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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 

orang-orang yang ragu. 

 (Al Baqarah : 147) 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibu tercinta yang 

senantiasa berdoa untuk 

keberhasilanku. 

2. Adikku tersayang. 

3. Almamaterku. 

4. Teman – teman Sendratasik. 

5. Pembaca budiman. 
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SARI 

Endy Kurniawan, Bagus.2009. Metode dan Teknik Pembelajaran Drum Anak usia 
Dini di AA Musik Studio Semarang. Skripsi Jurusan PSDTM Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I : Drs. Syahrul Syah S. M. Hum. 
Pembimbing II : Drs. Bagus Susetyo. M. Hum. 
 
 Anugrah Abadi Musik Studio Semarang merupakan salah satu bentuk 
lembaga non formal di bidang musik yang membuka kelas khusus untuk anak usia 
dini (5-8 tahun) dan telah diikuti oleh 2 siswa dengan usia 5 dan 6 tahun. Dalam 
hal ini instruktur menggunakan metode dan teknik khusus dalam 
pembelajarannya. Tentunya dalam pembelajaran juga terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi, dari hal tersebut maka permasalahan yang menarik untuk diteliti 
dalam penelitian ini adalah bagaimana metode dan teknik pembelajaran drum 
anak usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam pembelajaran? 
 Landasan teori yang terdapat dalam penelitian ini berisi tentang pengertian 
belajar, pengertian mengajar, teori belajar, pembelajaran, musik, pembelajaran 
drum, pendidikan anak usia dini, metode dan teknik. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, dengan metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif tentang 
METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN DRUM ANAK USIA DINI DI 
ANUGRAH ABADI MUSIK STUDIO SEMARANG. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, 
dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan: analisis data interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan diolah 
dan kemudian diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. keabsahan data 
diperiksa dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimulai dari 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam 
pembelajaran drum anak usia dini di AA Musik Studio adalah metode ceramah, 
metode latihan, metode demonstrasi, metode proyek, dan metode resitasi. Teknik 
yang digunakan dalam pembelajaran drum anak usia dini di AA Musik Studio 
adalah adalah teknik memegang stik, teknik menginjak pedal, dan teknik stroke. 
dari metode dan teknik dalam pembelajaran drum anak usia dini di AA Musik 
Studio juga terdapat faktor-faktor yang dipengaruhi.  
 Dari hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam 
pembelajaran drum anak usia dini instruktur menggunakan bahasa anak-anak 
dalam penyampaian metode dan teknik sehingga materi yang diberikan mudah 
dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan saran agar pemilik AA Musik 
Studio Semarang perlu menambah ruangan studio khusus untuk pembelajaran, 
dan  instruktur perlu memberikan referensi lagu-lagu kepada siswanya melalui 
bentuk kaset atau CD untuk menambah wawasan.  
 
 



viii 
 

DAFTAR ISI 

        Halaman 

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

HALAMAN PENGESAHAN............................................................... ii 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................... iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................... iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................ v 

SARI ....................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................... viii 

DAFTAR FOTO....................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR............................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL................................................................................... xiv 

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

A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1 

B. Rumusan Masalah............................................................. 3 

C. Tujuan Penelitian ............................................................. 3 

D. Manfaat Penelitian .......................................................... 4 

E. Sistematika Skripsi ......................................................... 5 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................ 6 

A. Belajar.............................................................................. 6 

1. Pengertian Belajar...................................................... 6 

2. Pengertian Mengajar.................................................. 6 

3. Teori Belajar.............................................................. 7 



ix 
 

a. Aliran Behavioristik............................................. 7 

b. Aliran Kognitif................................................. 7 

c. Aliran Gestalt.................................................... 7 

d. Aliran Humanistik............................................. 7 

B. Pembelajaran.................................................................. 7 

C. Musik............................................................................. 14 

1.  Pengertian Musik...................................................... 14 

2.  Unsur – unsur Musik.................................................. 15 

D. Pembelajaran Drum....................................................... 18 

E. Pendidikan Anak Usia Dini.......................................... 21 

1. Pengertian Usia Dini.............................................. 21 

2. Pendidikan Usia Dini.............................................. 21 

F. Metode.......................................................................... 24 

G. Teknik …………........................................................... 26 

1. Alat Musik Drum.................................................... 27 

2. Teknik Bermain Drum............................................. 30 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................... 33 

A. Pendekatan Penelitian ................................................... 33 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian ....................................... 34 

C. Teknik Pengumpulan Data ............................................ 34 

1. Observasi ................................................................. 34 

2. Teknik Wawancara ................................................. 35 

3. Teknik Dokumentasi ............................................... 36 



x 
 

D. Teknik Analisis Data ..................................................... 37 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data............................ 39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................. 40 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian............................... 40 

1.  Anugrah Abadi Musik Studio Semarang................. 40 

2. Sejarah Singkat Berdirinya Anugrah  

Abadi Musik Studio Semarang.................................. 43 

3. Keorganisasian ....................................................... 43 

4. Jenis kursus dan pesertanya.................................... 45 

5. Sarana dan Prasarana Anugrah Abadi  

Musik Studio Semarang .......................................... 47 

6. Metode dan Teknik Pembelajaran Yang Digunakan 

 Dalam Proses Pembelajaran Drum anak Usia Dini  

di AA Musik Studio Semarang............................... 50 

a. Metode Pembelajaran Drum Anak Usia Dini  

di AA Musik Studio Semarang......................... 50 

b. Teknik Pembelajaran Drum Anak Usia Dini 

di AA Musik Studio Semarang......................... 54 

7. Tahap Proses Pembelajaran Drum Anak Usia  

Dini di AA Musik Studio Semarang........................ 57 

8. Tahap Evaluasi Pembelajaran Drum Anak Usia  

Dini di AA Musik Studio Semarang........................ 59 



xi 
 

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi Metode dan Teknik 

Pembelajaran Drum Anak Usia Dini di AA Musik Studio 

Semarang. ....................................................................  59 

BAB V PENUTUP ................................................................................ 62 

A. Simpulan ............................................................................ 62 

B. Saran .................................................................................. 63 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 64 

LAMPIRAN .............................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR FOTO 

 

                                      
Halaman 

 
Foto 4.1 Gedung AA Musik Studio Semarang Tampak  

 Depan………………………………..….…..…..…   41 

Foto 4.2 Gedung AA Musik Studio Semarang 

  Tampak Samping Kanan……………………….…....……   41 

Foto 4.3 CSO AA Musik Studio Semarang …….…....……….….. 39 

Foto 4. 4 Drum yang digunakan untuk proses belajar mengajar…… 48 

Foto 4.5 Fasilitas recording AA Musik Studio Semarang…….…. 45                                    

Foto 4.6 Ruang Tunggu Luar AA Musik Studio Semarang...… 49 

Foto 4.7 Ruang Tunggu Dalam AA Musik Studio Semarang.… 49 

Foto 4.8 Proses Penerapan Metode Latihan Dalam Pembelajaran  

Anak Usia Dini di AA Musik Studio Semarang….…….…  52 

Foto 4.9 Teknik Memegang Stik Pada Pembelajaran Anak Usia Dini  

di AA Musik Studio Semarang……………….……..…… 55 

Foto 4.10 Proses Evaluasi Pembelajaran Drum Anak Usia Dini di  

AA Musik Studio Semarang…………………….……… 59 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Denah Lantai 1 AA Musik Studio Semarang.………… 42  

Gambar 4.2 Denah Lantai 2 AA Musik Studio Semarang.………… 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

                                                                                                                 Halaman 

 

Tabel 4.1      Daftar Staf Pengajar AA Musik Studio Semarang…….………  45 

Tabel 4.2     Daftar Peserta Kursus AA Musik Studio Semarang….……… 46 

Tabel 4.3 Daftar Nama Peserta Kursus Drum Anak Usia Dini…….…… 47  

 

 



 
 
 

 

 
 

1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan seni musik di sekolah merupakan salah satu sarana yang 

membantu peserta didik dalam membentuk kepribadiannya, melalui kegiatan 

penanaman dan peresapan akan kepekaan rasa terhadap suatu nilai keindahan. 

Kemampuan dalam penguasaan irama dan bayangan nada merupakan aspek 

penting dalam permulaan kegiatan belajar musik, sebagai jembatan untuk kegiatan 

pengembangan selanjutnya. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang terorganisasi di dalam sistem 

sekolah, yang diselenggarakan secara terpadu dan mempunyai kurikulum dan 

mempunyai tujuan akhir kurikuler (Sumarno, 1997 : 208), sedangkan pendidikan 

secara non formal adalah pendidikan yang terorganisasi di luar sistem 

persekolahan, baik yang diselenggarakan secara terpisah maupun terpadu untuk 

kegiatan–kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani warga belajar. 

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang sifatnya melatih 

keterampilan tertentu antara lain keterampilan komputer, keterampilan merias dan 

keterampilan bermain musik. Salah satu jenis pendidikan non formal adalah 

kursus. Kursus adalah salah satu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas 

sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan keterampilan dan 

sikap mental tertentu dari warga yang belajar (Sumarno, 1997 : 208). Bentuk 

kursus keterampilan ada bermacam–macam salah satu diantara kursus 
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keterampilan tersebut yaitu bermain musik. Tujuan kursus musik adalah untuk 

memupuk serta meningkatkan bakat dan keterampilan siswa dalam memainkan 

instrumen musik. 

Pada dasarnya manusia belajar sejak dari buaian sampai akhir hayatnya 

atau biasa disebut belajar seumur hidup. Peristiwa belajar bisa terjadi di mana 

saja, di rumah, di sekolah, atau di tempat lain. Manusia sejak lahir telah mendapat 

pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Pendidikan ini sering 

disebut pendidikan informal yang merupakan dasar bagi pendidikan selanjutnya, 

yaitu pendidkan formal yang berlangsung di lingkungan sekolah, dan pendidikan 

lingkungan masyarakat (non formal). 

Dari berbagai macam lembaga pendidikan yaitu pendidikan formal dan 

pendidikan non formal, penulis mengambil batasan hanya pada pendidikan non 

formal.  

Anugrah Abadi Musik Studio Semarang yang selanjutnya disingkat AA 

Musik Studio Semarang merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal 

yang menawarkan beberapa kelas untuk pembelajaran musik, yaitu : kelas vokal, 

kelas keyboard, kelas drum, kelas bass elektrik, kelas gitar klasik dan  gitar 

elektrik. 

Selain membuka kelas umum AA Musik Studio Semarang juga membuka 

kelas khusus untuk anak usia dini (mulai usia 5-8 tahun). Dalam pembelajaran 

untuk kelas usia dini instruktur mengunakan metode dan teknik khusus dalam 

pembelajarannya. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pembelajaran drum 

anak usia dini diperlukan metode dan teknik khusus. Dari simpulan tersebut maka 

peneliti tertarik untuk meneliti metode dan teknik pembelajaran drum anak usia 

dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang, sehingga akan memberikan 

masukan atau referensi bagi pembelajaran drum dalam pendidikan musik dan 

anak lainnya baik formal maupun informal. Latar belakang permasalahan inilah 

yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti metode dan teknik pada 

pembelajaran drum anak usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, ada beberapa masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah metode dan teknik pembelajaran drum anak usia dini di 

Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran alat musik drum anak usia 

dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah, dapat dikemukakan suatu tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui metode dan teknik pembelajaran drum anak usia dini di 

Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran drum anak 

usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bertolak dari tujuan penelitian, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a.   Sebagai acuan pengembangan pengetahuan dalam bidang musik,  

khususnya metode dan teknik pembelajaran drum untuk anak-anak. 

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap metode dan teknik pembelajaran drum 

anak usia dini di Anugrah Abadi Music Studio Semarang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, melalui kegiatan ini dapat diketahui metode dan teknik yang 

digunakan dalam proses pembelajaran drum untuk anak usia dini di 

Anugrah Abadi Musik Studio Semarang tentunya yang efektif sehingga 

dikembangkan dalam proses belajar mengajar selanjutnya. 

b. Bagi teman-teman pengajar maupun guru musik, pada umumnya dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode dan teknik yang 

digunakan dalam pembelajaran drum untuk anak-anak. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan di dalam memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu: bagian awal berisi halaman 
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judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar lampiran 

 Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu : 

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II Landasan teori: Landasan teori meliputi teori-teori tentang belajar, 

pembelajaran, alat musik drum, metode, dan teknik. 

Bab III Metode penelitian: yang menguraikan tentang pendekatan 

penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan: berisi tentang hasil penelitian 

yang membahas tentang metode dan teknik pembelajaran drum 

anak usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang.   

Bab V Penutup: berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Hakekat belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud 

dalam berbagai bentuk antara lain: perubahan pengetahuan, pemahaman, 

persepsi, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, dan perubahan aspek-aspek 

yang lain yang ada dalam diri individu. Perubahan tersebut bersifat konstan 

dan berbekas (Winkel, 1989:36). Menurut Syah (1995:93) belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

setiap penyelanggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan menurut 

sudjana (1989:5) belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam 

kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. 

2. Pengertian Mengajar 

Mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin siswa ke arah 

perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap pribadi 

pada umumnya (Ahmadi, 1985:32). Unsur yang berperan dalam belajar 

mengajar yaitu unsur siswa, guru, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. 

(Ismadji dan Purwanto, 1989:148) 
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3. Teori belajar 

Menurut Darsono, dkk (2000:24-25) dalam bukunya mengemukakan 

aliran psikolog dalam belajar yaitu : 

a. Aliran Behavioristik 

 Pembelajaran adalah suatu usaha guru untuk membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi 

hubungan stimulus dengan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu 

latihan, yang berhasil perlu diberi hadiah atau penguatan. 

b. Aliran Kognitif 

 Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

c. Aliran Gestalt 

 Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan 

materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya menjadi suatu Gestalt (pola bermakna). 

d. Aliran Humanistik 

 Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

 

B. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah perpaduan aktifitas yaitu aktifitas mengajar dan 

aktifitas belajar. Belajar adalah suatu kegiatan, dimana seseorang membuat atau 



 
 
 

 

 
 

8

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (Sunaryo, 1989:2). Jadi salah satu pertanda 

bahwa seseorang telah belajar tentang yaitu perubahan tingkah laku pada dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut 

nilai dan sikap (afektif), (Sadiman, 2002:2-3). 

  Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh 

dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap (Dimjati & Mudjiono, 

1994:2). Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah 

baik kuantitas maupun kualitas. 

Arti pembelajaran menurut Darsono, dkk (2000:24) secara umum adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga  tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan arti pembelajaran secara 

khusus dilihat dari beberapa aliran psikolog sebagai berikut : 

a. Aliran Behavioristik 

 Pembelajaran adalah suatu usaha guru untuk membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi 

hubungan stimulus dengan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, 

yang berhasil perlu diberi hadiah atau penguatan. 
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b. Aliran Kognitif 

 Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

c. Aliran Gestalt 

 Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan 

materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya menjadi suatu Gestalt (pola bermakna). 

d. Aliran Humanistik 

 Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran adalah: 

1. Motivasi dan upaya peningkatannya 

 Motivasi merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Dengan 

motivasi yang tinggi peserta didik akan bersemangat, ulet dan berusaha mencapai 

tujuan belajar secara maksimal (Winkel, 1992:35). Adakalanya peserta didik 

kehilangan motivasi untuk belajar atau motivasinya terus menurun pada saat 

proses belajar. Dalam keadaan tersebut, guru dituntut peka terhadap kondisi ini 

dan sekaligus mampu dengan berbagai cara meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 

2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya 

     Bahan belajar sebagai muatan esensial dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

belajar, oleh karenanya harus dipilih dan disediakan sesuai dengan tujuan belajar 
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yang direncanakan. Di samping sesuai dengan tujuan belajar pemilihan bahan juga 

memperhatikan minat peserta didik (Winkel, 1992:34). Ketersediaan bahan 

belajar untuk masa kini sangat banyak dan bervariasi. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah kecermatan guru untuk memilih bahan dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor dalam proses belajar lainnya.  

3. Alat bantu belajar dan upaya penyediannya 

 Alat bantu belajar sangat penting peranannya dalam membantu peserta didik 

memahami materi yang dipelajari (Winkel, 1992:36). Alat bantu belajar tersedia 

dalam berbagai bentuk, baik yang alami maupun tiruan. 

4.  Suasana belajar dan pengembangannya 

 Suasana belajar yang nyaman menjadikan peserta did dapat belajar dengan 

penuh gairah. Sebaliknya suasana belajar yang tidak nyaman membuat peserta 

didik enggan datang atau tidak betah untuk belajar (Winkel, 1992:36). Guru perlu 

menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik agar peserta didik 

dapat menigkatkan prestasinya. 

5. Kondisi peserta didik dan upaya penyiapan 

  Untuk bisa belajar dengan baik diperlukan kesiapan belajar, semakin siap 

semakin baik hasil yang dicapai. Guru harus mempunyai banyak cara untuk 

membangun kesiapan peserta didik menempuh proses belajar (Winkel, 1992:36).  

Dalam kegiatan belajar akan terjadi interaksi antara pelajar dengan sumber 

belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia, yang berfungsi sebagai fasilitator 

yaitu tutor dan atau guru pamong maupun yang berupa nonmanusia seperti buku, 

siaran radio dan televisi rekaman bahan belajar pandang dan dengar, alam 
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semesta, dan masalah yang dihadapi (Mappa dan Basleman, 1994:1). Mengajar 

adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau kelompok yang 

melakukan kegiatan belajar.   

Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang mempengaruhi 

komponen pembelajaran tersebut adalah  

1. Tujuan 

Tujuan pengajaran adalah membantu anak didik untuk dapat mencapai tujuan 

belajar dengan efisien dan efektif. Pada lembaga tingkat pendidikan tujuan umum 

pendidikan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan kurikulum, tujuan dari atau 

sekelompok mata pelajaran. Dari tujuan-tujuan kurikuler kemudian dirumuskan 

tujuan yang lebih spesifik yaitu tujuan instruksional yang merupakan sasaran pada 

setiap pertemuan tatap muka dengan peserta didik di kelas. Tujuan instruksional 

dibagi menjadi dua yaitu Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan 

Instruksional Khusus (TIK). Dengan demikian tampak keterkaitan antara tujuan 

instruksional yang dicapai oleh guru dalam pembelajaran di kelas, untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari falsafah hidup yang berlandaskan 

falsafah Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 1993:4). 

2. Guru (pendidik) 

Figur seorang guru sangat diperlukan dalam keseluruhan proses pembelajaran 

dalam kelas. Siswa banyak mengharapkan dari guru, bila harapan itu dipenuhi, 

siswa akan merasa puas dan sebaliknya, jika tidak siswa akan kecewa (Winkel, 

1992:110). 
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3. Siswa (peserta didik)  

Faktor dari siswa yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Winkel (dalam 

Waluyo, 1994:54) menambahkan intelegansi, sikap, keadaan psikis dan fisik juga 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. 

4. Materi 

Materi pelajaran yang disajikan harus sesuai dengan tuntutan, agar tetap 

memenuhi kebutuhan siswa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi 

pengajar pada waktu menyajikan materi pembelajaran. Beberapa hal yang 

dimaksud adalah: 

a. Materi pembelajaran hendaknya disajikan dalam penggalan-penggalan kecil 

sehingga suatu penggalan dapat dikuasai oleh siswa sebelum mereka 

melanjutkan penggalan lain. 

b. Beberapa variasi contoh ketrampilan atau konsep baru hendaknya diberikan. 

c. Guru hendaknya memodelkan dan memberikan tugas belajar yang tertulis. 

Dengan menghindari pembicaraan ngelantur dan menghentikan pembicaraan 

hanya pada topik saja. 

d. Jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami penggalan 

materi pembelajaran, guru hendaknya menjelaskan kembali. 

Menurut Caroll (dalam Ekosiswoyo, 1996 : 10) ”Kemampuan siswa 

menguasai materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu yang 

dipersyaratkan”. Artinya, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi 

pembelajaran yang dipelajari, dan berpartisipasi di dalam kegiatan yang 
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direncanakan untuk mempelajari, dan berpartisipasi di dalam kegiatan yang 

direncanakan untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut sesuai dengan 

tingkat yang diinginkan.  

5. Kurikulum  

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan dalam usaha 

mencapai sesuatu tujuan tertentu. Menurut William B. Ragan (dalam Soetopo, 

1982:56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam buku teks, 

dalam suatu pelajaran atau dalam rencana guru, kurikulun lebih daripada isi bahan 

pelajaran, hubungan kemanusiaan dengan kelas, metode mengajar, prosedur 

penilaian, yang kesemuanya itu tercantum dalam kurikulum. 

6. Metode  

Metode mengajar adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan, baik dengan 

menggunakan sarana media, dengan melibatkan siswa sepenuhnya tanpa sarana 

media maupun keterlibatan secara pasif (Martono, 1995:4). Dalam interaksi 

belajar mengajar metode merupakan hal yang paling menentukan. Demikian pula 

hasil belajar yang dicapai siswa akan bergantung dari metode mengajar yang 

digunakan.  

7. Sarana dan Prasarana 

Suatu ruangan yang luas dan bagus sebagai tempat belajar, tanpa adanya 

sarana pembelajaran yang memadai tidak akan dapat menunjang keberhasilan 

siswa dalam belajar karena dalam suatu proses belajar mengajar yang perlu 

digunakan adalah tempat, siswa, guru dan sarana yang memadai. Penggunaan alat 



 
 
 

 

 
 

14

atau sarana yang akan dipakai dalam suatu pembelajaran tidak harus bagus dan 

mahal, namun sebaliknya yang mudah didapat oleh siswa baik itu di rumah 

maupun di sekolah dan yang paling penting adalah tercapainya tujuan 

pembelajaran (Yuniarti, 2002 : 20). 

8. Evaluasi 

Dalam kegiatan belajar mengajar evaluasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh materi pelajaran yang diberikan pada siswa dapat dipahami, dengan 

harapan penggunaan evaluasi ini dapat memberikan hasil pembelajaran pada 

siswa itu sendiri dan orang tua. Evaluasi dapat dipakai menilai metode mengajar 

untuk mendapatkan gambaran komperenhensif tentang siswa sebagai 

perseorangan dan dapat juga sebagai pembawa siswa pada taraf belajar yang lebih 

baik (Slameto,1991:132).  

 

C. Musik  

Musik adalah seni mengombinasikan nada–nada itu sehingga 

menyenangkan, mengungkapkan perasaan, atau dapat dimengerti (The Merriem-

Webster Pocket Dictionary). Dalam Wagiman Yosep, 2001:03).  

Istilah musik barasal dari bahasa Yunani yaitu Musike (Hardjana, 1983 : 6-7). 

Musike berasal dari perkataan muse-muse, yaitu sembilan dewa-dewa Yunani di 

bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam mitologi 

Yunani kuno mempunyai arti suatu keindahan yang terjadinya berasal dari 

kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Kemudian 

pengertian ini ditegaskan oleh Pythagoras, bahwa musik bukanlah sekedar hadiah 
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(bakat) dari para dewa-dewi, akan tetapi musik juga terjadi karena akal budi 

manusia dalam membentuk teori-teori dan ide konseptual. 

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Jamalus (1998:1), bahwa musik 

adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi-komposisi 

musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-

unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur dan ekspresi 

sebagai suatu kesatuan. 

Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama 

merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua 

unsur musik tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting 

dalam sebuah lagu. 

Menurut Jamalus (1998:7), pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan atas: 

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

b. Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik, dan warna nada. 

Dari kedua unsur pokok musik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Penjelasan unsur-unsur musik itu dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Harmoni 

Harmoni adalah keselarasan bunyi yang berupa gabungan dua nada atau lebih 

yang berbeda tinggi rendahnya (Jamalus, 1988:35). Rochaeni (1989:34) 

mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa nada yang dibunyikan serempak 
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atau arpegic (berurutan) walau tinggi rendah nada tersebut tidak sama tetapi 

selaras kedengarannya dan mempunyai kesatuan yang bulat. 

Sebuah lagu dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa kalimat musik. 

Jumlah kalimat ini bermacam-macam, seperti juga kalimat puisi; dua, tiga, empat. 

Lagu yang sederhana terdiri atas satu kalimat musik atau disebut bentuk lagu, satu 

bagian yang di dalamnya berisikan kalimat tanya dan kalimat jawab. Biasanya 

lagu yang sederhana ini terdiri atas delapan birama. 

b. Irama 

Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan 

bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not. Irama 

dapat pula diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan 

tergantung pada nilai titi nada. Jamalus (1988:8) mengartikan irama sebagai 

rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Irama dalam musik 

terbentuk dari sekelompok bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan 

panjang. Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berjalan secara teratur 

Ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan ketukan lemah. 

Menurut Sudarsono (1991:14) dalam praktek sehari-hari irama mempunyai 

dua pengertian. Pengertian pertama irama diartikan sebagai pukulan atau ketukan 

yang selalu tetap dalam suatu lagu berdasarkan pengelompokkan pukulan kuat 

dan pukulan lemah. Pengertian kedua irama diartikan sebagai pukulan-pukulan 

berdasarkan panjang pendek atau nilai nada-nada dari suatu lagu. 

Sebuah lagu baik vokal maupun instrumental merupakan alur bunyi yang 

teratur. Dalam lagu tersebut terdapat adanya pertentangan bunyi antara bagian 



 
 
 

 

 
 

17

yang bertekanan ringan dan bagian yang bertekanan berat. Pertentangan bunyi 

yang teratur dan selalu beulang-ulang tersebut dinamakan irama atau ritme 

(Sukohardi, 1987:6). 

Irama dalam bentuk musik terbentuk dari kelompok bunyi dan diam dengan 

bermacam-macam penjang pendeknya nada pada tekanan atau aksen pada not. 

Untuk menulis bunyi dan diam dengan bermacam-macam pendeknya, digunakan 

dengan notasi irama dengan bentuk dan nilai tertentu. Untuk tekanan atau aksen 

pada not diperlukan tanda birama. 

c. Melodi 

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan teratur) yang terdengar 

berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus, 

1988:35). 

d. Bentuk Lagu  

Bentuk lagu atau struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-

unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu yang 

bermakna (Jamalus, 1988:35). 

e. Tanda Tempo 

 Tanda tempo adalah kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-

perubahan dalam kecepatan lagu tersebut. Tanda tempo dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu; tempo lambat, Tempo sedang, dan tempo cepat. Kuat lemahnya 

suara dalam suatu lagu atau musik disebut dinamik yang dilambangkan dengan 

beberapa macam lambang antara lain: forte, mezzo forte, piano, dsb. Warna nada 

menurut Jamalus (1988:40), didefinisikan sebagai ciri khas bunyi yang terdengar 
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bermacam-macam dan dihasilkan oleh bahan sumber atau bunyi-bunyi yang 

berbeda. 

f. Ekspresi  

Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, 

dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan oleh 

seniman musik penyanyi yang disampaikan kepada pendengarnya (Jamalus, 

1988:38). Dengan begitu unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang 

terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat 

musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan rasa yang dikandung 

dalam suatu lagu.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran musik adalah aktifitas 

mengajar dan belajar tentang rangkaian nada–nada musik sehingga dapat 

dinikmati oleh seseorang baik seniman maupun penikmat musik. 

 

D. Pembelajaran Drum 

                Pembelajaran drum adalah aktifitas mengajar dan belajar tentang teknik 

bermain drum. Dalam usaha mendalami seni musik khususnya pada alat musik 

drum siswa paling sedikit menguasai teknik - teknik yang merupakan salah satu 

unsur yang penting untuk bermain drum dengan baik dan benar. Namun 

demikian, dalam bermain drum tidak hanya unsur tersebut yang menjadi acuan 

dalam bermain drum, melainkan masih banyak lainnya yang harus dipelajari dan 

dialami (Pranajaya, 1976 :10) 
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1. Teknik bermain drum 

a. Teknik Grip 

Teknik Grip merupakan teknik memegang stik, sehingga dalam bermain 

drum akan lebih nyaman dan mudah. Dari keterangan tersebut adapun teknik cara 

memegang stik dalam bemain drum yaitu : 

Ada dua cara memegang stik 

1) Matched grip 

Terdiri mempunyai dua cara memegang yaitu:  

a) Close Hand adalah posisi tangan tertutup dimana pukulan sangat 

mengandalkan lengan dan pergelangan tangan sehingga pukulan menjadi kaku 

dan tangan cepat lelah. 

b) Open hand adalah posisi tangan terbuka dimana ibu jari dan telunjuk yang 

digunakan untuk menjepit stik, sedangkan ketiga jari lainnya seperti jari 

tengah, jari manis dan kelingking berperan untuk mendorong stik. 

2) Traditional Grip  

 Traditional grip merupakan cara memegang stik dengan menaruh snare 

drum dan mengikatnya (seperti tas) dan talinya dilingkarkan di bahu, sehingga 

posisi snare drum miring ke arah kanan, maka tangan kiri memakai grip yang 

berbeda dengan tangan kananya guna meraih snare drum tersebut (tangan kiri 

seperti memegang pensil, tetapi stik ditaruh diantara dua pasang jari dan 

dijepitkan di ibu jari). 

b. Teknik menginjak  

Teknik pedal ada dua macam yaitu : 
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1) Heel down yaitu posisi telapak kaki menempel di pedal 

2) Heel up yaitu posisi hanya ujung kaki yang menempel di pedal 

c. Teknik stroke atau sticking 

Stroke merupakan teknik-teknik pukulan dalam bermain drum. Untuk 

mempelajari teknik ini butuh keseimbangan antara tangan kanan dengan tangan 

kiri. Adapun simbol tangan yang digunakan dalam latihan drum antara lain : 

Tangan kanan disimbolkan dengan ” R ” ( Right ) dan tangan kiri disimbolkan 

dengan ” L ” ( left ). 

Dari keterangan di atas ada beberapa macam teknik stroke antara lain : 

1) Single Stroke 

Single Stroke adalah pola permainan sticking dimana tangan kanan dan 

tangan kiri memukul secara bergantian dan seimbang. 

R L R L R L R L R L R L R L R L R L  

2) Double Stroke 

Double stroke adalah jenis pola pukulan dimana hitungan pertama dan 

kedua menggunakan tangan kanan ( R ), hitungan ketiga dan keempat 

menggunakan tangan kiri ( L ). 

R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L 

3) Paradidle 

Paradidle merupakan pola sticking dimana posisi tangan sebagai berikut: 

R L R R L R LL 

4) Double Paradidle  
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Double Pardidle merupakan pola sticking dimana posisi tangan sebagai 

berikut : R L R L R R L R L R L  

 

E. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

1. Pengertian Usia Dini 

Usia dini atau juga disebut Golden Age yaitu usia 0 – 8 tahun, 

merupakan  usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia 

sebab usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar struktur 

kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu perlu 

pendidikan dan pelayanan yang tepat (Depdiknas,  2003:03). 

Usia dini merupakan ``usia emas`` bagi seseorang, artinya bila 

seseorang pada masa itu mendapat pendidikan yang tepat, maka ia 

memperoleh kesiapan belajar yang baik yang merupakan salah satu kunci 

utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya. (Hibana, 

2002:05)   

2. Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini merupakan awal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Hal itu akan membawa dampak bagi sepanjang 

kehidupan anak selanjutnya. Menurut Ebbeck (dalam Rahman 1991:2) 

pendidikan anak usia dini adalah pelayanan kepada anak anak mulai lahir 

sampai umur delapan tahun. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini usia yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
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perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya (Depdiknas,  

2003:03).   

Serta menurut (Salim,dkk,2002:3) Pendidikan anak usia dini adalah 

suatu upaya pembinaan ditujukan kepada anak sejak usia dini yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya. Keberhasilan 

anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang 

berikutnya.  

Pengaruh pendidikan bagi perkembagan fisik motorik anak usia dini: 

1.  Fisik berkembang lebih baik, karena mendapatkan perhatian dan   

pemenuhan kebutuhan yang memadai. 

2.  Fisik berkembang lebih kuat, karena ada kesempatan yang leluasa bagi 

anak untuk beraktifitas dan menggerakkan otot. 

3.  Anak termotivasi untuk melakukan berbagai aktifitas ditengah 

lingkungannya yang bermanfaat bagi perkembangan fisik. 

4.  Anak terhindar dari hal–hal yang mengganggu dan membahayakan 

perkembangan fisik. 

5.  Anak memiliki konsep diri positif, walau bagaimanapun kondisi yang 

dimiliki.  

Bentuk-bentuk pendidikan dan layanan yang dapat diberikan untuk 

pengembangan fisik anak, antara lain: 
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1. Pemberian gizi yang memadai guna mendukung perkembangan fisik 

2. Pemberian kesempatan untuk beraktifitas dan berpartisipasi guna 

menggerakkan otot dan anggota tubuh. 

3. Penyediaan lingkungan yang positif dan kondusif bagi perkembangan 

fisik. 

4. Mengantisipasi dan menghindarkan hal-hal yang dapat menganggu 

perkembangan fisik. 

5. Pemberian reaksi yang positif terhadap kondisi fisik anak, bagaimanapun 

keaadaanya. 

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan fisik motorik anak usia 

dini, pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan agar 

mencapai hasil optimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) memberikan 

bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kemampuan dan taraf perkembangan 

anak ; (2) memberikan rasa gembira kepada anak dengan metode bermain; (3) 

memberi rangsangan dan bimbingan kepada anak untuk menemukan teknik 

atau cara-cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan bermacam-macam 

media kreatif; dan (4) memberikan sebanyak mungkin kebebasan berekspresi 

melalui berbagai media. 

Cara mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini 

adalah: 

1. Melalui kegiatan bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. 

2. Kegiatan bermain dilakukan di lingkungannya dengan menggunakan 

berbagai sarana, alat permainan dan memanfaatkan berbagai sumber. 
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3. Kegiatan bermain merupakan cara anak untuk mengungkapkan hasil 

pemikirannya, perasaannya, serta cara anak menjelajahi dunianya. 

4. Melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, anak-anak berusaha untuk 

menyelidiki dan mendapatkan pengalaman yang kaya. Baik pengalaman 

dengan dunianya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. 

5. Bermain juga membantu anak untuk berhubungan/ bersosialisasi antara 

anak maupun orang dewasa. 

6. Bagi anak, bermain dan belajar adalah satu kesatuan dan merupakan suatu 

proses yang terus menerus terjadi dalam kehidupannya. Bermain 

merupakan tahap awal dari proses belajar anak.   

   

F. Metode 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalm kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaanya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila 

tidak dapat menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan 

dikemukan para ahli psikologi dan pendidikan (Syaiful Bahri dan Djamarah, 

1997:72). Efektif tidaknya penggunaan metode pembelajaran untuk mencapai 

tujuan sangatlah bergantung pada kemampuan seorang guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa, dan pengunaan metode yang tidak tepat dapat menjadi 

penghambat paling besar dalam proses pembelajaran (Pasaribu dan Simanjuntak, 

1982: 12).   
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Metode merupakan salah satu dari beberapa komponen pendidikan yang 

baku dalam sistem pembelajaran. Surakhmad (1980 : 96) berpendapat bahwa 

metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan sarana pencapaian tujuan. 

Senada dengan pendapat Hasibuan (1988 : 3) yang mendifinisikan metode sebagai 

alat yang merupakan bagian dari perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan suatu 

strategi balajar mengajar.   

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dalam 

menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian 

anak didik. Tetapi juga penggunaan metode yang bervariasi tidak akan 

menguntungkan kegiatan belajar mengajar bila penggunananya tidak tepat dan 

tidak sesuai dengan situasi yang mendukungya dan dengan kondisi psikologis 

anak didik. Oleh karena itu, disinilah kompetensi guru diperlukan dalam 

pemilihan metode yang tepat. 

 Pemilihan dan penggunaan metode yang bervariasi tidak selamanya 

menguntungkan bila guru mengabaikan faktor–faktor yang mempengaruhi 

penggunaanya. Surakhmad (1980 : 80), mengemukakan lima macam faktor yang 

mempengaruhi penggunaan metode mengajar sebagai berikut: 

1. Tujuan yang berbagai jenis dan fungsinya. 

2. Anak didik yang berbagai tingkat kematangan. 

3. Situasi yang bebagai keadaanya. 

4. Fasilitas yang berbagai kualitas dan kuantitasnya. 

5. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda. 
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Menurut Djamarah dan Zain (1996:93-110), macam-macam metode yang 

sering digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar antara lain: 

1. Metode Resitasi  

Adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu  

agar siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. 

2. Metode Ceramah 

Adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan 

atau penjelasan lisan secara langsung pada siswa. 

3. Metode Proyek 

Adalah cara penyajian pelajaran, yang bertitik tolak dari suatu masalah, 

kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya 

secara keseluruhan dan bermakna. 

4. Metode Demonstrasi  

Adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau 

mempertunjukkan kepada siswa proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang 

dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang disertai dengan penjelasan lisan. 

5. Metode Latihan (Metode Training) 

Adalah cara mengajarkan yang baik untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu 

 

G. Teknik  

Teknik menurut Moedjiono & Dimjati (1991:2) adalah cara teratur untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi dari orang lain, 



 
 
 

 

 
 

27

dimana informasi tersebut dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan. Sebagaimana 

telah dipaparkan, metode biasanya melibatkan apa yang lazim disebut  teknik 

sebagai langkah-langkah detail dalam pelaksanaan metode. Maksudnya 

keberadaan erat kaitannya dengan cara penyampaian materi drum secara lebih 

rinci. Dengan kata lain bahwa teknik dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan praktek atau latihan drum. 

Teknik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode atau sistem 

untuk mengerjakan sesuatu. Dalam penelitian ini teknik merupakan penjabaran 

metode yang digunakan. Dalam BBC English Dictionary mengartikan kata teknik 

lebih jelas lagi yaitu a particular method of doing something. Particular yang 

berarti teliti. Khusus, terutama sekali, dan atau teristimewa. Jadi teknik dapat 

disimpulkan yaitu cara yang dibuat secara teliti dan khusus untuk mengerjakan 

sesuatu 

1. Alat musik drum 

Drum adalah alat musik berbentuk silinder yang terbuat dari kayu atau 

fiberglass, dan bagian – bagian atasnya ditutup dengan membran. Drum termasuk 

jenis alat musik perkusi. Alat musik perkusi (disebut pula alat musik pukul atau 

tabuh) adalah alat musik yang menghasilkan suara dengan dipukul, ditabuh, 

digoyang, digosok, atau tindakan lain yang membuat objek bergetar, baik dengan 

suatu alat, tongkat, maupun dengan tangan kosong. Kata ini berasal dari istilah 

Latin percussio (yang berarti memukul) dan percussus (kata benda yang berarti 

"pukulan"). Jenis alat musik yang termasuk kategori ini antara lain adalah 

gamelan, drum marimba, tamborin. 
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Alat musik drum dibunyikan dengan cara dipukul dan sebagai sumber 

suaranya adalah membran yaitu getaran dari mika atau kulit dan memukulnya 

menggunakan stik yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari fiber. Fungsi 

alat musik drum adalah sebagai pemegang ritmik. Sepintas alat ini sangat 

sederhana tetapi tidak sesederhana pikiran kita, karena untuk mengetahui secara 

tepat di bagian mana dan bagaimana alat ini harus ditabuh agar bunyi yang 

terpencar sesuai dengan keinginan penabuhnya bersih dan tajam diperlukan 

banyak latihan dan keterampilan.  

Alat musik drum terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah cymbal, 

hi-hat, midle tom-tom, low tom-tom, snare drum, pedal, dan bass drum. Adapun 

penjelasan dari bagian-bagian dari alat musik drum adalah sebagai berikut : 

a. Bass drum 

Bass drum merupakan salah satu bagian dari alat musik drum yang 

mempunyai ukuran diameter yang lebih besar dari bagian-bagian drum yang lain. 

Adapun ukuran-ukuran tersebut sangat bervariasi antara lain ukuran 16”, 18”, 20”, 

22”, 24”, dan bahkan 26” atau lebih. Bass drum dimainkan dengan cara dipukul 

dengan menggunakan pedal. 

b. Snare drum 

Snare drum merupakan instrumen yang paling berbeda di antara lainnya (dari 

suara dan bentuknya). Instrumen ini merupakan unsur utama dari drum set karena 

sering dipukul. Suara yang dihasilkan bersumber dari pegas atau per yang 

menempel pada membran snare drum bagian bawah sehingga menimbulkan suara 

yang berbeda.Ukuran snare drum biasanya antara 10” sampai 15” 
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c. Hi-hat 

Hi-hat adalah instrumen drum yang terdiri dari dua buah cymbal yang dapat 

membuka dan menutup tergantung dari orang yang memainkannya.fungsi dari hi-

hat itu sendiri yaitu  memberi warna pada alat musik drum, selain itu juga sebagai 

pengatur tempo dalam bermain drum. Hi-hat dapat dimainkan dengan 

menggunakan stik ataupun menggunakan kaki. 

d. Tom-tom 

Tom-tom memiliki berbagai macam ukuran baik diameternya maupun 

kedalamannya.Ukuran tom-tom biasanya bervariasi antara 6” sampai dengan 

20”.Pemain drum biasanya menggunakan tom-tom untuk pola  fill in. Ukuran 

tom-tom 14” keatas dapat digolongkan sebagai floor. 

e. Cymbal 

Cymbal merupakan nyawa bagi drum, karena hampir tidak mungkin bermain 

drum tanpa cymbal. Adapun jenis-jenis cymbal terdiri atas : 

1) Hi-hat merupakan “jantungnya” cymbal pada sebuah drum yang   berguna 

untuk menjaga tempo atau ketukan dalam bermain drum. 

2) Ride cymbal, instrumen ini berfungsi hampir sama dengan hi-hat tetapi dengan 

bentuk dan suara yaang berbeda. Ukuran ride cymbal yang standar adalah 20”. 

Dalam sebuah lagu biasanya digunakan pada saat bagian reff. 

3) Crash cymbal, instrumen ini berfungsi memberikan phrase atau nada pada 

sebuah lagu. Ukuran crash cymbal yaitu antara 13” sampai 22”. 
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4) Efek cymbal terdiri atas splash, bell, china, dan swiss.instrumen ini berguna 

memberi warna khusus pada suatu lagu. Ukuran efek-efek cymbal ini sangat 

bervariasi. (http:/klinikdrum.com). 

Menurut Evans Nye (1961:43) satu atau dua drum dapat menjadi elemen 

penting dalam lagu-lagu india, gabungan tamborin, marakas, dan drum dapat 

memvitalkan sebuah lagu Amerika Latin. 

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat musik drum 

mempunyai peranan penting dalam penyajian musik yaitu sebagai pengatur 

tempo, yang berarti drum disini berperan sebagai pengatur cepat dan lambatnya 

sebuah lagu atau musik yang dimainkan.  

2.  Teknik bermain drum 

d. Teknik Grip 

Teknik Grip merupakan teknik memegang stik, sehingga dalam bermain 

drum akan lebih nyaman dan mudah. Dari keterangan tersebut adapun teknik cara 

memegang stik dalam bemain drum yaitu : 

Ada dua cara memegang stik 

3) Matched grip 

Terdiri mempunyai dua cara memegang yaitu:  

c) Close Hand adalah posisi tangan tertutup dimana pukulan sangat 

mengandalkan lengan dan pergelangan tangan sehingga pukulan menjadi kaku 

dan tangan cepat lelah. 
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d) Open hand adalah posisi tangan terbuka dimana ibu jari dan telunjuk yang 

digunakan untuk menjepit stik, sedangkan ketiga jari lainnya seperti jari 

tengah, jari manis dan kelingking berperan untuk mendorong stik. 

4) Traditional Grip  

 Traditional grip merupakan cara memegang stik dengan menaruh snare 

drum dan mengikatnya (seperti tas) dan talinya dilingkarkan di bahu, sehingga 

posisi snare drum miring ke arah kanan, maka tangan kiri memakai grip yang 

berbeda dengan tangan kananya guna meraih snare drum tersebut (tangan kiri 

seperti memegang pensil, tetapi stik ditaruh diantara dua pasang jari dan 

dijepitkan di ibu jari). 

e. Teknik menginjak  

Teknik pedal ada dua macam yaitu : 

3) Heel down yaitu posisi telapak kaki menempel di pedal 

4) Heel up yaitu posisi hanya ujung kaki yang menempel di pedal 

f. Teknik stroke atau sticking 

Stroke merupakan teknik-teknik pukulan dalam bermain drum. Untuk 

mempelajari teknik ini butuh keseimbangan antara tangan kanan dengan tangan 

kiri. Adapun simbol tangan yang digunakan dalam latihan drum antara lain : 

Tangan kanan disimbolkan dengan ” R ” ( Right ) dan tangan kiri disimbolkan 

dengan ” L ” ( left ). 

Dari keterangan di atas ada beberapa macam teknik stroke antara lain : 
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5) Single Stroke 

Single Stroke adalah pola permainan sticking dimana tangan kanan dan 

tangan kiri memukul secara bergantian dan seimbang. 

R L R L R L R L R L R L R L R L R L  

6) Double Stroke 

Double stroke adalah jenis pola pukulan dimana hitungan pertama dan 

kedua menggunakan tangan kanan ( R ), hitungan ketiga dan keempat 

menggunakan tangan kiri ( L ). 

R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L 

7) Paradidle 

Paradidle merupakan pola sticking dimana posisi tangan sebagai berikut: 

R L R R L R LL 

8) Double Paradidle  

Double Pardidle merupakan pola sticking dimana posisi tangan sebagai 

berikut : R L R L R R L R L R L  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metodelogi adalah suatu prosedur atau cara untuk memecahkan suatu 

permasalahan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, guna untuk 

mencari kebenaran. 

Metode penelitian adalah cara-cara bekerja untuk dapat memahami objek 

penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh seorang 

peneliti. Metode penelitian memberikan ketentuan-ketentuan dasar untuk 

mendekati suatu masalah dengan tujuan menentukan atau memproses hasil yang 

benar-benar akurat. 

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal dari minat untuk 

mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, 

teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya 

(Singarimbun dan Effendi, 1987 : 12 ). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif. Jadi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian umumnya berupa kata-kata, gambar dan bukan angka yang 

menunjukkan kuantitas. Penelitian ini menggunakan deskriptif, dalam hal ini 

obyek penelitiannya adalah Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. Dengan 

demikian sifat kualitatif ini mengarah pada mutu dan kedalaman uraian, yakni 
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pembahasan tentang Metode dan Teknik Pembelajaran Drum Anak Usia Dini di 

Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

Sasaran penelitian adalah metode dan teknik  pembelajaran drum di Anugrah 

Abadi Musik Studio Semarang. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah 

instruktur drum dan siswa. Adapun latar penelitian adalah Anugrah Abadi Musik 

Studio Semarang yang beralamat di Jl. Sendang Sari Utara 14 no. 209 Tlogosari 

Semarang. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer dan data 

sekunder untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 

untuk memperoleh data atau bahan yang relevan, akurat, dan terandalkan yang 

bertujuan menciptakan hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

Untuk itu diperlukan teknik, prosedur, alat-alat serta kegiatan yang dapat 

diandalkan (Rachman 1993 : 57). Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan 

teknik:  

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan berbagai indera tanpa pertolongan alat standar untuk keperluan 

tersebut. Menurut Arikunto (1993 : 123) metode observasi atau pengamatan 
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meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dalam penelitian observasi dapat 

juga dilakukan dengan angket, kuestioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. 

Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi langsung dapat dapat dilakukan dengan mengambil peran atau pun tak 

berperan. Menurut (Sutopo, 1996 : 59) menjelaskan bahwa peran dalam observasi 

dapat dibagi menjadi 1) tak berperan sama sekali, 2) berperan pasif, 3) berperan 

aktif, dan berperan penuh, dalam arti peneliti benar-benar menjadi warga anggota 

kelompok yang sedang diamati. 

Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipan, artinya peneliti tidak langsung terlibat pada situasi yang sedang 

diamati, dengan kata lain peneliti tidak berinteraksi atau mempengaruhi objek 

yang diamati. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (1990 : 35) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat 

sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, 

organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan sebagainya. Untuk merekontruksi 

beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan 
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memprojeksikan hal-hal seperti itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi 

dimasa yang akan datang (Sutopo, 1996 : 55) 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai metode dan 

teknik pembelajaran drum anak usia dini Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

Sasaran wawancara nantinya antara lain adalah instruktur drum. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan 

dokumen baik dalam bentuk laporan, surat-surat resmi maupun catatan harian dan 

sebagainya. 

Menurut Moleong (1986 :161). Dokumentasi adalah bahan tertulis atau film 

lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik. Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, karena alasan-

alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengan teknik tersebut peneliti dapat mempelajari dokumen yang 

berhubungan dengan materi “ metode dan teknik pembelajaran drum anak usia 

dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang ”. 

Macam-macam dokumentasi adalah buku-buku, foto-foto, arsip-arsip, 

autobiografi, surat-surat. 

Berkenaan dengan penelitian ini, dokumen tersebut diharapkan dapat 

memberikan uraian dan wujud tentang metode dan teknik pembelajaran drum 

anak usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. 

Dokumen-dokumen yang akan disertakan dalam penelitian ini antara lain foto, 

data media, dan pedoman wawancara. 
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D. 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 yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2000:190). Proses pengolahan data 

dimulai dengan mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka maupun catatan yang diangap 

menunjang dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan 

kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersifat 

kualitatif, oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah sesuai dengan data 

kualitatif, yaitu analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data ditempuh melalui 

proses reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi     

Reduksi data merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau 

pengumpulan dokumen yang masih berupa uraian panjang dan perlu direduksi. 

Menurut Rohidi (1993 : 16), mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai 

dengan permasalahan yang dimunculkan kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta 

disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disederhanakan dalam 

pengertian bahwa sejumlah data yang terkumpul melalui teknik wawancara, 

teknik observasi, dan dokumentasi digabung menjadi satu kemudian dicoba untuk 

dibakukan dan diolah serta dipilah-pilah menurut jenis-jenis atau golongan pokok 

bahasannya. Oleh karena data yang diperoleh masih dalam bentuk uraian panjang 

maka perlu sekali untuk direduksi. Dengan mereduksi data dapat membantu 

peneliti dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. 

Data yang telah terorganisir dan diabstraksi, kemudian disajikan dan dianalisis 

dengan tidak menggunakan metode statistik (yaitu analisis yang berdasarkan pada 

perhitungan angka), tetapi dalam bentuk pernyataan yang dijabarkan secara 

deskriptif. 

Penyajian data dalam hal ini dimaksudkan sebagai langkah pengumpulan 

informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain mereduksi dan menyajikan data, 

tindakan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Simpulan tersebut tidak mutlak, 

tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada kemungkinan berubah setelah diperoleh data 

yang baru. 

 

 (Sumber : Miles Huberman dalam Rohidi, 1992 :20) 
 

Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi 

Pengumpulan 
Data 
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E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan tri anggulasi, menurut Moleong (1988:178) Trianggulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, pencatatan dan 

wawancara dengan informan, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid 

dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan tri anggulasi sumber data 

melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Anugrah Abadi Musik Studio Semarang 

Anugrah Abadi Musik Studio (AA Musik Studio Semarang) berlokasi di 

jalan Sendang Sari Utara 14 no. 209 Telp. (024) 76744311/ 70457167 Tlogosari 

Semarang atau lebih tepatnya di sebelah Polsek Pedurungan.  Lokasi AA Musik 

Studio Semarang sangat strategis karena  banyak sekolah dan perguruan tinggi 

yang letaknya tidak jauh dari. AA Musik Studio Semarang, di antaranya SDN 

Kalicari 2, SMPN N 15 Semarang, dan Universitas Semarang. Hal ini sangat 

mendukung AA Musik Studio Semarang dalam mempromosikan dan 

mengenalkan AA Musik kepada pelajar dan mahasiswa, karena sebagian besar 

murid AA Musik Studio Semarang adalah pelajar. 

 Oleh karena letaknya yang tidak jauh dengan sekolahan maka banyak 

sebagian besar murid di AA Musik Studio Semarang ini adalah pelajar. Selain 

membuka sekolah musik AA Musik Studio Semarang juga membuka studio atau 

rental musik yang dilengkapi denganfasilitas untuk recording.  

Dengan berkembangnya sarana transportasi maka untuk menuju ke lokasi AA 

Musik Studio dengan mudah dapat ditempuh baik dengan angkutan umum 

maupun kendaraan pribadi. Dari kawasan simpang lima naik angkutan umum 

jurusan Pedurungan lalu turun di jalan Supriyadi kemudian naik angkutan jurusan 

Tlogosari dan turun depan Polsek Pedurungan. 
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Foto 4.1 :  Gedung AA Musik Studio Semarang (Tampak Depan). 
(Foto: Bagus. Semarang, 19 November 2008) 

 
 

 

 
 

Foto 4.2 : Gedung AA Musik Studio Semarang (Tampak Samping Kanan) 
(Foto : Bagus. Semarang, 19 Nov 2008) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 . Denah Lantai I 
( Sumber :  Bagus, November 2009 ) 

 
 

Ket: 

I : Studio Bawah                    IV : Ruang administrasi 

II : Toilet                                  V : Rumah pemilik 

III : Ruang Tunggu   : Tangga 

 

 

 

 

 

                

 

 

Gambar 2 . Denah Lantai II 
( Sumber :  Bagus, November  2009 ) 
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Ket:  

I : Studio atas               : Tangga  

II : Ruang operator   

III : Ruang tunggu  

 

2. Sejarah Singkat Berdirinya Anugrah Abadi Musik Studio  Semarang. 

AA Musik Studio Semarang didirikan sejak awal januari 2007. Kata AA 

adalah kepanjangan dari Anugrah Abadi yang diciptakan oleh  pemiliknya yaitu 

Ir. Eka Saputra. Pada awalnya didirikan satu studio dan hanya untuk rental band 

saja. Namun pemilik AA Musik Studio Semarang mengembangkan lagi dengan 

membuat studio lagi untuk rekaman sekaligus membuka kursus musik. 

Kata Anugrah Abadi itu sendiri menurut pemiliknya diambil dari kata anugrah 

yang memiliki makna sebuah pemberian dari Tuhan, dan kata abadi itu 

dimaksudkan supaya sekolah musik tersebut tetap ada dan dapat berkembang 

sesuai perkembangan zaman.  

 

3. Keorganisasian 

Struktur organisasi AA Musik Studio Semarang sudah tertata dengan rapi, Hal 

ini dapat dilihat dari struktur manajemennya. Bertindak sebagai manager AA 

Musik Studio Semarang adalah Iwan (27 tahun) dan ada pula beberapa karyawan 

lainnya yang ikut membantu. Untuk lebih jelasnya lagi berikut ini dijabarkan 

Struktur Organisasi AA Musik Studio Semarang. 

Struktur organisasi dan staff pengajar AA Musik Studio Semarang yaitu : 
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Owner  : Ir. Eka Saputra 

Manager  : Iwan 

CSO  : Diana 

Penjaga studio : Imam dan Ovan 

Office boy  : Sulish 

Menurut Diana (21) selaku CSO di AA Musik Studio Semarang bahwa semua 

instruktur di AA Musik Studio Semarang adalah laki – laki dengan usia 22 th – 30 

th. 

 

 

Foto 4.3 : CSO AA Musik Studio Semarang 
(Foto: Bagus. Semarang, 19 Nov 2008) 

 
 

 Berikut ini adalah tabel instruktur AA Musik Studio Semarang berdasarkan 

umur, asal dan bidang pengajarannya. 
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Tabel 4.1 : Daftar Staf  Pengajar AA Musik Studio Semarang 

NO NAMA UMUR ASAL INSTRUKTUR

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
7. 

 

VICKY 
ENGGAR 
 
DANIEL 
 
RIZKY MARTADI 

 
AVIANTO 
 
KARUNIAWAN. F 
BUDIMAN 
 

22 Th 
25 Th 
 
23 Th 
 
22 Th 

 
22 Th 
 
27Th 
22Th 
 
 

SEMARANG 
SEMARANG 
 
SEMARANG 
 
TEGAL 

 
SEMARANG 
 
SEMARANG 
TEGAL 
 

KEYBOARD 
BASS 
 
VOKAL 
 
GITAR 
KLASIK 
GITAR 
ELEKTRIK 
DRUM 
DRUM 

 
( Sumber : Data Media AA Musik Studio Semarang 2008) 

 

4. Jenis Kursus dan Pesertanya 

AA Musik Studio Semarang menawarkan program kursus menarik dengan 

biaya yang cukup ringan. Jenis kursus yang ada di AA Musik Studio Semarang 

adalah: Kursus keyboard, gitar elektrik, gitar klasik, gitar bass, vokal, dan drum. 

Dalam proses belajar mengajar 1 bulan ada 1 kali pertemuan dalam tiap minggu, 

dan satu kali pertemuan durasi waktunya 45 menit dan khusus intuk kelas drum 

60 menit. Jenis kursus yaitu privat, jadi siswa akan lebih leluasa dalam belajar dan 

lebih cepat dalam menerima materi dari instruktur. Di AA Musik Studio 

Semarang juga ada program Kursus kelompok kecuali drum, yaitu kursus secara 

kelompok yang terdiri dari 2 siswa pembelajaran.. 

Adapun biaya administrasi baik pendaftaran maupun SPP tidak sama, hal ini 

disesuaikan dengan jenis kursus yang akan diambil. Untuk biaya pendaftaran 
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menjadi siswa di Anugrah Abadi Musik Studio adalah Rp. 50.000,00 untuk tiap 

jenis kursus. Untuk gitar elektrik SPP sebesar Rp.180.000,00 untuk grade I tiap 

bulan, dan biaya SPP itu dibayar pada awal bulan. Untuk instrumen bass sama 

seperti gitar elektrik Rp180.000,00 , gitar klasik grade I Rp 150 000,00 keyboard 

dengan grade I Rp. 180.000,00 ,drum grade I Rp.200.000,00, untuk vokal Rp. 

180.000,00. dan untuk program kursus kelompok kecuali untuk kursus drum biaya 

SPP per bulan adalah Rp 250.000,00 untuk 2 orang. 

Peserta yang mengikuti kursus berjumlah 54 siswa. Adapun data  siswa yang 

mengikuti kursus tersebut adalah : 

Tabel : 4.2. Daftar Peserta Kursus AA Musik Studio Semarang 

No 
 

Jenis Kursus 
 

Jumlah Peserta     

1. Keyboard 7 
2. Drum 17 
3. Gitar Klasik 9 
4. Gitar Elektrik 9 
5. Gitar Bass 8 
6. Vokal 6 

 
(Sumber : Data Media AA Musik Studio Semarang 2008) 

 
 

Jumlah siswa yang mengikuti kursus drum ada 15 siswa dan yang mengikuti 

kelas drum anak usia dini ada 2 orang. Di bawah ini daftar nama yang mengikuti 

kursus drum untuk anak usia dini : 
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Tabel 4.3. : Daftar nama peserta kursus drum anak usia dini 

di AA Musik Studio Semarang 

No. Nama Siswa Grade Pendidikan/pekerjaan 
1. 
2. 

Vicker 
Sandy 

I 
I 

- 
- 

 
( Sumber : Data Media AA Musik Studio Semarang 2008) 

 

5. Sarana Prasarana Anugrah Abadi Musik Studio Semarang 

Gedung AA Musik Studio Semarang terdiri dari dua lantai. Lantai pertama 

adalah  ruang persewaan studio musik lantai 1 (studio 2), kamar mandi (toilet), 

tempat pemesanan jam sewa studio musik, Sedangkan lantai 2 (studio 1) adalah 

ruang sekolah musik. AA Musik Studio Semarang juga dilengkapi dengan 

fasilitas rekaman untuk umum. Jika ada jadwal pemesanan hari dan waktu yang 

bersamaan antara kegiatan belajar mengajar dengan proses rekaman maka proses 

belajar mengajar dialihkan ke studio lantai 1 (studio 2) karena sistem pemesanan 

untuk rekaman adalah 1 minggu sebelum waktu yang dipesan. Hal ini 

dimaksudkan agar jika pada hari yang bersamaan terjadi proses pembelajaran 

musik maka kegiatan pembelajaran dapat dipindahkan pada studio 2 (lantai 1). 

AA Musik Studio Semarang mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang 

berisikan peralatan musik band  yaitu diantaranya gitar elektrik Ibanez (4 Unit), 

drum set Pearl (1 unit), bass elektrik Washburn (2 unit), keyboard Yamaha PSR (2 

unit) dan dilengkapi  sound control, mixer dan 1 set komputer yang digunakan 

untuk proses recording. 
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Foto 4.4 :  Drum yang digunakan untuk proses belajar mengajar 
(Foto : Bagus. Semarang, 19 Nov 2008) 

 
 
 

 
 

Foto 4.5 : Fasilitas Recording AA Musik Studio Semarang 
(Foto : Bagus. Semarang, 19 November 2008) 
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Selain itu di AA Musik Studio Semarang juga terdapat ruang tunggu untuk 

siswa yang datang sebelum jam pembelajaran dimulai atau setelah jam 

pembelajaran selesai. 

 

 
 

Foto 4.6 : Ruang Tunggu Luar AA Musik Studio Semarang. 
(Foto: Bagus. Semarang, 19 November 2008) 

 

 

Foto 4.7 :  Ruang Tunggu Dalam AA Musik Studio Semarang. 
(Foto: Bagus. Semarang, 19 November 2008) 
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6. Metode dan Teknik Pembelajaran Yang Digunakan Dalam Proses 

Pembelajaran Drum Anak Usia Dini di AA Musik Studio Semarang 

 

a. Metode yang digunakan pada proses pembelajaran drum anak usia dini yang 

digunakan di AA Musik Studio Semarang adalah sebagai berikut: 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah yang digunakan Karuniawan (27 th) sebagai instruktur drum 

yaitu dengan menjelaskan materi yang akan diajarkan kepada siswa yang 

berkaitan dengan partitur lagu, misalnya judul lagu, birama, dan tempo. Dalam 

penggunaan metode ceramah Karuniawan hanya menggunakannya pada awal di 

mulai pembelajaran dan itupun tidak terlalu lama karena mengingat siswanya 

adalah anak-anak, hal ini dilakukan karena membosankan jika pada saat latihan 

hanya berceramah karena akan membuat mengantuk dan membosankan apalagi 

siswanya adalah anak-anak. Menurut Karuniawan proses pembelajaran drum 

untuk anak usia dini harus lebih hati-hati dan lebih santai dalam penyampaiannya, 

karena pada dasarnya dalam usia anak-anak instruktur harus sabar dan lebih sering 

memberikan motivasi agar anak mampu menangkap materi dan lebih percaya diri. 

2) Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi yang digunakan oleh Karuniawan dalam proses 

pembelajaran drum anak usia dini di AA Musik Studio Semarang adalah 

mendemonstrasikan teknik  memegang stik dan posisi kaki yang merupakan 

teknik dasar dalam bermain drum. Lagu yang dipakai pada pembelajaran adalah 

lagu yang berpola sederhana yaitu lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. 
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Contoh Lagu Anak-anak 
 

 

Notasi Lagu Naik-Naik Ke Puncak Gunung 
(Sumber : Data Media AA Musik Studio Semarang) 

 

Di atas adalah contoh lagu anak-anak yang diterapkan pada pembelajaran 

drum anak usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio Semarang. Lagu Naik-Naik 

Ke Puncak Gunung dipakai dalam pembelajaran drum di AA Musik Studio 
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Semarang hal ini dimaksudkan agar siswa mudah menerima materi dan tidak 

mengalami kesulitan dalam penerapannya pada alat musik drum. 

3) Metode Latihan 

Dalam pembelajaran drum anak usia dini di AA Musik Studio Semarang, 

metode latihan mempunyai kapasitas yang lebih banyak digunakan. Dalam 

metode latihan AA Musik Studio Semarang menggunakan iringan keyboard yang 

dimainkan oleh instruktur untuk latihan memainkan drum. Karuniawan 

mengatakan bahwa kegiatan latihan merupakan yang paling pokok dalam 

menghidupkan terbentuknya tempo dalam memainkan drum. Dengan kata lain, 

latihan merupakan kegiatan dasar dari seluruh aktifitas pembelajaran drum. 

Menurut Karuniawan pada usia anak-anak, bagi mereka memainkan drum adalah 

bermain. Jadi agar materi dapat disampaikan maka kegiatan belajar dibuat seperti 

sebuah permainan. Misalkan saja menyuruh menirukan suara senapan dengan 

memukul snare drum berulang ulang sebagai teknik dasar single stroke. 

 

Foto 4.8 : Proses Penerapan Metode Latihan Dalam Pembelajaran Drum  
Anak Usia Dini 

Di AA Musik Studio Semarang 
(Foto: Bagus. Semarang, 19 November 2008) 
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4) Metode Proyek 

Karuniawan juga menerapkan metode proyek dalam proses pembelajaran 

drum di AA Musik Studio Semarang menurut Karuniawan metode ini penting 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran karena siswa dapat belajar dari 

kesalahan. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode latihan. Dengan metode 

ini siswa dapat mengetahui kesalahannya dengan jelas karena setelah mereka 

berlatih materi yang telah diberikan siswa langsung ditunjukkan dimana letak 

kekurangan atau kesalahannya. Biasanya Karuniawan menyuruh siswa 

memainkan lagu atau materi yang telah diberikan kemudian Karuniawan 

mengulas agar siswa mengetahui kesalahannya.  

5) Metode Resitasi 

Dalam metode ini biasanya instruktur memberikan materi dalam bentuk kaset 

yang berisi materi yang akan dipakai untuk pertemuan selanjutnya untuk 

dipelajari di rumah supaya dapat dimainkan teknik yang benar dalam pertemuan 

selanjutnya.  

Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti masing-masing metode diatas 

digunakan bersamaan dalam proses pembelajaran drum anak usia dini di AA 

Musik Studio Semarang, yaitu metode ceramah untuk selingan dan pendahuluan 

dalam menyampaikan materi, kemudian metode latihan dan demonstrasi sebagai 

inti dari pembelajaran, dan metode resitasi dan proyek sebagai penutup dari 

pembelajaran. Dari pedoman di atas Karuniawan mengatasi siswa berdasarkan 

keadaan siswa. Penanganan tiap anak berbeda, karena tiap anak mempunyai 

kualitas dan kepribadian yang berbeda jadi perlu penanganan yang berbeda.  
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b. Teknik Pembelajaran Drum Anak Usia Dini di AA Musik Studio Semarang. 

Pada pembelajaran teknik bermain drum karuniawan mengajarkan teknik-

teknik yang mudah dilakukan oleh siswa dikarenakan siswa pembelajaran adalah 

anak-anak. Dari sekian banyak teknik-teknik yang dipakai dalam bermain drum 

Karuniawan hanya mengajarkan teknik-teknik dasar tertentu saja. Di bawah ini 

akan peneliti jabarkan beberapa teknik-teknik yang digunakan di AA Musik 

Studio Semarang dalam pembelajaran drum anak usia dini: 

1) Teknik memegang stik 

Teknik memegang stik dan teknik menginjak pedal yang benar, Sehingga 

dalam bermain drum akan lebih nyaman dan mudah. Dalam proses pembelajaran 

drum anak usia dini di AA Musik Studio Semarang peneliti mengamati instuktur 

drum AA Musik Studio Semarang mempraktekkan teknik memegang stik dan 

menginjak pedal yang benar kepada siswa dan siswa menirukannya. Karuniawan 

menjelaskan bahwa teknik memegang stik ada dua yaitu matched grip dan 

traditional grip tetapi karuniawan hanya mengajarkan teknik Close hand yang 

menurutnya lebih mudah untuk diajarkan kepada siswanya. Dalam memegang stik 

Matched grip ada dua cara yaitu : 

a) Close hand yang artinya teknik memegang stik dengan posisi tangan tertutup 

dimana pukulan sangat mengandalkan lengan dan pergelangan tangan 

sehingga pukulan menjadi kaku dan tangan cepat lelah.  

b) Open hand yaitu teknik memegang stik dengan posisi tangan terbuka dimana 

ibu jari dan telunjuk yang digunakan untuk menjepit stik, sedangakan tiga jari 

yang lainnya berperan untuk mendorong stik.  
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Foto 4.9 :  Teknik Memegang Stik Pada Pembelajaran Drum Anak Usia Dini 
di AA Musik Studio Semarang 

(Foto: Bagus. Semarang, 19 November 2008) 
 
 

Karuniawan (27 tahun) menjelaskan faktor penting yang menyangkut teknik 

memegang stik yang benar dengan cara memegang stik jangan terlalu tegang, 

setelah memukul kemudian stik diangkat kembali supaya menghasilkan sound 

yang baik. 

2) Teknik menginjak pedal ada dua macam yaitu : 

a) Heel down yaitu posisi telapak kaki menempel di pedal.  

b) Heel up yaitu posisi ujung kaki yang menempel di pedal. 

Heel down sangat mengandalkan pergelangan kaki untuk memukul. Jadi, 

jangan berharap untuk medapatkan pukulan yang keras dengan posisi ini, hanya 

membuang tenaga saja. Heel up menggunakan ujung kaki untuk menginjak pedal 

sehingga semua tenaga dapat dikerahkan. Untuk mendapatkan kecepatan yang 

lebih pada saat heel up, posisi kaki dimundurkan sehingga pada saat menginjak 

pedal (pada saat menginjak pedal kaki jangan ditahan tapi dilepas kembali), maka 

pedal akan kembali pada posisi semula karena ditarik oleh pegas dan tinggal 

menginjaknya lagi untuk memukul.  
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3) Teknik Stroke atau Sticking 

Stroke merupakan  teknik – teknik pukulan dalam bermain drum. Untuk 

memepelajari teknik ini butuh keseimbangan antara tangan kanan dengan tangan 

kiri. Adapun simbol tangan yang digunakan dalam latihan drum yaitu : tangan 

kanan disimbolkan dengan “ R “ ( Right)) dan tangan kiri disimbolkan dengan “ L 

“ ( Left ).  Karuniawan menerangkan dan mempraktekan  beberapa macam stroke 

antara lain : 

a) Single Stroke 

Single stroke adalah pola permainan sticking dimana tangan kanan dan tangan 

kiri memukul secara bergantian dan seimbang ( R  L  R  L  R  L  R  L  R  L  R  L  

R  L  R  L ). Karuniawan (27 tahun) mempraktekan dengan melakukan pukulan 

pada snare drum menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian dengan 

tempo 60 -70 supaya dapat dipahami oleh siswanya. Karuniawan menyuruh siswa 

untuk menirukannya selama 5 menit. Karuniawan juga menjelaskan latihan ini 

dilakukan dengan tempo yang lambat  

b) Double Stroke  

Karuniawan (27 tahun) menjelaskan bahwa double stroke adalah jenis pola 

pukulan di mana hitungan pertama dan kedua  menggunakan tangan kanan, 

hitungan ketiga dan keempat menggunakan tangan kiri ( R  R  L  L  R  R  L  L  R  

R  L  L  R  R  L  L ). Karuniawan mempraktekannya pada snare drum secara 

berulang–ulang dengan tempo yang lambat supaya dapat dipahami oleh siswa. 

Setelah Karuniawan mempraktekan, kemudian siswa mencoba menirukan 

dengan memukul pada snare drum dan dilakukan secara berulangulang dan dalam 
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melakukan sticking ini antara tangan kanan dan tangan kiri harus seimbang. 

Karuniawan menyuruh siswanya untuk melakukan sticking ini pada setiap awal 

akan dimulainya kegiatan belajar mengajar.      

 

7.Tahap Proses Pembelajaran Drum Anak Usia Dini di AA Musik Studio  

Semarang 

Pembelajaran drum anak usia dini di AA Musik Studio Semarang diampu oleh 

Karuniwan. Dalam melakukan tugasnya sebagai instruktur, Karuniawan dan 

instruktur yang lain melakukan 1 tahapan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran yaitu, tahap  sebelum proses pembelajaran, tahap selama proses 

pembelajaran, dan tahap sesudah proses pembelajaran. 

a. Tahap Sebelum Proses Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, instruktur menyiapkan tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode, alat dan sumber belajar serta evaluasi 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran Drum di AA Musik Studio 

Semarang. 

b. Tahap Proses Pembelajaran  

Pembelajaran drum di AA Musik Studio Semarang dilaksanakan sesuai jadwal 

siswa masing-masing antara pukul 09.00 WIB- 20.00 WIB dari hari Senin hingga 

Sabtu. Namun dari hasil observasi yang telah dilakukan, pelaksanaan 

pembelajaran kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Contohnya, ketika peneliti ingin mengadakan wawancara dengan salah satu siswa 

AA Musik Studio Semarang bernama Sandy, ternyata Sandy tidak masuk les 
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dengan alasan ijin, maka menurut keterangan dari CSO AA Musik Studio 

Semarang jadwal Sandy bisa diganti di hari lain sesuai kesepakatan dengan 

instruktur yang bersangkutan, kecuali jika ijin tetapi tidak melakukan konfirmasi 

maka pihak AA Musik Studio Semarang tidak bersedia mengganti hari. 

Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan terbagi 

menjadi tiga tahap yaitu: kegiatan pendahuluan 5 menit, kegiatan pembelajaran 45 

menit, dan kegiatan akhir pembelajaran 10 menit. Di AA Musik Studio Semarang 

instruktur atau siswa harus disiplin waktu mengingat proses pembelajaran yang 

sangat singkat yaitu 60 menit.  

1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan ini instruktur melatih sticking menggunakan 

stick sebagai kegiatan pemanasan sebelum belajar drum atau kegiatan inti. 

2) Kegiatan Inti Pembelajaran 

         Pada tahap inti pembelajaran ini siswa mempraktekan materi–materi yang 

ada di buku. Instruktur menggunakan media CD apabila perlu untuk melatih siswa 

dalam bermain drum. Selain itu pada kegiatan inti ini instruktur akan mengoreksi 

permainan drum siswa sehigga siswa tahu kesalahannya. Saat penelitian ini 

berlangsung, peneliti juga melihat jika siswa belum mengerti tentang materi yang 

diajarkan maka instruktur akan memberikan contoh secara langsung. 

3) Kegiatan Penutup 

         Pada kegiatan ini, instruktur memberikan evaluasi terhadap materi yang baru 

saja dibahas dengan memberikan komentar, kritik, dan saran tentang evaluasi 

materi pertemuan ini, kemudian instruktur memberikan tugas materi yang akan 

datang untuk dilatih dan dipelajari di rumah 
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8. Tahap Evaluasi Proses Pembelajaran Drum Anak usia Dini di AA Musik 

Studio  Semarang.              

          Untuk mengetahui hasil pembelajaran, sesudah proses pembelajaran 

instruktur melakukan kegiatan evaluasi setelah materi yang diberikan selesai dan 

ujian kenaikan grade satu tahun sekali. 

 

Foto 4.10 :  Proses Evaluasi Pembelajaran Drum Anak Usia Dini 
di AA Musik Studio Semarang 

(Foto: Bagus. Semarang, 19 November 2008) 
 
 

9.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Metode dan Teknik Pembelajaran 

Drum Anak Usia Dini di AA Musik Studio Semarang. 

Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran akan ditemui beberapa 

faktor yang mempengaruhi (mendukung dan menghambat) metode dan teknik 

pembelajaran drum anak usia dini yaitu: 

a. Metode Demonstrasi 

1) Faktor Pendukung 
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 Siswa dapat mengetahui materi yang disampaikan oleh instruktur karena 

dengan metode demonstrasi ini siswa dapat secara langsung melihat 

bagaimana proses penerapannya pada drum. 

b. Metode Latihan 

1) Faktor Pendukung 

 Siswa dapat benar-benar memahami materi yang diberikan oleh 

instruktur dalam pembelajaran drum. 

c. Metode Proyek 

1) Faktor Pendukung 

  Siswa dapat mengetahui dimana letak kesalahan atau kekurangan pada 

saat berlatih materi yang diberikan oleh instruktur dan siswa dapat memeperbaiki 

letak kesalahan atau kekuranganya. 

d. Teknik Stroke  

1) Faktor Penghambat 

 Siswa kesulitan dalam penerapan teknik stroke ini karena teknik ini 

hanya menggunakan simbol R dan L sebagai simbol tangan yang digunakan untuk 

memukul snare sehingga sehingga siswa kesulitan untuk memahaminya. 

e. Teknik Menginjak Pedal 

1) Faktor Penghambat 

Siswa kesulitan untuk menerapkan teknik menginjak pedal yang benar 

karena postur kaki yang pendek sedangkan drum set yang digunakan dalam 

pembelajaran bukan drum set khusus untuk ukuran anak-anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran drum anak usia dini yang digunakan tidak ada 

perubahan atau tetap dari setiap fungsi dari metode tersebut. Misalkan saja metode 

demonstrasi digunakan instruktur untuk memberikan contoh materi yang akan 

dimainkan, metode latihan digunakan untuk melatih siswa bermain drum dengan 

menggunakan iringan keyboard, metode proyek digunakan untuk menunjukkan 

kesalahan siswa dalam bermain drum dan cara mengatasinya, metode ceramah 

digunakan untuk menjelaskan judul lagu, bentuk lagu, dan cara memainkannya ke 

dalam drum, metode resitasi dilaksanakan dengan memberi tugas kepada siswa 

agar mereka belajar di rumah. 

Teknik bermain drum yang digunakan di AA Musik Studio Semarang 

untuk pembelajaran drum anak usia dini adalah hanya teknik tertentu saja atau 

hanya teknik dasar yaitu teknik grip, teknik menginjak pedal, teknik stroke, dan 

sebagai akhir pembelajaran drum untuk mengamati hasil belajar siswa maka 

diadakan evaluasi setiap 1 kali materi yang diajarkan selesai. 

Guna menunjang proses pembelajaran agar penyampaian metode dan 

teknik pembelajaran drum anak usia dini dapat disampaikan secara terkonsep, 

instruktur drum AA Musik Studio Semarang membuat silabus dan buku panduan 

agar proses pembelajaran drum anak usia dini lebih terarah dan mempunyai tujuan 
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agar siswa dapat memperoleh ilmu dengan maksimal dan instruktur mempunyai 

pedoman dalam penyampaian materi. Metode dan teknik pembelajaran drum anak 

usia dini di Anugrah Abadi Musik Studio atau AA Musik Studio Semarang adalah 

mewujudkan suasana belajar sambil bermain dan memanfaatkan waktu yang 

kondusif dengan mengelola kegiatan pembelajaran yaitu mengurutkan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan silabus yang diberikan, mengorganisasikan materi, 

siswa, serta bahan dan waktu. 

 

B. Saran 

1.Pemilik Anugrah Abadi Musik Studio Semarang agar menambah ruangan studio 

khusus untuk kegiatan belajar mengajar sehingga tidak menganggu proses 

belajar mengajar. 

2. Dalam pengunaan metode resitasi instruktur diharapkan memberi materi 

tambahan berupa kumpulan lagu-lagu dalam bentuk CD atau kaset hal ini 

dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam berkreatifitas siswa. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada : 

1. AA Musik Studio Semarang 

2. Sarana dan prasarana di AA Musik Studio Semarang 

3. Jumlah siswa yang mengikuti kursus 

4. Jumlah tenaga Pengajar (instruktur ) 

5. Staf AA Musik Studio Semarang 

6. Letak kondisi bangunan dan kegunaannya 

7. Metode yang digunakan dalam pembelajaran drum anak usia dini di AA 

Musik Studio Semarang  

8. Teknik yang digunakan dalam pembelajaran drum anak usia dini di AA 

Musik Studio Semarang  

9. Proses penyampaian materi kepada siswa 

10. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran 

11. Proses Evaluasi 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Dalam mengumpulkan data peneliti mendokumentasikan: 

1. Foto gedung AA Musik Studio Semarang 

2. Foto ruang tunggu 

3. Foto ruangan administrasi 

4. Foto proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar 

5. Foto sarana penunjang belajar yaitu drum set 

6. Foto fasilitas recording 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada  : 

1. Pemilik 

a. Siapa nama anda ? 

b. Kapan berdirinya AA Musik Studio ? 

c. Ada berapa instruktur di AA Musik Studio? 

d. Ada berapa jumlah murid di AA Musik Studio ? 

e. Bagaimana cara anda untuk membuat orang tertarik belajar musik di AA 

Musik Studio ? 

f. Bagaimana sistem pembelajaran di AA Musik Studio? 

g. Fasilitas apa saja yang tersedia di AA Musik Studio ? 

 

2. Instruktur Drum 

1. Berapa jumlah instruktur drum di AA Musik Studio Semarang ? 

2. Berapa jumlah siswa yang mengikuti kursus drum untuk anak usia dini ? 

3. Sarana apa saja yang digunakan dalam pembelajaran drum anak usia dini ? 

4. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran drum anak usia dini? 

5. Teknik apa yang digunakan dalam pembelajaran drum anak usia dini ? 

6. Faktor apa yang menghambat dalam pembelajaran drum anak usia dini ? 

7. Faktor  apa yang mendukung dalam pembelajaran drum anak usia dini ? 

8. Bagaimana pelaksanan proses evaluasi dalam pembelajaran drum anak 

usia dini ? 
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3. Siswa 

a. Apa Kendala yang pernah dialami selama belajar di AA Musik Studio 

Semarang ? 

b. Bagaimana pendapat siswa tentang metode dan teknik yang digunakan dalam 

proses pembelajaran drum ? 
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Tata Tertib Administrasi 

 
1. Biaya pendaftaran Rp.50.000,00, pembayaran biaya kursus bulan pertama 

dibayar di muka (hari pertama mengikuti pelajaran). 

2. Pembayaran biaya kursus setiap bulan paling lambat tanggal 5, setiap hari 

senin sampai sabtu jam 10.00 – 18.00,bila terlambat akan dikenakan denda 

1000/hari. 

3. Pembayaran biaya bulanan tidak dihitung dari berapa kali siswa 

datang,tetapi pembayaran biaya bulanan siswa sesuai dengan pilihan yang 

telah ditetapkan (privat/group),dan dibayar setiap bulannya sebelum 

tanggal 5. 

4. Bagi murid yang tidak dapat mengikuti kursus tanpa memberikan 

konfirmasi untuk ganti hari terlebih dahulu kepada pihak AA Music Studio 

tidak mendapat penggantian waktu. Sebaliknya jika instruktur berhalangan 

maka siswa mendapat penggantian waktu kursus. 

5. Dalam 1 bulan murid mendapat 4x kursus (1 minggu 1x @ 45menit) 

6. Hari Minggu,hari Libur Nasional dan hari-hari pada Minggu ke-5   

LIBUR. 

7. Setiap kenaikkan GRADE,uang kursus akan naik sesuai dengan ketentuan. 

8. Siswa yang datang terlambat tidak mendapat tambahan jam kursus. 

9. Siswa yang mengundurkan diri harus memberitahu pihak AA Music 

Studio. 

10. Jika akan diadakan test kenaikkan GRADE murid dikenakan biaya yang 

besarnya telah ditentukan oleh pihak AA Music Studio. 

 
Atas perhatian dan kerjasama yg baik kami ucapkan terima kasih. 
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