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Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____	1.	Dalam memimpin paduan suara, setiap hitungan yang bertekanan lebih, gerakan aba-abanya adalah :
a.
ke atas	
b.
ke bawah
c.
ke samping kiri
d.
ke samping kanan
e.
antara atas-bawah


____	2.	Gerak tangan seorang dirigen dalam memimpin kelompok musik ialah berdasarkan :
a.
komposisi lagu	
b.
melodi lagu
c.
Irama lagu
d.
birama lagu
e.
syair lagu


____	3.	Insetting ialah :	
a.
saat memimpin lagu dari awal hingga akhir
b.
aba-aba menjelang mulainya lagu
c.
aba-aba persiapan yaitu 1 hitungan sebelum lagu dimulai
d.
saat mulainya lagu dinyanyikan
e.
mengakhiri lagu


____	4.	Fungsi tangan kiri dalam memimpin adalah :
a.
menjelaskan arah gerak lagu
b.
memberi aba-aba ekspressi lagu
c.
mengatur dinamika
d.
mengatur tempo
e.
memberi aba-aba birama


____	5.	Berikut adalah cara seorang dirigen memimpin lagu, kecuali :
a.
sebelum memulai kedua tangan berada di depan dada
b.
posisi kaki kanan maju ke depan kira-kira 10 cm
c.
pandangan harus mencakup seluruh anggota/penyanyi
d.
mulailah dengan attack dan insetting
e.
saat memimpin lagu, kedua tangan digerakkan satu arah


____	6.	Untuk memimpin lagu “Indonesia Raya” ialah dengan :
a.
attack 1 insetting 2
b.
attack 4 insetting 1
c.
attack 3 insetting 4
d.
attack 1 insetting 4
e.
attack 4 insetting 3


____	7.	Untuk mengakhiri lagu, gerakan tangan dilakukan sebagai berikut :
a.
melakukan gerakan tangan sesuai jumlah hitungan akhir lagu
b.
tangan kanan dan tangan kiri sama-sama bergerak searah
c.
tangan kiri dan kanan mengangkat nada akhir ke atas lalu menguncinya dengan gerak penutup
d.
tangan kiri dengan dinamik dan tangan kanan mengangkat lalu mengunci dengan gerak penutup
e.
kedua tangan kiri dan kanan bergerak sesuai lagu


____	8.	Dalam memimpin paduan suara, setiap hitungan yang bertekanan lebih, gerakan aba-abanya adalah :
a.
ke atas	
b.
ke bawah
c.
ke samping kiri
d.
ke samping kanan
e.
antara atas-bawah


____	9.	Untuk memimpin lagu Garuda Panca Sila, dirigen mempersiapkan aba-aba attack pada:
a.
hitungan pertama
b.
hitungan kedua	
c.
hitungan ketiga
d.
hitungan ke-empat
e.
hitungan antara 1 – 2 


____	10.	Berikut ini ialah lagu-lagu birama 4, attack 4 insetting 1, kecuali :
a.
Satu Nusa Satu Bangsa	
b.
Bagimu Negeri	
c.
Berkibarlah Benderaku
d.
Syukur
e.
Bangun Pemuda Pemudi 


____	11.	Lagu “Bungaku” dan “Desaku” adalah sama-sama :
a.
birama 3 dimulai hitungan 3
b.
birama 3 dimulai hitungan 1
c.
birama 6 dimulai hitungan 1
d.
birama 6 dimulai hitungan 3
e.
birama 6 dimulai hitungan 6


____	12.	Conducting ialah :
a.
Ilmu yang mempelajari tentang kepemimpinan musik
b.
Istilah untuk seorang pemimpin orkestra
c.
Ilmu yang mempelajari tentang memimpin kelompok musik baik vokal maupun instrumental
d.
Ilmu musik yang khusus mempelajari arransemen
e.
teori tentang bagaimana mendireksi sebuah orkes


____	13.	Seorang pemimpin orkes maupun paduan suara disebut :
a.
direksi	
b.
conductor
c.
conducting
d.
director
e.
dirigernt


____	14.	Gerak tangan seorang dirigen dalam memimpin kelompok musik ialah berdasarkan :
a.
birama lagu	
b.
melodi lagu	
c.
Irama lagu
d.
komposisi lagu
e.
syair lagu


____	15.	Fungsi tangan kanan dalam memimpin adalah :
a.
menjelaskan arah gerak lagu	
b.
memberi isyarat dinamika
c.
memberi aba-aba tempo
d.
memberi aba-aba sesuai birama
e.
mengatur setiap jenis suara


____	16.	Attack ialah :
a.
saat memimpin lagu dari awal hingga akhir
b.
aba-aba menjelang mulainya lagu
c.
aba-aba persiapan yaitu 1 hitungan sebelum lagu dimulai
d.
saat mulainya lagu dinyanyikan
e.
mengakhiri lagu


____	17.	Release  ialah :
a.
saat memimpin lagu dari awal hingga akhir
b.
aba-aba menjelang mulainya lagu
c.
aba-aba persiapan yaitu 1 hitungan sebelum lagu dimulai
d.
saat mulainya lagu dinyanyikan
e.
mengakhiri lagu


____	18.	Lagu Bungaku adalah lagu berbirama 6 diciptakan oleh :
a.
L. Manik
b.
Ibu Sud
c.
A. Simanjuntak
d.
C. Simanjuntak
e.
Kusbini


____	19.	Lagu Indonesia tetap Merdeka adalah lagu berbirama 4, diciptakan oleh :
a.
C. Simanjuntak
b.
A. Simanjuntak
c.
Ismail Marzuki
d.
Kusbini
e.
Ibu Sud


____	20.	Lagu-lagu berbirama 4 yang dimulai hitungan ke-4 adalah sebagai berikut, kecuali:
a.
Tanah Airku	
b.
Dari Sabang Sampai Merauke
c.
Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
d.
Mengheningkan Cipta
e.
Garuda Panca Sila


____	21.	Lagu Mengheningkan Cipta diciptakan oleh :
a.
R. Suraryo
b.
Sudharnoto	
c.
Muchtar Embut
d.
T. Prawit
e.
W.R. Supratman


____	22.	Insetting lagu Tanah Airku adalah pada :
a.
hitungan 1	
b.
antara hitungan 1 dan 2	
c.
hitungan 3
d.
antara hitungan 3 dan 4
e.
antara hitungan 4 dan 1


____	23.	Lagu Teguh Kukuh Berlapis Baja ialah :
a.
birama 3 dimulai hitungan 1 
b.
birama 3 dimulai hitungan 2	
c.
birama 3 dimulai hitungan 3
d.
birama 4 dimulai hitungan 3
e.
birama 6 dimulai hitungan 6


____	24.	Komponis Sudharnoto adalah pencipta lagu :
a.
Teguh Kukuh Berlapis Baja	
b.
Dari Sabang Sampai Merauke	
c.
Garuda Panca Sila
d.
Bangun Pemuda Pemudi 
e.
Indonesia Tetap Merdeka


____	25.	Arransemen diartikan :
a.
menggubah musik/lagu menjadi warna yang baru
b.
menggubah musik/lagu dengan kreatifitas sehingga lagu menjadi lebih ekspressif
c.
menggubah musik/lagu menjadi sesuatu yang baru
d.
menggubah musik/lagu dengan variatif sehingga berbeda dengan melodi asli
e.
menggubah musik/lagu berdasarkan akor


____	26.	Satu hal pokok dalam menggarap sebuah karya musik adalah :
a.
rangkaian ide	
b.
kombinasi bahasa bunyi	
c.
parameter ritmis
d.
mengubah ide menjadi bahasa seni
e.
tinggi rendahnya nada


____	27.	Berikut adalah yang bukan langkah-langkah pembuatan karya musik yaitu :
a.
membaca sumber-sumber bunyi	
b.
mengeksplorasi sumber-sumber bunyi	
c.
menghubungkan sumber bunyi
d.
mencari peralatan musik
e.
menentukan ide musikal


____	28.	
Hal-hal yang dapat diungkapkan dari pengalaman musikal hasil pengamatan pertunjukan musik adalah:
a.
apresiasi	
b.
karakteristik atau keunikan alat musik
c.
mengembangkan jenis musik baru
d.
Pengalaman memainkan karya musik sendiri
e.
pengalaman menciptakan musik


____	29.	Fungsi seni sebagai sarana ekspresi jiwa adalah sebagai berikut, kecuali :
a.
ritual
b.
komunikasi
c.
upacara adat
d.
hiburan 
e.
ekonomi


____	30.	file_0.wmf


a.
musik modern
b.
musik tradisional
c.
musik populer
d.
musik jazz
e.
musik gambus


____	31.	Hal-hal yang mewujudkan kaidah keindahan musikal dalam karya musik adalah :
a.
nilai kekayaan intelektual 	
b.
aspek harmonisasi	
c.
nilai humanistik
d.
nilai ritual
e.
nilai sosial


____	32.	Fungsi musik kontemporer nusantara dan mancanegara adalah :
a.
implementasi perkembangan teknologi dengan budaya
b.
fenomena budaya yang mendapat pengaruh globalisasi
c.
aktualisasi gaya bermusik para komponis
d.
terciptanya karakteristik musik yang baru
e.
tindak lanjut dari musik yang pernah berkembang sebelumnya


____	33.	Berikut adalah lagu-lagu ciptaan C. Simanjuntak, kecuali :
a.
Halo-halo Bandung
b.
Tanah Tumpah Darahku
c.
Indonesia tetap Merdeka
d.
Bungaku
e.
Maju Tak Gentar


____	34.	Lagu berbirama 4 insetting 2 adalah :
a.
Rayuan Pulau Kelapa
b.
Saputangan dari Bandung Selatan
c.
Tanah Airku
d.
Nyiur Hijau
e.
Tanah Tumpah Darahku


____	35.	Lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah berbirama, dibawakan dengan :
a.
attack 4 insetting 1
b.
attack 2 insetting antara 2 dan 3
c.
attack 3 insetting antara 3 dan 4
d.
attack 1 insetting 2
e.
attack 1 insetting antara 1 dan 2


____	36.	Saputangan dari Bandung Selatan dibawakan dengan :
a.
birama 3, attack 3, insetting 1
b.
birama 4, attack 2, insetting antara 2 dan 3
c.
birama 6, attack 5, insetting 6
d.
birama 3, attack 2, insetting antara 2 dan 3
e.
birama 4, attack 3, insetting antara 3 dan 4


____	37.	Lagu-lagu berikut adalah dari daerah Maluku, kecuali : 
a.
Rasa Sayang-sayang e
b.
Burung Tantina
c.
Huhatee
d.
Bolelebo
e.
Naik-naik ke Puncak Gunung


____	38.	Lagu-lagu berikut adalah lagu dari daerah Sumatera Barat, kecuali :
a.
Kampuang Nan Jauh di Mato
b.
Kambanglah Bungo
c.
Binde Biluhuta
d.
Ayam Den Lapeh
e.
Usah dikananglah juo


____	39.	Lagu Desaku ciptaan L. Manik dibawakan dengan :
a.
birama 3, attack 2, insetting 1
b.
birama 4, attack 3, insetting 4
c.
birama 6, attack 6, insetting 1 
d.
birama 6, attack 5, insetting 6
e.
birama 6, attack 4, insetting 5


____	40.	Lagu Dari Sabang Sampai Merauke diciptakan oleh :
a.
R. Suraryo
b.
Sudharnoto	
c.
Muchtar Embut
d.
Ismail Marzuki
e.
C. Simanjuntak


____	41.	Fungsi seni sebagai soaial dikelompokkan beberapa bidang, kecuali :
a.
rekreasi/hiburan
b.
komunikasi
c.
pendidikan
d.
religi
e.
kelompok


____	42.	Karya seni dapat dijadikan ciri atau pesan keagamaan, contoh busana muslim, dekorasi rumah ibadah, dan lagu rohani termasuk fungsi soaial....:
a.
rekreasi
b.
komunikasi
c.
pendidikan
d.
religi
e.
hiburan


____	43.	Mendengar musik dan mendengarkan musik dibedakan :
a.
mendengarkan musik dapat dilakukan saat kita melakukan aktifitas lain
b.
mendengar musik harus dilakukan harus memberi perhatian secara penuh
c.
mendengarkan musik dapat dilakukan walau sedang membaca koran
d.
mendengar musik dilakukan dengan serius
e.
mendengarkan musik harus dilakukan/diutamakan dengan penuh perhatian


____	44.	Awal dari proses menggubah musik ialah mendengarkan musik yang akan digubah sebagai berikut :
a.
mengingat bunyi yang telah berlalu
b.
mendengarkan bunyi yang sedang berlangsung
c.
memprediksi bunyi yang akan menghampiri pendengaran kita
d.
menuliskan bunyi yang didengar
e.
a, b, c, benar


____	45.	Naskah yang berisi tulisan musik lengkap dengan unsur-unsurnya, seperti: judul, birama, tempo, komponis, dinamika, disebut : 
a.
prokantor
b.
indeks tulisan lagu
c.
partitur
d.
prima vista
e.
eksplorasi


____	46.	Menggubah musik disebut juga mengaransemen, yang artinya :
a.
mengubah suatu lagu dengan bentuk yang baru
b.
menggubah musik untuk memberi nilai artistik terhadap karya yang telah ada.
c.
mengubah nada-nada yang diperlukan untuk memperindah lagu
d.
menambah nada-nada lagu untuk menemukan hal yang baru
e.
menambah syair lagu sehingga memunculkan lagu baru


____	47.	Dalam tulisan naskah musik/partitur, pencipta lagu dituliskan pada posisi :
a.
halaman kiri atas
b.
halaman kiri bawah
c.
halaman kanan atas
d.
halaman kanan bawah
e.
halaman atas tengah


____	48.	Dalam tulisan naskah musik/partitur, tanda birama dan tempo dituliskan pada posisi :
a.
halaman kiri atas
b.
halaman kiri bawah
c.
halaman kanan atas
d.
halaman kanan bawah
e.
halaman atas tengah


____	49.	Pengembangan melodi sehingga memunculkan melodi kedua yang berfungsi mendukung melodi utama disebut :
a.
obligato
b.
ligatura
c.
melodic filler
d.
melodic variation
e.
counter melody


____	50.	Mendengarkan musik dengan benar akan bermanfaat mencapai hal-hal sebagai berikut, kecuali :
a.
menimba pengalaman akan keindahan bunyi
b.
menangkap unsur-unsur yang terdapat dalam suatu karya musik
c.
memperkaya rasa musikalitas
d.
langkah awal kegiatan apresiasi dan kreasi
e.
mempergelarkan konser musik
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