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Manusia dapat mengekspresikan rasa serta ide-ide kreatif yang terlintas di 

pikirannya melalui kesenian dan juga dapat menikmati kesenian tersebut. Dalam 

hal bermusik, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan penting karena tanpa ide-ide 

kreatif karya seni tidak akan terwujud. Pada kenyataanya, sering terjadi bahwa isi 

dari karya musik atau lagu tidak sampai pada penikmat dan pendengar karena 

kurangnya pengetahuan tentang ilmu musik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kreativitas musik karya grup band punk last melodic Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis musikologi. 

Subjek penelitian yang menjadi sumber data yaitu personil dari band punk last 

melodic dan objek dari penelitian ini adalah kreativitas musik grup band punk last 

melodic yang di bedah menggunakan pendekatan musikologi. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah: observasi, metode pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni: Reduksi data, sajian data 

dan penarikan kesimpulan.  

Penelitian ini menunjukan bahwa kreativitas yang dilakukan Last Melodic 

pada lagu “Selamatkan Bumi Kita” merupakan sebuah upaya untuk memberikan 

kekuatan yang berbeda agar lagu yang memiliki pesan yang sangat baik ini dapat 

dicerna dengan baik oleh para pendengarnya. Berdasarkan hasil penelitian 4P: 

person, proses, pendorong, dan produk dapat disimpulkan bahwa dengan latar 

belakang bermusik dari ketiga personil yang berbeda-beda sangat berpengaruh 

dalam proses kreatifnya dengan selalu berusaha menampilkan musik punk yang 

punya sisi melankolis dan humanis. Lagu “Selamatkan Bumi Kita” memiliki tempo 

200 bpm, tempo tersebut dipilih untuk mewakili semangat jiwa muda. Lagu 

“Selamatkan Bumi Kita” memiliki tuning  Drop C dengan susunan nada C-G-C-F-

A-D, tuning tersebut menghasilkan suara yang berat pada gitar dan vokal. Lagu “ 

Selamatkan Bumi Kita” tersusun dari intro-song-reff-intro-song-reff-coda.  Lagu 

“Selamatkan Bumi Kita” menggunakan tangga nada diatonis major yang dalam 

penerapannya tangga nada diatonis major menggambarkan ekspresi lagu yang 

dibawakan secara senang, bahagia, semangat, dan menghentak 

Saran, untuk band last melodic agar memperbanyak lagi lagu yang 

bertemakan lingkungan hidup, kemanusiaan ataupun toleransi, yang menurut 

penulis merupakan hal yang langka di zaman sekarang. Kemudian kepada semua 

yang mendengarkan lagu-lagu dari Last Melodic agar melaksanakan pesan-pesan 

yang terkandung didalam lagu tersebut. 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ iii 

PERNYATAAN ........................................................................................ iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................... v 

KATA PENGANTAR ............................................................................... vi 

SARI ....................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................. ix 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xii 

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................ 5 

1.4 Manfaat Penelitian........................................................................... 6 

1.5 Sistematika Skripsi .......................................................................... 6 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ...................... 8 

2.1 Tinjauan Pustaka ............................................................................. 8 

2.2 Landasan Teori .............................................................................. 12 

2.2.1 Kreativitas ..................................................................................... 12 

2.2.2 Musik ............................................................................................ 17 

2.2.3 Kreativitas Musik .......................................................................... 19 

2.2.4 Unsur-unsur Musik ........................................................................ 22 

2.2.5 Musik Punk ................................................................................... 30 

2.2.6 Selamatkan Bumi Kita ................................................................... 32 

2.3 Kerangka Berpikir ......................................................................... 33 

BAB 3 METODE PENELITIAN .............................................................. 35 



x 

 

3.1 Pendekatan Penelitian .................................................................... 35 

3.2 Sasaran dan Lokasi Penelitian ........................................................ 35 

3.3 Sumber Data Penelitian ................................................................. 36 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 36 

3.5 Teknik Analisis Data ..................................................................... 41 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ............................................ 43 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 45 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................. 45 

4.1.1 Profil Band Last Melodic .............................................................. 46 

4.1.2 Basecamp ...................................................................................... 48 

4.1.3 Album Last Melodic ...................................................................... 49 

4.1.4 Profil Personil Last Melodic……………………………………….50 

4.2 Kreativitas Musik Grup Band Last Melodic ................................... 54 

4.2.1 Dimensi Person ............................................................................. 56 

4.2.2 Dimensi Proses .............................................................................. 57 

4.2.3 Dimensi Pendorong ....................................................................... 58 

4.2.4 Dimensi Produk ............................................................................. 59 

4.3 Unsur Musik .................................................................................. 59 

4.3.1 Ritme ............................................................................................ 60 

4.3.2 Melodi ........................................................................................... 61 

4.3.3 Harmoni ........................................................................................ 64 

4.3.4 Bentuk Lagu .................................................................................. 70 

4.3.4.1 Motif ............................................................................................. 70 

4.3.4.2 Frase ............................................................................................. 71 

4.3.5    Ekspresi ........................................................................................ 72 

4.3.5.1 Tempo ........................................................................................... 73 

4.3.5.2 Dinamika....................................................................................... 74 

4.3.5.3 Warna Nada .................................................................................. 75 

 

 



xi 

 

BAB 5 PENUTUP .................................................................................... 77 

5.1 Kesimpulan ................................................................................... 77 

5.2 Saran ............................................................................................. 79 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 80 

LAMPIRAN ............................................................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ................................................................. 33 

Gambar 3.1 Skema Interaktif Data (Miles dan Huberman 1992: 21-25)..... 41 

Gambar 4.1 Grup Band Last Melodic ........................................................ 46 

Gambar 4.2 Mambo Barbrshop sebagai basecamp Last Melodic.................48 

Gambar 4.3 Album Anak Muda dan Dunia Karya Last Melodic…………..48 

Gambar 4.4 Karya grup band Last Melodic……………………………….. 49 

Gambar 4.5 Ciptaning Gitaris & Vokalis Last Melodic…………………… 50 

Gambar 4.6 Ajik bassis Last Melodic……………………………………… 51 

Gambar 4.7 Adit Drummer Last Melodic...................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR NOTASI 

 

Partitur 1 Irama lagu “Selamatkan bumi kita” ........................................... 60 

Partitur 2 Melodi utama lagu “Selamatkan Bumi Kita” ............................. 62 

Partitur 3 Melodi utama lagu “Selamatkan Bumi Kita” ............................. 62 

Partitur 4 Instrumen gitar satu lagu “Selamatkan Bumi Kita........................66 

Partitur 5 Instrumen gitar dua lagu “Selamatkan Bumi Kita”……………...67 

Partitur 6 Instrumen gitar bass lagu “Selamatkan Bumi Kita”……………..68 

Partitur 7 Motif 1 lagu “Selamatkan Bumi Kita”…………………………..69 

Partitur 8 Motif 2 lagu “Selamatkan Bumi Kita”…………………………..69 

Partitur 9 Frase lagu “Selamatkan Bumi Kita”…………………………….70 

Partitur 10 Tempo lagu “Selamatkan Bumi Kita”………………………….72 

Partitur 11 Dinamika vokal lagu “Selamatkan Bumi Kita”………………...74 

Partitur 12 Lagu “Selamatkan Bumi Kita” tangga nada mayor…………….75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kreativitas sebagai kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, memberikan 

gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-insur 

yang sudah ada sebelumnya (Munandar, 2009: 25). Manusia dapat 

mengekspresikan rasa serta ide-ide kreatif yang terlintas di pikirannya melalui 

kesenian dan juga dapat menikmati kesenian tersebut. Setiap individu mempunyai 

pemikiran, ide atau gagasan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan berkarya, 

khususnya seni musik. Dalam hal bermusik, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan 

penting karena tanpa ide-ide kreatif karya seni tidak akan terwujud. 

Musik sebagai bagian dari kehidupan manusia bukanlah hal yang baru. Setiap 

orang memerlukan musik dan tak ada satu masyarakat atau budaya yang tidak 

memiliki musik. Kehidupan seseorang tidak lepas dari musik, tentunya musik yang 

didengar tidak lewat begitu saja dari diri individu karena musik mempunyai efek 

pada manusia yang dapat dihubungkan dengan segala sesuatu seperti fisik, 

emosional, tingkah laku seseorang, pendidikan, dan imajinasi. 

Era modern saat ini banyak jenis musik bermunculan, walaupun yang 

didengar setiap individu berbeda-beda jenisnya. Semua jenis musik memiliki 

karakter dan ciri khas masing-masing untuk menarik pendengarnya, salah satu 

contohnya adalah musik punk. Punk adalah salah satu aliran atau genre musik yang 

berasal dari negara Inggris. Jenisnya termasuk dalam kategori musik underground, 
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artinya, hadir bukan untuk kepentingan industrialis diperjual belikan secara luas di 

pasaran. Jika di Inggris, musik punk ditenarkan oleh grup band Sex pistol dan The 

Clash. Di Amerika punk berkembang sebagai suatu musik rock alternatif yang telah 

ada sebelumnya, ditenarkan oleh seorang musisi rock garage yaitu The Stooges.  

Penelitian ini terfokus pada genre punk melodic. Punk melodic adalah suatu 

subgenre dari musik punk, punk melodic bisa juga dikatakan sebagai kemasan baru 

dari musik punk, karena bisa dilihat dari lirik yang banyak mengangkat tema 

percintaan. Dari sejarahnya pada pertengahan tahun 1980-an sampai 1990 lahir 

perpaduan antara punk rock dan raw punk. Gabungan nada yang harmonis dengan 

kecepatan permainan dan kekompakan, mudah dicerna dan memberikan variasi 

khas dan identik dengan keceriaan. Adapun beberapa grup band yang mengusung 

musik punk melodic diantara lain Nofx, Goldfinger, The Vandals, dan Blink 182. 

Indonesia sendiri juga sudah banyak grup band yang mengusung genre musik 

punk melodic seperti Endang Soekamti, Netral, Blingsatan, Closehead, Pee wee 

Gaskins, dan masih banyak yang lain. Tidak terkecuali band-band lokal khususnya 

di Semarang. Saat ini musik punk melodic sedang berkembang pesat. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya gigs/event musik punk melodic yang bertambah 

banyak. Sehingga terciptalah suatu komunitas pecinta musik punk melodic. Ini 

menjadi bukti bahwa musik yang bertemakan punk melodic sangat disenangi di kota 

Semarang. 

 Semarang juga terdapat komunitas punk melodic. Komunitas tersebut 

dikenal dengan nama ”Semarang Melodic Punk”. Komunitas itu digunakan sebagai 

wadah untuk menampung grup band yang beraliran musik punk melodic di wilayah 
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Semarang, seperti I Play on Myway, Instink Sintink, Foxy Roxy dan Last Melodic. 

Sebagai salah satu contoh di Semarang ini adalah adanya grup musik punk melodic 

yaitu Last Melodic. Grup ini adalah suatu grup musik punk melodic yang sedang 

berkembang pesat di Semarang. Karya lagu-lagunya yang easy listening dengan 

lirik yang apa adanya, menggambarkan tentang realita kehidupan remaja dan kritik 

sosial. 

Last Melodic sendiri adalah salah satu band punk melodic yang terkenal di 

Semarang. Keberadaan Last Melodic sudah cukup lama. Last Melodic tersebut 

terbentuk pada tanggal 22 November tahun 2008, dan masih aktif bermain musik 

sampai sekarang. Last Melodic beranggotakan 3 personil dengan mengambil jalur 

punk melodic yang berkarakter khas dengan beat musiknya yang cenderung cepat, 

bersemangat. Dari segi instrument, Last Melodic hanya menggunakan 3 instrument 

saja, yaitu Drum, Bass dan Gitar yang merangkap sebagai vokal. 

Last Melodic biasanya banyak mendapat tawaran bermain musik di acara-

acara komunitas. Sebagai contoh Last Melodic pernah bermain di ”Salatiga Melodic 

Fest”, “Semarang Melodic Fest”. Selain bermain di acara komunitas, Last Melodic 

juga mendapat tawaran bermain menjadi guest star festival musik, dan opening act 

bersama artis-artis ibu kota seperti Endang Seokamti dan Netral dalam acara 

“Mechanical Stock” di Universitas Diponegoro Semarang. 

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Last Melodic untuk 

mempertahankan eksistensi grup, diantaranya adalah mempertahankan komposisi 

musik dan karakter dari Last Melodic itu sendiri. Last Melodic senantiasa mengikuti 

perkembangan lagu sekarang dan dahulu dengan mengaransemen ulang sesuai 
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dengan karakter dan genre dari Last Melodic sendiri, dan Last Melodic bisa dibilang 

sukses menjaga karakter easy listening dari segi lagu dan syair yang terdapat dalam 

karya mereka. 

Sebuah karya musik, misalnya nyanyian, terdapat adanya hubungan antara 

bahasa dengan makna. Pencipta lagu mengaitkan sebagai perasaan manusia ke dalam 

bahasa yang disusun sedemikian rupa, sehingga dari kata-kata inilah tersusun teks 

lagu. Pencipta lagu menunjukkan ciri menonjol bahwa mereka menyediakan sebuah 

sarana untuk mengekspresikan ide serta emosi yang tidak dapat diungkapkan 

selayaknya percakapan biasa. 

Selain sebagai hiburan dan inspirasi, di dalam musik juga terkandung makna 

dan pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu melalui kata-kata yang 

terkandung dalam lirik lagu pada setiap baitnya. Sehingga lewat lirik lagu, seorang 

pencipta lagu dapat berkomunikasi dengan para pendengarnya. Di dalam lirik lagu 

tersebut pencipta lagu menyampaikan perasaan, pendapat, bahkan peristiwa alam 

dan kehidupan sehari-hari. Banyak lagu yang mengangkat tema suatu peristiwa yang 

terjadi sehari-hari, seperti lagu kritik sosial maupun kejadian alam sekitar.  

Lagu karya band Last Melodic yang banyak di kenal oleh publik berjudul 

“Selamatkan Bumi Kita”, lagu ini adalah single pertama dari album pertama Last 

Melodic yang berjudul “Anak Muda dan Dunia”. Sebuah lagu yang menceritakan 

tentang kerusakan alam pada masa sekarang yang semakin memperihatinkan. Global 

warming dan lapisan ozon yang semakin menipis adalah salah satu dampak dari 

kerusakan alam yang diangkat dalam isi lagu ini. Last Melodic juga berpesan lewat 
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lagu “Selamatkan Bumi Kita” agar senantiasa menjaga lingkungan dengan harapan 

supaya alam kembali hijau, bersih, rimbun, segar dan tanpa polusi.  

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kreativitas musik grup band  Last 

Melodic Semarang studi kasus kreativitas musik yang meliputi unsur-unsur pokok 

musik yaitu melodi, harmoni dan ritme, kemudian unsur-unsur ekspresi seperti 

tempo dan dinamika. Pada kenyataanya, sering terjadi bahwa isi dari karya musik 

atau lagu tidak sampai pada penikmat dan pendengar karena kurangnya 

pengetahuan tentang ilmu musik. Terkait dengan latar belakang tersebut, dan 

sebagai apresiasi terhadap sebuah karya, maka peneliti ingin mengangkat grup band  

Last Melodic dengan karyanya “Selamatkan Bumi Kita” sebagai objek penelitian 

dengan judul Kreativitas Musik Grup Band Last Melodic Semarang Studi Kasus 

Kreativitas Musik. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah kreativitas musik grup band 

Last Melodic Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan : 

1. Untuk mengetahui kreativitas musik karya grup band Last Melodic 

Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

1.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Mengetahui dan mendeskripsikan tentang kreativitas musik grup band Last 

Melodic Semarang.  

1.2 Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai sarana untuk sumbang pemikiran berupa tulisan bagi lembaga 

pendidikan tinggi Universitas Negeri Semarang, khususnya mahasiswa program 

studi seni musik untuk lebih mengerti tentang kreativitas musik lagu grup band Last 

Melodic yang bergenre punk melodic. 

1.3 Manfaat Praktis 

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan informasi 

dan pengetahuan terutama bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Jurusan 

Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik pada umumnya dan Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Seni Musik pada khususnya. 

1) Sebagai literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya.  

2) Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan terkait dengan proses pembelajaran. 

1.5 Sistematika Skripsi 

  Sistematika skripsi bertujuan untuk memahami jalan pikiran secara 

kesuluruhan, sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) bagian awal 

skripsi, 2) bagian isi, 3) bagian akhir. 
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  Bagian awal skripsi berisi tentang judul skripsi, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan 

abstrak. 

  Bagian isi terdiri dari bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. Bab II merupakan kajian teori yang terdiri atas uraian tentang 

konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan teori. Bab III merupakan metode 

penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, objek penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik analisis data. Bab 

IV adalah hasil penelitian. Pada bab ini dimuat data yang diperoleh sebagai hasil 

dari penelitian dan dibahas secara deskriptif kualitatif. Bab V adalah penutup. Bab 

ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. 

  Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk landasan 

teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti dan pelengkap 

dari hasil penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Arti kata tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1093). Sedangkan pustakan adalah buku ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2005: 2019). Tinjuan pustaka memiliki arti kajian atau 

pendapat dari beberapa buku. Menurut Nasir (dalam Sulistyaningtyas, 2017: 8) 

tinjauan pustaka merupakanlangkah yang penting dimana setelah seorang peneliti 

menetapkan topik penelitiannya. Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu 

dilakukan kegiatan tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber yang terkait dengan 

bentuk pertunjukan. Beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang 

dijadikan kajian pembanding diantaranya adalah (Sasongko; & Rachman, 2017), 

(Galuh, 2013), dan (Sulestiyorini, 2013) 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kegiatan 

tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber yang terkait dengan bentuk pertunjukan. 

Beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang dijadikan kajian 

pembanding diantaranya adalah (Yossi Gritakarina, 2014), (Cristina Rosalia 

Sulestiyorini, 2013), dan (Pico Madona Putra Wijaya, 2011). 

Penelitian Yossi Gritakarina (2014) yang berjudul Karakteristik Lagu Piano 

Karya Mochtar Embut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan 

analisis bentuk lagu, karakteristik bentuk lagu Mochtar Embut cenderung 

menggunakan bentuk tiga bagian, yaitu ABC atau ABA’. (2) Berdasarkan analisis 

motif, teknik pengembangan yang dilakukan adalah teknik sekuens, yaitu sequence 
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by rhythm, sekuen murni, dan sekuen turun. (3) Berdasarkan analisis ritme lagu, 

Mochtar Embut menggunakan 1 pola ritme yang diulang pada setiap bagiannya.  

Menggunakan ritme dengan nada seperenambelasan dan seperdelapanan, 

ritme unison dan sinkop pada iringannya. (5) Akord yang digunakan pada lagu 

Mochtar Embut adalah akord sederhana diantaranya akord I, V , VI, ii , akord VII , 

II , namun terdapat beberapa pengembangan progresi akord yaitu menggunakan 

akord diminished dan augmented dan suspense. 

 Relefansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yossi yaitu 

sama-sama mendeskripsikan tentang struktur lagu, meliputi pola ritme, pergerakan 

akord, dan motif. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dan penelitian 

ini sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah dalam bidak subjek yang dikaji. Penelitian 

tersebut subjeknya adalah lagu piano sedangkan penelitian ini adalah lagu band 

punk. 

Christina Rosalia Sulestiyorini (2013) yang berjudul Kreativitas Dan Fungsi 

Musik Keroncong. Hasil penelitian menunjukan bahwa grup musik keroncong 

Kasela Bergema adalah sebuah grup yang membawakan lagu-lagu keroncong 

dengan nuansa berbeda. Dalam membawakan lagu-lagu keroncong, grup musik 

keroncong Kasela Bergema menampilkan kreativitas jenis lagu popular Indonesia, 

dangdut, campursari dan sebagainya.  

Dengan kreativitasnya mengembangkan lagu yang sudah ada di balut dengan 

nuansa keroncong dengan tujuan menjadikan lebih menarik dari versi aslinya dan 

dapat diminati oleh berbagai elemen masyarakat. Kreativitas grup musik keroncong 
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Kasela Bergema dalam membawakan lagu-lagunya dengan cara: (1) mengolah lagu 

awal dengan akord dasar: (2) Membawakan lagu keroncong dengan sentuhan 

berbeda, maksud mengolah lagu awal dengan akord dasar adalah gambaran awal 

terlebih dahulu membuat konsep penciptaan dengan menggunakan akord dasar.  

Sedangkan membawakan keroncong dengan sentuhan berbeda berarti 

memainkan berbagai jenis lagu popular yang dibawakan menyerupai sentuhan 

keroncong dengan tidak meninggalkan cirri khas dari keroncong asli seperti 

stambul dan langgam. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina 

yaitu mendeskripsikan kreativitas dari sebuah kelompok musik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah dalam bidang subjek yang dikaji. Penelitian tersebut subjeknya sebuah 

group musik keroncong sedangkan penelitian ini adalah group musik band punk. 

Pico Madona Putra Wijaya (2011) yang berjudul Bentuk Kreativitas Musik 

Punk Pada Komunitas Anak Seribu Pulau Kota Blora. Hasil penelitian 

menunjukkan kreativitas musik punk pada komunitas “anak seribu pulau” dapat 

dilihat dari indikator-indikator atau unsur-unsur kreativitas yang ada pada mereka. 

Diantaranya yaitu memiliki kemampuan membuat kombinasi baru, mempunyai 

gagasan baru, mempunyai sifat imajinatif.  

Salah satunya yaitu mereka dapat menciptakan lagu sendiri dan 

mengaransemen lagu. Selain itu mereka juga mempunyai kreativitas lain selain 

bermusik, seperti seni ukir, seni stensil, seni sablon dan lain sebagainya. Adapun 
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factor yang mempengaruhi kreativitas musik punk komunitas “anak seribu pulau” 

antara lain (1) faktor dari dalam yaitu bakat, minat, dan psikologi, (2) faktor dari 

luar, yaitu lingkungan (keluarga dan masyarakat), ekonomi, tingkat pendidikan, dan 

keberuntungan. 

Artikel oleh Bagus Susetyo berjudul Peningkatan Kreativitas dan Inovasi 

Peralatan Musik Pada Mata Kuliyah Ansambel Musik Di Prodi Pendidikan Seni 

Musik Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 

dengan dasar bahwa sumber belajar bisa diambil dari mana saja. Maka perlu ada 

kreatifitas dan inovasi dalam hal peralatan tambahkan barang bekas sebagai 

tambahan peralatan dengan tujuan pembelajaran Ansambel musik lebih menarik 

dan berkualitas. Pembahasan yang sama terkait dengan penelitian penulis bahwa 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan barang bekas yang ada di 

sekitar kecamatan mampu meningkatkan kreatifitas. namun pada penelitian ini 

mengacu pada kreativitas pembelajaran sedangkan penulis mengacu pada 

peningkatan kreativitas musik. 

Artikel oleh Nur Lintang Dhien Hayati berjudul Kesenian Silakupang Grup 

Srimpi: Proses Kreativitas Karya dan Pembelajaran Di Kabupaten Pemalang. 

Silakupang merupakan sebuah inovasi atas hasil dari kreativitas seniman yang 

diwacanakan sebagai identitas kesenian daerah oleh Disbudpar Pemalang. 

Silakupang merupakan kolaborasi dari empat kesenian yaitu Sintren, Laes, 

Kuntulan dan Kuda Kepang. Pengamatan di lapangan menunjukan bahwa terdapat 

sebuah sanggar seni yang aktif berkreasi dalam mengembangkan kesenian 

Silakupang yaitu sanggar Srimpi. Masalah penelitian ini adalah kreativitas seperti 
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apa yang terbentuk pada kesenian Silakupang dan bagaimana proses pembelajaran 

kesenian Silakupang dalam grup Srimpi. Perbedaan pembahasan terhadap 

penelitian penulis adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

interdisiplin yang melibatkan disiplin ilmu musikologi dan pendidikan. Sedangkan 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Terkait dengan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan dengan 

penelitian-penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji kreativitas musik, namun 

objek dalam penelitiannya berbeda-beda, dan jenis penyajian yang berbeda pula. 

Peneliti memfokuskan pada bidang kajian deskripsi kreativitas musik grup band 

Last Melodic Semarang studi kasus kreativitas musik. 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Kreativitas 

 Menurut Munandar (1999 :55) kreativitas adalah kemampuan umum untuk 

menciptakan sesuat yang baru. Sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-

gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai 

kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang 

sudah ada sebelumnya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:465), kata kreatif berarti 

memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kata kreativitas 

diartikan kemampuan untuk mencipta. Ciri prilaku individu yang kreatif menurut 

(Munandar Utami, 1999:10-11) adalah: (1) Memiliki daya imajinatif yang kuat. 

(2) Mempunyai inisiatif.  (3) Mempunyai m/inat yang luas, (4) Bebas dalam 

berfikir (tidak kaku). (5) Bersifat ingin tahu. (6) Selalu ingin mendapat 
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pengalaman-pengalaman baru. (7) Percaya pada diri sendiri. (8) Penuh semangat. 

(9) Berani mengambil resiko (tidak takut membuat kesalahan). (10) Berani dalam 

pendapat dan keyakinan. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kreativitas menurut (muandar utami, 

2002 : 199)perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor 

Internal yang berhubungan dengan kemampuan di dalam dirinya dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi kemampuan yang dimiliki seseorang tersebut. 

Kreativitas Musik, (English National Curriculum for Musik atau ENCM), (1) 

Kreativitas sebagai “ gaya berpikir”.  

Menurutnya pengajaran musik memberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, hal ini dilakukan melalui analisis, 

penilaian karya musik dan improvisasi atau eksplorasi musik, (2) Kreativitas 

sebagai aktifitas, dimana kreativitas merupakan sebuah proses berkreasi dan 

mengembangkan ide – ide musikal. Dengan demikian siswa diajarkan untuk 

memproduksi atau mencipta. 

Menurut Utami Munandar (1995: 45) setiap orang pada dasarnya memiliki 

bakat kreatif dan kemampuan untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif, 

meskipun masing-masing dalam bidang dan dalam kadar yang berbeda-beda. 

Bagian penting bagi dunia pendidikan ialah bahwa bakat tersebut dapat dan perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan, sehubungan dengan pengembangan kreativitas 

siswa, kita perlu meninjau empat aspek dari kreativitas, yaitu pribadi, pendorong, 

proses,  dan produk. 

2.2.1.1 Dimensi Person 
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 Dimensi person yaitu dimensi yang menekankan pada sifat normal manusia, 

artinya setiap individu mempunyai kreativitas walaupun mempunyai tataran atau 

tingkatan paling tinggi dan rendah dari sifat tersebut. Dimensi person ini diperkuat 

oleh Guiiford dan Hargraves (Gunara, 2010:24) yang menyatakan bahwa 

kreativitas berhubungan dengan karakteristik orang yang kreatif tersebut. 

Menambahkan bahwa kreativitas dipandang sebagai sifat individual yang dapat 

dilihat dari produktivitasnya. 

 Dimensi person ini juga menunjukan banyak ciri-ciri kepribadian tertentu, 

antara lain mempunyai rasa ingin tahu, imajinasi yang kuat, minat yang luas, tekun 

dan ulet mengerjakan tugas yang diminati. Tanpa ciri-ciri kepribadian tersebut, 

bakat dan kemampuan seseorang tidak akan terwujud dalam perilaku kreatif.  

2.2.1.2 Dimensi Proses 

 Dimensi proses menurut pendapat Munandar (Gunara, 2010:26) 

menyatakan bahwa kreativitas adalah proses nyata seseorang dalam kelancaran, 

fleksibelitas berpfikir. 

 Ada empat tahap proses kreatif yang diungkapkan Walls (Milyartini, 2009, 

Gunara, 2010:27). Pengertian empat tahap proses kreatif dijabarkan sebagai 

berikut: 

(1) Preparing (persiapan), membuat sketsa saat timbul ide tau gagasan. Tahapan ini 

diawali dengan mempelajari fakta, latar belakang perkara, seluk beluk dan 

mempelajari problematika. Sesudah dilakukan konsentrasi penuh terhadap 

masalah yang dihadapi. 
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(2) Incubation (inkubasi), dalam pengembangan kreativitas, pada tahap ini 

diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang 

timbul. Berbagai teknik dalam menyegarkan dan meningkatkan kesadaran itu, 

seperti meditasi, latihan peningkatan kreativitas, dapat dilangsungkan untuk 

memudahkan “perembetan”, perluasan, dan pendalaman ide. 

(3) Illumination (iluminasi),  pada tahap ini terjadi komunikasi terhadap hasilnya 

dengan orang yang signifikan bagi penemu, sehingga hasil yang telah dicapai 

dapat lebih disempurnakan lagi. 

(4) Verification (verifikasi), perbaikan dari perwujudan hasil tanggung jawab 

terhadap hasil menjadi tahap akhir dari proses ini. Dimensi dari perwujudan 

karya kreatif untuk diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas setelah 

perbaikan dan penyempurnaan terhadap karyanya itu berlangsung. 

2.2.1.2 Dimensi Pendorong 

Menurut Munandar (1987:28) Bakat kreatif  akan terwujud jika ada dorongan 

dan dukungan dari lingkungannya, ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya 

sendiri ( motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu. 

Dimensi kreativitas ini menekankan pada dorongan baik dorongan internal 

maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Mengenai press 

dari lingkungan, ada lingkungan yang tidak menghargai imajinasi atau fantasi dan 

menekankan kreativitas dan inovasi. Ada beberapa faktor pendorong dan 

penghambat kreativitas, yaitu:  

 Faktor pendorong terdiri dari; (1) Kepekaan dalam melihat lingkungan; (2) 

Kebebasan dalam melihat lingkungan; (3) Komitmen kuat untuk maju dan berhasil;  
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(4) Optimis dan berani ambil resiko, termasuk resiko buruk; (5) Ketekunan untuk 

berlatih; (6) Hadapi masalah sebagai tantangan; (7) Lingkungan yang kondusif, 

tidak kaku, dan otoriter.  

Faktor penghambat terdiri dari; (1) Malas berpikir, bertindak, berusaha, dan 

melakukan sesuatu; (2) Menganggap remeh karya orang lain; (3) Mudah putus asa, 

cepat bosan, tidak tahan uji; (4) Cepat puas; (5) Tidak berani mengambil resiko; (6) 

Tidak percaya diri; (7) Tidak disiplin.  

Setiap orang pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan kemampuan untuk 

mengungkapkan dirinya secara kreatif, meskipun masing-masing dalam bidang dan 

dalam kadar yang berbeda-beda. Pentingnya kreativitas tertera dalam Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang intinya antara lain adalah melalui 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, juga mandiri. 

2.2.1.4 Dimensi Produk 

 Menurut Munandar (1987:30) dimensi ini menjelaskan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan untuk menghasilkan yang baru. Pengertian baru dapat diartikan 

sebagai individu yang menciptakan sesuatu yang baru menurut lingkunganya. 

Pentingnya kreativitas diungkapkan sebagai berikut: 

(1) Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, diperwujudkan didi 

termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. 

(2) Kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-

macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk 
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pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam 

pendidikan formal. 

(3) Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat akan tetapi juga 

memberikan kepuasan kepada individu. 

(4) Kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

2.2.2 Musik 

Musik adalah sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk mendamaikan hati 

yang gundah, memiliki terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme 

(Pasaribu, 1986: 25). Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat 

menyenangkan telinga kita atau mengomunikasikan perasaan atau suasana hati. 

Musik mempunyai ritme, melodi dan harmoni yang memberikan kedalaman dan 

memungkingkan penggunaan beberapa instrument atau bunyi-bunyian, (Oxfrod 

Ensiklopedia Pelajar, 2005).  

Jamalus dalam (Khoiriyah & Sinaga, 2017 :2) Musik adalah bentuk suatu 

hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu 

irama melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan 

menurut. (Pono, 2003 :288) musik adalah cabang seni yang membahas dan 

menetapkan berbagai suara ke dalam pola–pola yang dapat dimengerti dan 

dipahami manusia. Musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi 

ritmik dari nada–nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan 

harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama 

aspek emosional Bahari (2008: 55). 
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Musik adalah seni penataan bunyi secara cermat yang membentuk pola teratur 

dan merdu yang tercipta dari alat musik atau suara manusia, musik biasanya 

mengandung unsur ritme, melodi, harmoni, dan warna bunyi (Syukur, 2005: 17). 

Dari beberapa teori di atas mengenai musik, dapat diambil kesimpulan bahwa 

musik adalah bunyi yang tersusun secara teratur  dan menimbulkan kesan nyaman 

dan indah yang mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia, melalui  unsur 

musik yaitu ritme, melodi, warna melodi, dan harmoni yang didapat dari suara atau 

bunyi alat musik dan suara manusia yang dapat menyenangkan telinga dan 

mengkspresikan ide, perasaan, emosi, atau suasana hati. 

Kamus musik menjabarkan tentang pengertian musik yaitu suatu cabang 

seni yang membahas dan menetapkan berbagai macam suara ke dalam pola-pola 

yang dapat dimengerti dan dipahami manusia (Banoe, 2003 : 288 ). Musik kerap 

menjadi tempat untuk menuangkan ungkapan seni, kreatifitas, dan ekspresi.Musik 

adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkansejarah, 

lokasi, budaya, dan selera seseorang. Definisi sejati tentang musik jugabermacam-

macam: 

1) Bunyi/kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indra pendengar. 

2) Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. 

3) Segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau 

sekumpulanorang dan disajikan sebagai musik. 

4) Ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat-alat musik 

ritmis,atau nada-nada yang harmonis (Ralph Taylor MA. New Master 

PictorialEncyclopedia). 
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Secara etimologi, istilah musik berasal dari bahasa Yunani yaitu musike 

Hardjana (Dalam Razzak , 2013 : 8 ) Musik berasal dari perkataan muse-muse, 

yaitu Sembilandewa-dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni 

dan pengetahuan. Dalam buku lain mengatakan bahwa musik adalah nama salah 

satu dewa orang Yunani yang bernama Mousikus yang dilambangkan sebagai 

dewa keindahan dan menguasai bidang kesenian dan ilmu pengetahuan Napsirudin 

(Dalam Hamimi, 2015 : 30). Dalam bahasa Yunani sendiri musik adalah mousike, 

yang berarti ilmu tentang penyusunan melodi. Menurut seorang filsufbesar, 

Aristoteles (dalam Okatara:2), musik memiliki kemampuan mendamaikan hati 

yang gelisah, memiliki terapi rekreatif, dan menumbuhkan jiwa  patriotisme.Musik 

merupakan sebuah bentuk seni melalui media berupa suara. Musik dapat pula 

berarti nada atau suara yang dirangkai sedemikian rupa sehingga memiliki irama, 

lagu, dan keharmonisan. 

2.2.3 Kreativitas Musik 

 Sumber dari kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi 

diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, 

kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan 

organisme. Kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain (Munandar, 2004 :18 ). 

Kreativitas  memerlukan dorongan dari pihak lain, salah satunya didalam 

bidang pendidikan yaitu melalui pendidikan seni budaya, Mata pelajaran Seni 

Budaya bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan : (1) memahami konsep 
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dan pentingnya seni budaya dan keterampilan; (2) menampilkan sikap apresiasi 

terhadap seni budaya dan keterampilan; (3) menampilkan kreativitas melalui seni 

budaya dan keterampilan; dan (4) menampilkan peran serta dalam seni budaya dan 

keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global (Utomo & Sinaga, 2009 

: 6 ). 

Suatu produk seni umumnya merupakan hasil kreativitas apabila produk 

tersebut menghasilkan sesuatu yang baru, dan berguna (useful). Munandar  (Arini, 

2008 : 185 ) juga menjelaskan bahwa kreativitas adalah kemampuan membuat 

kombinasi baru berdasarkan data atau informasi atau unsur-unsur yang sudah ada. 

Secara operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran keluasan (fleksibility), orisinalitas dalam berpikir, serta 

kemampuan untuk mengeksplorasi suatu gagasan. 

Kreativitas musik adalah kemampuan seseorang untuk mencipta lagu, 

instrument ataupun mengaransemen musik baru yang belum pernah diciptakan 

orang lain dan hasil lagu dan musiknya dapat dinikmati orang lain Habsari (Dalam 

Kristiawan, 2016) : 2 )Tokohnya antara lain: Mozart, Bethoven, Bizet, Donizetti, 

Mascagni, Titik Puspa, Group Band Koes Ploes, Ariyanto, Ebiet G. Ade, Erwin 

Gutawa, Group Band Dewa dan sebagainya. Menurut Habsari, 2005: 85), Mozart 

dan para tokoh kecerdasan kreativitas musik selain memiliki bakat musik, mereka 

juga memiliki daya kreativitas yang tinggi untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dengan bereksperimen terus menerus sampai menemukan musik yang khas.  

Ciri-ciri yang menonjol dari mereka yang memiliki kecerdasan ini ialah: 

a. Memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap nada, irama dan warna nada. 
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b. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam membangkitkan emosi positif dari 

musiknya sehingga apabila musiknya diperdengarkan mampu mempengaruhi 

perasaan seseorang dari sedih menjadi senang dan bahagia, jalan pikiran buntu 

menjadi terbuka dan solusi, daya pikir lemah menjadi kreatif; bahkan kekuatan 

musik hasil ciptaan Mozart yang dikenal dengan musik Mozart itu mampu 

membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Wanita yang sedang hamil 

apabila sering mendengarkan musik Mozart ketika proses persalinannya 

cenderung mudah dan anak yang dilahirkannya memiliki tingkat kecerdasan yang 

tinggi. Musik bila didengarkan setiap hari pada orang sakit maka proses 

kesembuhanya lebih cepat. Itulah kekuatan musik Mozart seperti sebuah kekuatan 

spiritual. 

(Maftukhah , 2010 : 1 ) menjelaskan pengembangan kreativitas musik dapat 

dilakukan dengan cara:  (1) Improvisasi, yaitu bagaimana keluarnya suara pada 

saat menyanyi. Maksudnya, apakah adanya lekukan atau hanya suara datar saja. 

Pengembangan improvisasi bisa dilakukan oleh si anak sesuai keinginan mereka. 

Mereka mengimprovisasi sendiri tanpa mereka sadari.mereka hanya 

mengungkapkan atau mengembangkan secara tak langsung ketika bernyanyi;    (2) 

Komposisi, Secara umum komposisi itu adalah isi. Jadi komposisi dalam hal musik 

yaitu isi dari musik. Maksudnya itu ada irama, melodi, nada dan juga lagunya. 

Komposisi itu halnya lebih ke konkret dibandingkan improvisasi. Kalau 

improvisasi itu dilakukan tanpa disadari. Sebelum membuat sebuah lagu harus 

melalui tahap-tahap terlebih dahulu. Biasanya sebuah lagu itu berawal dari sebuah 

puisi atau sebuah prosa. Jadi puisi atau prosa bisa dijadikan sebuah lagu. Puisi itu 
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curahan hati seorang penulis. Setelah sebuah puisi sudah ada kemudian dipadukan 

dengan unsur-unsur musik seperti lagu, irama, melodi dan irama. 

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Dalam 

penyajiannya musik sering kali dihubungkan dengan emosi atau perasaan manusia. 

2.2.5 Unsur–unsur Musik 

Diungkapkkan oleh Jamalus (1988:1) (dalam Ferial Riezky Herfanda, 

2014) bahwa musik adalah suatu hasil karya seni musik dalam bentuk lagu atau 

komposisi-komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau 

struktur dan ekspresi sebagai salah satu kesatuan. Pada dasarnya unsur-unsur 

musik dikelompokkan atas : 

1. Unsur-unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi, atau struktur lagu. 

2. Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik, warna nada. 

Kedua unsur pokok musik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. 

2.2.5.1 Irama 

  Menurut Suharto (1998: 8) sebagaimana dikutip oleh Wagiman pada buku 

Teori Musik 1 (2010: 58) unsur pokok dalam musik terdiri atas: irama, melodi, dan 

harmoni. Irama dalam musik merupakan unsur yang paling dasar. Orang yang akan 

belajar musik perlu memiliki rasa irama yang kuat, setelah dapat mengikuti irama 

musik barulah kegiatan diteruskan pada unsur-unsur musik yang lain.  

  Menurut Sumaryo (1978: 103) sebagaimana dikutip oleh Wagiman pada 

buku Teori Musik 1 (2010: 58) irama secara populer adalah adanya unsur-unsur 
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dalam musik sebagai pembagian dalam berlangsungnya waktu yang memberi 

peryataan hidup kepada musik. Irama membuat musik terasa mempunyai gerak. 

Penjelasan lain tentang irama secara singkat tertulis dalam kamus musik 

ciptaan (Pono, 2003:198) adalah pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama, 

seperti: waltz, mars, bossanova, dan lain-lain. Menurut Sudarsono dalam 

Permatasari (2010:24) irama memiliki dua pengertian. Pengertian pertama irama 

diartikan sebagai pukulan atau ketukan yang selalu tetap dalam suatu lagu 

berdasarkan pengelompokan pukulan kuat dan pukulan lemah. Pengertian kedua 

irama diartikan sebagai pukulan-pukulan berdasarkan panjang pendek atau 

nilainada-nada dalam suatu lagu. Irama dalam bentuk musik terbentuk dari 

kelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya, 

digunakan dengan notasi irama dengan bentuk dan nilai tertentu. Untuk tekanan 

atau aksen pada not diperlukan tanda birama. 

Menurut Miller (2000;30) ritme adalah elemen waktu dalam musik yang 

dihasilkan oleh dua faktor, yaitu: 

1. Aksen, tekanan atau penekanan atas sebuah nada untuk membuatnya lebih keras. 

2. Panjang pendek nada atau durasi. 

Jadi irama bisa diartikan sebagai rangkaian gerak yang berupa panjang 

pendeknya nada atau ketukan dasar nada, serta aksen yang terdapat pada lagu-lagu 

yang menjadi unsur dasar musik, yang mana dapat menjadikan lagu tersebut hidup 

dan enak didengar manusia, sehingga akan muncul suatu keindahan yang 

tersembunyi. Pola irama pada musik memberikan perasaan ritmis tertentu pada kita 

karena hakekatnya irama adalah gerak yang menggerakkan perasaan kita dan 
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sangat erat hubungannya dengan gerak fisik. Irama dapat dirasakan dan 

didengarkan atau dirasakan dan dilihat. 

2.2.5.2 Melodi 

  Menurut Jamalus (1988: 16) sebagaimana dikutip oleh Wagiman pada buku 

Teori Musik 1 (2010: 64) melodi adalah Susunan rangkaian nada yang beruntutan 

serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi tidak bisa dilihat dengan 

indera penglihatan, sesuatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan adalah 

notasi melodi, notasi melodi adalah bentuk tertulis dari melodi. 

Pada saat seseorang menyanyikan sebuah lagu ia menyanyikan syair lagu. 

Tinggi rendahnya syair lagu yang dinyanyikan sesuai titinada dari notasi lagu 

tersebut. Panjang pendeknya suku kata dan kata dari syair lagu bergantung pada 

nilai titinada dan tanda istirahat dalam notasi lagu (Wagiman , 2005: 57). 

Melodi berasal dari bahasa Yunani, meloidia, yang berarti bernyayi atau 

berteriak. Sementara secara harfiah, melodi adalah susunan rangkaian tiga nada 

atau lebih yang terdengar berurutan secara logis serta memiliki irama dan berisi 

ungkapan atau gagasan (Okatara, 2011 : 51 ) . 

2.2.5.3 Harmoni 

  Rochaeni (1989:34), mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa nada 

yang dibunyikan serempak atau arpegio, waktu, tinggi rendah nada-nada tersebut 

tidak sama, namun terdengar selaras. Harmoni dapat diartikan juga sebagai 

rangkaian dari irama, melodi dan unsur-unsur musik yang lain. Harmoni adalah cara 

menyusun paduan bunyi dan menyelaraskannya dengan paduan bunyi lainnya. 
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Notasinya dapat dituliskan berupa himpunan not atau hanya berupa lambang-

lambang akoord, Soeharto (1990:3). 

Harmoni memiliki elemen nada interval dan akor. Interval merupakan 

jarak yang terdapat diantara dua nada, sedangkan akord adalah susunan tiga nada 

atau lebih yang apabila dibunyikan secara serentak terdengar enak dan harmonis. 

Wujud penerapan harmoni lebih lanjut dalam musik yaitu berupa rangkaian kord 

(progresi kord) yang mengiringi suatu melodi atau ritme tertentu dan rangkaian 

ritme tertentu dan rangkaian kord yang berbeda pada bagian akhir suatu melodi, 

frase atau ritme disebut kadens (Totok , 200 : 37) 

Dasar atau akord adalah bunyi gabungan dari tiga nada yang berbentuk dari 

salah satu nada dengan nada terts dan kwintnya, atau dikatakan juga tersusun. 

Sedangkan menurut Miller (2001;40) harmoni adalah elemen musikal disdasarkan 

atas penggabungan suara simultan dari nada-nada. Jika melodi adalah sebuah 

konsep horizontal, harmoni adalah konsep vertikal. 

 

 

2.2.5.4 Struktur Lagu 

 Struktur lagu adalah suatu gagasan/ide yang tampak dalam pengolahan atau 

susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi (melodi, irama, harmonika, 

dan dinamika). Bentuk lagu/musik dapat dilihat secara praktis sebagai “wadah” 

yang “diisi” oleh seorang komponis dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi 

musik yang hidup (Prier, 1996:2). Hadigunawan (1992:70-71) menyatakan bahwa 

yang disebut bentuk atau struktur lagu adalah pernyataan syair dalam baris lagu 
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yang menggambarkan melodi. Dengan demikian bentuk lagu adalah susunan serta 

hubungan antara unsur-unsur musik yang berhubungan dan diwujudkan dalam 

pernyataan syair lagu sehingga suatu komposisi lagu bermakana. 

Parto (1996:99) mengungkapkan bahwa bentuk lagu adalah rangkaian 

aransemen yang terdiri dari syair dan unsur-unsur musik seperti irama, melodi, 

harmoni, dan ekspresi. Selanjutnya (Jamalus, 1988 :35) menyatakan bahwa bentuk 

lagu merupakan susunan serta hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu 

lagu, sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang bermakna. (Prier, 

2003) mengungkapkan bahwa bentuk musik mirip dengan bahasa, terjadinya 

dalam urutan waktu dalam potongan-potongan. 

Prier (1996: 1) mengungkapkan bahwa bentuk musik mirip dengan 

bahasa, terjadinya dalam urutan waktu dalam potongan-potongan. Dalam bentuk 

tertutup potongan tersebut biasanya tersusun sedemikian, sehingga tampak teratur. 

21 Musik ini terdiri dari dua anak kalimat atau frase, yaitu kalimat pertanyaan dan 

jawaban. Kalimat pertanyaan biasanya berhenti mengambang, maka dapat 

dikatakan berhenti dengan koma.  

Dalam bentuk tertutup potongan tersebut biasanya tersusun sedemikian, 

sehingga tampak teratur. Musik ini terdiri dari dua anak kalimat atau frase, yaitu 

kalimat pertanyaan dan jawaban. Kalimat pertanyaan biasanya berhenti 

mengambang dapat dikatakan berhenti dengan koma. Umumnya disini terdapat 

akor dominant, Kemudian untuk memperlihatkan bentuk musik, maka ilmu bentuk 

musik memakai sejumlah kode untuk kalimat atau periode pada umumnya dipakai 
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huruf besar (A,B,C, dan sebagainya). Bila kalimat atau periode diulang dengan 

disertai perubahan, maka huruf besar tanda aksen (‘), misalnya A B A’.  

2.2.5.5 Ekspresi 

  Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencangkup semua 

nuansa tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik, dalam 

pengelompokan frase yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi yang 

disampaikan kepada pendengarnya (Jamalus, 1988:38). 

1. Tempo 

Tempo adalah kecepatan gerak pulsa. Pengelompokan kecepatan gerak 

pulsa terdiri atas: lambat, sedang, cepat. Alat untuk mengukur tempo dalam musik 

adalah metronome. Penciptaya: J. Maelzell. Oleh sebab itu tanda tempo musik 

sering disingkat MM kepanjangan dari Metronome Maelzell. Metronome buatan J. 

Maelzell dibagi dalam 50 sampai 160 derajat. Ini menunjukan tempo paling lambat 

metronome berbunyi 50 kali, dan tempo paling cepat 160 kali. MM = 100 artinya 

tempo lagu dalam satu menit = 100 titinada seperempat. Berikut nama tanda tempo 

dan artinya: Largissimo : sangat lebar, sangat perlahan-lahan. Largo : lambat, 

sangat luas, Adagio : lambat perlahan-lahan, Lento : lambat menarik-narik, 

Andante : tempo seperti orang berjalan, Andantino : sedikit lebih cepat dari andante, 

Moderato : sedang, Allegretto : ringan agak cepat, Allegro :cepat. 

          Menurut Wagiman dalam buku Teori Musik 2 (2004: 62) dinamik adalah 

tingkat kuat lembut suatu lagu dengan perubahan kuat lembutnya dalam musik. 

Penulisan tanda dinamik biasanya diletakkan di atas frase lagu atau notasi musik. 



28 

 

 

 

Pengelompokan dinamik dalam musik terdiri datas dinamik lembut, dinamik 

sedang, dan dinamik kuat. 

         Warna nada menurut Jamalus (1988: 40) adalah ciri khas bunyi yang terdengar 

bermacam-macam, yang dihasilkan oleh bahan sumber bunyi yang berbeda-beda, 

dan cara memproduksi nada yang bermacam-macam pula disebut warna nada atau 

timbre. 

2. Dinamika 

Tingkat kuat lembut suatu lagu dengan perubahan kuat lembutnya dalam 

musik disebut dinamik.(Banoe , 2003) dinamik adalah keras lembutnya dalam 

memainkan musik yang dinyatakan dengan berbagai istilah. Pengelompokan 

dinamik dalam musik terdiri atas dinamik lembut, dinamik sedang, dan dinamik 

kuat. Istilah-istilah tersebut antara lain 

Dinamik Lembut Dinamik  

Sedang 

Dinamik Kuat Perubahan 

Dinamik 

pppp = pianissimo 

possible (selembut 

mungkin)  

 

mp = mezzo 

piano (agak 

lembut) 

F = forte (kuat)  
1. crescendo 

(cresc) = makin 

kuat  

 

2. decrescendo 

(decresc) = 

makin lembut  

 

3. diminuendo 

(dim) = 

menghilang  

ppp = 

pianississimo 

(amat sangat 

lembut)  

mf = mezzo forte 

(agak keras)  

 

ff = fortissimo 

(sangat kuat)  

 

pp = pianissimo 

(sangat lembut)  

 

 fff = fortississimo 

(amat sangat kuat)  
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p = piano (lembut)  

 

 ffff = fortissimo 

possible (sekuat 

mungkin)  

 

 

4. smorzando = 

sedikit demi 

sedikit hilang  

5. callando = 

makin lembut 

dan makin lambat  

6. macando = 

berkurang  

7. morendo = 

makin habis 

 

8. perdendosi = 

hilang seolah-

olah dicari  

9. fade out = 

makin hilang  
 

 

3.  Warna Nada 

Ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-macam, yang dihasilkan oleh 

bahan sumber bunyi yang berbeda-beda, dan cara memproduksi nada yang 

bermacam-macam pula disebut warna nada atau timbre Jamalus (dalam 

Prianggodo, 2015).Unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang terkandung di 

dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat musik inilah 

penciptalagu atau penyanyi mengungkapkan rasa yang dikandung dalam suatu 

lagu, karena ekspresi adalah suatu ungkapan perasaan yang mencakup semua 

nuansa dari tempo, dinamik, dan warna nada dari unsure-unsur pokok musik, 

dalam pengelompokan frase yang diwujudkan oleh pemusik (Wagiman, 2005 :56) 

 

 

 



30 

 

 

 

2.2.6  Musik Punk 

2.2.6.1 Sejarah Punk  

 Punk merupakan sub-budaya yang lahir di London, Inggris. Pada awalnya, 

kelompok punk selalu dikacaukan oleh golongan skinhead. Namun, sejak tahun 

1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah 

menyatu, karena mempunyai semangat yang sama. Namun, punk juga dapat berarti 

jenis musik atau genre yang lahir di awal tahun 1970-an. Punk juga bisa berarti 

ideologi hidup yang mencakup Aspek sosial dan politik. Kebanyakan penganut 

aliran punk berawal dari sebuah kerusakan keluarga, atau efek dari kekecewaan 

berat terhadap sesuatu. 

 Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan 

segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang 

dipicu oleh kemerosotan moral para tokoh politik yang memicu tingkat 

pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Punk berusaha menyindir para 

penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang 

sederhana namun kadang-kadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. 

 Banyak yang menyalahartikan punk sebagai glue sniffer dan perusuh karena 

di Inggris pernah terjadi wabah penggunaan lem berbau tajam untuk mengganti beer 

yang tak terbeli oleh mereka. Banyak pula yang merusak citra punk karena banyak 

dari mereka yang berkeliaran di jalanan dan melakukan berbagai tindak kriminal. 

Punk lebih terkenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka 

perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku Indian, atau dipotong ala 

feathercut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu boots, rantai dan 
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spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, anti kemapanan, anti 

sosial, kaum perusuh dan kriminal dari kelas rendah, pemabuk berbahaya sehingga 

banyak yang mengira bahwa orang yang berpenampilan seperti itu sudah layak 

untuk disebut sebagai punker. 

2.2.6.2   Tokoh Punk 

 Kegagalan Reaganomic dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang 

Vietnam di tahun 1975-an turut memanaskan suhu dunia punk pada saat itu. Band-

band punk gelombang kedua (1980-1984), seperti Crass, Conflict, The Ex, dan 

BGK dari Belanda, MDC dan Dead Kennedys dari Amerika telah mengubah kaum 

punk menjadi pemendam jiwa pemberontak (rebellious thinkers) daripada sekedar 

pemuja rock n’ roll. Ideologi anarkisme yang pernah diusung oleh band-band punk 

gelombang pertama (1972-1978), antara lain Sex Pistols dan The Clash, dipandang 

sebagai satu-satunya pilihan bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan 

terhadap otoritas negara, masyarakat, maupun industri musik. 

 

2.2.6.3  Gaya Hidup Penganut Punk 

 Gaya hidup dan pola pikir para pendahulu punk mirip dengan para 

pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan aneh, mengaburkan batas 

antara idealisme seni dan kenyataan hidup, memprovokasi para audien secara 

terang-terangan, menggunakan para penampil berkualitas rendah dan 

mereorganisasi secara drastis kemapanan gaya hidup. Para penganut awal kedua 

aliran tersebut juga meyakini satu hal, bahwa hebohnya penampilan harus disertai 

dengan hebohnya pemikiran. 
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Punk selanjutnya berkembang sebagai sebuah kekecewaan musisi rock 

kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu disominasi musik rock mapan, 

seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Elvis Presley. Musisi punk tidak memainkan 

nada-nada rock teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-

lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia. Lirik 

lagu punk menceritakan rasa frustrasi, kemarahan, dan kejenuhan berkompromi 

dengan hokum jalanan, pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran serta represi 

aparat pemerintah dan figure penguasa terhadap rakyat. 

(https://amp.kaskus.co.id/thread/sejarah-musik-punk) 

2.2.7 “Selamatkan Bumi Kita” 

Lagu “Selamatkan Bumi Kita” karya grup band Last Melodic adalah salah 

satu judul lagu yang terdapat dalam album “Anak Muda dan Dunia”. Pencipta lagu 

ini ialah gitaris sekaligus vokalis band Last Melodic yaitu Ciptaning Indra Wangsa. 

Lagu ini menjadi salah satu lagu yang banyak disukai oleh para penikmat musik 

punk melodic khususnya di kota semarang karena lirik lagu yang easy listening dan 

penyampaian pesan moral yang sangat nyata sesuai dengan keadaan alam saat ini 

 Lagu ini menceritakan tentang keadaan bumi yang semakin menua, dengan 

ditandai dengan banyaknya bencana alam yang terjadi, kerusakan alam di mana-

mana yang berakibat terjadinya global warming dan lapisan ozon bumi yang sudah 

banyak berlubang. Harapan yang diinginkan dalam isi lagu ini yaitu menjadikan 

bumi kembali menjadi hijau, bersih, rimbun, segar dan tiada polusi, dengan cara 

merawat lingkungin dengan baik serta penanaman kembali pohon-pohon yang 

sudah banyak ditebangi. 

https://amp.kaskus.co.id/thread/sejarah-musik-punk


33 

 

 

 

2.3  Kerangka berpikir 

  Musik punk identik dengan ritme yang cepat dan bersemangat, serta 

mempunyai ciri khas lagu yang bertemakan kebebasan. Genre musik ini sudah tidak 

asing lagi untuk para penikmat musik di Indonesia. Walaupun bertemakan 

kebebasan, namun dalam penciptaanya para musisi punk tidak lantas keluar dari 

ganre musik punk itu sendiri. Adapun genre musik punk tersebut diantaranya yaitu; 

Classic punk rock, new wave, hardcore school, gothic punk, dan melodic punk. 

 Penelitian ini akan membahas tentang salah satu genre musik punk yaitu 

melodic punk. Melodic punk atau bisa disebut juga dengan punk melodic merupakan 

perpaduan antara dua ganre musik, yaitu punk rock dan raw punk. Selain itu, 

Melodic Punk juga memiliki nada yang harmonis dengan ritme yang cepat sehingga 

menciptakan musik yang sempurna, mudah dicerna serta memberikan variasi khas 

yang identik dengan keceriaan. Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu band dari 

Semarang yaitu Last Melodic yang tetap mempertahankan kekhasan dari melodic 

punk itu sendiri. Band yang beranggotakan 3 orang personil ini sudah menghasilkan 

satu buah album yang berjudul “Anak Muda Dan Dunia”  yang berisikan 12 lagu, 

sebagai bentuk kreativitas dan eksistensinya di belantika musik Indonesia 

khususnya di kota Semarang. 

 Adapun kreativitas musik lagu “Selamatkan Bumi Kita” oleh band Last 

Melodic yaitu musik punk yang bertempo cepat, tidak terlalu rumit serta melodi 

yang ringan. Unsur-unsur musik tersebut kemudian dipadukan dengan lirik lagu 

yang bertemakan anak muda, lingkungan dan cinta. Hal ini secara tidak langsung 

menggambarkan bentuk kreativitas dari band Last Melodic yang menciptakan tema-
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tema di luar musik punk pada umumnya yang bertema politik dan pemberontakan. 

Dengan melalui analisa dari unsur musik pokok dan unsur ekspresi terciptalah 

kreativitas tersebut kemudian terciptalah struktur lagu “Selamatkan Bumi Kita” 

menjadi lagu yang banyak dinikmati masyarakan dengan penyampaian makna lagu 

yang jelas dan mudah dipahami.  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

4P Unsur Musik 

 

 Person 

 Proses 

 Pendorong 

 Produk 

 

 

 

 Ritme 

 Melodi 

 Harmoni 

 Dinamika 

 Ekspresi 

 

 

 
Kreativitas Musik 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, Last Melodic berdiri pada tahun 2008. Band 

yang mengususng gendre punk melodic ini telah mempunyai satu album yang 

mereka rilis pada tahun 2016 bertajuk “ Anak Muda dan Dunia” dari lagu-lagu yang 

terdapat dalam album tersebut terdapat sebuah lagu yang sangat menggelitik dan 

merupakan lagu andalan mereka berjudul “Selamatkan Bumi Kita” 

Kreativitas yang dilakukan Last Melodic pada lagu “Selamatkan Bumi Kita” 

merupakan sebuah upaya untuk memberikan kekuatan yang berbeda agar lagu yang 

memiliki pesan yang sangat baik ini dapat dicerna dengan baik oleh para 

pendengarnya. Berdasarkan hasil penelitian 4P: Person, Proses, Pendorong, dan 

Produk dapat disimpulkan bahwa dengan latar belakang bermusik dari ketiga 

personil yang berbeda-beda sangat berpengaruh dalam proses kreatifnya dengan 

selalu berusaha menampilkan musik punk yang punya sisi melankolis dan humanis. 

Melalui tahapan proses dalam membuat sebuah lagu dengan cara membuat nada 

vokal dengan gitar kemudian memasukkan lirik yang sesuai. Selanjutnya didukung 

dengan adanya ekosistem musik yang baik di kota Semarang yang ditopang oleh 

adanya pentas-pentas kecil, serta kedekatan para personil dengan berbagai 

komunitas musik yang ada di kota Semarang. Pada akhirnya Last Melodic dapat 

menghasilkan produk berupa kaos, sticker, poster, dan sebuah album yang berjudul 

”Anak Muda dan Dunia”.  



77 

 

 

 

Dari sisi kreativitas unsur musik Last Melodic dengan berani telah merubah 

lagu mereka dari pakem punk yang ada seperti pada pola drum yang sebenarnya 

merujuk pada musik grunge yang dipercepat, sedangkan pada pola melodi 

terpengaruh dari band-band dream pop dan pada warna suara gitar dipengaruhi oleh 

musik psychedelic yang sangat mengutamakan nuansa untuk membentuk musik. 

Keunikan dari Last Melodic ada pada tema-tema yang mereka angkat, dimana 

sangat sedikit bahkan hampir tidak ada band punk melodic yang mengangkat tema 

lingkungan hidup, dan mereka ingin mengajak generasi muda untuk mencintai alam 

mereka. Lagu “Selamatkan Bumi Kita” memiliki tempo 200 bpm, tempo tersebut 

dipilih untuk mewakili semangat jiwa muda. Lagu “Selamatkan Bumi Kita” 

memiliki tuning  Drop C dengan susunan nada C-G-C-F-A-D, tuning tersebut 

menghasilkan suara yang berat pada gitar dan vokal. Lagu “ Selamatkan Bumi Kita” 

tersusun dari intro-song-reff-intro-song-reff-coda.  Lagu “Selamatkan Bumi Kita” 

menggunakan tangga nada diatonis major yang dalam penerapannya tangga nada 

diatonis major menggambarkan ekspresi lagu yang dibawakan secara senang, 

bahagia, semangat, dan menghentak. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan antara lain:  

1. kepada Last Melodic agar memperbanyak lagi lagu yang bertemakan lingkungan 

hidup, kemanusiaan ataupun toleransi, yang menurut penulis merupakan hal yang 

langka di zaman sekarang. 

2. Kepada semua yang mendengarkan lagu-lagu dari Last Melodic agar 

melaksanakan pesan-pesan yang terkandung didalam lagu tersebut. 
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