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SARI 

 

Indariyana, raditya, wahyu. 2013. Strategi Pembelajaran Musik Kolintang bagi 

Manula (Lansia) di Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. 

Skripsi, Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Drs. Suharto, S.Pd, M. Hum 

dan Dosen Pembimbing II: Dra. Siti Aesijah, M.Pd. 

Di Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang terdapat 

kelompok belajar kolintang yang anggotanya adalah para manula (lansia). 

Kelompok tersebut pernah mengisi acara di dua hotel terkemuka di Salatiga yaitu 

Hotel Laras Asri dan Hotel Wahid, selain itu kelompok tersebut juga pernah 

mengiringi dance dan mengisi acara IWAPI di GPD Salatiga. Dengan anggota 

yang sudah mencapai lanjut usia kelompok tersebut tetap tampil atraktif, ekspresif 

dan menghibur. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

strategi pembelajaran musik kolintang bagi manula (lansia) di Desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang serta apa faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data 

interaktif, yang dibagi dalam tiga tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan / verifikasi. 

Strategi yang digunakan pada pembelajaran musik kolintang di Desa 

Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang adalah strategi pembelajaran 
terbuka karena pengajar melibatkan peserta dalam memilih materi yang akan 

dipelajari dan pada proses pembelajaran ini peserta lebih aktif. Faktor pendukung 

pembelajaran adalah  ketersedian alat, tempat, pengajar, minat, strategi yang tepat 

dan promosi sedangkan faktor penghambatnya adalah usia peserta yang sudah 

lanjut, peserta belum mengerti irama, beserta belum tertanam rasa musikal, 

anggota tidak tetap dan konflik internal antar peserta pembelajaran. 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: agar 

menambahkan perbendaharaan lagu seperti lagu-lagu yang laris dimasa sekarang, 

pemberitahuan akord sebaiknya dipindah kebentuk catatan saja, porsi latihan 

dapat ditambah, meminimalisir konflik internal antar peserta, peserta sebaiknya 

lebih konsekuen untuk tetap mengikuti pembelajaran dan turut membantu 

mempromosikan serta mengajak teman-teman agar anggota kelompok ini tidak 

berkurang.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seni adalah semua hasil karya manusia dilihat dari segi keindahannya, 

pada kesehariannya manusia tidak bisa terlepas dari seni karena pada dasarnya 

manusia sangat tertarik dengan keindahan. Di dalam berkesenian  dapat dilakukan 

secara aktif maupun pasif. Berkesenian secara aktif dapat dimengerti sebagai 

pelaku melakukan kreasi, seperti melukis, menggambar, menyanyi dan bermusik. 

Kegiatan seni secara pasif dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan berkesenian 

tetapi hanya dilakukan dengan mengapresiasi tanpa menghasilkan karya apapun 

yang bisa dinikmati atau dimengerti orang lain.  

Bermusik atau memainkan alat musik termasuk kegiatan berkesenian 

secara aktif. Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda 

berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Menurut Aritoteles musik 

adalah sesuatu yang mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, 

mempunyai terapi reaktif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. 

Menurut Jamalus (1988:1), musik adalah 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/struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Musik tentu saja tidak 

dapat terlepas dari alat musik. Alat musik merupakan suatu instrument yang 

dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, 



 
 

  

2 

segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh 

musisi dapat disebut sebagai alat musik (Wikipedia.2012).  

Kolintang adalah salah satu alat musik khas dari Minahasa yang termasuk 

kedalam golongan alat musik perkusi, karena cara memainkannya adalah dipukul. 

Namun sekarang ini kolintang sudah menyebar luas ke berbagai daerah di 

Indonesia, termasuk juga di Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten 

Semarang. Di desa tersebut terdapat satu orang yang mampu membuat kolintang 

serta mengajarkan kolintang. Orang tersebut juga membuat group kolintang yang 

beranggotakan para lansia di sekitar desa tersebut.   

Ketika lansia yang lain hanya menghabiskan waktu dengan berdiam diri 

dirumah sambil mengasuh cucu, lansia-lansia yang tergabung dalam kelompok 

belajar kolintang disini mengisi dengan bermain kolintang. Dengan bermain 

kolintang rasa kesepian yang biasa dialami oleh lansia dapat dihilangkan karena 

dalam memainkan kolintang dibutuhkan setidaknya enam orang sehingga bermain 

kolintang semakin menyenangkan dan membuat lansia lupa terhadap rasa 

kesepiannya.  

Group musik kolintang yang beranggotakan lansia ini paling sering 

diminta untuk mengisi acara-acara di tempat orang punya kerja. Pada tanggal 10 

Juni 2012 group ini mengisi di acara reuni SMP Negeri 2 Salatiga, group ini juga 

pernah dua kali mengisi acara di Hotel Laras Asri Salatiga dan sekali di Hotel 

Wahid Salatiga pada tanggal 20 juni 2012. Pada tanggal 6 Juni 2012 group ini 

juga pernah sekali diminta untuk mengiringi kelompok dance yang bernama EDC 

(Endang Dance Club) . Selain itu group ini juga pernah sekali mengisi acara ulang 
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tahun IWAPI di GPD Salatiga pada 20 Februari tahun 2011 (sumber : 

dokumentasi video group Lupus). 

Di setiap penampilannya group ini selalu sukses menghibur dan memukau 

para penikmat yang menikmati penampilan mereka. Karena dalam permainan 

kolintangnya group ini juga menyertakan sedikit koreografi pada setiap aksen-

aksen yang terdapat dalam lagu, sehingga group ini tidak hanya enak didengar 

akan tetapi dilihat juga menghibur. 

Dengan segala keterbatasan lansia akibat proses penuaan yang tidak bisa 

dihindari, para lansia didalam kelompok ini tetap bersemangat dan selalu senang 

ketika bermain kolintang. Tak jarang mereka memainkan kolintang juga sambil 

bergoyang mengikuti irama yang dimainkan. 

Hal-hal tersebut yang memicu peneliti ingin menjadikan kelompok 

tersebut sebagai objek penelitian dalam skripsi yang berjudul strategi 

pembelajaran musik kolintang bagi lansia di desa Nyemoh Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang 

diterapkan oleh pengajar pada kelompok tersebut sehingga kelompok yang 

beranggotakan lansia ini mampu untuk teta[p bermain bagus dan terlihat selalu 

bersemangat serta selalu menikmati setiap permainannya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

ingin mengetahui bagaimanakah strategi yang diterapkan untuk memberikan 

pembelajaran musik kolintang kepada lansia di Desa Nyemoh Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang. Beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya 
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pembelajaran musik kolintang di desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten 

Semarang yaitu ingin memberikan kegiatan pada lansia-lansia yang ada di Desa 

Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang agar tidak menghabiskan 

masa tuanya dengan diam saja, sehingga diadakan pembelajaran musik kolintang 

tersebut, selain itu belajar musik juga dapat membantu mempertahankan daya 

tahan otak dan pendengaran. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Identifiksi Masalah sebelumnya maka permasalahan yang 

muncul akan sangatlah komplek sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini 

bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas, sehingga dapat lebih fokus 

pada masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu strategi pembelajaran musik 

kolintang bagi lansia di Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. 

Di dalam penelitian ini terdapat istilah lansia, yang dimaksud dengan 

lansia adalah manusia yang telah berusia lanjut yang sering disebut dengan kata 

lain (manula, glamur dan usila). Karena belum terdapat istilah yang baku 

mengenai istilah tersebut maka dalam pembatasan masalah ini peneliti ingin 

membatasi dan menjelaskan bahwa yang dimaksud lansia adalah manusia lanjut 

usia yang bisa disebut dengan manula, glamur dan usila, sehingga tidak akan 

menimbulkan kesalahpahaman oleh pembaca. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian strategi pembelajaran musik kolintang 

bagi lansia di Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang adalah : 
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a. Bagaimanakah strategi pembelajaran musik kolintang pada lansia di Desa 

Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran musik kolintang 

bagi lansia di Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian strategi pembelajaran musik kolintang bagi 

lansia di Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang adalah : 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pembelajaran yang 

diterapakan pada pembelajaran musik kolintang bagi manula (lansia) di 

desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran musik 

kolintang bagi manula (lansia) di desa Nyemoh Kecamatan Beringin 

Kabupaten Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan tertentu dan agar dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan menambah pengetahuan. Penelitian 

yang dilakukan memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoreti dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian tentang Strategi Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di 

desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya terkait Strategi Pembelajaran Musik 

Kolintang di Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian tentang Strategi Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di 

Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang secara umum 

mempunyai tiga manfaat praktis, manfaat tersebut adalah : 

a. Bagi Pengajar 

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang musik, tentang berbagai 

macam strategi pembelajaran, tentang berbagai macam pendekatan dan 

faktor-faktornyasehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya 

dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Peserta  

Dengan adanya penelitian ini peserta yang mengikuti pembelajaran 

kolintang ini dapat mengetahui tentang manfaat mereka mengikuti 

pembelajaran musik kolintang tersebut sehingga minat untuk belajar 

mereka bertambah. 

c. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengetahui tentang penerapan 

strategi pembelajran musik kolintang pada manula, selain itu peneliti juga 

dapat menambah wawasan tentang berbagai cara dan pendekatan ketika 

menghadapi peserta belajar yang lebih tua, dalam hal ini manula. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi berikut ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi, bagian akhir, lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bagian awal terdiri dari :  
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Halaman judul, persetujuan pembimbing, pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar foto dan daftar lampiran. 

2) Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB 1.  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2. Landasan Teori  

Pada bab ini berisi tentang teori yang akan uraikan oleh peneliti meliputi: 

teori strategi, teori pembelajaran, strategi pembelajaran, alat musik kolintang, 

dan lansia. 

BAB 3. Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang pendakatan penelitan, sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan tekinik analisis data.  

BAB 4.  Hasil Penelitian  

Pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian 

dan dibahas secara Deskrptif Kualitatif. 

BAB 5.  Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran 

3) Bagian Akhir 

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka yang dugunakan 

untuk landasan teori serta pemecahan masalah dan lampiran-lampiran sebagai 

bukti dan pelengkap dari hasil penelitian.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Teori-teori yang peneliti uraikan disini meliputi : Strategi, Pembelajaran, 

Strategi Pembelajaran, Alat Musik Kolintang, Lansia 

2.1 Strategi 

Kata strategi pada dasarnya sering digunakan dalam konteks dunia militer 

dan diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan untuk memenangkan 

suatu peperangan. Dalam mengatur strategi seseorang harus mempertimbangkan 

kekuatan yang dipunyai dan kekuatan yang dimiliki musuh, setelah semuanya 

diketahui barulah seseorang merencanakan siasat, taktik, dan teknik peperangan. 

Tak hanya itu saja, untuk memperoleh keberhasilan dalam sebuah misi juga 

dibutuhkan waktu yang tepat dalam penyerangan. 

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang haarus dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum karena pada hakikatnya 

strategi belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih 

berupa rencana atau gambaran menyeluruh (Sanjaya 2006:99). Contoh konkret 

bisa dilihat pada permainan sepakbola, seorang pelatih harus pintar-pintar 

meimilh strtegi yang jitu untuk memenangkan pertandingan, melihat kekuatan 

lawan apakah dia menggunakan strategi menyerang seperti 4-3-3 atau 

menggunakan strategi bertahan seperti 5-3-2. Strategi itu hanya sebatas gambaran 

keseluruhan  mereka dalam bermain tetapi untuk memenangkan pertandingan 

masih ada banyak faktor yang mempengaruhi. 
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Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan sebuah strategi 

dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, berikut ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan strategi yaitu pemilihan strategi yang tepat, 

perencanaan yang matang, kekuatan yang ada dan pelaksanaan yang tepat. 

Dari segi bahasa kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Stratos 

yang artinya pasukan dan Agein yang artinya memimpin-membimbing. Sehingga 

menurut bahasa strategi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam memimpin 

pasukan. 

Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain (1995), Strategi (strategy) 

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang ditentukan. Sejalan dengan itu T. Raka Joni (1991), 

mengatakan strategi (strategy) adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala 

sumber yang dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

2.2 Pembelajaran 

Kata pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 226) 

berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang lain agar 

diketahui atau diturut. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Kata pembelajaran adalah 

terjemahan dari kata “instruction” yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di 

Amerika Serikat.  

Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif-wholistik, 

yang menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Selain itu istilah ini juga 
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dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah 

siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media seperti bahan-

bahan cetak, program telaevisi, gambar, audio, dan lain sebagainya. Sehingga 

semua itu mendorong terjadinya perubahan peran guru dalam mengelola proses 

belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai 

fasilitator dalam belajar mengajar (Sanjaya 2006: 78).  

Menurut Gagne (dalam Sanjaya 2006) “Instruction is a set of event that 

effect learners in such away that learning is facilitated”. Menurut Gagne 

mengajar merupakan bagian dari pembelajaran, dimana peran guru lebih 

ditekankan kepada bagaimana merancang atau mengaransemen berbagai sumber 

dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam 

mempelajari sesuatu.  

Menurut Sudjana (1988: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusia, materi, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Komponen pembelajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya.  

Berdasarkan teori belajar menurut Sudjana (1998: 70) ada beberapa 

macam pengertian pembelajaran yaitu : 

1. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. 

2. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi 

warga masyarakat yang baik. 
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3. Pembelajaran adalah suatu proses membawa siswa menghadapi 

masyarakat sehari-hari. 

2.3 Strategi Pembelajaran 

Di dalam dunia pendidikan istilah strategi sering disebut juga sebagai 

strategi pembelajaran. Hamruni dalam bukunya yang berjudul Strategi 

Pembelajaran, 2012 berpendapat bahwa “dalam dunia pendidikan, strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.  

Menurut Sanjaya Wina (dalam Hamruni, 2012) istilah strategi, 

sebagaimana istilah lainnya, dipakai dalam banyak konteks dengan makna yang 

tidak selalu sama. Di dalam konteks belajar-mengajar, strategi berarti pola umum 

aktivitas guru-peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Sifat 

umum pola tersebut berarti bahwa macam dan urutan perbuatan yang dimaksud 

tampak dipergunakan guru-peserta didik di dalam bermacam-macam peristiwa 

belajar. 

Masih sangat banyak pengertian-pengertian strategi pembelajaran yang 

telah dikemukakan oleh para ahli, berikut ini beberapa pengertian strategi 

pembelajan. Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan perserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

Kozma (dalam Hamzah 2008) secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang 
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dapat memberikan fasilitas atau bentuan kepada peserta didik menuju tercapainya 

tujuan pembelajaran tertentu.  

Gerlach dan Ely (dalam Hamruni, 2012) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu.   

Dick dan Carey (dalam Hamruni, 2012) menjelaskan bahwa strtegi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur 

atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Cropper (dalam Hamruni, 

2012) mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas 

berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.  

Moedjiono (1993), Strategi Pembelajaran adalah kegiatan guru untuk 

memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari 

komponen pembentuk sistem pembelajaran, dimana untuk itu guru menggunakan 

siasat tertentu.  

J.R David (1976) Strategi Pembelajaran adalah perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan diugunakan oleh 

seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan 

mempermudah peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang 

pada akhirnya nati tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara maksimal.  
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Strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam 

yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, 

strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran mandiri, dan strategi 

pembelajaran melalui pengalaman (eksperimental).  

Strategi pembelajaran dikatakan berhasil, jika tujuan dari strategi 

pembelajaran tersebut dapat tercapai melakui pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan agar strategi 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari strategi 

tersebut dapat tercapai. Komponen-komponen tersebut adalah guru, murid 

(peserta didik), tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, 

sumber belajar, evaluasi, situasi dan lingkungan. Komponen-komponen tersebut 

akan mempengaruhi jalannya pembelajaran, karena semuanya itu merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pembelajaran. 

Secara umum strategi pembelajaran menurut Dick and Carey (dalam 

Hamzah, 2008) memiliki 5 komponen yaitu : 

1) kegiatan pembelajaran pendahuluan,  

2) penyampaian informasi,  

3) partisipasi peserta didik,  

4) tes  

5) kegiatan lanjutan. 

Kegiatan pembelajaran pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem 

pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi siswa agar sudah benar-benar siap 
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untuk menerima materi sehingga ketika pembelajaran dimulai akan tercipta 

kondisi yang kondusif. 

Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan paling 

penting dalam proses pembelajaran, padahal bagian ini hanya merupakan salah 

satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya tanpa adanya kegiatan 

pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar 

maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi adalah urutan, ruang 

lingkup dan jenis materi.  

Partisipasi peserta didik juga tidak kalah penting dalam komponen strategi 

pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran dituntut terjadinya 

penyampaian informasi dan partisipasi dari peserta didik. Sehingga dalam proses 

pembelajaran yang baik akan terjadi timbal balik antara guru dengan siswa. 

Berdasarkan aspek guru dan siswa dalam mengolah pesan, terdapat strategi 

heuristik yaitu strategi yang berorientasi pada keaktifan siswa dalam mengolah 

pesan-pesan pembelajaran. 

Tes yang dilaksanakan oleh guru adalah bertujuan untuk mengetahui 

apakah tujuan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai, sehingga tes juga harus 

dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Banyak terdapat macam-macam tes 

untuk mengetahui kemampuan siswa yaitu tes tertulis, ter praktek, tes lisan dll. 

Semua tes itu dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan 

telah berhasil atau belum berhasil. 
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Kegiatan lanjutan, hal ini sering dikenal dengan istilah follow up yaitu 

kegiatan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memperdalam apa yang terlah dimengerti oleh siswa. Kegiatan ini dapat 

berupa mengaplikasikan yang telah dipelajari kedalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam memilih atau menggunakan strategi pembelajaran perlu adanya 

kriteria agar strategi yang dipilih tepat guna sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. Mager (dalam Hamzah 2008) menyebutkan bahwa 

terdapat kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran , 

kriteria tersebut adalah strategi yang digunakan harus berorientasi pada tujuan 

pembelajaran, memilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan 

yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti (dihubungkan dengan dunia 

kerja) dan gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin yang dapat 

memberikan rangsangan pada indera peserta didik.  

Kriteria pemilihan strategi pembelajaran : 

1) orientasi strategi pada tujuan pembelajaran 

2) relevan dengan isi atau materi pembelajaran 

3) metode dan teknik yang digunakan difokus kan pada tujuan yang ingin 

dicapai 

4) media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta 

didik secara stimultan (Hamzah, 2008: 9). 

2.3.1 Klasifikasi Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi 

bermacam-macam  menurut beberapa aspek baik dari proses perencanaan strategi 
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tersebut maupun dari proses pelaksanaan strategi tersebut dalam pembelajaran. 

Klasifikasi strategi pembelajaran menurut T.Raka Joni (1984) dapat ditinjau dari 

berbagai aspek yaitu pengaturan guru dan siswa, pengolahan pesan, struktur 

peristiwa belajar-mengajar dan tujuan mengajar. 

Aspek pengaturan guru dan siswa sendiri mempunyai beberapa dasar 

untuk mengelompokkan strategi pembelajaran yaitu dari segi pengaturan guru 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembelajaran dilakukan oleh seorang guru dan 

dilakukan oleh kelompok guru (team teaching). Dari segi hubungan guru dengan 

siswa dapat dibedakan menjadi dua pembelajaran langsung (tatap muka) dan 

pembelajaran tak langsung (melalui media). Dari segi pengaturan siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu pembelajaran individual, pembelajaran dalam 

kelompok kecil berkisar 4 – 7 orang dan pembelajaran klasikal yaitu seperti 

pembelajaran yang dilakukan disekolah beranggotakan 35 – 45 orang. 

Aspek pengolahan pesan, dari aspek ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 

peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran dan 

proses pengolahan pesan. Dari segi peranan guru dan siswa dalam mengolah 

pesan, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu strategi ekpositori 

(strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada kinerja guru dalam mengolah 

dan menyampaikan pesan) dan strategi heuristik (strategi yang lebih berorientasi 

pada keaktifan dan keikutsertaan siswa dalam mengolah pesan-pesan 

pembelajaran). Dari segi pengolahan pesan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

strategi deduktif (proses pengolahan pesan berawal dari hal umum menuju ke hal 
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yang lebih khusus dan detil) dan strategi induktif (proses pengolahan pesan 

berawal dari hal khusus dan detil menuju ke hal yang lebih bersifat umum). 

Aspek struktur peristiwa belajar-mengajar, dari aspek ini dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu strategi pembelajaran terbuka dan strategi pembelajaran 

tertutup. Strategi pembelajaran terbuka dimana peserta pembelajaran deberi 

kesempatan untuk ikut serta menentukan materi-materi yang akan dipelajari, 

sedangkan strategi pembelajaran tertutup merupakan strategi yang sudah disusun 

sedemikian rupa oleh guru pribadi tanpa melibatkan peserta pembelajaran. 

Aspek tujuan belajar, dari aspek tujuan ini strategi dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa yaitu strategi untuk mencapai tujuan informasi verbal, 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap dan 

nilai. Hal ini berdasarkan pendapat Gagne (1984) yang mengungkapkan adanya 5 

jenis tujuan belajar yaitu verbal information, intelectual skills, kognitive 

strategies, motor skills dan attitude. 

2.4 Alat Musik Kolintang 

Alat musik dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu 

berdasarkan sumber bunyinya, cara memainkannya dan hasil suaranya. 

Penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyi dan pengaruhnya satu sama 

lain disebut organologi.  

Menurut Mahilon, Curt Sach, dan von Horn Bostel (dalam Wagiman 

Joseph, 2008: 28) penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyinya atau 

organologi terdiri atas : Idiophone (sumber bunyi dari ban alat musik sendiri), 

Membranophone (sumber bunyi dari selaput), Aerophone (sumber bunyi dari 
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udara), Chordophone (sumber bunyi dari dawai atau senar), dan electrophone 

(sumber bunyi dari listrik).  

Berdasarkan cara memainkannya alat musik terdiri atas: Alat musik pukul 

(idiophone, membranophone, chordophone, dan electrophone), alat musik tiup 

(aerophone), alat musik petik (chordophone), dan alat musik gesek 

(chordophone). 

Berdasarkan sumber bunyinya kolintang termasuk kedalam kelompok 

idiophone karena sumber bunyi kolintang adalah ruang resonansi yang terdapat di 

badan kolintang tersebut. Berdasarkan cara memainkannya alat musik ini 

termasuk golongan alat musik perkusi karena cara memainkannya dipukul.  

Kolintang adalah alat musik hasil dari kebudayaan Minahasa (Sulawesi 

Utara) yang mempunyai bahan dasar yaitu kayu yang dimainkan dengan cara 

dipukul. Kayu yang digunakan adalah kayu-kayu yang ringan tapi cukup padat 

dan serat kayunya tersusun sedemikian rupa membentuk garis-garis yang sejajar. 

Dalam kamus musik disebutkan kolintang adalah alat musik keluarga 

marimbaphone tradisional Sulawesi utara yang telah dimodifikasi dalam berbagai 

bentuk penampilan dengan melodi kromatik. Berdasarkan fungsinya dalam 

ansambel, dikenal dengan melodi, cello, banjo, bass, dan sebagainya dinyatakan 

dalam berbagai ukuran, mirip perangkat musik keroncong. 

2.4.1 Sejarah dan Perkembangan Kolintang 

Istilah kolintang berasal dari bunyi Tong (nada rendah), Ting (nada 

tinggi), Tang (nada tengah). Dahulu dalam bahasa daerah Minahasa untuk 

mengajak orang bermain kolintang “ Mari kita ber Tong Ting Tang” dengan 
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ungkapan “Maimo Kumolintang”  dan dari kebiasaan itulah muncul nama 

“Kolintang” untuk alat yang digunakan bermain.  

Mulanya kolintang hanya terdiri dari bilahan-bilahan kayu yang diletakkan 

di atas kedua kaki pemainnya dengan posisi duduk dan kakinya lurus kedepan. 

Seiring dengan berjalannya waktu bilahan-bilahan kayu diletakkan diatas dua 

batang pisang. Penggunaan peti resonator dimulai pada tahun 1830 saat Pangeran 

Diponegoro berada di Minahasa, pada saat itu konon katanya peralatan gamelan 

dan gambang dibawa bersama rombongannya. 

Pemakaian kolintang di Minahasa sangat erat hubungannya dengan 

kepercayaan tradisional masyarakat minahasa, seperti upacara-upacara ritual 

pemujaan arwah para leluhur setempat. Hal ini juga yang menjadi pemicu hampir 

menghilangnya eksistensi kolintang selama kurang lebih seratus tahun saat agama 

Kristen mulai masuk ke daerah Minahasa.  

Kolintang muncul kembali setelah perang dunia ke-2 lewat seorang tokoh 

yang bernama Nelwan Katuuk (seseoarang yang menyusun nada kolintang 

menurut nada musik universal). Mulanya hanya terdiri dari satu melodi dengan 

susunan nada diatonic dengan jarak nada 2 oktaf, dan sebagai pengiring 

digunakan alat-alat seperti gitar, ukulele, dan string bass. 

2.4.2 Peralatan Kolintang 

 Setiap alat dalam kolintang memiliki nama yang lazim dikenal, akan tetapi 

peralatan tersebut juga mempunyai nama yang berasal dari bahasa minahasa. 

Untuk disebut lengkap dalam permainan kolintang terdapat 9 alat. Alat-alat 

tersebut adalah bass (loway), cello (cella), tenor 1 (karua), tenor 2 (karua rua), 
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alto 1 (uner), alto 2 (uner rua), ukulele / alto 3 (katelu), melodi 1 (ina esa), melodi 

2 (ina rua), melodi 3, (ina taweng). 

 Susunan alat lengkap dalam permainan kolintang pada umumnya adalah 

melodi diletakkan di depan tengah, bass di belakang kanan, cello dibelakang kiri, 

serta alat yang lain bisa menyesuaikan lebar panggung (2 atau 3 baris) dengan 

memperhatikan fungsi alat (tenor atau alto). 

2.4.3 Sistem Nada pada Alat Musik Kolintang 

Kolintang merupakan alat musik perkusi yang mempunyai nada, dalam 

kamus musik disebutkan bahawa kolintang merupakan alat musik perkusi bernada 

keluarga marimbaphone, yang merupakan alat musik tradisional dari sulawesi 

utara yang telah dimodifikasi dalam berbagai bentuk penampilan dengan melodi 

kromatik. Sehingga dapat dikatakan alat musik kolintang mempunyai sistem nada. 

Kolintang dalam memainkannya dibagi sesuai fungsinya masing-masing 

seperti melodi, cello, bass, dan lain-lain mirip dengan alat musik keroncong. 

Kolintang dapat dikatakan sebagai alat musik melodis dan ritmis, karena 

kolintang dapat difungsikan sebagai melodi dan juga dapat difungsikan untuk 

mengiringi dengan akord.  

Sistem nada dalam kolintang adalah tangga kromatis yang terdiri dari C, 

C#(Db), D, D# (Eb), E, F, F# (Gb), G, G# (Ab), A, A# (Bb), B, C dalam 

perkebangannya kolintang pada saat ini sudah mencapai enam oktaf dari mulai 

bass hingga melodi dengan kromatis lengkap. Pada satu alat kolintang terdapat 1,5 

sampai 2,5 oktaf. Pembentukan akord pada kolintang relativ sama dengan alat 

musik yang lain, berikut ini nada  pembentuk akord dasar pada kolintang. 
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1) C = C E G  Cm = C Eb G 

2) D = D F# A Dm = D F A 

3) E = E G# B Em = E G B 

4) F = F A C   Fm = F Ab  C 

5) G = G B D  Gm = G Bb D 

6) A = A C# E  Am = A C E 

7) B = B D# F# Bm = B D F# 

2.4.4 Teknik Dasar Bermain Kolintang 

Bermain kolintang sebenarnya tidak ada aturan khusus akan tetapi pada 

umumnya dalam memainkan kolintang menggunakan alat bantu pemukul atau 

stick, pada melodi dan bass alat pemukul (stick) hanya dua, sedangkan pada alto, 

tenor dan cello terdapat tiga pemukul (stick). 

Pemukul (stick) 1 selalu dipegang dengan tangan kiri, pemukul (stick) 2, 

dipegang dengan tangan kadan diantara ibu jari dan telunjuk sedangkan untuk 

pemukul (stick) 3 dipegang dengan tangan kanan diantara jari tengah dan jari 

manis, sehingga stick 2 dan 3 dapat digerakkan menjauh atau mendekat dengan 

lebih leluasa sesuai dengan akord yang diinginkan. 

Kolintang merupakan salah satu alat musik tradisional, sehingga cara 

memainkannyapun seperti kebanyakan alat musik tradisional yang lain, yaitu 

dengan cara saling mengisi atau sahut menyahut antara alat yang satu dengan 

yang lain. Dalam memainkannya sesuai dengan ketukan dan irama yang 

dimainkan, dengan masing-masing alat mempunyai ciri ketukan tersendiri namun 

tetap harmonis dan enak didengar. Dengan cara memainkan yang seperti itu 
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sehingga pemain kolintang dituntut untuk mengetahui dan memahami dengan 

baik mengenai harga not dan ketukan. 

2.5 Pengertian Lansia 

Kata lansia merupakan akronim dari lanjut usia yaitu adalah tahap dewasa 

akhir. Sebenarnya belum terdapat istilah yang baku untuk istilah-istilah yang 

bersangkutan dengan manusia yang berusia lanjut, masih banyak istilah-istilah 

lain tentang manusia berusia lanjut contohnya adalah manusia lanjut usia (manula) 

golongan lanjut umur (glamur), usia lanjut (usila), bahkan di Inggris orang biasa 

menyebutnya dengan istilah warga negara senior.  

Menurut J.W. Santrock (J.W.Santrock, 2002:190), ada dua pandangan 

tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang barat 

dan orang Indonesia. Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia atau 

lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun keatas, dimana usia ini akan 

membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan 

orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Lebih dari 

60 tahun karena pada umunya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja 

dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan.  

Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Dalam 

mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek 

biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial (BKKBN 1998).  

Penuaan adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, erjalan 

secara terus-menerus, dan berkesinambungan. Selanjutnya akan menyebabkan 
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perubahan anatomis, fisiologi, dan biokimia dalam tubuh, sehingga akan 

mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan (Depkes RI, 

2001).  

Menurut Bernice Neugarten (1968) James C. Chalhoun (1995) masa tua 

adalah suatu masa dimana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. 

Menurut Budi Ana Keliat (dalam Maryam dkk, 2008) usia lanjut dikatakan 

sebagai tahap akhir pada daur kehidupan manusia.   

Menurut Hurlock (2002), tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi 

menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia enampuluh sampai tujuh puluh 

tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia tujuh puluh tahun hingga akhir 

kehidupan seseorang. Penggolongan lansia menurut Depkes RI menjadi tiga 

kelompok yakni: Kelompok lansia dini (55 – 64 tahun), merupakan kelompok 

yang baru memasuki lansia. Kelompok lansia (65 tahun ke atas).  

Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 

tahun. Ciri-ciri dewasa akhir adalah adanya periode penurunan atau kemunduran 

yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. (www.pustakasekolah.com). 

Dalam bukunya yang berjudul Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya, 2008 

Maryam dkk, menyebutkan bahwa lansia dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu : 

1) Pralansia (prasenilis) 

Seseorang yang berusia 45-59 tahun. 

2) Lansia 

Seseorang yang berusia 60 atau lebih.  

3) Lansia Risiko Tinggi 

http://www.pustakasekolah.com/
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Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih/seseorang dengan usia 60 

tahun atau lebih dengan masalah kesehatan (Depkes RI, 2003). 

4) Lansia Potensial 

Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan barang/jasa (Depkes RI, 2003). 

5) Lansia Tidak Potensial 

Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung 

pada orang lain (Depkes RI, 2003). 

Menurut Budi Ana Keliat (dalam Maryam dkk, 2008), lansia memiliki 

karakteristik sebagai berikut. 

1) Berusia lebih dari 60 tahun (sesuai dengan Pasal 1ayat (2) UU No. 13 

tentang Kesehatan). 

2) Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, 

dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif 

hingga kondisi maladatif. 

3) Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. 

Lansia selain meiliki karakteristik, juga memiliki tipe-tipe. Tipe tersebut 

bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, 

sosial, dan ekonominya (Nugroho dalam Maryam dkk, 2008).  

Tipe-tipe tersebut adalah tipe pasrah (kaya dengan hikmah, pengalaman, 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap 

ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi 

panutan), tipe mandiri (mengganti kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang 
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baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman, dan memenuhi 

undangan), tipe tidak puas (konflik lahir batin menantang proses penuaan 

sehingga menjadi, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, pengritik dan banyak 

menuntut), tipe pasrah (menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan 

agama, dan melakukan kegiatan apa saja), tipe bingung (kaget, kehilangan 

kepribadian, mengasingkan diri, minder menyesal pasif, dan acuh tak acuh). 

Selain tipe-tipe di atas masih ada tipe-tipe lain seperti tipe optimis, tipe 

konstruktif, tipe dependen (kebergantungan), tipe defensif (bertahan), tipe militan 

dan serius, tipe pemarah/frustasi (kecewa akibat kegagalan melakukan sesuatu), 

serta tipe putus asa (benci pada diri sendiri).  

Tipe-tipe ini sangat bergantung dari kehidupan dimasa mudanya, jika pada 

masa mudanya seorang merupakan orang yang mandiri maka besar kemungkinan 

pada masa lanjut usia orang tersebut juga akan mandiri, karena sudah terbiasa 

mandiri pada waktu mudanya. 

2.5.1 Musik bagi Lansia 

Musik adalah salah satu seni yang indah dan banyak diminati oleh 

kebanyakan orang. Musik memiliki banyak sekali manfaat bagi siapa saja yang 

mendengarkan maupun memainkannya, dari bayi yang masih didalam kandungan, 

anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Musik memang lebih baik diajarkan sejak 

dini karena akan banyak membantu perkembangan otak. 

Namun tidak ada kata terlambat untuk belajar musik, bagi lansia yang 

ingin belajar musik dapat dijadikan salah satu terapi untuk mempertahankan 
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kemampuan otak. Kebanyakan lansia mengalami pikun penyakit mudah lupa 

karena kemampuan otak sudah menurun akibat proses penuaan. 

Belajar musik juga dapat digunakan untuk mengatasi psikologis para 

manula yang sudah menurun, dalam hal ini khususnya permasalahan kesepian 

(loneliness). Sampai saat ini sudah banyak sekali bukti bahwa musik dapat 

mengurangi tekanan daarah tinggi, dan gangguan tidur. Musik juga sering 

digunakan untuk pengiring meditasi dan visualisasi.  

Selain bermasalah dengan daya ingat lansia juga sering kali bermasalah 

dengan indera pendengarannya, kemampuan pendengarannya berkurang sedikit 

demi sedikit sesuai bertambahnya umur. Dengan belajar musik orang secara tidak 

sengaja belajar untuk meningkatkan kemampuan mengdengar, tidak hanya dapat 

membedakan tinggi rendahnya nada sesuai fungsinya, akan tetapi seakan-akan 

seorang yang belajar musik mendapatkan syaraf tambahan karena terpapar terus 

menerus dengan suara alat musik mereka, termasuk juga harmoni dan ritme yang 

penting dalam memahami ucapan kata-kata. Sehingga belajar musik juga dapat 

mempertahankan kemampuan pendengaran bagi lansia. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum karena pada hakikatnya 

strategi belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih 

berupa rencana atau gambaran menyeluruh (Sanjaya 2006:99). 

Menurut Sudjana (1988: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusia, materi, fasilitas, perlengkapan dan 
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prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Komponen pembelajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya. 

Istilah strategi dalam dunia pendidikan sering disebut dengan strategi 

pembelajaran. Gerlach dan Ely (dalam Hamruni, 2012) menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu adanya strategi pembelajaran 

yang tepat. Pada pembelajaran musik kolintang bagi lansia di desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang juga harus memiliki strategi 

pembelajaran yang tepat, terlebih peserta pembelajaran pada pembelajaran ini 

adalah lansia, sehingga perlu strategi tersendiri untuk mengatasinya. 

Lansia adalah akronim dari lanjut usia yang merupakan istilah tahap akhir 

dari proses penuaan. Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia menurut 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada tiga aspek yang perlu 

dipertimbangkan yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial (BKKBN 

1998). 

Pada pembelajaran yang peserta pembelajarannya adalah lansia 

dimungkinkan perlu adanya strategi khusus yang aharus diterapkan untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi lansia pada saat pembelajaran, seperti 

daya ingat yang sudah menurun dan pendengaran yang juga sudah menurun. 
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Untuk memahami alur pemikiran penulis pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu 

masalah (Margono, 1996:18). Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban 

terhadap persoalan yang signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur 

ilmiah.Menurut Travers (dalam Margono, 1996:18), penelitian pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan 

ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Tujuannya 

ialah menemukan prinsip-prinsip umum, yaitu penafsiran tingkah laku yang dapat 

dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian 

dalam lingkungan pendidikan. 

Jenis pendekatan dalam topik penelitian Strategi Pembelajaran Musik 

Kolintang bagi Manula di Desa Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten 

Semarang ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya (Maleong 

dalam Margono, 1996:36). 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

berarti interprestasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik/menyeluruh 

dan sistematis. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak 
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dituangkan dalam bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk 

kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekadar angka atau frekuensi 

(Margono, 1996:39). 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RT 04 RW 01 Dusun Wonorejo Desa Nyemoh 

Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. Desa Nyemoh terletak di jalur 

alternatif Purwodadi-Salataiga sehingga cukup banyak bus dan angkot yang 

melewati daerah tersebut oleh sebab itu tranportasi menuju desa Nyemoh 

terbilang cukup mudah. Selain itu desa Nyemoh juga dilintasi rel kerata api yang 

dulu digunakan untuk jalur dari Stasiun Kedungjati ke Stasiun Ambarawa, namun 

rel kereta api tersebut kini sudah tidak berfungsi lagi. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini sesuai dengan topik penelitian yang sudah 

diungkapkan, yaitu Strategi Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di Desa 

Nyemoh Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang meliputi, Pengajar Kolintang, 

Lansia peserta pembelajaran Kolintang, Masyarakat disekitar tempat 

pembelajaran dan penikmat pertunjukan kolintang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Tenik pengumpulan data dalam penelitian Strategi Pembelajaran Musik 

Kolintang pada Lansia di desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, informasi, dan data-

data yang benar dan dapat dipercaya. Data yang dimaksud adalah data yang sesuai 
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dengan penelitian  tersebut. Untuk kepentingan pengumpulan data dalam 

penelitian ini digunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik 

dokumentasi. 

3.3.1 Teknik Observasi 

Menurut Margono (1996:158), observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi langsung, yaitu 

pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki.  

Peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan akan mengamati sendiri 

bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Teknik observasi tersebut digunakan 

untuk mengetahui secara langsung bagaimanakah proses pembelajaran musik 

kolintang bagi manula dan respon masyarakat terhadap pelaksanaan pembelajaran 

tersebut. Objek-objek yang akan diobservasi adalah proses pembelajaran, peserta 

pembelajaran dan masyarakat yang ada di sekitar tempat pembelaran. 

3.3.2 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Margono, 

1996:165). Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee). 
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Untuk menciptakan kerjasama dan membina kerjasama yang baik antara 

pencari informasi dan sumber informasi, maka dapat dilakukan hal-hal berikut ini: 

a. Partisipasi, yaitu penerimaan dan keikutsertaan interviewer dalam kegiatan 

interviewee sehingga tanya jawab berlangsung dalam suasana yang wajar. 

b. Identifikasi, yaitu perkenalan dan pendekatan diri interviewer sehingga 

interviewer dirasakan sebagai teman atau orang seperjuangan yang 

memiliki cita-cita yang sama. 

c. Persuasi, yaitu sikap sopan dan ramah dalam bertanya. Menumbuhkan 

keyakinan pada diri interviewee bahwa informasi yang akan disampaikan 

sangat penting sehingga harus dikemukakan secara lengkap dan sejujur-

jujurnya. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada Kepala Desa 

Nyemoh, pengajar musik kolintang, manula atau lansia peserta pembelajaran 

kolintang, masyarakat yang ada disekitar tempat pembelajaran, dan penikmat 

pertunjukan. 

Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi-

informasi dan data-data terkait tentang strategi pembelajaran musik kolintang di 

desa nyemoh kecamatan beringin kabupaten semarang serta untuk mengetahui 

kendala-kendala apa saja yang di alami pengajar maupun peserta pembelajaran 

kolintang dalam pelaksanaan pembelajaran musik kolintang tersebut. 
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3.3.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal 

yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998:236).  

Dalam menggunakan teknik dokumentasi ini yang ingin dicari oleh 

peneliti adalah gambar atau foto-foto dari tempat yang digunakan untuk 

pelaksanaan pembelajaran musik kolintang, foto alat-alat musik yang digunakan, 

banyaknya alat yang digunakan, jumlah pengajar yang ada, jumlah manula yang 

mengikuti pembelajaran kolintang, dan foto-foto saat mengadakan pertunjukan 

serta segala sesuatu hal yang terkait dengan pembelarajaran kolintang ditempat 

tersebut. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan 

monografi desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan foto atau 

video penampilan group musik kolintang Lupus guna melengkapi data yang 

belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara.  

Kemudian hasil dokumentasi ini disusun sedemikian rupa menjadi data 

sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan 

pengamatan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang 

digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan 

dokumentasi dari instansi-instansi terkait (Singarimbun, 1989:14). 
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3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Data atau dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif perlu 

diperiksa keabsahannya (trustworthiness). William (dalam Sumaryanto, 

2010:112), menyarankan empat macam standar atau kriteria keabsahan data 

kualitatif, yaitu; (1) derajat kepercayaan (credibility), (2) keteralihan 

(transferability), (3) kebergantungan (dependability), dan (4) kepastian 

(confirmability).  

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini memakai kriterium derajat 

kepercayaan (credibility), yaitu pelaksanaan inkuiri dengan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti sehingga tingkat kepercayaan 

penemuan dalam kriterium ini dapat dipakai. Kriteria derajat kepercayaan 

menuntut suatu penelitian kualitatif agar dipercaya oleh pembaca yang kritis dan 

dapat dibuktikan oleh orang-orang yang menyediakan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian berlangsung.  

Tingkat validitas data dapat diukur dengan triangulasi yaitu memeriksakan 

kebenaran data yang diperoleh kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya (Usman, 

2003:87). Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi metode, dan triangulasi data (Sumaryanto, 2010:113). Denzin (dalam 

Moleong, 2008:330) membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori.  

Pemeriksaan itu dalam rangka memenuhi kredibilitas dan orisinilitas data, 

yaitu dengan; (a) membandingkan data hasil wawancara, (b) membandingkan 
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pendapat umum dengan pribadi, (c) membandingkan situasi penelitian, (d) 

membandingkan perspektif berbagai pendapat, (e) membandingkan wawancara 

dengan isi dokumen. 

Dari keempat triangulasi sering digunakan pengujian melalui sumber. 

Menurut Patton dalam Moleong (2008:330) Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber penulis melakukan 

perbandingan dan pengecekan baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda.  

Tujuannya adalah untuk memverifikasikan atau mengkonfirmasikan. 

Artinya, mengecek kebenaran data tertentu dan menbandingkan dengan data yang 

diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu 

berlainan dan dengan menggunakan metode yang berlainan. Teknik triangulasi 

yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber informasi data dari pengajar 

kolintang dan manula peserta pembelajaran kolintang. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong dalam 

Sumaryanto, 2010: 103). 
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Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data-data yang 

terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka 

maupun catatan yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini untuk 

diklarifikasikan dan dianalisis berdasarkan kepentingan penelitian. Hasil analisis 

data tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk laporan dengan teknik deskriptif 

analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data 

yang telah terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto, 2010:104), analisis 

data terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk 
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teks naratif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak 

jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan ini sangat penting, sebab dari permulaan 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta preposisi. 

Berikut adalah skema analisis data kualitatif (Miles dan Huberman dalam 

Sumaryanto, 2010:106).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Analisis Data Kualitatif Menurut Miles & Huberman 

Sumber: (Miles & Huberman dalam Sumaryanto,2010:106)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Desa Nyemoh 

 

Foto 1. Kantor Kepala Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. 

(Foto : Raditya Wahyu I,  27 November 2012) 

 Secara administrasi desa Nyemoh merupakan salah satu desa yang 

termasuk dalam wilayah Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Desa 

Nyemoh terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Wonorejo, dusun Nyemoh Barat, dusun 

Nyemoh Timur, dusun Tunggul, dan dusun Kuncir.  

Desa Nyemoh terletak dijalur alternatif Purwodadi – Salatiga sehingga 

transportasi menuju desa terbilang cukup mudah, karena cukup banyak angkot 

dan bus yang melewati desa tersebut. Selain terletak dijalur angkot dan bus, desa 

nyemoh juga dilintasi rel kereta api, dari stasiun Kedungjati menuju stasiun 

Ambarawa, namun untuk sekarang ini rel ini sudah tidak berfungsi.  
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Di daerah barat selatan desa Nyemoh berbatasan langsung dengan desa 

Wiru di daerah tersebut dibatasi oleh pemakaman, untuk daerah barat utara desa 

Nyemoh terdapat hutan-hutan milik negara dan mejadi pembata wilayah dengan 

desa Gogodalem di sepanjang utara desa Nyemoh adalah hutan-hutan milik 

negara. Sampai di daerah utara timur desa nyemoh berbatasan langsung dengan 

desa tempuran yang merupakan desa terakhir dari wilayah Kabupaten Semarang 

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan. Di wilayah timur selatan 

desa Nyemoh berbatasan dengan desa Boto sedangkan di daerah selatan desa 

Nyemoh adalah area persawahan. Untuk lebih jelasnya berikut peta desa Nyemoh. 

 

 

Gambar 3. Peta Administrasi Desa Nyemoh 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu I, 27 November 2012) 
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4.1.2 Kehidupan Sosial Desa Nyemoh 

4.1.2.1 Jumlah Penduduk di Desa Nyemoh 

Berdasarkan laporan monografi kependudukan desa Nyemoh jumlah 

keseluruhan penduduk desa Nyemoh adalah 1.965 orang. Terdiri dari laki-laki 954 

orang dan perempuan 1.011 orang. Masyarakat desa Nyemoh terdiri dari berbagai 

macam kelompok usia, dari sekian banyak kelompok usia yang paling 

mendominasi adalah kelompok dari usia 26 tahun hingga 30 tahun. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang kelompok usia dari warga masyarakat desa 

nyemoh dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Data Penduduk Desa Nyemoh Menurut Kelompok Usia 

NO. 
KELOMPOK 

UMUR (Tahun) 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 0 < 1 46 41 87 

2 1 > 5 60 68 128 

3 6 sampai 10 89 100 189 

4 11 sampai 15 99 110 209 

5 16 sampai 20 95 107 202 

6 21 sampai 25 75 85 160 

7 26 sampai 30 151 153 304 

8 31 sampai 40 110 118 228 

9 41 sampai 50 78 79 157 

10 51 sampai 60 75 71 146 

11 60 ke atas 75 80 155 

 

JUMLAH 953 1.012 1965 

(Sumber : Laporan Monografi Kependudukan Desa Nyemoh Tahun 2012)   

Jumlah penduduk menurut dusunnya adalah untuk dusun Nyemoh barat 

terdapat 561 orang terdiri dari laki-laki 290 orang dan perempuan 271 orang. 

Untuk dusun Wonorejo jumlah keseluruhan adalah 274 terdiri laki-laki 128 orang 

dan perempuan 146 orang. Dusun Nyemoh Timur jumlah keseluruhan penduduk 

adalah 550 terdiri dari laki-laki 273 orang dan perempuan 277 orang. Untuk dusun 
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Kuncir terdapat keseluruhan jumlah penduduk adalah 268 terdiri dari laki-laki 129 

orang dan perempuan 139 orang, dan untuk dusun yang terakhir yaitu Tunggul 

yang jumlah keseluruhan penduduknya adalah 315 orang yang terdiri dari laki-

laki 136 orang dan perempuan 179 orang. Berikut tabel jumlah penduduk menurut 

nama dusun. 

  Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Nyemoh per Dusun 

No Nama Dusun 
Penduduk 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Nyemoh Barat 291 270 561 

2 Wonorejo 128 146 274 

3 Nyemoh Timur 272 277 549 

4 Kuncir 128 139 267 

5 Tunggul 135 179 314 

 

Jumlah 954 1011 1965 

(Sumber : Laporan Monografi Kependudukan Desa Nyemoh Tahun 2012) 

4.2.1.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Nyemoh 

Desa Nyemoh berdasarkan keadaan alamnya merupakan desa yang 

sebagian besar areanya adalah area persawahan, maka dari itu mata pencaharian 

penduduk desa ini juga sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Sebagian 

besar area persawahan itu terletak di wilayah Nyemoh barat ke selatan. Selain 

petani dan buruh tani di desa Nyemoh juga banyak yang menjadi peternak puyuh, 

dan banyak lagi yang mata pencahariannya adalah wiraswasta. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai mata pencaharian penduduk di desa Nyemoh berikut ini 

adalah tabel mata pencaharian penduduk desa Nyemoh. 
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Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Nyemoh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Laporan Monografi Kependudukan Desa Nyemoh Tahun 2012) 

4.1.2.3 Pendidikan Penduduk Desa Nyemoh 

Kesadaran terhadap pendidikan di desa Nyemoh terbilang masih kurang, 

terbukti dengan banyak penduduk desa Nyemoh yang tidak tamat pendidikan SD 

dan hanya beberapa orang saja yang tamat SLTA, Diploma dan Sarjana. Hal itu 

mungkin disebabkan karena jarak sekolah menengah dengan desa Nyemoh cukup 

jauh, di desa Nyemoh hanya ada beberapa SD dan MI, sementara untuk menuju 

SMP dan SMA terdekat jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Namun seiring 

berjalannya waktu kini warga masyarakat desa Nyemoh sudah mulai sadar akan 

pentingnya pendidikan. Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk 

desa Nyemoh dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

No. Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 PNS 15 8 23 

2 TNI 2 - 2 

3 POLRI - - 0 

4 Pegawai Swasta 97 214 311 

5 Pensiunan 22 6 28 

6 Pengusaha 9 - 9 

7 Buruh Bangunan 145 13 158 

8 Buruh Industri 25 33 58 

9 Buruh Tani 264 165 429 

10 Petani 454 192 646 

11 Peternak 76 45 121 

12 Nelayan - - 0 

13 Lain-lain 105 75 180 

 

Jumlah 1214 751 1965 
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Tabel 4. Data Penduduk Desa Nyemoh Berdasarkan Pendidikan Akhir 

No. Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 106 106 212 

2 TK/ Play Group 110 115 225 

3 Belum Tamat SD 149 158 307 

4 Tidak Tamat SD 216 319 535 

5 Tamat SD 188 181 369 

6 Tamat SLTP 84 98 182 

7 Tamat SLTA 51 43 94 

8 
Tamat 

Akademi/Diploma 
15 16 31 

9 Sarjana Ke atas 5 5 10 

  Jumlah 924 1041 1965 

 (Sumber : Laporan Monografi Kependudukan Desa Nyemoh Tahun 2012) 

4.1.2.4 Agama yang dianut penduduk desa Nyemoh 

Penduduka desa Nyemoh sebagian besar memeluk agama Islam, namun 

sebenarnya di desa ini ada dua agama yang berkembang yaitu Islam dan Kristen. 

Warga yang beragama Kristen pada umumnya bertempat tinggal di dusun 

Wonorejo dan Nyemoh Barat, sehingga Gereja juga hanya terdapat di dua dusun 

tersebut. Sedang dusun Nyemoh timur, Kuncir dan Tunggul dihuni oleh warga 

yang menganut agama Islam, sehingga di ketiga dusun tersebut banyak mushola-

mushola untuk ibadah orang Islam. 

Masyarakat desa Nyemoh tetap hidup berdampingan secara harmonis 

meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan seluruh warga masyarakat desa 

Nyemoh saling toleransi dan menghargai satu dengan yang lainnya. Untuk lebih 

jelas mengetahui tentang latar agama masyarakat desa Nyemoh, Berikut ini tabel 

yang akan memperjelas data penduduk desa Nyemoh berdasarkan agama yang 

dianutnya. 
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Tabel 5. Data Penduduk Desa Nyemoh Menurut Agama 

NO.  
Kelompok 

Agama 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Islam  862 831 1693 

2 Katholik - - - 

3 Kristen 128 144 272 

4 Hindu - - - 

5 Budha - - - 

6 Khonghucu - - - 

  Jumlah 990 975 1965 

(Sumber : Laporan Monografi Kependudukan Desa Nyemoh Tahun 2012) 

4.1.3 Kesenian Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

Desa Nyemoh mempunyai bermacam-macam kesenian yang berkembang 

di desa tersebut, seperti kebanyakan desa di kecamatan Bringin yang lain di desa 

Nyemoh juga terdapat kesenian dangdut atau masyarakat sekitar sering 

menyebutnya dengan orgen tunggal. Tapi tak hanya itu saja, desa Nyemoh masih 

terdapat kesenian lainnya seperti rebana, tari rodat, angklung dan kolintang. 

Mendengar kata angklung dan kolintang mungkin akan timbul pertanyaan 

bagaimana bisa di desa Nyemoh yang berada di kabupaten semarang berkembang 

kesenian dari Jawa Barat yaitu angklung dan kesenian khas dari minahasa 

(Sulawesi Utara) yaitu kolintang. Hal tersebut dikarenakan didesa tersebut 

terdapat seseorang yang mempunyai kelebihan yaitu mampu membuat dan 

memainkan kedua alat tersebut. Orang tersebut bernama Bapak Kuncoro.  

Menurut Bapak Nurkholis selaku Kepala Desa “Desa Nyemoh setiap 

tahun mengadakan acara bersih desa, acara tersebut adalah salah satu wadah untuk 

menampilkan kesenian-kesenian yang ada di desa Nyemoh termasuk angklung, 

kolintang, rebana dan yang lainnya, yang nantinya akan disambung dengan acara 
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puncak yaitu menggelar pagelaran wayang kulit” (wawancara dengan Kepala 

Desa Nyemoh, 27 November 2012). 

Salah satu kesenian yang berkembang di desa Nyemoh adalah kesenian 

musik kolintang. Di desa Nyemoh terdapat kelompok belajar musik kolintang 

yang unik dan cukup menyita perhatian, keunikan kelompok tersebut adalah 

keseluruhan anggotanya adalah manula (lansia).  

Bapak Kuncoro selaku pengajar menuturkan sejarah singkat terbentuknya 

group musik kolintang ini, “berawal dari reuni SMP Negeri 2 Salatiga, Alumni 

tahun 1962-1965, saat acara tersebut berlangsung saya rasa kok kurang greget dan 

acaranya itu kurang rame serta kurang ada hiburannya. Dari situlah saya 

berinisiatif untuk membuat kelompok belajar kolintang bersama teman-teman 

alumni tersebut, agar dapat berkumpul dengan teman yang rumahnya dekat dan 

nantinya digunakan untuk mengisi acara reuni-reuni selanjutnya” (wawancara 

dengan pengajar, 23 November 2012). 

Menurut apa yang telah dituturkan bapak kuncoro, dapat dimengerti 

bahwa kelompok belajar musik kolintang yang ada saat ini sebenarnya berawal 

dari kegiatan temu kangen alumni SMP Negeri 2 Salatiga yang salah satu 

anggotanya adalah Bapak Kuncoro. Pada waktu acara temu kangen alumni ini 

bapak kuncoro merasa suasananya kurang santai dan kurang ada pengisi acara 

serta hiburan, sehingga beliau mengajak teman-teman alumni yang jarak 

rumahnya masih bisa terjangkau dan relatif dekat untuk belajar musik kolintang 

bersama. 
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“Mendengar ide tersebut anggota alumni langsung merespon positif karena 

menurut mereka selain untuk bermain dan berlatih kolintang pada kesempatan 

seperti ini juga bisa digunakan untuk ajang berkumpul dengan teman-teman 

alumni yang ada di daerah yang terjangkau sehingga mulai disusun jadwal 

latihan”, sambung Bapak Kuncoro sebagai pengajar (wawancara dengan pengajar, 

23 November 2012).  

Kelompok musik kolintang yang beranggotakan manula-manula ini mulai 

mengisi awalnya diacara reuni. Agar pembelajaran dapat kondusif maka 

kelompok reuni ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan kelompok 

perempuan. Sejak mulai awal dibentuk sampai berjalan-beberapa bulan kelompok 

ini masih belum mempunyai nama kelompok latihan, hingga pada tanggal 3 

November 2010 barulah diusulkan sebuah nama yaitu LUPUS merupakan 

kependekan dari Lupa Usia. Nama tersebut diusulkan oleh lansia peserta 

pembelajaran yang bernama Kuncoro Adi.  

Nama itu dirasa cocok karena anggota dari kelompok ini adalah orang-

orang yang sudah berumur 50 tahun ke-atas atau dapat disebut juga Lansia. “Kata 

Lupa Usia ini bukan semata-mata orang yang sudah tua atau lansia ini melupakan 

usianya akan tetapi Lupa Usia ini dapat diartikan bahwa meskipun yang berlatih 

dan memainkannya adalah orang-orang yang sudah lansia tetapi para lansia 

tersebut masih memiliki semangat yang menggebu-gebu layaknya seseorang yang 

masih muda”, tutur Bapak Kuncoro Adi pencetus nama LUPUS (wawancara 

dengan peserta pembelajaran, 23 November 2012) 
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Foto 2. Lupus 

(Foto : Raditya Wahyu I, 23 November 2012) 

 

Setelah berjalan selama satu tahun kelompok yang diberi nama ”LUPUS 

(Lupa Usia)” ini kemudian berkembang, dari yang mulanya hanya beranggotakan 

anggota alumni kemudian anggotanya bertambah dari teman-teman anggota itu 

sendiri yang ingin mengikuti latihan tersebut karena diajak maupun kemauan 

sendiri dan warga manula (lansia) disekitar tempat terselenggaranya latihan atau 

pembelajaran tersebut.  

Kelompok latihan LUPUS hingga saat ini dibagi menjadi dua yaitu 

kelompok yang asli dari alumni SMP Negeri 2 Salatiga dan yang bukan dari 

alumni dengan kata lain kelompok ini adalah kelompok umum. Untuk yang bukan 

asli alumni atau umum ini beranggotakan teman-teman ataupun istri dari anggota 

kelompok yang asli alumni dan warga disekitar desa tersebut. 

Kelompok manula yang bukan alumni ini baru berjalan sekitar satu tahun, 

akan tetapi sudah  menunjukkan perkembangan yang baik dan mulai diundang 
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untuk mengisi acara-acara di beberapa tempat. Contohnya mengisi acara ulang 

tahun IWAPI yang diselenggarakan di GPD Salatiga, mengiringi senam atau 

dance, mengisi acara di dua hotel ternama di Salatiga yaitu dua kali di Hotel  

Laras Asri dan satu kali di Hotel Wahid. Selain itu kelompo ini juga sering 

diminta mengisi di acara orang punya kerja (wawancara dengan peserta 

pembelajaran, 23 November 2012). 

4.2 Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di Desa Nyemoh Kecamatan 

Bringin Kabupaten Semarang 

 

Foto 3. Pembelajaran Kolintang bagi Lansia 

(Foto : Raditya Wahyu I, 23 Desember 2012) 

 

Dari beberapa kesenian yang berkembang di desa Nyemoh terdapat suatu 

keunikan yang menyita perhatian. Keunikan tersebut adalah terdapat kelompok 

belajar kolintang yang keseluruhan anggotanya adalah seorang manula, tidak 

hanya berlatih saja kolompok tersebut juga aktif dan eksis dalam berbagai 

kegiatan.  
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4.2.1 Persiapan Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di Desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

Sebelum pembelajaran kolintang dapat dilaksanakan tentu membutuhkan 

hal-hal yang perlu dipersiapkan agar pembelajaran kolintang dapat terlaksana 

dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang perlu disiapkan : 

1. Tempat untuk latihan dan menyimpan alat kolintang,karena kondisi 

rumah pengajar tidak memungkinkan maka dipilihlah rumah salah satu 

anggota untuk menyimpan kolintang dan sebagai tempat berlatih 

kolintang. 

2. 1 set alat musik kolintang, pengadaan set kolintang ini tidak membeli alat 

kolintang akan tetapi Bapak Kuncoro selaku pengajar juga mampu 

membuat kolintang sehingga beliu membuatkan 1 set alat kolintang. 

Dalam pembelajaran kolintang ini set yang digunakan adalah set standard 

yang terdiri dari melody 1, melody 2, alto 1, alto 2, tenor 1, bass dan 

contra bass (alat tambahan : 2 angklung, 2 mic untuk vocal, 1 kendang 

dan 1 calung). 

 

Foto 4. Alat Musik Kolintang yang digunakan 

(Foto : Raditya Wahyu I, 23 Desember 2012) 
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3. Menunjuk seseorang untuk menjadi pelatih, pengajar atau instruuktur 

sehingga pembelajaran atau latihan dapat lebih efektif dan terarah. 

4. Menentukan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk mengajar 

lansia agar pembelajaran yang dilakukan berhasil dan sukses. 

5. Menentukan materi yang tepat dipelajari oleh lansia dan memilih materi-

materi yang digemari oleh para lansia peserta pembelajaran. 

6. Membagi anggota kelompok untuk masing-masing memegang alat yang 

mereka inginkan dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. 

4.2.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di Desa 

Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

Pembelajaran dilakukan satu minggu sekali setiap pertemuan durasinya 

adalah 2 jam, yaitu pada hari jumat mulai dari jam 15.00 – 17.00 WIB. Karena 

anggota dari kelompok latihan ini adalah para lansia maka pembelajaran diberi 

waktu agak lama karena kebanyakan para lansia ini harus mengasuh cucunya, 

bahkan kadang kala juga cucu diajak untuk melihat pembelajaran tersebut. Hal ini 

mempengaruhi suasana dalam pembelajaran karena dengan banyaknya anak – 

anak akan terjadi suasana yang gaduh, mungkin dikarenakan salah satunya karena 

si cucu ini rewel (menangis) atau berkelahi dengan cucu dari anggota yang lain 

sehingga menghabiskan waktu yang agak lama untuk mengatasi hal-hal tersebut. 

Selain itu karena anggotanya adalah para lansia kondisi fisik mereka juga sudah 

berkurang sehingga mudah capek dan meminta istirahat cukup lama sehingga 

waktu latihan diberi waktu 2 jam. 
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Pembelajaran musik kolintang bagi lansia di desa Nyemoh ini dalam 

pelaksanaannya dibagai dalam tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap inti 

dan tahap akhir.  

1) Tahap Pendahuluan 

Pembelajaran musik kolintang bagi lansia di desa Nyemoh ini pada 

tahap pendahuluan diisi dengan berbincang-bincang antar anggota dan 

juga termasuk dengan Bapak Kuncoro selaku pengajar. Hal ini dilakukan 

karena memang pada awalnya pembelajaran ini anggotanya adalah teman-

teman lama dari SMP yaitu alumni SMP Negeri 2 Salatiga sehingga 

bincang-bincang inipun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat para lansia peserta pembelajaran untuk datang ke tempat latihan ini. 

 

Foto 5. Bincang-bincang Sebelum Pembelajaran 

(Foto : Raditya Wahyu I, 23 Desember 2012) 

 

Bincang-bincang ini juga tetap dilaksanakan walaupun sekarang sudah 

terdapat anggota-anggota dari masyarakat umum yaitu yang bukan 

alumni. Hal ini dilakukan untuk saling mengakrabkan sesama anggota  
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dan anggota dengan pengajar yang akan mempengaruhi keserasian dalam 

memainkan musik. Selain itu bincang-bincang ini juga dilakukan untuk 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan materi. 

2) Tahap Inti (Pembelajaran) 

Memasuki tahap ini biasanya Bapak Kuncoro segera berdiri dan 

memulai latihan dengan mengatakan “monggo bapak-bapak, ibu-ibu 

langsung menempatkan diri” Bapak Kuncoro menggunakan bahasa 

campuran antara Bahasa Jawa dengan Bahasa Indonesia agar lebih jelas 

dan tidak terlalu formal dan tegang. Pada tahap ini adalah inti dari 

pembelajaran yaitu pada tahap ini terjadi proses transfer informasi dan 

terdapat partisipasi aktif dari lansia peserta pembelajaran. 

Pengajar memulai pembelajaran dengan memainkan materi lagu yang 

telah dipelajari pada minggu sebelumnya, dengan dilanjutkan dengan 

menyampaikan materi lagu-lagu baru dan mengajarkan pola pada setiap 

masing-masing alat. Pada situasi ini pengajar berkeliling dimulai dari 

melodi 1 diberikan pola pukulan untuk jenis irama yang akan digunakan 

untuk mengiringi lagu yang akan dimainkan nantinya.  

Berlanjut ke melodi 2 pengajar memberikan pola pukulan khusus 

untuk melodi 2 dalam irama tertentu secara sedikit demi sedikit dan ber 

ulang-ulang hingga peserta pembelajaran mampu menguasainya. 

Kemudian berlanjut dengan cara yang sama hanya saja polanya yang 

masing-masing alat berbeda, pengajar memberikan materi untuk pemain 

alto 1, alto 2, tenor, cello dan bass. Dalam situasi seperti ini pengajar 
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sangat sibuk, karena harus memberikan penjelasan serta bimbingan pada 

semua anggota secara sedikit demi sedikit dan berulang-ulang secara 

begantian satu per satu.  

 

Foto 6. Pengajar Mendemonstrasikan Materi Pembelajaran 

(Foto : Raditya Wahyu I, 23 Desember 2012) 

 

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai materi yang 

disampaikan pada pembelajaran musik kolintang bagi lansia di Desa 

Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang berikut ini adalah 

gambar masing-masing alat kolintang dengan nama dan sebutan dalam 

bahasa Minahasa.  

Dibawah ini juda disertakan rekaan gambar kolintang dengan tanda 

bulat hitam menandakan bilahan yang dipukul dan pola pukulan untuk 

irama dangdut beserta notasinya dalam akord C sebagai berikut: 
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Foto 7. Melodi 1 dalam bahasa minahasa disebut Ina Esa 

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 
Gambar 4. Pola Pukulan Melodi 1 Irama Dangdut dalam Akord C 

(Do)  
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Foto 8. Melodi 2 dalam bahasa minahasa disebut Ina Rua  

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Pola Pukulan Melodi 2 Irama Dangdut dalam Akord C 

(Do) 
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Foto 9. Alto 1 dalam bahasa minahasa disebut Uner 

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 

 

 
Gambar 6. Pola Pukulan Alto 1 Irama Dangdut dalam Akord C (Do) 
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Foto 10. Alto 2 dalam bahasa minahasa disebut Uner Rua 

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Pola Pukulan Alto 2 Irama Dangdut dalam Akord C (Do) 
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Foto 11. Tenor dalam bahasa minahasa disebut Karua 

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Pola Pukulan Tenor Irama Dangdut dalam Akord C (Do) 
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Foto 12. Cello dalam bahasa minahasa disebut Cella 

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 

 
Gambar 9. Pola Pukulan Cello Irama Dangdut dalam Akord C (Do) 
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Foto 13. Bass dalam bahasa minahasa disebut Loway 

(Foto : Raditya Wahyu I, 18 Januari 2013) 

 

 

 

 
 

 
Gambar 10. Pola Pukulan Bass Irama Dangdut dalam Akord C (Do) 
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Pembelajaran ini dilakukan dengan memainkan lagu-lagu yang 

berirama dangdut, slow rock, campursari, keroncong dan lain-lain. Dalam 

tahap ini biasanya dibagi menjadi tiga atau dua yang disela-selanya 

dilakukan istirahat mengingat ketahan fisik para lansia peserta 

pembelajaran yang sudah berkurang dan mudah lelah. 

3) Tahap Akhir 

Tahap penutupan merupakan tahap yang terakhir seperti pada 

umumnya pembelajaran ditempat lain, pembelajaran disini juga diberikan 

penutupan berupa terimakasih dari bapak kuncoro karena manula (lansia) 

peserta pembelajaran sudah meluangkan waktu untuk datang dan berlatih 

serta mengingatkan untuk selalu latihan.  

 

Foto 14. Mempraktekkan Materi ke dalam Lagu 

(Foto : Raditya Wahyu I, 23 November 2012) 

 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jaauh 

peserta pembelajaran mengerti tentang materi yang baru saja diajarkan 

dengan memainkan pola-pola yang sudah diajarkan untuk mengiri 
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beberapa lagu yang iramanya disesuaikan dengan materi yang baru sajaa 

disampaikan. Hal ini digunakan agar para lansia tersebut tidak lupa 

dengan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya. 

4.2.3 Strategi Pembelajaran Musik Kolintang bagi Lansia di Desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

Strategi pembelajaran menurut Dick and Carey (dalam hamzah, 2008) 

memiliki 5 komponen yang terdapat di dalamnya, komponen tersebut adalah 

kegiatan pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes dan 

kegiatan lanjutan. 

4.2.3.1 Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan 

Pada pembelajaran musik kolintang bagi lansia di desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang diawali dengan melakukan bincang-

bincang sambil menunggu anggota yang lain datang. Bincang-bincang ini 

dilakukan oleh peserta dengan peserta juga peserta dengan pengajar. Bincang-

bincang ini dilakukan karena memang sebagian besar dari anggota kelompok ini 

adalah teman satu SMP yaitu alumni SMP Negeri 2 Salatiga.  

Untuk anggota yang bukan alumni juga tetap mengikuti bincang-bincang 

ini karena dengan ini dapat meningkatkan keakraban antar peserta. Ini penting 

karena dalam permainan musik dibutuhkan saling mengerti antar para pemain 

dalam kelompok tersebut. 

Dengan bincang-bincang ini pengajar menjadi banyak tahu tentang 

karakteristik dari masing-masing peserta, sehingga pengajar mampu menentukan 

sikap dan cara membawa diri dalam kelompok tersebut agar dapat diterima 
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dengan baik. Selain itu pengajar juga dapat mengetahui hal-hal yang disukai oleh 

peserta pembelajaran. Sehingga pengajar dapat menyusun materi sesuai dengan 

karakter dan kesukaan mereka. Disamping itu pengajar juga memberikan 

kebebasan dalam memilih materi lagu-lagu yang ingin dipelajari oleh para lansia 

tersebut. 

 

Foto 15. Peserta sedang Berbincang-bincang 

(Foto : Raditya Wahyu Indariyana, 23 Desember 2012) 

Kegiatan bincang-bincang ini sesuai dengan komponen strategi 

pembelajaran yaitu terdapatnya kegiatan pendahuluan untuk mempersiapkan 

mental peserta pembelajaran sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk 

melakukan pembelajaran. 

4.2.3.2 Penyampaian Informasi 

Dalam pembelajaran ini penyampaian informasi atau materi pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode drill, demonstrasi 

dan ceramah.    

Dalam penyampaian informasi atau materi, pengajar cenderung lebih 

fleksibel, tidak terlalu formal seperti pembelajaran pada umumnya. Penyampaian 

materi dilakukan seakan-akan pengajar seperti berbicara atau mengobrol dengan 
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santai sama seperti ketika berbicara sehari-hari dengan seorang teman dan juga 

disela-sela pembelajaran diberikan lawaka-lawakan agar pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan tidak membosankan.  

Selain untuk menyenangkan peserta dengan cara seperti itu diharapkan 

para lansia ini tidak merasa digurui dan dapat menaruh rasa hormat kepada 

pengajar walaupun pengajar itu temannya atau bahkan lebih muda dari para 

peserta pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan dalam penyampaian informasi metode yang 

digunakan oleh pengajar dapat disebut sebagai metode drill yaitu metode dimana 

siswa akan langsung mempraktekkan apa yang diberikan oleh pengajar sedikit 

demi sedikit namun secara terus menerus dan menggabungkannya dengan metode 

demonstrasi untuk mencontohkan pola-pola yang harus dimainkan oleh para 

peserta pembelajaran serta dengan metode ceramah bila perlu memberikan materi 

yang bersifat teoretis.  

 

Foto 16. Pengajar Memberikan Materi dengan Metode Drill 

(Foto : Raditya Wahyu I, 28 Desember 2012) 
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Materi yang diajarkan pada pembelajaran ini berbeda dari pembelajaran 

musik pada umumnya. Dalam pembelajaran ini materi teori seperti irama, birama, 

notasi dan lain-lain itu tidak diberikan secara gamblang dengan pengertian-

pengertian dan definisi. Materi tersebut diselipkan pada materi lagu-lagu yang 

dimainkan. Sehingga materi yang diberikan sebagai materi awal yaitu akord 

karena semua para peserta akan memainkan sebuah lagu.  

Dalam penyampaian materi akord disini akord tidak disebut seperti 

biasanya yaitu dengan huruf C-D-E-F-G-A-B-C melainkan disebut dengan tetap 

seperti not angka yaitu C = 1 = do disebut dengan Do, D = 2 = re disebut dengan 

Re begitu selanjutnya sampai ke C’. 

Materi akord ini dijadikan sebagai materi awal karena untuk modal mereka 

dalam mengiringi sebuah lagu. Untuk mengiringi lagu tidak dapat meninggalkan 

akord sehingga materi akord ini diberikan pada awal-awal pembelajaran 

dilaksanakan, atau juga bagi yang pemula. Materi akord dan isinya ditulis dipapan 

tulis dan tidak dihapus dimaksudkan agar para lansia peserta pembelajaran dapat 

melihatnya sewaktu-waktu ketika lupa. Berikut adala materi akord dan notasi 

pengisi akord. 

1. Do (akord C / I) = 1 3 5 

2. Re (akord D / II ) = 2 4 6 

3. Rem (akorg Dm / ii) = 2 4 6 

4. Mi (akord E / III) = 3 5 7 

5. Mim (akord Em / iii) = 3 5 7 

6. Fa (akord F / IV) = 4 6 1 
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7. Sol (akord G / V) = 5 7 2 

8. La (akorg A / VI) = 6 1 3 

9. Lam (akord Am / vi) = 6 1 3 

10. Le (akord G# / Ab) = 6 2 4 

Materi yang terpampang di papan tulis hanyalah akord dan isinya tersebut, 

serta isian dari cello dan bass. Untuk lebih jelasnya berikut adalah gambar papan 

tulis yang berisikan materi pembelajaran ditempat tersebut. 

 

 

 

Gambar 11. Materi Akord 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu I, 4 Januari 2013) 
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Gambar 12. Materi Isi Melodi Dasar 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu I, 4 Januari 2013) 

 

 

 

Gambar 13. Materi Isian Bass dan Cello 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu I, 4 Januari 2013) 

 

Materi yang lain yang diajarkan adalah berbagai jenis irama yang langsung 

diaplikasikan untuk mengiringi lagu. Jenis-jenis irama yang dajarkan dalam 

pembelajaran ini adalah irama dangdut, keroncong, cha-cha, slow rock, dan 8 beat 
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ballad. Menurut pengajar “materi-materi yang sifatnya seperti ini jika 

disampaikan dengan metode ceramah akan sangat sulit bagi para lansia untuk 

memahami dan mengerti, sehingga materi ini disampaikan dengan langsung 

dipraktekkan pada masing-masing alat yang dimainkan” (Wawancara dengan 

Pengajar, 23 November 2012). Berikut ini adalah contoh pattern irama dangdut 

dan slow rock. 

Melodi 1 berperan memainkan melodi lagu dan memainkan arpegio saat 

melodi dimainkan angklung, melodi 2 berperan memperkuat variasi ritmis, alto 1, 

alto 2, cello dan bass dimainkan  sesuai pattern yang telah dibuat dan diajarkan 

oleh pengajar sebagai berikut : 

1) Pattern Dangdut dalam Akord C 

 

Gambar 14. Pattern Dangdut 
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2) Pattern Slow Rock dalam Akord C 

 

Gambar 15. Pattren Slow Rock (6/8) 

4.2.3.3 Partisipasi Peserta Didik 

Pada pembelajaran musik kolintang bagi lansia di Desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ini yang bertindak sebagai peserta didik 

adalah lansia peserta pembelajaran. Dalam proses penyampaian informasinya 

pengajar paling sering menggunakan metode drill, maka akan sangat dibutuhkan 

partisipasi dari peserta pembelajaraan, agar informasi yang disampaikan dapat 

benar-benar ditangkap oleh peserta pembelajaran.  

Siswa yaitu para lansia langsung memegang alat yang telah disepakati dan 

pengajar menerangkan tentang pola-pola yang yang telah dibuat untuk irama 

tertentu dan bagaimana cara memainkannya dengan langsung memberikan contoh 

secara langsung didepan siswanya, kemudian siswa memainkan seperti yang telah 

diajarkan oleh pengajar. Pengajar melakukan hal tersebut satu-persatu pada setiap 
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siswa dengan alat kolintangnya masing-masing, setelah semuanya sudah diajari 

kemudian pengajar meminta untuk para siswa memainkan yang telah diajarkan 

tadi dalam beberapa bar. 

 

Foto 17. Pengajar Mempraktekkan Pola yang Harus dimainkan 

(Foto : Raditya Wahyu I, 21 Desember 2012) 

 

 

Foto 18. Peserta Mempraktekkan Pola yang diajarkan oleh Pengajar 

(Foto : Raditya Wahyu I, 21 Desember 2012) 

 

Salah satu lansia peserta pembelajaran berpendapat bahwa “dengan cara 

mengajar yang seperti ini, saya lebih mudah untuk mengerti dan juga mudah 

mengingatnya”. Lansia peserta pembelajaran yang lain yang menambahkan “Pak 

Kun itu kalau mengajar enak cepat dimengerti dan kalau ada yang salah, 

dia(pengajar) tidak pernah meluapkannya dengan kemarahan, tapi malah dengan 
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dia berjoget dan membuat kelucuan” (wawancara dengan peserta pembelajaran, 

21 Desember 2012). 

 

Foto 19. Pengajar Membuat Kelucuan disela-sela Penyampain Materi 

(Foto : Raditya Wahyu I, 21 Desember 2012 ) 

4.2.3.4 Tes 

 Tes merupakan salah satu komponen strategi pembelajaran yang harus 

dipenuhi untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang ditangkap oleh 

peserta pembelajaran. dalam pembelajaran musik kolintang bagi lansia ini, tes 

dilakukan tentunya tidak dengan tes tertulis seperti yang dilakukan pada 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah.  

Tes dilakukan dengan langsung mempraktekkan materi yang baru saja 

diajarkan secara bersama-sama digabung dengan alat kolintang yang lain 

dimainkan dalam beberapa bar dan beberapa akord. Sehingga akan langsung 

terlihat seberapa jauh perserta pembelajaran menerima informasi atau materi yang 

diberikan. Tes juga dilakukan dengan langsung mengiringi lagu dengan akord dan 

pola yang baru saja diajarkan. Jika pengajar mengetahui terjadi kesalahan, 

pengajar akan membenarkannya setelah lagu selesai dimainkan. 
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4.2.3.5 Kegiatan Lanjutan 

Komponen yang terakhir dalam strategi pembelajaran adalah kegiatan 

lanjutan yang biasanya sering dilupakan. Akan tetapi kegiatan lanjutan ini 

sangatlah penting untuk menunjang materi yang telah diajarkan. Pada 

pembelajaran ini kegiatan lanjutannya adalah dengan menampilkan lagu-lagu 

yang telah dikuasai pada akhir pembelajaran dan awal pembelajaran selanjutnya. 

Juga dapat dilakukan pada suatu acara dimana group Lupus ini diminta oleh 

panitia acara untuk mengisi di acara tersebut. 

 

Foto 20. Peserta Memainkan Pola secara Bersama-sama sebelum 

Pembelejaran Selesai 

(Foto : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 

 

Dalam menyusun strategi hendaknya harus disesuaikan dengan target yang 

menjadi peserta pembelajaran agar pembelajaran yang diberikan kepada manula 

ini dapat sukses seperti yang diinginkan.  

Seperti yang dikatan pengajar “dalam mengajar itu tidak dapat dilakukan 

secara sembarangan, ketika kita akan mengajar lansia maka tidak mungkin cara 

mengajar kita mirip seperti mengajar anak-anak di sekolah. Ketika kita akan 
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mengajar anggota TNI juga tidak mungkin caranya disamakan dengan pada saat 

mengajar ibu-ibu PKK. Sehingga dalam mengajar harus disesuaikan dengan siapa 

yang akan diajar”(wawancara dengan pengajar, 23 November 2012). 

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Musik Kolintang bagi 

Lansia di desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

4.3.1 Faktor Pendukung 

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran musik kolintang bagi lansia 

ini menurut Bapak Kuncoro sebagai pengajar terdapat berbagai hal yang harus ada 

dan dipenuhi yaitu : 

1) ketersediaannya alat kolintang 

2) ketersediaannya tempat untuk berlatih kolintang dan menyimpan 

kolintang 

3) adanya pengajar atau pelatih yang bersedia untuk mengajar kolintang 

4) adanya peserta yang berminat untuk berlatih dan belajar kolintang, 

(wawancara dengan pengajar, 23 November 2012). 

Selain yang diungkapkan tersebut diatas oleh Bapak Kuncoro sebagai 

pengajar, terdapat faktor pendukung lain seperti yang diungkapkan salah satu 

peserta pembelajaran berikut ini beliau mengatakan bahwa “saya mengikuti 

pembelajaran musik kolintang ini dikarenakan pembelajaran musik kolintang ini 

ternyata mampu mengurangi sakit yang saya derita, sehingga saya memutuskan 

untuk terus mengikuti pembelajaran musik kolintang ini dan mengajak suami 

saya” (wawancara dengan peserta pembelajaran, 21 Desember 2012). 
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Pementasan yang dilakukan juga dapat menjadi faktor pendukung terhadap 

minat belajar baik para peserta maupun yang bukan peserta, menurut salah satu 

penikmat musik kolintang “ketika saya melihat pembelajaran ataupun pementasan 

yang dilakukan oleh kelompok Lupus ini, sempat terpikir dibenaknya untuk 

mengikuti pembelajaran musik kolintang ini” (wawancara dengan masyarakat 

sekitar, 28 Desember 2012). Sehingga pementasan-pementasan yang dilakukan 

juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan Lupus. 

4.3.2 Faktor Penghambat 

Terdapat beberapa kedala atau faktor penghambat selama proses 

pembelajaran musik kolintang bagi lansia ini berlangsung. Menurut Bapak 

Kuncoro selaku pengajar kendala-kendala yang pernah ditemui selama proses 

pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut : 

1. Usia yang sudah tua (Lansia) 

Dalam pembelajaran seperti ini faktor usia memang sangat 

berpengaruh. Dari segi ingatan dan daya tangkap serta konsentrasi, 

manusia yang sudah menginjak usia 50 tahun keatas secara alamiah 

akan mengalami penurunan daya ingat dan daya konsentrasi, hal ini 

berdampak langsung pada proses pembelajaran karena dengan kondisi 

yang perti itu daya tangkapnyapun akan ikut menurun sehingga 

memperlambat proses pembelajaran. 

Dari segi fisik sangat jelas sekali manusia dengan usia yang telah 

lebih dari usia 50 tahun daya tahan tubuh, keseimbangan dan 

responsifitas sudah mulai berkurang secara berkelanjutan. Dalam 
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mengikuti pembelajaran para lansia tersebut sangat antusias dan 

bersemangat serta menikmati, akan tetapi kondisi fisik yang sudah 

mudah lelah tidak dapat dihindarkan, sehingga mau tidak mau ketika 

telah merasa lelah, mereka harus istirahat untuk mengambil nafas 

sejenak.    

2. Belum mengerti tentang irama  

Yang dimaksud adalah lansia peserta pembelajaran ini kebanyakan 

baru mengetahui tentang lagu-lagu yang dinyanyikan. Untuk 

mengetahui irama apakah yang dimainkan, peserta pembelajaran pada 

awalnya tidak tahu dan tidak mengerti.  

Tentang nilai not dan lain-lain peserta pembelajaran juga belum 

begitu mengerti, padahal untuk memainkan kolintang, dan 

memisahkan bunyi alat satu dengan yang lain dibutuhkan pengertian 

tentang nilai not yang baik. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor 

yang menghambat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

3. Rasa musikal yang belum tertanam 

Untuk mempelajari musik tentunya harus memiliki rasa untuk 

merasakan musik itu sendiri, minimal menyukai musik terbesut. Pada 

peserta pembelajaran memang sudah menyukai musik, akan tetapi rasa 

untuk memainkan dan merasakan musik yang dimainkan sendiri masih 

belum bisa.  

Feeling untuk menentukan akord dan membedakan nada-nada atau 

yang disebut solfegio juga belum tertanam, sehingga dalam 
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pembelajaran maupun pementasan pengajar harus memberikan kode 

akord-akord yang harus dimainkan dan dinamika lagu, semua itu 

masih sangat bergantung pada pengajar.  

Berdasarkan wawancara dengan pengajar, pengajar pernah 

mencoba untuk memberikan lirik yang ditulis juga akordnya, tetapi 

tidak berhasil karena feeling mereka belum tertanam. Sehingga sampai 

saat ini pengajar masih memberikan kode-kode untuk mempermudah 

dalam mengiringi lagu. 

4. Anggota yang datang dan pergi  

Lansia peserta pembelajaran yang mengikuti pembelajaran musik 

koluntang ini, masih sering datang dan pergi sehingga memperlambat 

pembelajaran karena dalam satu alat pada hari ini dimainkan oleh 

lansia A, kemudian minggu depan lansia A tidak berangkat dan harus 

digantikan oleh lansia yang lain sehingga pengajar harus mengulang 

kembali materi yang sebelumnya. Setelah beberapa minggu lansia A 

kembali lagi dan materi yang diberikan sudah lupa sehingga pengajar 

mau tidak mau harus mengulang kembali materinya.  

5. Terdapat konflik internal seperti salah paham, iri dan ingin terlihat 

lebih menonjol diantara yang lain. 

Selama proses pembelajaran berlangsung tidak jarang terdapat 

konflik internal seperti salah paham, iri, dan ingin terlihat lebih 

menonjol dari teman-teman yang lain. Misalnya terdapat satu lansia 

yang memang cepat menangkap materi dan ada juga lansia yang susah 
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sehingga mau tidak mau lansia yang mempunyai daya tangkap lebih 

harus menunggu, dan kadang berkata dengan nada yang kurang baik 

seperti “wah, Bu Dar ki o’on mosok gak iso-iso, aku wae sediluk tok 

langsung iso” dalam bahasa Indonesia sebagai berikut “wah, Bu Dar 

kok bodoh banget? Masak begitu saja tidak bisa, aku saja sebentar 

diajarin langsung bisa ” sehingga membuat lansia yang lain 

tersinggung. 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan memang yang paling 

mengganggu proses pembelajaran adalah anggota yang datang dan berganti-ganti 

sehingga pembelajaran kurang bisa terfokuskan. Selain itu faktor usia memang 

menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih. Dengan segala keterbatasan dari lansia 

pelatih atau pengajar berusaha untuk menjadikan kelemahan tersebut menjadi 

kelebihan atau daya tarik dan keunikan dari kelompok belajar tersebut.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan terkait dengan 

strategi pembelajaran musik kolintang bagi manula (lansia) peneliti 

menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

tersebut adalah strategi pembelajaran terbuka dilihat dari struktur peritiwa belajar-

mengajarnya karena pengajar membuat strategi dan materi langsung pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

Dilihat dari hubungan pengajar dengan peserta pembelajaran strategi 

pembelajaran adalah pembelajaran langsung. Metode pembelajaran yang 

dugunakan adalah metode ceramah, metode demonstrasi dan metode drill. 

 Pada pelaksanaan pembelajaran musik kolintang bagi manula ini terdapat 

faktor pendukung dan faktor yang menjadi penghambat. Yang termasuk menjadi 

faktor pendukung adalah ketersedian 1 set kolintang dan tempat untuk menyimpan 

alat kolintang serta sebagai tempat latihan, adanya pengajar, minat peserta, 

pemilihan strategi, pemilihan materi dan promosi. Sedangkan yang termasuk 

dalam faktor penghambat adalah usia lanjut itu sendiri, peserta belum mengerti 

irama, peserta belum tertanam feeling atau rasa musikal, anggota yang tidak tetap 

dan konflik internal antara masing-masing peserta. 
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5.2 Saran 

 Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengamatan dilapangan tentang 

strategi pembelajaran musik kolintang bagi manula (lansia) di desa Nyemoh 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut :  

1) Menambah materi lagu, mungkin juga dapat diberikan lagu-lagu yang sedang 

tenar padaa masa sekarang ini 

2) Mencoba untuk tidak memberikan kode akord misalnya Do, Re, Mi, dan 

seterusnya, coba dialihkan kedalam bentuk catatan yang isinya lirik lagu yang 

dilengkapi akord diatas liriknya 

3) Jadwal latihan mungkin bisa ditambah agar semakin cepat menguasai 

materi,karena semakin banyak berlatih maka akan semakin cepat menguasai 

4) Lebih mengendalikan diri dan saling mengerti antar sesama anggota 

pembelajaran sehingga konflik internal seperti salah paham dapat 

diminimalisir 

5) Peserta pembelajaran diharapkan lebih berkonsekuensi untuk tetap hadir 

disetiap pembelajaran sehingga anggota tidak datang dan pergi. 
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SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING SKRIPSI 

DARI FBS 

 

Lampiran 1 
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SURAT IJIN PENELITIAN DARI FBS 

 

 

Lampiran 2 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN DI DESA NYEMOH KECAMATAN 

BRINGIN KABUPATEN SEMARANG 

 

Lampiran 3 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Panduan Observasi 

Dalam observasi ini yang akan diamati oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. bagaimana proses pembelajaran musik kolintang bagi manula (lansia), 

dalam proses pembelajaran yang akan diamati yaitu proses penyampaian 

pembuka, isi dan penutup, dan bagaimana strategi yang digunakan untuk 

menyampainkan materi. 

2. bagaimana minat atau semangat belajar para manula (lansia), 

3. bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, dan  

4. bagaimana respon masyarakat setelah melihat pementasan yang dilakukan 

oleh kelompok tersebut. 

B. Panduan Wawancara 

Responden : Kepala Desa 

Daftar Pertanyaan : 

1. Nama ? 

2. Umur ? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan di desa Nyemoh yang berkaitan dengan 

seni? 

4. Benarkah ada salah satu warga desa Nyemoh yang mampu membuat 

kolintang dan angklung? 

Lampiran 4 
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5. Benarkah bahwa beliau juga mengajarkan kolintang kepada manula 

(lansia) di sekitar desa Nyemoh? 

6. Menurut Bapak selaku Kepala Desa, apakah pembalajaran kolintang ini 

memiliki pengaruh bagi desa Nyemoh? 

7. Hal apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran kolintang tersebut? 

Responden : Pengajar Kolintang (Bapak Kuncoro) 

Daftar Pertanyaan : 

1. Umur?  

2. Pekerjaan? 

3. Bagaimana awalmula Bapak mengetahui dan mengerti tentang kolintang? 

4. Bagaimana awalmula diadakannya kegiatan pembelajaran kolintang ini? 

5. Sudah berjalan berapa lama kegiatan pembelajaran ini? 

6. Bagaimana cara untuk memberitahukan kepada warga bahwa bapak telah 

membuka kelompok belajar kolintang di desa ini? 

7. Sampai sekarang berapa anggota kelompok belajar yang ada? 

8. Dari keseluruhan anggota itu dibagi berapa kelompok untuk setiap 

pembelajaran? 

9. Dalam satu minggu pembelajaran dilakukan berapa kali? 

10. Pembelajaran dilakukan pada hari apa saja? 

11. Apakah kendala-kendala atau masalah yang dialami selama proses 

pembelajaran? 
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12. Sampai sekarang bagaimana cara Bapak untuk menyikapi masalah-

masalah tersebut? 

13. Bagaimanakah cara bapak dalam menyampaikan materi agar peserta dapat 

lebih mudah menerima materi yang bapak sampaikan? 

14. Metode atau cara apa yang bapak lakukan untuk membuat materi yang 

bapak sampaikan tersebut menarik, sehingga peserta tidak bosan untuk 

belajar? 

15. Untuk mengajar sekumpulan manula-manula tersebut, materi apa saja 

yang diajarkan? 

16. Apakah kelompok belajar ini nantinya akan dijadikan sebagai kelompok 

yang professional? 

17. Sudah tampil dimana saja kelompok belajar ini? 

18. Apakah dengan adanya penampilan tersebut para peserta menjadi lebih 

termotifasi untuk semakin giat belajar? 

19. Bagaimana tanggapan penikmat setelah kelompok belajar tampil? 

20. Apakah dengan adanya penampilan itu, peminat untuk mengikuti 

pembelajaran menjadi bertambah? 

Responden : Lansia Peserta Pembelajaran 

Daftar pertanyaan : 

1. Nama? 

2. Umur? 

3. Selain kegiatan ini, kegiatan apa lagi yang Bapak/Ibu lakukan setiap hari? 

4. Sewaktu masih muda dulu, apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan? 
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5. Perbedaan apakah yang Bapak/Ibu rasakan antara masa tua ini dengan 

dulu sewaktu masih muda? 

6. Sejak kapan Bapak/Ibu mengikuti pembelajaran kolintang ini? 

7. Mengapa Bapak/Ibu masuk dan ikut belajar dikelompok belajar ini? 

8. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu tahu tentang adanya kegiatan kelompok 

belajar ini? 

9. Masalah apakah yang terjadi pada waktu Bapak/Ibu pertama kali ikut 

pembelajaran kolintang ini? 

10. Bagaimanakah cara mengajar bapak Kuncoro? Enak atau Tidak? 

11. Apa saja materi-materi yang telah diajarkan? 

12. Bapak/Ibu pernah diajak tampil? 

13. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pada awaktu akan tampil, ketika tampil, 

dan sesudah tampil? 

14. Sudah tampil berapa kali? 

15. Sudah tampil dimana saja? Di acara apa saja? 

Responden : Masyarakat Sekitar dan Penikmat 

Daftar Pertanyaan : 

1. Nama? 

2. Umur? 

3. Pekerjaan? 

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu bahwa ada warga desa ini yang dapat 

membuat angklung dan kolintang? 
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5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu bahwa ada kelompok belajar kolintang di 

desa ini? 

6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah melihat proses latihan atau proses 

pembelajarannya? 

7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah melihat kelompok belajar tersebut 

tampil? 

8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana penampilan dari kelompok belajar 

tersebut? 

9. Setelah melihat penampilan kelompok belajar tersebut apakah pernah 

terpikir untuk ikut serta ke dalam kelompok tersebut dan mengikuti 

latihan? 

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara tentang kegiatan pembelajaran 

kolintang ini? 

C. Panduan Studi Dokumentasi 

1. Data kependudukan di desa Nyemoh 

2. Data manula (lansia) peserta pembelajaran kolintang 

3. Foto / video pembelajaran kolintang 

4. Foto / video pementasan kelompok belajar kolintang 
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FOTO – FOTO DOKUMENTASI PENULIS 

 

 

Foto Bapak Kuncoro, Pengajar Kolintang 

(dokumentasi: Raditya Wahyu Indariyana, 23 November 2012) 

 

 

Foto Peserta Pembelajaran 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 

Lampiran 5 
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Foto Bincang-bincang Sebelum dan Sesudah Pembelajaran 

(Dokumentasi : Radita Wahyu Indariyana, 4 Januari 2013) 

 

 

 

Foto Pemain Melodi 1 dan Melodi 2 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 
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Foto Pemain Alto 1 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 

 

 

 

Foto Pemain Alto 2 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 
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Foto Pemain Tenor sedang diberi Arahan oleh Pengajar 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 4 Januari 2013) 

 

 

 

Foto Pemain Cello 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 
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Foto Pemain Bass 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 

 

 

 

Foto Pemain Angklung 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 4 Januari 2013) 
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Foto Penyanyi  

(Dokumentasi : Radiya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 

 

 

 

Foto Catatan Lagu 

(Dokumentasi : Raditya Wahyu Indariyana, 18 Januari 2013) 
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HASIL WAWANCARA 

Responden : Kepala Desa Nyemoh 

Nama  : Nur Kholis 

Tanggal   : 27 November 2012 

Tempat  : Kantor Kepala Desa Nyemoh 

Daftar Pertanyaan : 

1. Nama ? 

Jawab : Nur Kholis 

2. Umur ? 

Jawab : 35 tahun 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan di desa Nyemoh yang berkaitan dengan 

seni? 

Jawab : Kegiatan yang rutin dilaksanakan didesa Nyemoh yang ada 

kaitannya dengan seni itu Bersih Desa (Merti Deso), itu dilaksanakan satu 

tahun sekali, setelah panen raya. 

4. Benarkah ada salah satu warga desa Nyemoh yang mampu membuat 

kolintang dan angklung? 

Jawab : Ya benar, itu Pak Kuncoro, beliau tinggalnya di wonorejo itu 

dekat jalan raya itu, beliau sudah terkenal bisa membuat angklung dan 

kolintang, sudah sejak lama itu. 

5. Benarkah bahwa beliau juga mengajarkan kolintang kepada manula 

(lansia) di sekitar desa Nyemoh? 

Lampiran 6 
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Jawab : Ya, jadi Pak Kuncoro itu memang sering mengajar baik itu anak, 

remaja dan juga yang sudah tua-tua, juga sering ditampilkan diacara bersih 

desa untuk yang anak-anak dan remaja. 

6. Menurut Bapak selaku Kepala Desa, apakah pembalajaran kolintang ini 

memiliki pengaruh bagi desa Nyemoh? 

Jawab : Ya tentu baik, jadi didesa ini itu memang banyak seni yang 

berkembang seperti angklung dan kolintangnya Pak Kun, ada Tari Rodat 

dan rebana. Jadi kesenian-kesenian itu sangat baik untuk desa Nyemoh ini. 

7. Hal apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran kolintang tersebut? 

Jawab : Mungkin untuk saat ini baru sekedar membuatkan acara-acara 

agar kesenian ini terus berlangsung dan selalu ada generasinya, akan tetapi 

untuk membantu mengembangkan itu memerlukan dana dan itu yang 

menjadi kendala bagi desa untuk ikut mempromosikan kesenian-kesenian 

yang ada di desa Nyemoh ini. 
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Responden : Pengajar Kolintang 

Nama  : Kuncoro 

Tanggal   : 23 November 2012 

Tempat  : Tempat Latihan 

Daftar Pertanyaan : 

1. Umur?  

Jawab : 64 Tahun 

2. Pekerjaan? 

Jawab : Wiraswasta 

3. Bagaimana awalmula Bapak mengetahui dan mengerti tentang kolintang? 

Jawab : Saya mulai mengenal notasi itu dari paduan suara waktu saya 

masih sekolah hingga saya mulai memberanikan diri untuk melatih paduan 

suara. 

4. Bagaimana awalmula diadakannya kegiatan pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : Kelompok ini bermula saat alumni SMP Negeri 2 Salatiga 

angkatan tahun 1962 - 1965 mengadakan reuni dibulan juni, karena saya 

merasa kurang ada pengisi acara maka saya memberikan ide untuk diisi 

dengan kolintang, bulan November baru kemudian terbentuk dan 

terlaksana sampai sekaran ini. 

5. Sudah berjalan berapa lama kegiatan pembelajaran ini? 

Jawab : Sebenarnya sudah hampir dua tahun tapi untuk yang anggota 

sekarang ini baru satu tahunan lebih, yang diberi nama Lupus ini 
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6. Bagaimana cara untuk memberitahukan kepada warga bahwa bapak telah 

membuka kelompok belajar kolintang di desa ini? 

Jawab : sebenarnya tidak ada promosi khusus, hanya lewat alumni, 

kemudian mengajak teman dari alumni serta mulai berdatangan warga 

sekitar tempat latihan 

7. Sampai sekarang berapa anggota kelompok belajar yang ada? 

Jawab : Yang aktif itu sekarang kurang lebih 14 orang 

8. Dari keseluruhan anggota itu dibagi berapa kelompok untuk setiap 

pembelajaran? 

Jawab : Ya, itu begini, dari anggota yang datang itu sebenarnya Cuma satu 

kelompok, tapi karena ada tambahan anggota jadi dibagi menjadi dua 

kelompok, dipisahkan antara yang sudah lama dengan yang baru 

9. Dalam satu minggu pembelajaran dilakukan berapa kali? 

Jawab : Latihannya itu seminggu sekali 

10. Pembelajaran dilakukan pada hari apa? 

Jawab : itu hari jumat, mulai jam 3 sampai jam 5 sore 

11. Apakah kendala-kendala atau masalah yang dialami selama proses 

pembelajaran? 

Jawab : kendalanya ya yang jelas faktor usia, kemudian orang-orang tua 

ini belum mengenal irama, feeling atau rasa musikalitas juga belum 

tertanam, anggotanya tidak tetap banyak yang datang dan pergi seenaknya 

dan juga karena mereka sudah tua dan kebanyakan ibu-ibu jadi kadang 

terjadi salah paham, iri, ya konflik internal begitulah 
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12. Sampai sekarang bagaimana cara Bapak untuk menyikapi masalah-

masalah tersebut? 

Jawab : Ya gimana ya, kalau untuk dipaksa mereka sudah bukan waktunya 

lagi karena mereka semua sudah tua, sudah mau datang kesini saja sudah 

baik itu, kalau untuk mengenai pemahaman materi itu saya condong ke 

praktek dulu, teori nanti jadi mereka bisa main dulu walaupun mereka 

tidak tahu apa yang mereka mainkan, baru kemudian setelah menguasai 

diselip-selipkan sedikit tengtang teorinya 

13. Bagaimanakah cara bapak dalam menyampaikan materi agar peserta dapat 

lebih mudah menerima materi yang bapak sampaikan? 

Jawab : yang jelas cara menyampaikannya tidak seperti pembelajaran yang 

dilakukan disekolah, disini saya mencoba membuat kesepakatan, misalnya 

tentang akord c itu dikode dengan do, rall, break, dan macam-macam 

14. Metode atau cara apa yang bapak lakukan untuk membuat materi yang 

bapak sampaikan tersebut menarik, sehingga peserta tidak bosan untuk 

belajar? 

Jawab : kalau untuk mengatasi agar tidak membosankan itu saya biasanya 

memberikan guyonan-guonan disela-sela penyampaian materi juga kalau 

saya marah misalnya ada murid yang kurang cepet bisa, atau salah terus, 

itu malah saya jadikan guyonan tidak saya marahi karena kalo marah juga 

malah tidak sehat buat saya dan nanti mereka malah kabur 

15. Untuk mengajar sekumpulan manula-manula tersebut, materi apa saja 

yang diajarkan? 
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Jawab : Materinya hanya akord dasar beserta isiannya untuk cello dan bass 

yang saya tulis dipapan tulis itu, materi yang lain adalah pola-pola pukulan 

untuk masing-masing irama dan alat. Irama yang diajarkan dangdut, 

keroncong, cha-cha atau bossanova, dan slow rock atau 6/8 

16. Apakah kelompok belajar ini nantinya akan dijadikan sebagai kelompok 

yang professional? 

Jawab : Sebenarnya si tidak untuk kearah sana, tapi tidak menutup jika ada 

yang mau meminta group ini untuk mengisi di sebuah acara 

17. Sudah tampil dimana saja kelompok belajar ini? 

Jawab : mungkin yang mewah itu di hotel laras asri, hotel wahid, di hotel 

laras asri mengiringi dance, dan mengisi acara IWAPI di GPD Salatiga. 

Selebihnya mungkin hanya ditempat orang punya kerja saja 

18. Apakah dengan adanya penampilan tersebut para peserta menjadi lebih 

termotifasi untuk semakin giat belajar? 

Jawab : Ya, jadi meraka itu kalau tau mau tampil itu latihannya semangat 

malah kadang-kadang mereka meminta porsi latihan ditambah supaya 

cepat bisa katanya 

19. Bagaimana tanggapan penikmat setelah kelompok belajar tampil? 

Jawab : kalau tanggapan penontonnya itu bagus, karena saya melihat kalau 

group ini tampil yang nonton itu perhatiannya langsung tertuju pada 

penampilan kita, mungkin karena unik, yang memainkan alat musik itu 

orang-orang tua. Dari yang awalnya itu adalah kelemahan justru menjadi 

kelebihan dan keunikan tersendiri yang kami miliki. 
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20. Apakah dengan adanya penampilan itu, peminat untuk mengikuti 

pembelajaran menjadi bertambah? 

Jawab : ya mungkin untuk yang dari rumahnya dekat tempat latihan 

langsung minta ijin mau ikut latihan, tapi kalau yang jauh ya mereka 

Cuma bisa tepuk tangan saja ketika melihat kami tampil didaerahnya atau 

dimana saja. 
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Responden : Lansia Peserta Pembelajaran (Pemilik Rumah) 

Nama   : Darmini Sri Ayu 

Tanggal   : 23 November 2012 

Tempat  : Tempat Latihan Rumah Ibu Darmini 

Daftar pertanyaan : 

1. Nama? 

Jawab : Darmini Sri Ayu 

2. Umur? 

Jawab : 61 tahun 

3. Selain kegiatan ini, kegiatan apa lagi yang Bapak/Ibu lakukan setiap hari? 

Jawab : Selain kolintang saya mengikuti senam lansia 

4. Sewaktu masih muda dulu, apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan? 

Jawab : Dulu waktu masih awal-awal menikah saya guru, tapi kemudian 

suami saya kebetulan ABRI dan tugasnya pindah-pindah sehingga saya 

mundur dari guru untuk mengikuti suami saya. 

5. Perbedaan apakah yang Ibu rasakan antara masa tua ini dengan dulu 

sewaktu masih muda? 

Jawab : Ya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kan rumah rame. 

Sekarang anak sudah menikah semua dan ada yang sudah memiliki anak 

sehingga sudah tinggal diruumahnya masing-masing, ya rasanya jadi sepi. 

Paling ramai kalau waktu liburan dan lebaran saja banyak anak cucu 

berkumpul disini. 

6. Sejak kapan Ibu mengikuti pembelajaran kolintang ini? 
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Jawab : Kapan ya? Saya lupa, pokoknya saya dulu mulai dari awal 

kelompok ini ada saya sudah ikut karena suami saya itu anggota alumni, 

kelompok ini itu dulunya kegiatan dari alumni SMP Negeri 2 Salatiga  

7. Mengapa Ibu masuk dan ikut belajar dikelompok belajar ini? 

Jawab : Dulu saya ikut kegiatan suami saya, jadi ikut kegiatan 

perkumpulan istri ABRI begitu, dan dulu salah satu kegiatannya juga 

kolintang. Setelah disini suami saya ikut reuni itu, kemudian dibentuk 

kelompok ini, karena dulu saya pernah dan suka jadi saya langsung ikut 

saja latihan dengan kelompok ini. Sehingga tempat saya digunakan untuk 

menyimpan kolintang dan latihan kolintang saya juga tidak keberatan 

karena saya memang sudah suka. 

8. Masalah apakah yang terjadi pada waktu Bapak/Ibu pertama kali ikut 

pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : tidak ada masalah, baik-baik saja dari dulu sampai sekarang. Ya 

mungkin salah paham kecil begitu saja dengan anggota yang lain. 

9. Bagaimanakah cara mengajar bapak Kuncoro? Enak atau Tidak? 

Jawab : Ya menurut saya bagus lah, jadi Pak Kun itu waktu mengajari itu 

diselingi dengan guyonan atau bercanda sehingga suasananya itu tetep 

enak, tidak bosen dan tidak sepaneng (tegang). Sehingga materinya mudah 

dimengerti karena kita merasa senang. 

10. Pernah marah apa tidak Pak Kuncoro ini Bu? 

Jawab : Jarang sekali marah, ya mungkin kalau Pak Kun sedang capek dan 

teman-teman anggota ini kurang serius begitu Pak Kun akan marah, tapi 
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tidak diluapkan dengan marah tetapi beliau meminta untuk istirahat dulu, 

kemudian setelah istirahat dan latihan lagi beliau sdudah tidak marah lagi. 

11. Apa saja materi-materi yang telah diajarkan? 

Jawab : materinya itu akord yang dipapan tulis itu, lagu-lagu dan irama-

irama seperti keroncong, dangdut dan lain-lain. 

12. Ibu memainkan alat kolintang apa pada pembelajaran ini? 

Jawab : Saya main Cello 

13. Ibu pernah diajak tampil? 

Jawab : Oh itu pernah, dulu waktu latihan ditanya sama Pak Kun, “ siap 

tampil tidak?” lalu kita ya menjawab siap begitu dan langsung tampil 

pertama kali itu di Laras Asri pada saat ada acara dance kita disuruh untuk 

mengiringi dance  tersebut. 

14. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pada awaktu akan tampil, ketika tampil, 

dan sesudah tampil? 

Jawab : Kalau untuk saya pribadi, saya merasa senang dan tidak ada rasa 

grogi mau dilihat orang banyak begitu, karena dulu waktu masih muda 

juga sudah pernah, Cuma kalau dulu pegangnya melodi, sekarang cello. 

15. Sudah tampil dimana saja? Di acara apa saja? 

Jawab : Saya ikut terus kalau tampil, di Laras Asri waktu tembang 

kenangan, aktu mengiringi dance, kemudian di GPD Salatiga waktu acara 

ulang tahun IWAPI, pokoknya banyaklah. Sering tampil sudah saya. 
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Responden : Lansia Peserta Pembelajaran 

Nama  : Kuncoro Adi 

Tanggal   : 23 November 2012 

Tempat  : Tempat Latihan Rumah Ibu Darmini 

Daftar pertanyaan : 

1. Nama? 

Jawab : Kuncoro Adi 

2. Umur? 

Jawab : 63 tahun 

3. Selain kegiatan ini, kegiatan apa lagi yang Bapak/Ibu lakukan setiap hari? 

Jawab : Saya itu kegiatannya PNS yaitu pensiunan, selain itu MC yaitu 

momong cucu, kemudian saya itu anggota MP RRI mau tau apa itu? Yaitu 

momong putu, resik-resik rumah idaman, selain itu ada juga yang lain 

yaitu ternak teri apa itu? Anter anak, anter istri.  

4. Sewaktu masih muda dulu, apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan? 

Jawab : Dulu waktu masih muda itu sangat senang dengan organisasi, 

mulai dari SMP dulu sampai tua ini, pernah juga menjadi anggota EO 

yang buat perkawinan itu. 

5. Apakah Bapak termasuk dari anggota alumni atau bukan? 

Jawab : Ya, saya termasuk anggota yang alumni 

6. Perbedaan apakah yang Bapak/Ibu rasakan antara masa tua ini dengan 

dulu sewaktu masih muda? 
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Jawab :  Kalau ngomong tentang perasaan saya jujur sama saja, Cuma 

tenaganya yang sudah berbeda, jadi sudah berkurang sumua lah, 

kemampuan fisik dan otaknya. 

7. Sejak kapan Bapak/Ibu mengikuti pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : Kalau saya sudah sejak pertama terbentuk, yang membentuk itu 

Pak Kun dan Saya, saya mengumpulkan teman-teman, Pak Kun dibidang 

seni dan materinya. Yang mencetuskan nama Lupus itu juga saya, jadi 

Lupus itu singkatan dari Lupa Usia. Kata Lupa Usia ini bukan semata-

mata orang yang sudah tua atau lansia ini melupakan usianya akan tetapi 

Lupa Usia ini dapat diartikan bahwa meskipun yang berlatih dan 

memainkannya adalah orang-orang yang sudah lansia tetapi para lansia 

tersebut masih memiliki semangat yang menggebu-gebu layaknya 

seseorang yang masih muda. 

8. Masalah apakah yang terjadi pada waktu Bapak belajar di pembelajaran 

kolintang ini? 

Jawab : Masalahnya adalah saya tidak mudheng, apa itu kolintang, dan 

untuk belajar otaknya sudah kurang, jadi ya belajar pelan-pelan tidak 

seperti jaman waktu masih muda dulu. 

9. Bagaimanakah cara mengajar bapak Kuncoro? Enak atau Tidak? 

Jawab : Menurut saya Pak Kun ini mempunyai teknik yang oke, jadi 

beliau tidak menggunakan catatan seperti biasanya, tapi beliau langsung 

mengajarkan secara praktek dan jadi seperti privat negitu, satu per satu 

Pak Kun ini berkeliling untuk masing-masing alat. Jadi satu dau kali 
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latihan itu diulang-ulang, begitu yang ketiga itu langsung main dan 

mengiringi lagu. Jadi itu menurut saya keistimewaannya dari cara Pak Kun 

ini mengajar. Pada saat beliau marah atau menemui kesulitan beliau justru 

malah joged-joged sendiri, kadang juga guyonan yang saru-saru begitu, 

jadi itu marahnya atau kesulitannya dialihkan ke hal yang lain. 

10. Bapak di pembelajaran ini memainkan alat kolintang yang mana? 

Jawab : Saya dulu itu memegang cello, jadi dulu itu dibagi menjadi dua 

antara yang alumni dan yang tidak, serta ibu-ibu dan bapak-bapak tapi 

sekarang dicampur menjadi Lupus ini, saya kadang cello, kadang juga 

nyanyi atau vokal, untuk sekarang malah sering vokal saya. 

11. Apa saja materi-materi yang telah diajarkan? 

Jawab : Patokan mengenai akord dan isiannya, irama-irama dan lagu-lagu 

12. Bapak pernah diajak tampil? 

Jawab : Ya pernah, itu di acara apa itu di Laras Asri, Wahid, terus di GPD 

Salatiga,dan tempat orang punya kerja 

13. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pada awaktu akan tampil, ketika tampil, 

dan sesudah tampil? 

Jawab : Senang, gembira dan yang paling penting saya jadi merasa muda 

lagi dan semangat untuk datang kesini dan belajar lagi itu semakin besar. 
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Responden : Lansia Peserta Pembelajaran 

Nama  : Imam Prasojo 

Tanggal  : 4 Januari 2013 

Tempat  : Tempat Latihan Rumah Ibu Darimini 

Daftar pertanyaan : 

1. Nama? 

Jawab : Imam Prasojo 

2. Umur? 

Jawab : 64 tahun 

3. Selain kegiatan ini, kegiatan apa lagi yang Bapak/Ibu lakukan setiap hari? 

Jawab : Saya masih senag berolahraga, juga mengikuti senam 

4. Sewaktu masih muda dulu, apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan? 

Jawab : Saya dulu bekerja di Penelitian Perikanan 

5. Perbedaan apakah yang Bapak/Ibu rasakan antara masa tua ini dengan 

dulu sewaktu masih muda? 

Jawab : Ya, karena dulu kerja saya begitu maka saya dulu sering keliling, 

sekarang sudah tua sudah pensiun ya dirumah. Rasanya ya agak kagok 

6. Sejak kapan Bapak mengikuti pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : Saya sudah lama, mungkin hampir dua tahunan ini. 

7. Mengapa Bapak masuk dan ikut belajar dikelompok belajar ini? 

Jawab : Ya ini salah satu cara untuk menghindari rasa sepi, yaitu dengan 

berkumpul dengan teman-teman, juga sambil belajar kolintang ini sekalian 

olahraga juga. 
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8. Bagaimana awal mula Bapak tahu tentang adanya kegiatan kelompok 

belajar ini? 

Jawab : Saya mengetahui tentang pembelajaran ini bermula dari adik saya, 

kelompok ini dulunya adalah kelompok alumni, adik saya adalah salah 

satu alumninya, kemudian saya diajak bersama istri saya, kemudian saya 

bergabung ke kelompok ini. 

9. Masalah apakah yang terjadi pada waktu Bapak pertama kali ikut 

pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : Sepertinya saya tidak ada masalah, ya mungkin hanya masalah 

belum kenal itu saja karena saya bukan asli alumni. 

10. Bagaimanakah cara mengajar bapak Kuncoro? Enak atau Tidak? 

Jawab : Pak Kun itu kalau mengajar dia enak, pelan-pelan sabar, kalau ada 

yang main salah begitu dia tidak marah tapi malah joged sehingga jadi 

lucu, cepat dimengerti juga. 

11. Apa saja materi-materi yang telah diajarkan? 

Jawab : Ya akord itu yang di tulis di papan tulis, kemudian lagu-lagu, 

kalau masalah feeling nampaknya saya sudah agak mendapatkannya, jadi 

kalau pas main begitu saya sudah sedikit bisa menerka ini ke akord Do, 

Sol, Lam atau yang lain, walaupun kadang salah tapi ya saya tetep nyoba 

sendiri begitu. 

12. Bapak pernah diajak tampil? 

Jawab : Oh iya, saya pernah diajak tampil. 

13. Bapak memainkan alat kolintang apa? 
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Jawab : Saya dulu seringnya Bass tapi sekarang saya seneng main 

angklung, karena bisa sambil duduk. 

14. Dimana saja Bapak diajak tampil? 

Jawab : di hotel Wahid, hotel Laras Asri, ditempat orang punya kerja, 

IWAPI di GPD Salatiga, diacara syukuran halal bihalal. 

15. Bagaimana perasaan Bapak pada awaktu akan tampil, ketika tampil, dan 

sesudah tampil? 

Jawab : Senang dan Gembira sekali, tidak ada rasa grogi takut atau yang 

lain, pokoknya semangat senang beitu saja.  

16. Bagaimana tanggapan penonton pada saat Bapak dan group tampil? 

Jawab : Ya, saya tidak begitu tau, karena saya melihat hanya Bass saja, 

yang jelas waktu selesai lagu selalu ramai tepuk tangan. 
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Responden : Lansia Peserta Pembelajaran 

Nama  : Ibu Imam 

Tanggal  : 21 Desember 2012 

Tempat  : Tempat Latihan Rumah Ibu Darmini 

Daftar pertanyaan : 

1. Nama? 

Jawab : Bu Imam (Istri dari Pak Imam Prasojo) 

2. Umur? 

Jawab : 61 tahun 

3. Selain kegiatan ini, kegiatan apa lagi yang Bapak/Ibu lakukan setiap hari? 

Jawab : Mengikuti senam lansia, PKK, Dawis (Dasa Wisma) dan Ibu 

rumah tangga biasa. 

4. Sewaktu masih muda dulu, apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan? 

Jawab : Saya dula bekerja di Penelitian Perikanan Laut 

5. Perbedaan apakah yang Ibu rasakan antara masa tua ini dengan dulu 

sewaktu masih muda? 

Jawab : Sewaktu masih muda dulu sibuk kalu sekarang ini sudah 

berkurang kesibukannya, lebih banyak dirumah. 

6. Sejak kapan Ibu mengikuti pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : Sudah hampir dua tahunan 

7. Apakah Ibu termasuk alumni? 

Jawab : Bukan saya bukan alumni 
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8. Mengapa Ibu masuk dan ikut belajar dikelompok belajar ini? 

Jawab : Ya awalnya hanya untuk mengisi kegiatan saja, ikut suami. 

Setelah ikut ternyata kegiatan ini mampu mengurangi sakit yang saya 

derita, sehingga saya memutuskan untuk terus mengikuti pembelajaran 

musik kolintang ini 

9. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu tahu tentang adanya kegiatan kelompok 

belajar ini? 

Jawab : Saya tahu ini dari adik saya, kemudian diajak ikut, ya saya ikut 

sekalian ngajak suami. 

10. Masalah apakah yang terjadi pada waktu Bapak/Ibu pertama kali ikut 

pembelajaran kolintang ini? 

Jawab : Dulu waktu pertama ikut, ya gak enak karena belum kenal semua, 

tapi setelah kenal jadi berteman dan enak-enak saja sampai sekarang. 

11. Bagaimanakah cara mengajar bapak Kuncoro? Enak atau Tidak? 

Jawab : Cepat dimengerti, dulu saya pernah belajar kolintang juga, tapi 

kalu dulu itu sulit karena notasi dulu yang diajarkan, kalau dengan Pak 

Kun ini langsung lagu yang kita suka jadi ya enak saja. 

12. Apa saja materi-materi yang telah diajarkan? 

Jawab : Akord, Lagu-lagu dan Irama-irama seperti keroncong, dangdut, 

slow rock dan cha-cha 

13. Ibu memainkan alat kolintang apa? 

Jawab : Saya kadang Alto 1, kadang Alto 2 

14. Ibu pernah diajak tampil? 
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Jawab : Ya, pernah itu sekitar 5 kali 

15. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pada awaktu akan tampil, ketika tampil, 

dan sesudah tampil?  

Jawab : Semangat dan gembira 

16. Sudah tampil dimana saja? Di acara apa saja? 

Jawab : Di acara reuni SMP 2 Salatiga, Hotel Laras Asri, tempat orang 

punya kerja, tempat syukuran dan IWAPI di GPD Salatiga. 
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Responden : Masyarakat Sekitar dan Penikmat 

Nama  : Selamet 

Tanggal   : 14 Desember 2012 

Tempat  : Rumah Bapak Selamet 

Daftar Pertanyaan : 

1. Nama? 

Jawab : Selamet 

2. Umur? 

Jawab : 64 tahun 

3. Pekerjaan? 

Jawab : Pensiunan ABRI 

4. Apakah tahu bahwa ada warga desa ini yang dapat membuat angklung dan 

kolintang? 

Jawab : Oh iya, itu Pak Kuncoro yang tinggalnya di wonorejo 

5. Apakah Bapak tahu bahwa ada kelompok belajar kolintang di desa ini? 

Jawab : iya itu tau, yang latihane dirumahe ibu darmini situ to? 

6. Apakah Bapak pernah berpikir untuk mengikuti latihan tersebut karena 

pesertanya kan juga orang-orang yang sudah tua seumuran bapak? 

Jawab : Saya lebih senang melihat dan menikmati saja, capek, sudah susah 

untuk diajak yang begituan.  

7. Apakah Bapak pernah melihat proses latihan atau proses 

pembelajarannya? 
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Jawab : Kalau melihat pernah tapi tidak sering, sering Cuma 

mendengarkan dari rumah begini, sambil rengeng-rengen sendiri. 

8. Apakah Bapak pernah melihat kelompok belajar tersebut tampil? 

Jawab : Kalau melihat waktu tampil itu belum pernah, karena group itu 

kebanyakan pentasnya di Salatiga, di desa sini malah belum pernah tampi 

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara tentang kegiatan pembelajaran 

kolintang ini? 

Jawab : Ya menurut saya ini kegiatan pengisi yang positif, disamping 

untuk berkumpul dengan tetangga dan teman-teman itu kan juga bisa 

mendatangkan uang mungkin ketika mereka disuruh tampil di Salatiga itu 
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Responden : Masyarakat Sekitar dan Penikmat 

Nama   : Eko 

Tanggal   : 14 Desember 2012 

Tempat  : Warung Tempat Nongkrong 

Daftar Pertanyaan : 

1. Nama? 

Jawab : Eko 

2. Umur? 

Jawab : 23 tahun 

3. Pekerjaan? 

Jawab : Wiraswasta 

4. Apakah saudara tahu bahwa ada warga desa ini yang dapat membuat 

angklung dan kolintang? 

Jawab : oh, iya mas, di Nyemoh memang ada yang bisa membuat 

angklung dan kolintang, namanya Pak Kun, rumahnya diwonorejo, dulu 

anaknya teman sekolah sama saya mas. 

5. Apakah Saudara tahu bahwa ada kelompok belajar kolintang di desa ini? 

Jawab : yang diajar Pak Kun itu mas? Setahu saya Pak Kun ngajar 

kolintang itu banyak mas, ada anak-anak, remaja, orang tua dan juga untuk 

digereja. 

6. Apakah Saudara pernah melihat proses latihan atau proses 

pembelajarannya? 
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Jawab : oh kalau melihat dulu pernah, waktu masih awal-awal dulu, waktu 

saya masih SMA, kadang juga banyak anak-anak nonton begitu dulu 

waktu pertama kali. Kalau sekarang sudah jarang-jarang mas. 

7. Apakah Saudara pernah melihat kelompok belajar tersebut tampil? 

Jawab : Kelompok yang mana ini? Kalau yang orang-orang tua, belum 

pernah mas, mereka kayaknya kalau pentas di daerah Salatiga mas. 

8. Menurut Saudara bagaimana penampilan dari kelompok belajar tersebut? 

Jawab : Ini bukan berdasarkan penampilan saat tampil ya mas, hanya pada 

waktu lathan saja, enak kok mas dengan membawakan lagu-lagu dangdut 

yang kalem-kalem. Bagus lah. 

9. Setelah melihat penampilan kelompok belajar tersebut apakah pernah 

terpikir untuk ikut serta ke dalam kelompok tersebut dan mengikuti 

latihan? 

Jawab : Ya dulu pernah ikut latihan kolintang juga tapi dengan kelompok 

yang remaja 

10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kegiatan pembelajaran kolintang 

ini? 

Jawab : Kalau menurut saya kegiatan itu bagus mas, mengisi kekosongan 

waktu dimasa tua dengan kegiatan yang positif. Juga kayaknya orang-

orang tua yang berlatih itu senang , semangat tidak seperti orang tua yang 

diam di rumah saja. 

 



 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 

 

Pencatat: Raditya Wahyu Indariyana 

 

 

Pembelajaran Musik Kolintang bagi 

Manula (Lansia) di Desa Nyemoh 

 

Catatan Lapangan  

Pengamatan 16 November 2012 

Jam 15.30 – 17.00 WIB 

Disusun jam 20.30 WIB 

 
 

Proses Pembelajaran Musik Kolintang bagi Manula (Lansia) di Desa 

Nyemoh 

 

 Pembelajaran ini dimulai dengan berbincang-bincang antara pengajar 

dengan peserta serta peserta dengan peserta, sambil menunggu anggota yang lain 

datang dan komplit. Setelah anggota datang semua, kemudian Pak Kun selaku 

pengajar mengucapkan kalimat berikut “Monggo bapak-bapak, ibu-ibu langsung 

menempatkan diri” dengan begitu pembelajaran pun dimulai, tahap pertama 

adalah dengan memainkan beberapa lagu antara lain Gambang Semarang, Joko 

Lelur dan Lenggang Surabaya. Setelah memainkan beberapa lagu tersebut barulah 

kemudian materi diberikan dengan metode demonstrasi dan metode drill. 

Kemudian setelah semua diberikan arahan satu per satu baru di praktekka secara 

bersama-sama dalam 4 sampai 8 bar. Setelah itu kemudian sesi istirahat juga 

dimanfaatkan untuk sholat. Setelah itu latihan dimulai kembali dan memainkan 

lagu baru dengan irama yang baru saja diajarkan. Ini juga merupakan penutupan 

pada pembelajaran hari itu, setelah selesai peserta ada yang langsung pulang dan 

ada yang berbincang kembali. 

Tanggapan Pengamat: 

 Pembelajaran ini diras mempunyai manfaat yang baik untuk lansia-lansia 

yang mengikuti pembelajaran ini antara lain, dapat membantu mempertahan kan 

ketuatan otak dan daya konsentrasi, pembelajaran ini juga dapat dijadikan sarana 

olahraga, serta pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai hiburan.  
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Lampiran 7 


