE : tekstur musik yang terdiri dari satu suara 

          B. POLYPHONIC TEXTURE : tekstur musik terdiri dari lebih dari satu suara 

akan tetapi konsep harmoninya tidak secara vertikal cordial 

          C. HOMOPHONIC TEXTURE : tekstur musik yang terdiri dari berbagai suara 

yang terstruktur secara homogenitas progresi akord 

 

IX. PERFORMANCE  ( Bentuk dan Pranata Tampilan ) 

Tampilan sebuah pagelaran musik termasuk Drumban sangat ditentukan oleh 

repertoire yang disusun oleh Music Director-nya. Secara teknis pegelaran drum 

band dipimpin oleh seoran Gita Pati ( conductor / field commander ) sedang 

masing-masing seksi instrumen yang bertanggung jawab adalah principle.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPPS FOR BANDS 

 

I. TONE : Adalah bagian utama dalam permainan alat tiup dalam tahap ini pelatihan 

harus sampai pada tahap pemain menemukan tone colour yang sesuai dengan karakter 

instrumen yang dimainkan. 

II. INTONASION : Cara menentukan ketepatan tinggi rendah nada, setelah tone benar-   

benar dikuasai oleh pemain 

III. PHRASING : Cara pemenggalan motif, frase, kalimat, sesuai dengan bagian dan 

bentuk lagu yang dimainkan 

IV. PRECISION : Ketepatan harga nada sesuai dengan bagian melodi atau nada yang 

dimainkan 

 

V. STYLE : Memainkan pola irama melodi sesuai dengan gaya pola ritme yang 

dimainkan. 
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