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SARI 

Nugroho, Heru. 2010. Pembelajaran Electone Anak di lily’s Music school. Skripsi 
Jurusan PSDTM Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 
 
 Pendidikan non formal adalah pendidikan yang terorganisasi di luar sistem 
sekolah, baik yang diselenggarakan secara terpisah maupun terpadu untuk 
kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani warga belajar. 
Dalam hal ini penulis mengambil judul tentang pembelajaran karena setidaknya 
dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk bekal kelak sebagai tenaga 
pendidik dalam banyak hal yang berkaitan tentang pembelajaran dengan tujuan 
mengembangkan pengetahuan anak didik agar terjadi perubahan sehingga 
nantinya dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah proses pembelajaran electone anak dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam pembelajarannya di Lily’s Music School Semarang? 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif 
tentang PEMBELAJARAN ELECTONE UNTUK ANAK DI LILY’S MUSIC 
SCHOOL SEMARANG. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan 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 dinyatakan bahwa dalam pembelajaran electone untuk 
anak di Lily’s Music School menyesuaikan komponen pembelajaran yaitu, 
kurikulum, tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasinya 
diadakan setiap setahun sekali serta mempunyai faktor penghambat dan faktor 
pendukung berupa faktor eksternal dan internal. 
 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajarannya menggunakan komponen pembelajaran dengan sistem privat dan 
group dilaksanakan 4 kali dalam 1 bulan durasi 45 menit/pertemuan, serta 
beberapa faktor eksternal dan internal, saran dari penulis agar lebih diperhatikan 
mengenai kurikulum dan materi pembelajaran karena ada beberapa materi yang 
belum masuk dalam kurikulum, selain itu juga harus sering diadakan konser 
sebagai promosi agar masyarakat tahu tentang keberadaan Lily’s music school 
Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak lahir manusia telah mendapatkan pendidikan yang dimulai dari 

pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan ini sering disebut pendidikan 

informal yang merupakan dasar bagi pendidikan selanjutnya, yaitu 

pendidikan di lingkungan sekolah (formal) dan pendidikan di lingkungan 

masyarakat atau non formal. 

Berkaitan dengan masalah pendidikan, Ki Hajar Dewantara (1962 : 

14) mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran/intelektual dari tubuh anak kita agar anak kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup dan selaras bagi penghidupan yang kita didik selaras 

dengan dunianya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar memanusiakan manusia atau membudayakan manusia. Pendidikan 

adalah proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral sesuai 

dengan kemampuan dan martabatnya sebagai manusia. 

Pendidikan digolongkan menjadi tiga, yaitu: pendidikan informal, 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan informal adalah 

pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga yang merupakan dasar 

bagi pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non 

formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terorganisasi di dalam 
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sistem sekolah, yang diselenggarakan secara terpadu, mempunyai kurikulum 

dan mempunyai tujuan akhir kurikuler (Sumarno, 1997 : 208). Sedangkan 

pendidikan secara non formal adalah pendidikan yang terorganisasi di luar 

system sekolah, baik yang diselenggarakan secara terpisah maupun terpadu 

untuk kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani 

warga belajar. Untuk mencapai tujuan materi pendidikan non formal biasanya 

bersifat praktis dangan maksud agar dapat segera dimanfaatkan. Pendidikan 

non formal dapat dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung sekolah, 

serta tidak mempunyai jenjang pendidikan. Lama pendidikan relatif singkat, 

ada ujian (berijazah/surat keterangan). Dalam pelaksanaan diselenggarakan 

pemerintah maupun swasta. Metode mengajar tidak selalu ditentukan, 

pengajar tidak selalu berijazah, sistem administrasi ada walaupun tidak begitu 

uniform. 

Di dalam pendidikan non formal biasanya diselenggarakan pendidikan 

yang sifatnya melatih keterampilan tertentu, dalam hal ini sangatlah 

dibutuhkan spesialisasi tugas seorang pengajar. 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 beranekaragam salah satu 

diantaranya adalah kursus musik. Tujuan kursus musik adalah untuk 

memupuk serta meningkatkan bakat dan keterampilan siswa dalam 
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memainkan instrumen musik. Untuk tujuan tersebut perlu adanya strategi 

yang tepat dalam proses pembelajaran musik tersebut. 

Belajar mengajar merupakan bagian dari keseluruhan komponen 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam mengembangkan suatu strategi mengajar meliputi : 

tujuan serta proses pencapaiannya, siswa, guru, materi pelajaran, metode 

mengajar, alat bantu mengajar dan evaluasi (Mudjiono, 1994  : 34). Dalam 

hal ini pembelajaran yang diterapkan pada suatu kursus musik tersusun dan 

diprogram sesuai dengan program pengajaran yang telah ditetapkan.  

Suatu kursus musik mempunyai program pengajaran yang telah 

tersusun secara rapi dalam kurikulum dan siap diajarkan pada siswa, sarana 

dan prasarana alat musiknya juga telah terpenuhi dengan lengkap. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran instrumen musik ada 

bermacam-macam. Hal inilah yang mempengaruhi baik guru yang mengajar 

maupun siswa yang diajar. Dari sinilah seorang pengajar dapat menentukan 

bagaimana pembelajaran yang harus mereka tempuh, dalam konteks ini yang 

dijadikan obyek adalah pembelajaran tentang instrumen musik khususnya 

electone. 

Electone merupakan jenis alat musik ritmis dan melodis, Jenis 

instrumen ini memiliki tiga buah keyboard, upper, lower dan pedal yang 

mampu menciptakan harmonisasi yang baik sehingga memperjelas nada-nada 

yang sedang dimainkan walaupun secara bersamaan dan anak-anak akan 

mendapat pengertian dasar mengenai jenis suara seperti Piano, Biola, 
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Terompet dan lain-lain. Kursus ESC (Electone Study Course) ditujukan bagi 

siswa, yang belum mempunyai pengalaman dalam permainan keyboard dan 

bagi semua orang yang ingin bermain musik sebagai hobi. Pada kursus ini, 

para siswa akan diberikan teknik dasar permainan electronic organ 

(Electone), teori dasar musik dan istilah-istilah musik. Dengan menggunakan 

electone yang memiliki 3 keyboard (upper, lower dan pedal) para siswa akan 

mendapatkan pengalaman bermusik yang menyenangkan, dengan 

menggunakan berbagai macam ritmis otomatis dan berbagai macam warna 

suara dari instrument-instrument seperti Piano, Terompet, Biola dan lain-lain. 

Dalam hal ini penulis mengambil judul tentang pembelajaran karena 

setidaknya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk bekal 

kelak sebagai tenaga pendidik dalam banyak hal yang berkaitan tentang 

pembelajaran dengan tujuan mengembangkan pengetahuan anak didik agar 

terjadi perubahan sehingga nantinya dapat berguna bagi nusa dan bangsa. 

Penelitian ini mengambil obyek electone karena dari pengalaman penulis 

sendiri melihat bahwa minat anak – anak sekarang cenderung lebih menyukai 

permainan musik yg unik untuk kecerdasan dalam mengembangkan 

kreativitas pola berpikir anak, hal ini dapat disebabkan karena banyaknya 

yang muncul pemain solo atau single player. 

Pembelajaran electone merupakan kegiatan yang menyenangkan jika 

diterapkan langsung dalam suatu lagu. Selain berfungsi sebagai ritem juga 

dapat berfungsi sebagai melodi serta multifungsi dalam permainan sebuah 

lagu. Untuk menguasai permainan electone secara teori maupun praktek, 
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tentu saja diperlukan ketekunan sehingga perlu dipelajari secara seksama dan 

terus menerus melalui latihan – latihan rutin. Selain ketekunan dan bakat, 

sangatlah diperlukan seseorang yang dapat menuntun dalam proses 

pembentukan skill dan kemampuan dalam bermain electone. Untuk itu 

dipandang perlu dibentuk suatu yayasan atau lembaga yang menangani 

kursus, khususnya kursus musik. 

Di kota Semarang ada beberapa lembaga kursus musik, yaitu: 

Purnomo, Purwacaraka, Obor Mas, Christopherus, Lily’s Music dan masih 

banyak lagi lainnya. Sebagai contoh sekolah Lily’s music yang berada di Jl. 

Aryamukti Timur No: 173 Semarang. Sekolah Lily’s music ini termasuk 

tempat kursus yang sangat diminati dan cukup berkualitas di Semarang. Hal 

ini dapat diamati dengan makin bertambahnya siswa tiap tahun. Ada beberapa 

kelas yang di buka dalam pembelajaran instrumen musik oleh sekolah Lily’s 

music, yaitu : vokal, piano, biola, keyboard, drum, bass gitar, gitar klasik dan 

gitar elektrik serta kelas baru yaitu electone. Di sekolah Lily’s music peminat 

pada instrumen electone cukup lumayan yaitu 3 siswa karena dari pelayanan, 

proses belajar, sarana dan prasarana serta outputnya pun memuaskan dari 

mulai perkembangan bertambahnya kelas kursus maupun semakin 

bertambahnya siswa. Keberhasilan Lily’s music dalam membelajarkan para 

anak didiknya tentunya tidak terjadi begitu saja, tetapi didalamnya juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu yang menghambat maupun faktor 

yang mendukung, baik yang berasal dari Lily’s music itu sendiri maupun dari 

luar Lily’ music. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pembelajaran electone anak Di 

Sekolah Lily’s Music Semarang beserta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi dalam pembelajaran electone di sekolah Lily’s Music 

Semarang. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, ada beberapa 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah pembelajaran electone anak di Lily’s Music Semarang? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran electone anak di Lily’s 

Music Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah, dapat dikemukakan suatu tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui dan mendeskriptifkan pembelajaran electone untuk 

anak di Lily’s Music Semarang. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran electone untuk anak di Lily’s Music Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan terdapat manfaat sebagai berikut : 
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1.  Manfaaat teoritis 

a. Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan musik 

untuk lebih mengenal pembelajaran electone untuk anak di Lily’s 

Music Semarang.   

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai masukan kepada lembaga Sekolah Lily’s Music Semarang 

tentang pembelajaran electone untuk anak guna mengupayakan dan 

meningkatkan pembelajaran electone di Sekolah Lily’s Music 

Semarang. 

b. Bagi Lembaga Jurusan Sendratasik UNNES, penelitian ini dapat 

menambah referensi guna mengupayakan dan khasanah 

perbendaharaan kepustakaan tentang pembelajaran electone anak. 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu: bagian awal berisi 

halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Bagian isi terbagi atas lima bab 

dengan rincian setiap bab sebagai berikut : 

Pendahuluan, yang berisi tentang alasan pemilihan judul, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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Landasan teori, berisi tentang, pengertian pembelajaran, belajar dan 

mengajar, serta electone. 

Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi 

dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

teknik keabsahan data. 

Hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, pembelajaran electone untuk anak, serta   faktor  

yang mempengaruhinya di Lily’s Music Semarang 

Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran. 

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

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah perpaduan aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat 

belajar mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa 

belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas 

belajar antara guru dan siswa (Utuh, 1987 : 9). 

Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses yang  diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap (Dimjati 

dan Mudjiono, 1991 : 2). Belajar adalah merupakan suatu kegiatan, di mana 

seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang 

ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, atau ketrampilan (Sunaryo,1989: 

2). Jadi salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar tentang sesuatu 

yaitu adanya perubahan tingkah laku pada dirinya. Perubahan tingkah laku 

tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan 

keterampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif), (Sadiman, 2002 : 2-3). Menurut Sugandi (2004 : 5) pembelajaran 

terjemahan dari kata “instruction” yang berarati self instruction (dari internal) 
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dan eksternal instruction (dari eksternal). Pembelajaran bersifat eksternal 

antara lain dari guru yang disebut teaching atau pengajaran, sedangkan 

pembelajaran yang bersifat internal memberikan makna bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah 

stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, yang 

selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan 

jangka panjang. Dalam kegiatan belajar akan terjadi interaksi antara pelajar 

dengan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia, yang berfungsi 

sebagai fasilitator yaitu tutor atau guru pamong maupun berupa non manusia 

seperti buku, siaran radio dan televisi rekaman bahan belajar pandang dan 

dengar, alam semesta, dan masalah yang dihadapi (Mappa dan Basleaman, 

1994: 1). 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan 

siswa dalam belajar yang nantinya dapat membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku yang ada pada diri siswa dalam pengetahuan, sikap 

atau keterampilan. 

a. Pengertian belajar 

Pada hakekatnya 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 perubahaan 

aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu. Perubahan tersebut bersifat 
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konstan dan berbekas (Winkel, 1989 : 36). Belajar terbagi dalam dua (2) 

pandangan, yaitu pandangan tradisional (dalam Hamalik 2001 : 27). 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha untuk 

memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, maka ia akan mendapat 

kekuasaan. Sebaliknya siapa yang tidak mempunyai pengetahuan atau 

bodoh, ia akan dikuasai orang lain. Pandangan ini juga disebut pandangan 

intelektualitas, terlalu menekankan pada perkembangan otak. Untuk 

memperoleh pengetahuan siswa harus mempelajari berbagai pengetahuan. 

Dalam hal ini buku pelajaran atau buku bacaan, menjadi sumber 

pengetahuan yang utama, sehingga sering ditafsirkan bahwa belajar berarti 

mempelajari buku bacaan, sedangkan pada pandangan modern, proses 

perubahaan tingkah laku karena adanya interaksi dengan lingkungannya. 

Maksudnya adalah bahwa seseorang dinyatakan dalam kegiatan belajar 

setelah ia memperoleh hasil, yaitu perubahan tingkah laku contohnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pada 

prinsipnya perubahan tingkah laku tersebut adalah perubahan kepribadian 

pada diri seseorang. 

Menurut Syah (1995 : 93) belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan 

jenis dan jenjang pendidikan. Teori belajar menurut Syah berarti perubahan 

yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik 

yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan 

secara kebetulan.Syah (1995 : 115). 



12 

 
 

Dari beberapa pengertian belajar, dapat dirumuskan bahwa belajar 

adalah proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara berjenjang yang 

nantiya akan ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas , ada beberapa  orang yang 

dituntut mampu mengkoordinasi proses belajar, salah satunya ialah guru. 

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh guru dalam mengkoordinasi proses 

belajar disebut pembelajaran. Pembelajaran lebih dari sekedar pengajaran, 

yaitu guru dan murid sama-sama belajar.  

b. Pengertian mengajar 

Setiap siswa pasti selalu membutuhkan bantuan. Artinya siswa tidak 

boleh dibiarkan begitu saja, sehingga akan berkembang dan tumbuh seorang 

diri. Mereka perlu dibimbing ke arah kedewasaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa perlu diberi motivasi-motivasi dengan cara memberikan 

contoh, penjelasan-penjelasan, serta tuntutan-tuntutan yang baik agar siswa 

dapat dengan mudah meniru dan merasakannya. 

Mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin siswa ke arah 

perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap 

pribadi pada umumnya dan proses perkembangan intelektual pada 

khususnya (Ahmadi , 1988 : 32-33). Menurut Alvin (dalam Roestijah, 1982 

: 13), mengajar merupakan aktivitas guru yang membimbing siswa untuk 

dapat mengubah dan mengembangkan skiil and attitude (bakat dan 

kemampuan), idea (cita-cita), appreciation (penghargaan), dan knowledge 

(pengetahuan). 
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Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar (Sadirman , 1986 : 46) 

Mengajar dapat juga diartikan sebagai aktivitas untuk menolong atau 

membimbing seseorang demi mendapatkan, mengubah, atau 

mengembangkan skill attitude (bakat dan kemempuan), appreciation 

(penghargaan), idea (cita-cita), knowledge (pengetahuan) oleh Alvin W 

dalam (Roestijah, 1982 :131) 

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 

suatu aktivitas untuk mengembangkan bakat dan kemampuan seseorang, 

apresiasi, cita-cita, dan pengetahuan. Mengajar dalam rangka membimbing 

anak didik ke arah perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan individu atau 

kebutuhannya sebagai anggota masyarakat. 

2.  Komponen pembelajaran 

Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang sangat 

mempengaruhi sekali dalam pencapaian hasil pembelajaran. Komponen 

pembelajaran tersebut adalah:  

a) Kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan 

dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut William B. Ragan 

dalam Soetopo (1988 : 56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang 

ada dalam buku teks, dalam mata pelajaran atau dalam rencana guru, 

kurikulum meliputi lebih dari pada isi bahan pelajaran,hubungan 

kemanusiaandengan kelas, metode mengajar, prosedur penilaian, yang 
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kesemuanya itu tercantum dalam kurikulum. Kurikulum diartikan pula 

sebagai pengalaman belajar, misalnya menyatakan bahwa kurikulum 

merupakan semua cara yang ditempuh sekolah agar peserta didik 

memperoleh pengalaman belajar yang diinginkan (Krugi dalam Sugandi 

2004 : 52).  

b) Tujuan. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini 

harus searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah 

mencapai perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah agar 

siswa mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. (Tim 

MKDK IKIP Semarang, 1996 : 12).  

c) 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 (Harto Martono, 1995 : 

4). Dalam kegiatan belajar mengajar metode akan mempengaruhi proses 

pencapaian tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Jamalus (1988 : 30) 

yang dimaksud metode dalam kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat 

upaya yang dilaksanakan dan disusun dengan tujuan menciptakan suasana 

belajar mengajar  yang menguntungkan. Hal ini mengandung arti dalam 

suatu kegiatan belajar mengajar guru/dosen hendaknya mempersiapkan 

segala sesuatunya dengan sedemikian rupa sehingga nantinya dapat tercipta 

situasi belajar mengajar yang menguntungkan. Menurut Djamarah dan Zain 
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(1996: 93 – 110) metode – metode mengajar yang diuraikan berikut ini 

adalah: 

 

a. Metode Proyek 

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik 

tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang 

berhubungan  sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna 

b. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian, dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari. 

c. Metode Tugas dan Resitasi 

Metode tugas dan resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan 

dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar. 

d. Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa-siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang bias berupa pernyataan atau 

pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan 

bersama. 

e. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya, 

dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada 
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dasarnya mendramatisasikan tingkah dalam hubungan dengan masalah 

sosial. 

f. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

mempertunjukan kepada siswa suatu proses, situas, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering 

disertai dengan penjelasan lisan. 

g. Metode Problem Sovling 

Metode Problem Sovling (Metode Pemecahan Masalah) bukan 

sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berfikir, 

sebab dalam problem sovling dapat menggunakan meode yang lainnya 

yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 

h. Metode Karyawisata 

Metode Karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajar siswa kesuatu tempat atau objek tertentu diluar sekolah untuk 

mempelajari atau menyelidiki sesuatu. 

i. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pertanyaan yang harus 

dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa 

kepada guru. 

j. Metode Latihan 
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Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu 

cara mengajar yang baik untuk menanamkan kepada kebiasaan-kebiasaan 

tertentu. 

k. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru 

dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. 

Memilih metode pembelajaran seni musik yang tepat, tidak dapat 

lepas dari masalah siswa yang dihadapi. Seorang guru harus dapat memilih 

metode yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tetapi dalam 

mengajar tidak mungkin pengajar memakai metode salah satu saja. Seperti 

yang diungkapkan oleh Jamalus (1988 : 37-38) bahwa suatu jenis metode 

tidak dapat berdiri sendiri, melainkan gabungan dari beberapa metode, yaitu 

ceramah, drill, demonstrasi, bermain peranan dan eksperimen. Metode-

metode tersebut akan lebih efektif apabila digabung menjadi satu dalam 

metode analisis sintesis. Metode analisis berdasarkan pada ilmu jiwa Gestalt 

(ilmu jiwa totalitas), yang menyatakan bahwa manusia mengamati sesuatu 

secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian baru bagian-bagian dari 

keseluruhan tersebut (Jamalus, 1988 : 38). 

Dalam pembelajaran electone secara khusus tidak ada metode 

pembelajaran electone, tetapi dimungkinkan ada beberapa metode yang 

secara umum biasa digunakan dalam pembelajaran electone, antara lain 

metode tugas dan resitasi, metode demonstrasi, metode latihan, metode 

ceramah.  
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d) Materi. Dalam penyampaian materi pembelajaran guru hendaknya perlu 

memperhatikan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan 

keluasan meteri dan kedalaman materi (Ekosiswoyo, 1996 : 49). Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi guru/dosen pada waktu 

menyajikan materi pembelajaran. Menurut JL Marsell (dalam sugandi 2004 

: 14-15) hal yang perlu diperhatikan oleh guru pada penyampaian 

pembelajaran yaitu guru menciptakan bernacam-macam hubungan dengan 

bahan pelajaran, dalam menjelaskan materi pokok bahasan tertentu perlu 

ada materi pokok bahasan sebagai pusat pembahasan, materi pengajaran 

hendaknya disusun secara urut sehingga mudah dipelajari, guru harus 

mengadakan kegiatan evaluasi, guru harus dapat membedakan individu para 

siswa, guru harus dapat bersosialisasi dengan siswa. Menurut Caroll dalam 

Ekosiswoyo (1996 : 10), “kemampuan siswa menguasai materi tertentu 

berhubungan dengan jumlah waktu yang dipersyaratkan”. Dalam arti, jika 

siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi pembelajaran yang 

dipelajari, dan berpertisipasi di dalam kegiatan yang direncanakan untuk 

mempelajari materi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat yang 

diinginkan.  

e) Evaluasi. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena 

dalam proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses 

belajar dan mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim 

MKDK IKIP Semarang, 1996 : 63). Dalam kontek belajar istilah evaluasi 

menunjukkan suatu kegiatan untuk menentukan nilai pencapaian hasil 
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belajar dengan mengetahui hasil pencapaian hasil belajar siswa. Evaluasi 

pada pembelajaran electone biasanya dilakukan oleh instruktur electone di 

sekolah musik itu sendiri dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. 

Evaluasi tersebut merupakan ujian akhir untuk kenaikan tingkat (grade).  

f) Siswa. Siswa adalah salah satu komponen dalam pengajaran, di samping 

faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen 

maka dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang terpenting 

diantara komponen lainnya. Pada dasarnya murid adalah unsur penentu 

dalam proses belajar mengajar, sebab muridlah yang membutuhkan 

pengajaran guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada murid 

(Oemar Hamalik, 99-100 : 2001). 

Menurut Sugandi (2004: 28-31) komponen-komponen pembelajaran 

adalah:  

1) Tujuan. Tujuan belajar menurut Moedjiono (1991: 2) adalah pernyataan 

tentang perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa. Tujuan yang 

secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran 

adalah ” instructional effect ” biasanya itu berupa pengetahuan dan 

keterampilan atau sikap yang secara eksplisit dalam TPK (Tujuan 

Pembelajaran Khusus).  

2) Subyek Belajar. Subyek belajar menurut Moedjiono (1991: 2) adalah 

seseorang yang bertindak sebagai pencari dan penyimpan isi pelajaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Subyek belajar dalam sistem 

pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan sebagai subyek 
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atau obyek. Sebagai subyek karena siswa adalah individu yang melakukan 

proses belajar mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subyek belajar.  

3) Materi Pelajaran. Materi pelajaran menurut Moedjiono (1991 :2) adalah 

segala informasi berupa fakta, prinsip dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran. Materi yang diajarkan tentunya adalah pelajaran 

electone yang secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan atau tiga grade, 

yaitu: a. Tingkat (grade) I, mempelajari tentang pengenalan electone, 

fingering (penjarian), latihan membaca, akord, latihan tangga nada, latihan 

teknik pada electone. b. Tingkat (grade) II, mempelajari tentang tangga nada 

mayor dan minor. c. Tingkat (grade) III, mempelajari tentang latihan 

fragment pattern, harmoni.  

4) Stategi Pembelajaran. Menurut Sugandi (2004: 83) stategi pembelajaran 

adalah pendekatan dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan urutan komponen kegiatan, cara mengorganisasikan 

materi pelajaran, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara 

efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan pola umum 

mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam electone 

biasanya menggunakan sistem privat, dimana setiap siswa diajar langsung 

oleh guru.  Materi yang diajarkan oleh guru juga dibagi menjadi beberapa 
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tingkatan. Waktu yang digunakan untuk pembelajaran electone biasanya 1 

jam untuk satu kali pertemuan.  

5) Media Pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. Dalam pembelajaran electone, media pembelajaran 

yang digunakan yaitu electone dan buku panduan.  

6) Penunjang. Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar yang terdiri dari buku sumber, alat 

pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. Fasilitas belajar yang 

digunakan diharapkan tersedia dengan lengkap. 

Teori belajar menurut Sugandi (2004 : 7) adalah konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya 

melalui eksperimen. Macam-macam teori belajar menurut Irawan (1997 : 2-

19) : a. Teori belajar behaviorisme. Menurut teori ini, belajar adalah 

perubahan tingkah laku seseorang. b. Teori kognitif. Teori kognitif lebih 

mementingkan proses daripada hasil belajar itu sendiri. c. Teori humanistic. 

Bagi penganut teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada 

manusia itu sendiri. d. Teori sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah 

pengolahan informasi. 

Bakat memungkinkan seseorang cakap dalam ilmu tertentu dan dapat 

berkembang melalui belajar. Bakat adalah dasar (kepandaian, sifat dan 

pembawaan) yang dibawa lahir (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996 : 81). 

Sesungguhnya bakat adalah istilah yang acap kali diartikan secara berbeda-
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beda. Sering kali ia dipakai untuk menunjukkan arti kemampuan yang 

tinggi, minat yang sesuai, motivasi, talenta yang tinggi, jenius, potensi dan 

sebagainya apa yang disebut sebagai bakat dalam psikologi disebut aptitude. 

Bakat menurut peneliti dapat didefinisikan sebagai kapasitas seseorang atau 

potensi yang masih bersifat hipotesis atau perkiraan, untuk penguasaan pola 

sifat tertentu yang diketahui kelebihan atau kekurangan yang tercakup 

dalam keterampilan sempurna mengerjakannya pada keterampilan individu 

tersebut memiliki sedikit atau tanpa pelatihan terlabih dahulu. 

 

B.   Electone 

1. Sejarah electone 

Pada tahun 1930-an, beberapa organ elektronik dikembangkan untuk 

meniru suara dari berbagai organ pipa. Organ elektronik adalah keyboard 

elektronik instrumen yang dipengaruhi dari harmonium, atau organ pipa dan 

teater organ. Pada awalnya itu dirancang untuk meniru bunyi organ pipa, 

teater organ, band suara, atau suara orkestra. Hari ini, telah berkembang 

menjadi tiga atau lebih bentuk instrumen, sedangkan Hammond organ-style 

instrumen yang digunakan dalam genre musik populer; organ gereja digital 

yang meniru sebuah pipa organ untuk musik klasik dan digunakan dalam 

gereja-gereja, dan berbagai jenis organ yang berasal dari lain produsen 

termasuk combo organ, rumah organ, dan organ-organ perangkat lunak, dan 

lain-lain. Hammond organ adalah organ listrik yang diciptakan oleh Laurens 
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Hammond pada tahun 1934 dan diproduksi oleh Hammond Organ 

Company. 

2. Model dan Jenis Electon 

Setelah Hammond memelopori organ elektronik di tahun 1930-an, 

produsen lain mulai memasarkan versi mereka sendiri. Pada akhir tahun 

1950-an dikenal nama-nama merek organ selain organ Hammond termasuk 

Conn, Kimball, Lowrey, dan lain-lain, sementara perusahaan-perusahaan 

seperti Allen dan Rodgers memproduksi organ elektronik besar yang 

dirancang untuk gereja dan pengaturan umum lainnya. 

Electone Yamaha series dibuat pada tahun 1959 dengan D-1. Pada 

tahun 1980-an banyak nama-nama yang paling terkenal telah berhenti 

memproduksi untuk rumah produksi, kini bersaing dengan produk-produk 

elektronik baru seperti Moog Musik, Wersi, dan kemudian Kurzweil. 

Electones itu ditemukan bukan hanya di rumah-rumah, terutama di Jepang 

dan di tempat lain di Asia Timur, tetapi juga dibawakan oleh band, solo dan 

kelompok lain untuk pertunjukan publik. 

Yamaha mulai mendatangkan Electones ke Amerika Serikat, dimulai 

dengan D-2B pada tahun 1967. Pada tahun 1968, Yamaha merilis EX-21 

prototipe. Electone ini berbeda dari sebelumnya Electones, seperti yang 

jelas dirancang untuk panggung pertunjukan. Dua tahun kemudian, EX-42 

menjadi Yamaha tahap pertama yang tersedia secara komersil sebagai 

model Electone, meskipun masih didasarkan pada teknologi analog. Pada 

tahun 1974, Yamaha mulai merancang Electones sekitar alat, bukan organ, 
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dimulai dengan CSY-1 yang didasarkan pada SY-1 synthesizer. GX-1, 

dirilis pada tahun 1975, adalah yang pertama Electone poliponik dalam 

bentuknya menjembatani antara organ. Beberapa pengguna yang terkenal 

mnggunakan GX-1 meliputi: Richard D. James, Stevie Wonder, Keith 

Emerson, John Paul Jones dari Led Zeppelin, dan Benny Andersson dari 

ABBA. E-70, dari tahun 1977, adalah salah satu organ berbasis rumah 

pertama untuk fitur Yamaha PASS (Sistem Sintesis Analog Pulse) dalam 

kabinet konsol. FC / FE / FS / FX adalah seri dari tahun 1983-1986 fitur 

nada FM generator dan menampilkan seri FX pertama perusahaan sampel 

suara secara digital dalam suara perkusi dan irama. Pada tahun 1987, 

digunakan rangkaian lebih terintegrasi teknologi untuk membuat komponen 

yang lebih kecil, dan memungkinkan untuk desain lebih ramping. 

Pada tahun 1991, Yamaha merilis serangkaian Electones termasuk 

yang terpasang Musik Disk Recorder yang memungkinkan mempermudah 

pemain dalam penyaringan, dan ekspresi instrumen teknologi yang 

membuat suara-suara di Electone bahkan lebih realistis. 

Model terbaru Electone, STAGEA menggunakan semua suara dan 

fitur lebih dari 180 efek digital. Ada empat model yaitu salah satunya 

termasuk ELB-01, ELS-01, ELS-01C dan ELS-01X. ELB-01, juga disebut 

Stagea Mini, adalah model tingkat pemula, ELS-01 model standar, dan 

ELS-01C kustom yang disebut model, membawa lebih banyak suara dan 

fitur-fitur lainnya. Karena didistribusikan STAGEA secara resmi hanya di 

negara-negara Asia. 
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3. Kelebihan dan Keunggulan electone 

Salah satu alat musik harmonis yaitu Electone yang merupakan 

instrumen unik memiliki kelebihan dengan tiga buah keyboard: upper, lower 

dan pedal. Melodi dimainkan pada upper keyboard, kemudian iringannya 

pada lower keyboard, dan bunyi bass pada pedal. Nama Electone bukan 

istilah umum untuk menyebut Electronic Organ melainkan adalah 

registered trademark milik Yamaha. Pada Mei 1959, sebuah organ elektrik 

pertama yang merupakan prototype dari Electone. 

 
Gambar 01. Alat Musik Electone 

Sumber : Yamaha Music Foundation 

 
  Alat musik tersebut yang dipublikasikan pada acara konser di 

Yamaha Hall Ginza Jepang dengan nama ET-5, terdiri dari 3 susun 

keyboard dengan memiliki keunggulan masing-masing 61 tuts dan pedal 

dengan 32 tuts. Di dalam ET-5 tersebut digunakan vacuum valve  khusus 
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untuk main amplifier, dan digunakan hampir 2000 transistor untuk system 

oscillation elektronik. Karena memiliki skala yang terlalu besar, pemain alat 

musik ini harus didampingi oleh 2 orang teknisi saat memainkan alat musik 

tersebut. 

 
Gambar 02. Bagan atas Electone 

Sumber : Yamaha Music Foundation 

 
  Dengan keberhasilan fungsi dan penampilan prototype tersebut, 

diluncurkan Electone generasi pertama dengan nama D-1 yang masih tetap 

merupakan salah satu alat musik terkemuka pada zaman sekarang. 

Kekayaan dan keindahan bunyi pada Electone dilengkapi dengan berbagai 

fungsi dan teknologi yang selain mampu menstimulasi kreativitas, imajinasi, 

dan pengembangan sense terhadap tempo dan rhythm, juga sangat 
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membantu si pemain memperoleh sensitivitas terhadap melodi dan harmoni 

yang indah. 

 
Gambar 03. Bagan bawah Electone 

Sumber : Yamaha Music Foundation 

 

 Salah satu keunikan dari sebuah electone adalah memiliki tiga buah 

keyboard, upper dan lower pedal. Memainkan melodi dengan menggunakan 

tangan kanan pada upper keyboard, kemudian dengan tangan kiri anda 

menciptakan iringannya pada lower keyboard, dan menempatkan bunyi bass 

pada pedal dengan menggunakan kaki.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

 Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah, 

oleh karena itu untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar 

seorang peneliti perlu memperhatikan cara-cara penelitian atau lebih dikenal 

dengan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, sehingga 

memperoleh hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu sesuai 

dengan kondisi yang ada di lapangan. 

 Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami 

objek penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh 

seorang peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan 

dasar untuk mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan 

memperoleh hasil yang akurat dan benar. 

 Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

penggunaan alat musik electone sebagai media belajar musik untuk anak 

usia dini di Lily’s Music School Semarang, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah 

penguraian tentang kejadian-kejadian berdasarkan data-data baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis.  
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 Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sumaryanto, 2001:2), penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  

 Kirk dan Miller (dalam Sumaryanto 2001:2), mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam penellitian sosial yang 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya 

dan dalam peristilahannya. 

 Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan  manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan pada metode 

kualitatif, mengadakan menganalisis data secara induktif, mengarahkan 

sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat 

deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi 

dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan 

data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya 

disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitiannya, 

(Moeloeng, 2002:27). 

 Peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam hal 

ini obyek penelitiannya adalah penggunaan alat musik electone sebagai 

media belajar musik untuk anak usia dini di Lily’s Music Semarang. Dengan 

demikian sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada mutu dan kedalaman 
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uraian, yakni pembahasan tentang penggunaan alat musik electone sebagai 

media belajar musik untuk anak usia dini di Lily’s Music Semarang. 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lily’s Music Semarang, yang beralamat di 

Jl. Aryamukti Timur No.173 Semarang.   

2. Sasaran Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah diungkapkan, 

sasaran penelitian ini adalah pembelajaran electone anak di Lily’s Music 

Semarang. 

 

C. Sumber Data 

 Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka 

ditentukan sumber data atau informasi yang terdiri dari narasumber yang 

dipandang memiliki pengetahuan atau wawasan yang memadahi tentang 

informasi yang diperlukan. Narasumber yang dimaksud adalah guru 

pengajar elektone, siswa dan manager dan para karyawan Lily Music 

Semarang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, akurat dan reliable yang berkaitan dengan penelitian. Jadi 

pengumpulan data pada suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 
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bahan-bahan, keterangan dan informasi yang benar dan dapat dipercaya 

untuk dijadikan data. 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Observasi 

 Menurut Arikunto (1997 : 123) teknik observasi adalah kegiatan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesatu objek 

yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan melalui indera 

pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. 

 Observasi dilakukan langsung, yang dijadikan observasi yaitu strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, media dan alat 

pembelajaran, materi, evaluasi, proses pembelajaran electone anak di Lily’s 

Music  Semarang. Alat observasi yang digunakan adalah alat indera, alat 

tulis dan buku serta data-data dan informasi yang dikumpulkan. 

2. Teknik Wawancara 

 Menurut Moleong (1990 : 35) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan 

garis besar tentang hal yang akan diteliti. Pertanyaan ini secara khusus 

ditujukan kepada informan peneliti, yakni pelatih musik (guru), siswa dan 
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orang tua siswa beserta karyawan (staf) dan pimpinan Lily’s Muic 

Semarang. 

3. Teknik  Dokumentasi 

 Menurut Arikunto (1997:135) teknik dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda, dan 

sebagainya. Dalam teknik ini data yang dicari berupa daerah letak dan 

bentuk kondisi bangunan tempat belajar mengajar, data keadaan siswa, 

sarana dan prasarana, foto-foto yang berhubungan dengan proses belajar 

mengajar electone di Lily’s Music Semarang. Teknik ini dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder  guna melengkapi data yang belum diperoleh 

melalui teknik observasi dan wawancara. Kemudian hasil dokumentasi ini 

disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang digunakan untuk 

melengkapi data primer hasil wawancara dan pengamatan. 

E. Teknik Keabsahan Data 

 Ada beberapa Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Trianggulasi 

 Menurut Moleong ( dalam Widyastuti, 2008 : 33 ) Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan/ sebagai pembanding terhadap 

data itu.  Moleong membedakan empat macam triangulasi sumber, yaitu 

dengan jalan:  
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang berlainan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

2. Kecukupan Referensial 

 Kecukupan referensial dapat digunakan sebagai alat untuk 

menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan 

evaluasi. Bahan-bahan yang  tercatat/ terrekam bisa dijadikan patokan untuk 

menguji ketika diadakan analisis dan penarikan data, Moleong (dalam 

Widyastuti, 2008 : 33). 

3. Uraian Rinci 

 Teknik ini adalah teknik melaporkan hasil penelitian dengan uraian 

yang diteliti dan cermat dengan mengungkap secara khusus segala sesuatu 

agar pembaca dapat memahami penemuan yang diperoleh. Penemuan 

tersebut bukan dari uraian rinci melainkan penafsiran yang dilakukan dalam 

bentuk uraian rinci (Moleong, 2001:183). 
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F. 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 dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto dan sebagainya, (Moeloeng, 2001:190). 

 Proses pengolahaan data dimulai dengan mengelompokkan data-data 

yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian 

pustaka maupun catatan yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian 

ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan kepentingan penelitian. 

Hasil analisis data tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk laporan 

dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan 

keterangan-keterangan atau data-data yang telah terkumpul dan dianalisis 

berdasarkan teori-teori  yang ada. 

 Menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001:21), 

menegaskan bahwa teknik analisis data kualitatif senantiasa berkaitan 

dengan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang terkumpul dari 

berbagai cara ini semua tetap diurai dengan kata-kata. Analisis tersebut 

dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Reduksi data 

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 
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dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan 

proses analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang 

dipilih, data yang dibuang, cerita mana yang sedang berkembang itu 

merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data 

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan 

penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan 

bentuk yang disederhanakan. 

3. Menarik kesimpulan / verifikasi. 

 Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab 

dari awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif  harus mampu 

mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi yang 

semua itu merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada 

keterkaitan alur, sebab akibat serta preposisi. 

 Di bawah ini merupakan skema  Analisis Data Kualitatif menurut 

Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001: 23). 
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       Model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto 

(2001: 23). 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penyajian data 

Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Lily’s Music School. 

1. Lily’s Music School. 

Lily’s Music School berlokasi di jalan Aryamukti Timur No.173 Perum 

Kekancan Mukti, Kecamatan Pedurungan, kota Semarang. Lokasi Lily’s Music 

School ini cukup strategis karena terletak di perumahan, sehingga cukup 

banyak peserta didiknya berasal dari warga perumahan itu sendiri. Selain itu, 

keberadaan Lily’s music school  dapat di jangkau dengan mudah menggunakan 

angkutan kota, mobil, bus atau kendaran bermotor yang aksesnya dari simpang 

lima semarang menuju ke Lily’s Music School arahnya ke timur daerah 

pedurungan setelah itu turun di daerah perumahan tersebut. Tempatnya juga 

agak jauh dari keramaian sehingga tidak terganggu dengan kebisingan dalam 

proses belajar juga lebih terfokus dan tidak mengganggu penduduk perumahan 

setempat kalau sedang terlaksana berlangsungnya belajar musik di Lily’s 

Music School karena terletak di perumahan elit di daerah Semarang timur. 



38 

 
 

 

Gambar 4. Lily’s Music School 
(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 

 
2. Sejarah Lily’s Music School. 

Lily’s Music School adalah salah satu lembaga kursus musik yang 

berada di daerah Semarang, tepatnya di jalan Aryamukti Timur No.173. Lily’s 

Music School berdiri pada 5 April 2006 oleh Benny Toshiro (36 tahun) yang 

merupakan pencetus ide berdirinya Lily’s Music School serta didukung oleh 

keluarganya dan semua rekan staf pengajar yang telah bergabungn Lily’s Music 

School selama ini. 

Benny Toshiro (36 tahun) lahir di Padang 26 Februari 1972. Pendidikan 

terakhir yang beliau tempuh adalah kuliah di Akademi Manajemen Perusahaan 

YKPN Jogjakarta dan lulus tahun 1993. Beliau hobi bermain musik khususnya 

alat musik keyboard. Hobi beliau dalam bermain musik ini kemudian 

disalurkan dengan cara membuka kursus musik yang bernama Lily’s Music 

School.   
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Latar belakang nama Lily’s Music School itu sendiri diambil dari nama 

istri Benny Toshiro yaitu Lily Setijawati. Dasar pokok pendirian lembaga 

kursus ini berlandaskan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan 

landasan pokok negeri RI. Berdirinya lembaga ini juga berasaskan pada 

semangat dan jiwa kekeluargaan serta gotong royong guna menciptakan 

suasana yang harmonis dan damai sejahtera. Maksud dan tujuan Lily’s Music 

School ini adalah untuk membantu pemerintah mencerdaskan bangsa guna 

kemajuan Negara dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, 

serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga – tenaga kerja Indonesia 

sehingga dapat meningkatkan kreatifitas serta keterampilan tenaga kerja 

pendidik Indonesia untuk dapat berkarya dan bekerja secara khusus di bidang 

seni dan keterampilan musik.  

3. Struktur keorganisasian Lily’s Music School. 

a) Pengurus 

 Berdasarkan observasi, berikut ini adalah susunan pengurus di 

Lily’s Music School : 

Ketua                    : Benny Toshiro   

Sekretaris              : Lily Setijawati 

Direktur Musik      : Benny Toshiro 

Bendahara             : Lily Setijawati 

Tata Usaha            : Marina 

 

 



40 

 
 

b) Staf Pengajar  

 Staf pengajar di Lily’s Music School ini memiliki latar belakang 

pendidik yang berbeda-beda, tetapi kemampuan mengajarnya sudah tidak 

diragukan lagi, karena mereka memang berasal dari latar belakang 

pendidikan musik maupun praktisi musik. Berikut ini adalah daftar staf 

pengajar di Lily’s Music School : 

Tabel 1. Daftar pengajar di Lily’s Music School 

NO NAMA PENGAJAR PENDIDIKAN 
MUSIK 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

Andhika Dwi Y N 
Djati Wasono 
Agus Kurniawan 
Shirly Limanus 
 
Putri Yanuarita 
Eunike Dian A. 
Christine Natalia R 
Memel  Christian 

Drum 
Gitar Klasik 
Gitar Elektrik 
Keyboard, Piano, 
electone. 
Keyboard, Biola 
Biola 
Vokal, Keyboard 
Bass Elektrik, Gitar 
Klasik 

Christhoperus 
Purnomo 
Obor Mas 
YMI 
 
UNNES 
UNNES 
Purnomo 
Purnomo 

 

4. Sarana dan Prasarana. 

a. Sarana  

 Lily’s Music School memiliki sarana dan prasarana untuk belajar 

dan meningkatkan bakat dalam bermain musik. Bangunan Lily’s Music 

ini jadi satu dengan rumah pemiliknya. Ruangan kelas untuk kursus dan 

ruang pimpinan berada di lantai atas, sedangkan lantai bawah digunakan 

untuk ruang administrasi. 

Beriktut denah bangunan Lily’s Music School   



41 

 
 

 Lantai 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Denah bangunan lantai 1 Lily’s music school 

(Sumber : Heru nugroho, Januari, 2010) 

 

 Keterangan : 

 R 1 : Ruang Tamu 

 R 2 : Ruang Kamar Tidur 

 R 3 : Ruang Kamar Tidur  

 R 4 : Ruang Dapur 

 R 5 : Ruang Kamar Mandi 

 R 6 : Tangga 

 R 7 : Ruang TU (Administrasi) 

 

 

 

R 2 
 

R 4 R 5 

R 6 

R 7 

R3 

R 1 
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Lantai 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Denah bangunan lantai 2 Lily’s music school 

(Sumber : Heru nugroho, Januari, 2010) 

 Keterangan : 

 L 1 : Ruang Manager 

 L 2 : Ruang Vokal 

 L 3 : Ruang Keyboard dan Piano  

 L 4 : Ruang Drum 

 L 5 : Ruang Biola 

 L 6 : Ruang electone 

 L 7 : Ruang Gitar elektrik dan akustik 

 L 8 : Tangga 

L 3 

L 2 

L 1 

L 4 L 5 

L 6 

L 7 

L 8 
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Gambar 5. Alat Musik Electone yang digunakan untuk proses 

pembelajaran 

(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 

b. Prasarana 

 Berikut ini alat – alat yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar yang dimiliki oleh Lily’s Music School sebagai berikut : Drum 

(2 unit), Biola (3 unit), Bass Elektrik (2 unit), Gitar Elektrik (3 unit), 

Gitar Akustik (5 unit), Keyboard (5 unit), Piano (3 unit). Alat tersebut 

merupakan sarana pendukung yang digunakan pengajar dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Selain alat musik yang 

tersebut diatas, sarana lain yang dimilki Lily’s Music School yaitu : 

ruang praktek, ruang pimpinan, ruang TU, kamar mandi, kamar kecil, 

buku pelajaran, meja dan kursi untuk belajar, papan tulis. Setiap ruang 

praktek di Lily’s Music School memiliki AC. 
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Gambar 6. AC yang berada diruang praktek pembelajaran 

(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 

5. Tata Tertib 

      Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengajar harus 

mematuhi tata tertib yang diberlakukan di Lily’s music school. Berikut 

ini adalah tata tertib bagi pengajar di Lily’s Music School : 

a. Pengajar yang mengajar di Lily’s Musik wajib mengisi BIODATA yang 

telah disediakan dan melampirkan ijazah pendidikan formal dan 

informasi disertai 2 lembar pas photo ukuran 4 X 6. 

b. Wajib mematuhi tata tertib yang telah disepakati bersama. 

c. Jadwal yang telah disepakati mulai hari senin s/d sabtu dari jam 8.00 s/d 

jam 9.00 WIB, Khusus untuka hari minggu dan libur nasioal kursus 

ditiadakan. 

d. Pengajar yang mengajar di Lily’s Musik, wajib menyusun, mengetahui 

dan menggunakan materi kursus yang telah disepakati bersama, apabila 

ada tambahan atau revisi materi yang lebih baik untuk kemajuan kursus 

yang diadakan dapat diajukan dan konsultasi dengan sesama pengajar 
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lainnya dan pengurus Lily’s Musik, Apabila ada materi tambahan diluar 

buku panduan yang diajarkan sepenuhnya menjadi wewenang pengajar 

yang bersangkutan untuk meningkatkan kemampuan anak didiknya. 

e. Harus menjaga ketertiban, ketenangan, kebersihan ruangan selama 

mengajar, diharapkan berpakaian rapi dan sopan selama mengajar dan 

tidak diperkenankan merokok selama mengajar. Wajib menjaga dan 

mengawasi iventaris alat musik yang dipergunakan dengan baik selama 

pemakaian. 

f.  Apabila memerlukan alat tambahan dapat menghubungi bagian 

Administrasi, selama alat yang dipergunakan seperti effek Gitar, 

Metronome, Pedal, Sustain, Adaptor, Kabel-kabel dan lain sebagainya 

harus dikembalikan kebagian Administrasi setelah dipergunakan, apabila 

terjadi kerusakan atau hilang menjadi tanggung jawab pengajar tersebut. 

g. Harus mengajar dalam satu bulan sebanyak 4 x pertemuan, dan 

diharapkan datang sebelum kursus dimulai untuk mempersiapkan, 

mengecek alat dan ruangan yang dipergunakan. Apabila selesai kursus  

diharapkan dapat membantu mematikan lampu, alat musik, AC ruangan, 

serta yang mengajarkan kursus Gitar diharapkan dapat membantu 

memasukan kembali dalam tas gitar dan disusunkan yang rapi, dan ampli 

gitar yang dipergunakan dikembalikan pada tempatnya. 

h. Bagi pengajar yang berhalangan hadir karena sakit atau ada keperluan 

pribadi/ keluarga yang mendadak dan tidak dapat ditunda diharapkan 

dapat memberitahukan 1 hari sebelum kursus, pada jam kerja. 
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i.  Bagi pengajar yang berhalangan karena ada kepentingan untuk acara 

tertentu/ kegiatan diluar Lily’s Musik School diharapkan untuk 

memberitahukan minimal 7 hari sebelum kursus, pada jam kerja. 

j.  Jika dalam satu bulan ada 5 kali hari minggunya, maka minggu ke 5 

hanya digunakan untuk pertemuan khusus menggantikan kursus yang 

sebelumnya tidak dilaksanakan karena pengajarnya berhalangan hadir. 

k. Apabila pengajar tidak bisa hadir pada saat kursus karena hal tersebut, 

wajib memberitahukan pada bagian administrasi, serta murid yang 

bersangkutan untuk dijadwalkan kembali khusus mengisi penggantian 

hari dan jam kursus yang telah disepakati antara pengajar dan murid untk 

melengkapi kursus yang berhalangan tersebut. 

l.  Bagi pengajar yang khusus mengajar murid private di rumah diharapkan 

dapat membawa formulir pendaftaran biaya murid yang diketahui dan 

ditandatangani oleh murid dan orang tua murid yang bersangkutan, 

disertaim pas foto 1 lembar ukuran 4x6, kartu uang sekolah, buku materi 

pelajaran yang diajarkan. 

m. Setiap murid belajar di tempat kursus Lily’s Music ataupun private di 

rumah apabila sudah berhenti dari kursus ternyata keluar melanjutkan 

kursus langsung dengan bekas pengajar yang mengajar sebelumnya baik 

karena bujukan atau berbagai alasan apapun tidak kami perkenankan dan 

Lily’s Music tidak bertanggung jawab atas apa yang diajarkan, dan 

pengajar yang bersangkutan tidak boleh memakai nama yang mengatas 

namakan Lily’s Music tempat sebelumnya dia mengajar. Apabila kami 
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mengetahui masalah seperti diatas maka Lily’s Music akan 

memberhentikan hubungan kerjasama dengan pengajar tersebut secara 

langsung tanpa ada peringatan atau sangsi apapun juga. 

n. Bagi pengajar yang khusus private, wajib memberitahukan apabila ada 

perubahan jadwal kursus kepada Lily’s Music serta orang tua murid dan 

muridnya sendiri bila pengajarnya berhalangan hadir, dan laporan setiap 

akhir bulan apabila murid tersebut masih mengikuti kursus atau tidak 

serta perkembangan tentang materi yang diajarkan. 

o. Masing – masing pengajar tidak diperkenankan meminjam, mengambil 

serta membawa pulang inventaris alat – alat musik yang telah disediakan 

untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pengurus. 

p. Setiap kali kursus selesai, pengajar wajib langsung menandatangani 

absensi kehadirannyamengajar dibagian administrasi dan wajib mengisi 

laporan kegiatan dan materi yang telah diajarkan pada lembar yang 

disediakan setiap minggunya. 

q. Apabila ada kritik atau saran untuk kemajuan kita bersama dapat 

disampaikan secara lisan atau tertulis. 

 

6. Jenis Kursus dan Administrasi di Lily’s Music School.  

a. Jenis Kursus 

Jenis kursus musik yang ada di Lily’s Music School yaitu : kursus piano, 

keyboard, electone, gitar elektrik, gitar klasik/akustik, bass elektrik, drum, 

biola   dan vokal. Proses belajar mengajar di Lily’s Music dalam 1 bulan ada 



48 

 
 

4 pertemuan, durasi waktu dalam satu pertemuan 45 menit. Jenis kursus 

yang dibuka yaitu private dan group. Selain itu, Lily’s Music School juga 

menerima kursus private di rumah, jadi staf pengajar mendatangi rumah 

siswanya. 

b. Biaya Kursus 

Di Lily’s Music School biaya administrasi pendaftaran semua jenis kursus 

sama, yaitu sebesar Rp.50.000,00. Berikut ini adalah daftar biaya 

administrasi SPP di Lily’s Music School : 

Tabel 2. Daftar jenis dan kategori biaya kursus 

 
 

7. Peserta Didik 

Peserta didik di Lily’s Music School yaitu berjumlah 90 siswa. Berikut ini 

adalah jumlah peserta didik di Lily’s Music School : 

• Peserta didik vocal   : 20 siswa 

• Peserta didik piano   : 8 siswa 

• Peserta didik keyboard  : 17 siswa 

• Peserta didik gitar elektrik  : 14 siswa 

 
NO 

 
JENIS KURSUS 

KATEGORI 
PRIVATE GROUP 

1 Piano Klasik Rp. 210.000,00 Rp. 165.000,00 
2 Drum  Rp. 185.000,00 Rp. 135.000,00 
3 Keyboard  Rp. 165.000,00 Rp. 125.000,00 
4 Gitar Akustik/Klasik Rp. 165.000,00 Rp. 125.000,00 
5 Gitar Elektrik Rp. 165.000,00 Rp. 125.000,00 
6 Bass Elektrik Rp. 165.000,00 Rp. 125.000,00 
7 Electone Rp. 210.000,00 Rp. 165.000,00 
8 Vocal  Rp. 150.000,00   Rp. 125.000,00 
9 Biola Rp. 175.000,00 Rp. 135.000,00 

10 Piano Pop Rp. 190.000,00 Rp. 150.000,00 
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• Peserta didik gitar klasik  : 8 sisiwa 

• Peserta didik electone  : 3 siswa 

• Peserta didik drum   : 10 siswa 

• Peserta didik biola   : 6 siswa 

• Peserta didik bass   : 4 siswa 

Tabel 3. Daftar siswa electone di Lily’s Music School 

NO NAMA JENIS 
KELAMIN 

USIA PENDIDIKAN 

1 

2 

3 

Jovan Aulia 
Christine Restika 
Kevin Jovelin 
 
 

Laki-laki 

Perempuan 

Laki-laki 

5 tahun 

7 tahun 

8 tahun 

TK 

SD kelas 2 

SD kelas 3 

 

Untuk peserta didik Electone di Lily’s Music School adalah pelajar, hal 

ini menandakan bahwa permainan Electone banyak diminati oleh anak-anak 

khususnya kalangan pelajar. Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya 

ajang kompetisi musik khususnya kompetisi festival electone yang 

diselenggarakan di daerah Semarang dan sekitarnya. Hal itu dapat memotivasi 

seseorang untuk menjadi yang terbaik tentunya di bidang musik , akhirnya 

banyak orang memilih jalan untuk mengikuti kursus musik dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan permainan musik mereka serta melatih diri 

menyiapkan mental  untuk belajar musik bagi yang sudah belajar maupun 

belum, diantaranya  salah satunya  yaitu mengikuti kursus electone. 
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B.  Penggunaan electone untuk anak di Lily’s Music School Semarang 

Pengajar electone di Lily’s Music School Semarang menggunakan alat 

musik electone B – type sebagai media belajar musik. Instrumen ini salah satu 

alat musik harmonis yang memiliki keunikan sendiri dengan memiliki 3 buah 

keyboard yaitu upper, lower dan pedal. Melodi dimainkan pada upper 

keyboard, kemudian iringannya pada lower keyboard, dan bunyi bass pada 

pedal. Kekayaan dan keindahan bunyi pada Electone dilengkapi dengan 

berbagai fungsi dan teknologi yang selain mampu menstimulasi kreativitas, 

imajinasi, dan pengembangan sense terhadap tempo dan rhythm, juga sangat 

membantu si pemain memperoleh sensitivitas terhadap melodi dan harmoni 

yang indah. Fasilitas yang ada, lebih dikembangkan sehingga semakin 

memudahkan pengguna atau pemain. 

1. Petunjuk Menjaga Keawetan Electone 

Dalam hal ini electone mempunyanyi beberapa hal yang perlu di 

perhatikan petunjuk penggunaannya sangat penting yang kadang di lupakan 

untuk menjaga keawetan adalah sebagai berikut sebelum memainkannya 

(dalam Yamaha Stagea Mini): 

a. Peletakannya minimal berada 3 cm dari dinding, hal ini untuk menjaga 

adanya sirkulasi udara pada sistem elektrik di dalamnya. 

b. Jangan meletakan electone di area bersuhu panas. 

c. Jauhkan dari alat listrik yang bekerja dengan frekuensi, seperti TV, Radio, 

terutama Handphone, saat electone sedang digunakan agar tidak terjadi 
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interferensi gelombang frekuensi yang bisa merusak sirkuit di dalam 

electone. 

d. Jaga selalu kondisi panel dan tuts electone dari debu dan tumpahan air. 

e. Gunakan selalu cover penutup setelah electone selesai digunakan. 

f. Perhatikan selalu tegangan listrik di tempat peletakan electone, agar 

instrumen di dalam electone bisa dipergunakan untuk waktu yang lama. 

Gunakan stabilizer atau UPS untuk menjaga naik turunnya tegangan 

listrik. 

g. Cabut selalu kabel electone dari stop kontak jika electone selesai dipakai. 

Ingatlah selalu untuk melakukan hal ini. 

h. Jangan menancapkan kabel electone ke dalam stop kontak bila tangan 

anda sedang dalam kondisi basah. 

i. Gunakan kain pembersih yang lembut dan kering untuk membersihkan dan 

merawat bagian panel dan tuts electone. 

2. Petunjuk Belajar Menggunakan Electone 

Setelah memperhatikan hal tersebut di atas, selanjutnya akan memulai 

bagaimana caranya belajar menggunakan alat musik electone sebagai media 

belajar dengan baik : 

a. Postur Tubuh  

1. Duduk di tengah kursi agak ke depan. Geser badan sedikit ke kanan 

supaya kaki kiri bebas bergerak secara leluasa. 

2. Pada umumnya jari tangan kanan di atas papan tuts (melodi) dan jari-

jari tangan kiri di bawah papan tuts (harmoni) sementara pedal (irama) 
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dimainkan dengan kaki kiri. Pastikan bahwa dapat menjangkau semua 

tuts pada ketiga keyboard dengan nyaman. 

3. Kendurkan otot-otot kaki kiri, dan longgarkan sendi lutut gerakan kaki 

kiri dan kanan. Jaga kelonggaran pergelangan kaki, tekan pedal sedikit 

pada pedal hitam. 

4. Kendurkan kaki kanan dan letakan pergelangan kaki secara penuh ke 

pedal ekspresi. Pastikan bahwa dapat menekan pedal bawah 

sepenuhnya dengan nyaman, dan juga nyaman di semua posisi pedal 

ekspresi. 

b. Teknik 

Cara memainkan papan tuts Pertama-tama kepalkan kedua tanan dan 

kemudian kendurkan jari secara alami. Keadaan ini memungkinkan jari-

jari untuk bergerak lebih cepat dan mudah, dan oleh karena itu dapat 

dipakai untuk semua instrumen keyboard. Penggunaan jari-jari yang benar 

sangat penting untuk memainkan musik electone yang indah. Bagian 

melodi pada umumnya harus dimainkan dengan sentuhan Legato organ. 

Untuk mencapai legato dalam bermain perlu ketenangan dan kesiapan jari 

di atas tuts untuk menekan berikutnya. Banyak aturan dapat diterapkan 

untuk memainkan jari yang benar, tetapi penggunaan jari2 yang diinginkan 

dapat dilakukan secara ekonomis dan nyaman. 
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a) Legato 

1. Berlatih sangat penting untuk menghasilkan sentuhan organ yang akan 

menghasilkan legato dengan lembut secara terus menerus tanpa 

tumpang tindih. 

2. Bagian melodi secara umum dimainkan legato. Namun, untuk 

menekankan legato itu perlu mengambil ”napas” di ujung kalimat. 

3. Bagian-bagian yang menyertakan duet harmoni sering menemukan 

kesulitan modifikasi legato memainkan jari. Dalam hal ini akan 

berguna untuk latihan ini, bagian-bagian secara terpisah. 

b) Staccato 

1. Waktu durasi dapat diatur dengan mudah dengan cara menekan sesuai 

jangka waktu kuncinya, ini dimungkinkan untuk mendapatkan 

berbagai variasi dalam melakukan staccato. 

2. Umumnya iringan irama staccato dimainkan dengan menggunakan 

tangan kiri. Sebuat staccato pendek biasanya sesuai dengan komposisi 

irama lebih lama dan untuk memperlambat lagu. Harus selalu 

berusaha untuk memilih jarak yang tepat sesuai untuk hasil yang lebih 

baik. 

Catatan : Kebiasaan harus dibentuk sejak awal dengan memegang 

tangan secara tepat dan mencocokan kunci dasar. 

Agar bisa turut bermain legato dan staccato, berikut ini teknik yang sering 

digunakan dan harus dipelajari. 
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Latihan no. 1 Legato (normal fingering) 

 

Latihan no. 2 Legato (finger substitution) 

Saat menekan sebuah tuts, tetap aktifkan  satu kunci tanpa berhenti dan 

dengan cepat mengganti jari pada tuts dengan jari lain. 

 

Latihan no. 3 Legato (finger passing) 

Dengan satu jari pada tuts, bawa jari lain di atas atau di bawah dan 

menekan tuts berikutnya. 

 

Latihan no. 4 menekan tuts yanbg sama beberapa kali berturut-turut. 

Ketika menekan tuts yang sama berulang kali, jangan lepaskan sepenuhnya 

jari anda dari tuts, tapi berlatihlah menekan berulang-ulang setelah suara 

berkenti. 

 

Latihan no. 5 Staccato 
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c. Cara memainkan Pedal 

1. Selalau duduk di sebelah kanan dan posisi yang sama akan memungkinkan 

anda memainkan catatan pedal yang benar tanpa melihat pedal. 

2. Posisi terbaik pada pedal adalah untuk memungkinkan kaki bagian bawah 

untuk berayun bebas dari lutut. 

3. Pedal harus dipukul dengan gerakan ringan, pergelangan kaki. Berhati-

hatilah untuk tidak memukul dengan gerakan yang tidak wajar dengan 

seluruh kaki anda. 

4. Lakukan yang terbaiuk dalam bermain pedal tanpa melihat pedal secepat 

mungkin. 

5. Sebelum memulai pertunjukan menggunakannya, pasti sangat efektif untuk 

latihan irama dan skala di pedal. Dalam latihan pedal, akan sangat 

membantu untuk memberi sedikit lebih besar tuas nada penekan pada 

pedal. 

6. Diperlukan sepatu datar dan ringan. Tidak baik bermain pedal dengan tumit 

tinggi. 

d. Cara Menggunakan Expression Pedal 

Pedal expression mengontrol volume electone selama bermain dalam 

rentang yang telah di tetapkan oleh master volume control. Harus ditekan 

dengan lembut untuk cressendo dan dirilis secara bertahap untuk 

diminuendo. Harap berhati-hati untuk menggunakan pedal dengan 

discrection ini. Ekspresi harus berjalan secara alamiah dari sebuah 

permainan dan tidak boleh bertentangan. 
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a) Dalam Phrasing 

1. Ungkapan alam biasanya menunjukan kelembutan yang masuk ke suatu 

bagian mulai dari awal sampai akhir. 

2. Berbagai ungkapan dicapai dengan bertahap, tidak secara tiba-tiba, irama 

dari pedal ekspresi. 

3. Melodi memerlukan ”lagu yang merdu” ekspresi yang terbaik dapat dinilai 

dengan memberikan perhatian penuh pada baris melodi. 

4. Hail ini relatif mudah untuk mencapai cressendo secara bertahap, tetapi 

pengaturan yang lembut dari pedal ekspresi secara perlahan-lahan yang 

memerlukan perhatian. 

  Latihan no.6  

 

 

b) Komposisi secara keseluruhan 

1. Masing-masing komposisi musik terdiri dari sejumlah frase. Frase di tandai 

f akan dimainkan lebih keras, satu di tandai p lebih lembut. Penting untuk 

menjaga keseimbangan secara keseluruhan dalam pikiran.  

 

2. Barisan penuh pedal ekspresi harus digunakan, tetapi jangan berlebihan 

sehingga akan mengganggu atau tidak wajar. 
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Catatan : terdengar tidak wajar adalah akibat tidak menggunakan kaki 

kanan dengan lancar. Dengarkan baik-baik permainan anda untuk 

menghilangkan gangguan yang tidak diinginkan. 

c) Accent 

1. Tiba-tiba menekan pedal ekspresi dan melepaskannya sebagian akan 

menambah tekanan. 

2. Jika tekanan digunakan terlalu bebas, efektivitasnya akan hilang. 

3. Pedal harus dibebaskan dengan cepat. 

4. Pada awalnya, lebih baik untuk menguasai nuansa kalimat sebelum 

mencoba tekanan. 

 

Catatan : 

1. Sangat mudah untuk mencapai puncaknya tepat ketika menekan pedal, 

tetapi memiliki kecenderungan untuk kembali terlalu cepat, kecuali hal ini 

dicegah dengan hati-hati menggunakan kaki. 

2. Jangan menyerah pada godaan untuk tekanan satu ketuk dalam setiap bar. 

3. Titik puncak cressendo ditunjukan pada notasi. 

4. Pada awalnya, perlu untuk memberikan kesadaran perhatian ekspresi, 

tetapi praktik ini tidak cukup sampai aspek ini sepenuhnya otomatis dan 

naluriah. 
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5. Bahkan komposisi yang sama mungkin memerlukan perawatan ekstensif 

yang berbeda-beda tergantung pada tempo dimana dimainkan. 

6. Menciptakan irama akan ditingkatkan dengan sedikit tekanan. 

7. Perasaan ekspresif dapat benar-benar memahami maksud intisari atau 

pokok dari pengarang musik. 

d) Bagaimana Untuk me-Reset Tuas, Kontrol dan Selectors 

Ketika notasi memutuskan untuk mengatur nada tuas, efek elvers, efek 

kontrol, dll. Dari pertengahan sampai selesai potongan, harus pandai 

menggunakan tangan dengan baik, sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu baris melodi. Perubahan dalam pengaturan tuas dapat 

mempengaruhi volume relatif atas dan bawah papan tuts. Hal ini dapat 

diperbaiki dengan menggunakan Balance Control papan tuts. 

 

C.  Proses pembelajaran electone untuk Anak di Lily’s Music School 

Semarang menyesuaikan komponen pembelajaran. 

1. kurikulum pembelajaran Electone Dasar di sekolah musik “Lily’s Music 

Shool” Semarang. 

Lily’s music school memiliki kurikulum sendiri yang dijadikan acuan 

dalam pembelajaran electone. Menurut Shirly Limanus (32 tahun) selaku 

instruktur electone di Lily’s music school, hal itu bertujuan agar dalam 

penyampaian materi kepada siswa lebih mudah karena kurikulum tersebut 

dibuat sendiri, akan tetapi dalam pembuatan kurikulum pembelajaran electone 

di Lily’s music school juga tidak keluar dari standart kurikulum pembelajaran 
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electone yang ada, seperti pembelajaran electone dari Yamaha atau sekolah 

kursus musik yang lainnya. Contohnya untuk dasar pembelajaran electone 

tidak jauh dari : pengenalan electone, penjarian menggunakan electone, 

membaca notasi, dan memainkan lagu. Siswa diwajibkan untuk mengikuti 

pembelajaran electone sesuai dengan kurikulum yang ada di Lily’s music 

school semarang. 

2. Tujuan pembelajaran Electone Dasar di sekolah musik “Lily’s Music Shool” 

Semarang. 

Dalam proses pembelajaran alat musik electone di Lily’s music school 

semarang mempunyai tujuan yaitu menyalurkan bakat dan minat siswa dalam 

memainkan alat musik electone, membantu dalam belajar alat musik tersebut, 

melatih ketrampilan dalam memainkan electone,  melatih siswa agar lebih 

menekuni dan serius dalam belajar agar siswa dapat memainkan electone 

secara benar dan sesuai dengan yang diajarkan instruktur berdasarkan buku 

panduan pembelajaran electone di Lily’s music school. 

3. Materi Pembelajaran Electone Dasar di Sekolah Musik “Lily’s Music 

SWchool” Semarang. 

 Materi pembelajaran alat musik electone dasar di Lily’s Music School 

Semarang meliputi pemilihan materi dan penyampaian materi yang dikaitkan 

dengan kemampuan anak. Pemilihan materi menjadi tujuan utama dalam 

pembelajaran alat musik electone dasar. Materi pembelajaran electone dasar 

yang deiberikan di Lily’s Music School Semarang selalu disesuaikan dengan 

karakteristik dan kemampuan siswa khususnya pada anak. Materi 

pembelajaran  electone dasar meliputi, pengenalan tangga nada, latihan 
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penjarian, latihan membaca notasi, dan latihan memainkan lagu. Dalam 

latihan memainkan lagu, materi berasal dari bahan sumber yaitu dari 

kumpulan buku pembelajaran itu sendiri maupun di ambilkan dari buku lain 

yang sudah di sederhanakan notasi lagunya. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

lebih mudah dalam dalam menerima materi. 

Materi electone di Lily’s Music School Semarang selalu disesuaikan 

dengan kurikulum dan tingkatan (grade). Hal ini bertujuan agar siswa dapat 

menerima materi dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Materi pembelajaran electone dasar diberikan dalam bentuk paket, 

sehingga tidak terdapat perbedaan materi antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain. Meskipun demikian, siswa yang pandai mendapat kesempatan 

untuk mempelajari materi baru jika materi yang lama sudah bisa. Sedangkan 

siswa yang lambat dalam menangkap materi pelajaran akan tertinggal materi 

karena mereka harus menempuh seluruh materi yang diberikan sampai mereka 

bener-bener bisa dalam menguasai materi tersebut. Jika materi yang lama 

sudah mereka kuasai, mereka baru diperbolehkan untuk mempelajari materi 

berikutnya. Di lily’s music School Semarang siswa perempuan biasanya lebih 

cepat menangkap materi pelajaran dibandingkan siswa laki-lakinya. Untuk 

menangani siswa yang lambat (sebagian besar siswa laki-laki), Pengajar selalu 

membimbing dan membantu siswa tersebut dengan sabar sehingga siswa yang 

lambat tidak tertinggal jauh dalam hal perolehan materi pelajaran. 

Anak pada usia 4 sampai 9 tahun biasa disebut dengan masa anak-anak 

atau masa bermain, dimana pada masa tersebut anak selalu merasa senang jika 

disuruh bermain. Untuk menyiasati hal tersebut “Lily’s Music School”  
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Semarang selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran electone dasar setiap 

satu minggu sekali. Hal ini dimaksudakan agar siswa tidak merasa bosan 

dalam menerima materi pelajaran serta mereka tidak merasa tersita waktu 

bermainnya. 

Dalam mengajar electone dasar pada anak-anak, guru mempunyai 

pegangan sendiri yang diterapkan dalam memberikan materi. Hal ini bertujuan 

menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Guru mempunyai 

cara yang paling mudah agar dapat dipahami oleh siswanya. Cara 

penyampaian tersebut diantara mengenalkan penjarian pada siswa dalam 

memainkan tuts keyboard electone. Penyampaian materi pembelajaran 

electone di Lily’s Music School Semarang hanya dibedakan atas tingkat dasar 

dan mahir satu saja, yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Untuk 

materi tingkat dasar pada awalnya sebagai berikut : pengenalan tangga nada, 

latihan penjarian, membaca notasi dan latihan memainkan lagu. 

a. Pengenalan Tangga Nada 

Pengajar electone dasar di Lily’s Music School Semarang 

memberikan materi tentang tangga nada. Adapun tangga nada yang 

diajarkan adalah tangga nada C mayor. Kemudian pengajar menjelaskan 

kepada siswanya bahwa tangga nada merupakan susunan nada dalam satu 

oktaf dengan tingkatan serta jarak yang teratur, dan dalam satu oktaf 

terdiri dari tujuh nada. Dalam menyampaikan materi tangga nada tersebut, 

pengajar selalu menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh 

siswanya. Adapun materi tangga nada di Lily’s Music School Semarang 
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adalah C mayor yang disampaikan dengan menggunakan notasi angka 

karena agar memudahkan siswa dalam membaca notasi. Tangga nada C 

mayor yang disampaikan menggunakan notasi angka yang terdiri dari dua 

oktaf dan dmainkan dengan sepuluh jari secara naik turun pada tuts 

keyboard upper manual dan keyboard lower manual. Hal ini dilakukan 

mengingat jari-jari tangan pada anak masih terlalu kecil untuk menjangkau 

wilayah oktaf yang luas, maka hanya diberikan dua oktaf saja. Dalam 

pembelajaran alat musik electone dasar ini masih terdapat beberapa siswa 

yang agak kesulitan memainkan keyboard pada electone. Mereka 

mengalami ksulitan tersebut mengenai letak notasi pada tuts keyboard 

pada electone. Dalam mengatasi hal ini, pengajar memberikan sedikit 

bantuan  terhadap anak yang khusus mengalami kesulitan tersebut yaitu 

dengan cara menuliskan siswa dalam menekan jarinya. Jadi hal ini 

dilakukan khusus anak yang mengalami kesulitan dalam mengetahui letak 

pada tuts. Setelah pelajaran bagi anak tersebut selesai, notasi yang 

dituliskan dengan spidol tadi dihapus lagi dan baru digunakan lagi untuk 

anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran penjarian keyboard 

pada alat musik electone.  

Dalam notasi angka nada dapat disusun dan dituliskan sebagai berikut: 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 

c d e f g a b c’ 

1 1 ½  1 1 1 ½ 
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b. Latihan Penjarian atau Pelemasan Jari 

Dalam memainkan keyboard yang ada pada electone tangan 

membawa peranan penting, oleh karena itu letak atau kedudukan jari-jari 

tangan harus diatur secara benar dan semestinya sesuai dengan aturan atau 

teknik yang berlaku. 

Sebelum mengerjakan latihan-latihan pelemasan jari secara rutin 

berulang-ulang, siswa di Lily’s Music school Semarang dikenalkan dahulu 

tentang letak dan posisi jari pada tuts keyboard electone. Pengajar 

menjelaskan bahwa dalam memainkan nada pada tuts keyboard electone 

ditekankan untuk melatih jari-jari tangan yang berjumlah sepuluh jari, 

itupun tidak dilakukan dengan sembarangan melainkan menurut teknik 

yang benar. Dengan demikian tiap-tiap jari itu mempunyai tugas masing-

masing untuk menekan tuts keyboard pada electone. Ini memang 

diperlukan suatu latihan yang sungguh-sungguh secara rutin, mengingat 

ukuran jari-jari pada anak yg umurnya sekitar 4 sampai 9 tahun masih 

terlalu kecil untuk memainkan tuts keyboard yg berukuran standar. Untuk 

menghilangkan kejenuhan atau kebosanan anak dalam latihan penjarian 

pada keyboard electone, pengajar selalu memberikan materi selingan lagu 

dimana lagu tersebut dimainkan sesuai dengan letak jari masing-masing 

pada tuts. 

 

Berikut ini keterangan nama jari : 
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Tangan kiri   Tangan kanan 

Keterangan :  i  = ibu jari 
 tl   = jari telunjuk 
 t   = jari tengah 
 m  = jari manis 
 k   = jari kelingking 

Antara ibu jari (i), jari telunjuk (tl), jari tengah (t), jari manis (m), dan 

jari kelingking (k), tentu tidak sama panjangnya, oleh karena itu dalam 

menekankan pada tuts keyboard electone harus menyamakan terlebih 

dahulu panjang jari-jari tersebut dengan cara membengkokkan ke bawah 

pada jari-jari yang lebih panjang, sehingga kedudukannya pada tuts 

menjadi sama. 

 
Gambar 7. Kedudukan jari pada tuts 
(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 
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Dalam pembelajaran pelemasan jari, pengajar memberi materi tetap 

dalam melemaskan jari. Selain materi tetap tersebut, siswa juga diberi 

kebebasan untuk menciptakan cara dalam melemaskan jari mereka sendiri. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih kreatif dan terampil dalam 

melemaskan jari, mengingat anak pada usia 4 sampai 9 tahun sudah 

mengalami perkembangan khususnya dibidang ketrampilan. 

Pengajar menjelaskan kepada siswa tentang cara menekankan jari-jari 

yang diusahakan harus sama tekanannya. Hal ini dilakukan agar nada yang 

dihasilkan akan sama antara volume tinggi atau rendahnya. Karena 

tekanan yang keras akan menghasilkan nada keras, sedang tekanan yang 

lemah juga akan menghasilkan suara nada yang lembut pula atau lirih. 

Oleh karena itu, latihan perlu dilakukan secara rutin, agar jari yang satu 

mempunyai daya tekanan yang sama dengan jari yang lainnya. 

Berikut ini jari menurut pembagiannya masing-masing : 

 
Gambar 8. Letak jari menurut pembagiannya masing-masing 

(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 
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Gambar diatas menunjukan bahwa setiap jari mempunyai tugas 

menurut bagiannya masing-masing, yaitu : 

Tangan kiri :     Tangan kanan : 

K (kelingking) menekan C  i (ibu jari) mnekan C 

m (jari manis) menekan D  tl (telunjuk) menekan D 

t (jari tenah) menekan E  t (jari tengah) menekan E 

tl (jari telunjuk) menekan F m (jari manis) menekan F 

i (ibu jari) menekan G  k (kelingking) menekan G 

c. Teknik Penjarian tangan kiri sebagai akord dan tangan kanan sebagai 

melodi. 

Teknik penjarian tangan kiri sebagai akord merupakan teknik yang 

melatih penjarian tangan kiri untuk memainkan akord, terlebih dahulu 

siswa diajari latihan melodi dengan tangan kanan, dan akord tangan kiri 

tersebut diurai. Hal ini dimaksudkan agar dalam memainkan lagu dengan 

electone dapat terdengar selaras antara jari kanan dan tangan kiri dalam 

mamainkan melodi dan akord. Jadi akord menyesuaikan dengan melodi 

lagu. Adapun latihan penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai 

dalam pembelajaran alat musik electone dasar sebagai media belajar di 

Lily’s Music School Semarang adalah sebagai berikut :  
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Teknik penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai harus 

dilakukan secara rutin dimulai dari latihan satu baru dilanjutkan latihan ke 

dua dan seterusnya dengan menggunakan tangan kiri, hal ini dimaksudkan 

untuk melatih jari-jari tangan kiri dalam permainan akord. 

Jenis-jenis penjarian tangan kiri sebagai akord : 

 

 

Penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai mempunyai jenis yang 

beragam yaitu disesuaikan dengan pola irama yang ada, misalnya menurut 

birama 4/4 atau 3/4 seperti dicontohkan pada keterangan diatas. 

d. Teknik Penjarian Kaki Kiri Sebagai Bass. 

Dalam memainkan teknik penjarian kaki kiri pada bass dalam 

memainkan alat musik electone, terlebih dahulu siswa diajari pengajar 

menekan tuts bawah dengan benar supaya nanti dalam perpindahan antara 

tuts yg satu dengan yang lain lebih mudah. 



69 

 
 

 
Gambar 9. Posisi kaki kiri menginjak tuts keyboard bawah 

(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 

Teknik penjarian kaki kiri sebagai bass merupakan teknik yang 

melatih penjarian kaki kiri menginjak untuk memainkan bass dalam alat 

musik electone. Adapun latihan penjarian kaki kiri menginjak tuts 

keyboard bawah (bass manual) sebagai bass pada pembelajaran alat music 

electone dasar di Lily’s Music School semarang adalah sebagai berikut : 

1) Tangan kiri  C  G C  G G 
 G 

 Tangan kanan 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 4
 4 
 Kaki kiri  1 5  1 5 5 
 5 

Tangan kiri  G G  C G C 
 G 
 Tangan kanan 2 2 4 4 3 3 5 5 3 3 5
 5 
 Kaki kiri  5 5  1  5    1 
 5 

Tangan kiri  G F E D  C    G     C  
 Tangan kanan 5    4    3    2      1    5     1  
 Kaki kiri  5    4  3   2  1    5     1     
2) Tangan kiri  C G  C G G     G 

 Tangan kanan 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 4
 2 
 Kaki kiri  1 5  1  5    1     5 

Tangan kiri  G G  E E E 
 E 
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 Tangan kanan 3 4 2 4 3 4 5 3 4 5 3
 5 
 Kaki kiri  5 5  3  3    3 
 3 
 
 

Tangan kiri  G G  C    C     C   
 Tangan kanan 5 4 3 2 1  1      1  
 Kaki kiri  5 5          5    3     1     

e. Teknik Memainkan Kaki Kanan Pada Pedal sebagai volume. 

Dalam memainkan pedal menggunakan kaki kanan, terlebih dahulu 

pengajar mengarahkan pada siswanya meletakan telapak kaki penuh 

menginjak pedal volume. Hal ini dimaksudkan agar dalam memainkan 

naik turunnya pedal sebagai volume lebih mudah mengayunkannya. 

 

Gambar 10. Posisi Kaki Kanan menginjak Pedal Volume 
(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 

Teknik kaki kanan menginjak pedal salah satu fungsinya adalah 

sebagai volume untuk memperbesar kecilkan suara mulai bermain, apabila 

pedal ditekan ke bawah bunyi volume akan semakin keras begitu 
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sebaliknya kalau pedal semakin di lepas ke atas bunyi akan semakin 

lembut.  

f. Latihan membaca Notasi 

Adapun Anak usia 4 sampai 9 tahun sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan kognitif (membaca, menulis, dan menghitung). Untuk 

mengasah kemampuan membaca pada anak usia dini maka “lily’s Music 

School” Semarang mengajarkan dan melatih siswanya untuk membaca 

notasi dalam pembelajaran alat musik electone dasarnya. Notasi yang 

digunakan dalam pembelajaran alat musik electone dasar di Lily’s Music 

School Semarang adalah notasi angka. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan siswa dalam membaca notasi dan pada akhirnya dapat 

menerapkannya kedalam permainan lagu khususnya untuk siswa anak usia 

dini.  

Pelatihan membaca notasi di sekolah musik tersebut adalah dengan 

melatih siswanya satu-persatu secara bergantian. Selain dilatih membaca 

notasi, siswa juga diajarkan untuk menghitung nilai nada (1 ketuk, ½ 

ketuk, ¼ ketuk, dan seterusnya ). Hal ini dimaksudkan untuk mengasah 

kemampuan kognitif siswa, khususnya kemampuan dalam berhitung anak 

usia dini. 
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Gambar 11. Latihan membaca notasi di bantu oleh pengajar 
(Foto : Heru Nugroho, Januari, 2010) 

g. Latihan Memainkan Lagu 

Tahap latihan memainkan lagu adalah tahap lanjutan dari latihan 

membaca notasi, karena setelah latihan membaca notasi kemudian siswa 

diarahkan untuk menerapkannya kedalam permainan lagu. Lagu-lagu yang 

digunakan untuk latihan di Lily’s Music School Semarang disesuaikan 

dengan kemampuan siswa. Lagu-lagu yang diajarkan adalah lagu anak-

anak, karena lagu tersebut dinilai memiliki tingkat kesulitan yang tidak 

terlalu tinggi bagi anak usia 4 sampai 9 tahun yang khususnya anak usia 

dini. Selain lagu anak-anak “Lily’s music school” Semarang juga 

memberikan lagu klasik yang sudah disederhanakan, mengingat 

kemampuan anak-anak berbeda dengan kemampuan orang dewasa 

khususnya juga untuk anak usia dini. Adapun contoh laguanak-anak (Ode 

to Joe) dan lagu klasik yang telah disederhanakan (Fur Ellise) adalah 

sebagai berikut : 
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“ODE TO JOY” 
C = do 
4/4 
Tangan kiri C   G  G  G 

Tangan kanan 3  3 4 5 5 4 3
 2 
Tangan kiri C   G  G  G 

Tangan kanan 1  1 2 3 3 2 2
 . 
Tangan kiri C   G  G  G 

Tangan kanan 3  3 4 5 5 4 3

 . 

 
Tangan kiri C   G  G  C 
Tangan kanan 1  1 2 3 2 1 1

 . 
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 3. Metode Pembelajaran Electone Dasar di Sekolah Musik “Lily’s Music 

School” Semarang. 

Pembelajaran Electone dasar di Sekolah Lily’s Music School Semarang 

lebih diutamakan untuk bisa memainkan electone terlebih dahulu, kemudian 

baru dilanjutkan membaca notasi. Untuk bisa mencapai hasil dan tujuan 

pembelajaran yang maksimal, maka pengajar electone dasar di Lily’s Musik 

School  Semarang lebih Memilih dan menerapkan metode pembelajaran 

yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak didiknya. 

Metode yang diterapkan dalam pembelajaran electone dasar di Sekolah 

Lily’s Music school Semarang meliputi 4 macam yaitu : 

a. Metode Ceramah. 

Metode ceramah ini digunakan pengajar gitar elektrik di Lily’s Music 

School untuk menjelaskan materi yang akan diajarkan kepada murid. Pengajar 

electone di Lily’s music school dalam menjelaskan materi selalu diimbangi 

dengan motivasi-motivasi agar siswa mampu menangkap materi. Dari 

observasi yang sudah dilakukan peneliti, terlalu banyak penggunaan metode 

ceramah bisa membuat siswa menjadi bosan sehingga materi yang diajarkan 

tidak dapat tersampaikan dengan maksimal. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, karena pada saat yang 

sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Lily’s music School Semarang 

menggunakan metode Tanya jawab yang dikaitkan dngan karakteristik dan 

kemampuan anak dalam hal pembelajaran electone dasarnya. 
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Anak–anak cendrung memiliki sifat ingin selalu diperhatikan. Untuk 

itu, Sebelum Pembelajaran Electone dimulai, pengajar electone selalu 

menanyakan hal-hal yang ringan pada siswanya dengan bahasa layaknya 

seorang teman, misalnya : menanyakan kegiatan siswa sebelum berangkat ke 

tempat kursus music dan menanyakan kegemaran siswa. Pertanyaan tersebut 

hanya ungkapan atau bentuk perhatian pengajar terhadap siswanya agar siswa 

merasa diperhatikan sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengikuti 

pelajaran berikutnya. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, pengajar selalu bertanya tentang 

materi yang diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa 

sehingga siswa bias menjawab pertanyaan dengan benar. Selain memberikan 

pertanyaan pada siswa, pengajar juga memberikan kesempatan pada siswanya 

untuk bertanya jika pada saat pembelajaran electone dasar ada yang merasa 

belum jelas atau kurang jelas mengenai materi yang disampaikan. Setelah 

siswa bertanya, kemudian guru menjawab dengan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga siswa tersebut dapat memahami dan menangkap maksud 

yang disampaikan oleh pengajar. 

c. Metode Demonstrasi 

Metode Demonstrasi merupakan metode mengajar yang 

memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu, dimana keaktifan lebih 

banyak pada pihak pengajar. Pembelajaran di Lily’s Music School Semarang 

juga menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajarannya, pengajar 

selalu mempraktekan atau memberikan contoh permainan electone semenarik 

mungkin terhadap siswanya. Dengan penyampaian yang menarik, maka siswa 



77 

 
 

juga lebih antusia untuk memperhatikan dan mengikuti permainan electone 

yang sudah dicontohkan pengajar karena pada dasarnya anak-anak sudah 

mulai memperlihatkan ketrampilan-ketrampilan menyerupai orang dewasa dan 

mereka juga sudah mulai meniru tingkah laku orang dewasa. 

Penerapan metode demonstrasi di Lily’s Music school semarang dinilai 

sangat efektif karena dengan diberi contoh secara praktek, maka siswa dapat 

dengan mudah memahami materi lagu yang akan diajarkan oleh guru atau 

instruktur electone. 

d. Metode  resitasi (Penugasan) 

Pada usia Tk dan usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menurut 

kemampuan intelektual dan kemampuan kognitif. Untuk itu, Sekolah Lily’s 

Music Semarang menerapkan metode pembelajaran tugas dalam pembelajaran 

electone dasar. Pemberian tugas ini meliputi penghafalan materi yang sudah 

disampaikan sebelumnya. Disini siswa dituntut untuk lebih banyak berlatih di 

rumah masing-masing karena setiap tugas yang diajarkan akan diberikan 

penilaian pada pertemuan berikutnya. Metode ini sangat baik bagi siswa 

mengingat sangat minim atau kurangnya waktu latihan di tempat kursus 

musik. 

 

4. Evaluasi Pembelajaran Electone dasar di sekolah musik “Lily’s Music 

School” semarang. 

Evaluasi yang dilaksanakan dalam pembelajaran electone dasar di 

Lily’s Music School Semarang berorientasi pada proses dan ketrampilan 
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akhir. Dalam proses pembelajaran, evaluasi sangat penting karena dalam hal 

ini pengajar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan siswa dalam 

menerima materi yang sudah diajarkan. Evaluasi merupakan tahap akhir 

dalam proses pembelajaran. Di Lily’s Music School evaluasi diadakan setiap 

setahun sekali. Untuk penilaian evaluasi di Lily’s Music School khususnya 

electone dilakukan dengan mendatangkan pengajar electone dari sekolah 

musik lain. Sedangkan untuk kriteria penilaiannya yaitu dengan melihat 

permainan siswa saat evaluasi. Materi yang diujikan meliputi materi yang 

sudah dipelajari sebelumnya. 

 

D. Faktor - faktor yang mempengaruhi pembelajaran elektone anak di Lily’s 

Music School Semarang 

Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran electone untuk anak 

akan ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi (mendukung dan 

menghambat) pembelajaran electone. Faktor-faktor yang mendukung dan 

faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran electone 

anak di Lily’s Music School Semarang adalah: 

1. Faktor Internal 

a. Siswa 

1) Faktor Pendukung 

 Latar belakang keluarga dan lingkungan merupakan salah satu yang 

mempengaruhi proses pembelajaran menggunakan electone anak usia dini di 

Lily’s Musik School Semarang, karena dukungan keluarga dan lingkungan 

sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu, hubungan baik antara 
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instruktur dan siswa juga merupakan faktor pendukung tercapainya strategi 

belajar mengajar yang efektif. Karena dengan kedekatan antara instruktur dan 

murid akan mempermudah instruktur menyampaikan materi karena 

pembelajaran berlangsung lancar.  

2) Faktor Penghambat 

 Kemampuan siswa yang berbeda-beda juga merupakan tantangan yang 

besar bagi instruktur sehingga harus lebih aktif memberikan semangat dan 

motivasi  agar siswa lebih giat belajar.  Contohnya jika siswa sulit menangkap 

materi maka instruktur akan berusaha meyakinkan siswa bahwa kesalahan 

yang dilakukan bisa diperbaiki dengan latihan dirumah. 

Karena usia siswa yang masih anak-anak banyak siswa yang tidak serius pada 

waktu proses pembelajaran atau hanya bermain-main dalam belajarnya 

sehingga instruktur harus mengemas materi yang akan disampaikan untuk 

belajar ke dalam suasana bermain. Biasanya dalam kasus seperti ini instruktur 

memberikan semangat dan mendorong agar siswa menikmati hal yang sedang 

dilakukan contohnya instruktur berusaha memberikan lagu yang disukai oleh 

Siswa. 

 

b. Sekolah 

1) Faktor Pendukung 

 Sarana dan prasarana yang ada di Lily”s Musik School Semarang sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran electone di Lily’s Music School 

Semarang. Adanya alat untuk recording siswa dapat mengetahui sejauh mana 
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perkembangannya dalam bermain electone dengan mendengarkan rekaman 

suara pada waktu siswa memainkan electone saat proses pembelajaran.  

 

2) Faktor Penghambat 

 Karena alat musik electone untuk pembelajaran electone sebagai media 

yang digunakan dalam proses belajar cuma ada satu maka pembelajaran 

electone terhambat sehingga siswa merasa tidak nyaman karena electone yang 

biasa dipakai dalam pembelajaran cuma satu, untuk siswanya sendiri dan 

instrukturnya memakai untuk contoh menggunakan keyboard ataupun selalu 

bergantian menggunakan electone dengan siswanya. 

c. Instruktur 

1) Faktor Pendukung 

 Faktor pendukung yang dirasakan siswa adalah bentuk semangat dan 

motivasi yang sering diberikan oleh instruktur merupakan energi positif yang 

mampu meningkatkan belajar siswa supaya lebih baik dan lebih baik lagi. 

2) Faktor Penghambat 

 Faktor penghambat dari instruktur yang mempengaruhi pembelajaran 

electone anak usia dini adalah instruktur electone juga mengajar private 

electone, piano dan keyboard ataupun kegiatan lain di luar kota sehingga 

secara tidak langsung jadwal yang sudah ditetapkan sering berubah sehingga 

siswa agak terganggu. 

2. Faktor Eksternal 

a. Orang tua siswa 

1) Faktor Pendukung 
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 Orang tua siswa sangat mendukung untuk belajar musik di Lily’s Musik 

School Semarang sehingga membuat anak merasa termotivasi dan 

meingkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran. 

2) Faktor Penghambat 

 Ada salah satu orang tua siswa yang memaksakan anaknya untuk 

mengikuti les sehingga anak tersebut pasif dan seenaknya sendiri dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

b. Lingkungan 

1) Faktor Pendukung 

 Kondisi lingkungan yang mendukung dengan letaknya Lily’s Musik 

School Semarang yang berdekatan dengan kawasan perumahan elit dan 

sekolahan sehingga memberikan peluang yang baik dalam memperoleh murid 

atau siswa.  

 

2) Faktor Penghambat  

 Karena letaknya yang berdekatan di sekitar perumahan maka perlu 

pembatasan jam kegiataan di Lily’s Music School Semarang. 

c. Pemerintah 

1) Faktor Pendukung 

 Pemerintah memberikan kesan yang positif terbukti dengan adanya 

sekolah-sekolah musik lainnya di kota Semarang. Karena dari situlah tempat 

untuk anak-anak mengembangkan bakat dan minatnya di bidang  musik. 

 



82 

 
 

2) Faktor Penghambat 

 Pemerintah kurang begitu tanggap dengan tidak adanya wadah maupun 

lembaga khusus yang menangani ataupun memberikan peluang lapangan kerja 

di bidang musik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran electone untuk anak di Lily’s Music 

School menggunakan sistem belajar private dan group. Dari kedua sistem 

tersebut, umumnya peserta didik lebih memilih sistem private karena lebih 

terfokus dalam belajar materi pelajarannya. Proses pembelajaran 

menggunakan electone di Lily’s Music School dilaksanakan empat kali 

pertemuan dalam satu bulan, dalam satu kali pertemuan durasi waktunya 45 

menit. 

Materi dalam pembelajaran electone anak di Lily’s Music School 

cukup lengkap karena dimulai dari tahap awal yaitu pengenalan tentang alat 

musik electone. Setelah itu siswa diajarkan tentang penjarian tentang 

kombinasi antara jari kanan, jari kiri, kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian 

siswa diajarkan latihan membaca not angka, dan not balok. Seterusnya siswa 

diajarkan tentang pengenalan akord, tangga nada mayor dan minor, teknik-

teknik permainan elektone, dan memainkan lagu.    

Pembelajaran electone anak di Lily’s Music School tidak ada 

perubahan atau tetap dari setiap fungsinya tersebut. Misalkan dengan 

ceramah digunakan untuk menerangkan materi yang sedang diajarkan, 

dengan latihan digunakan untuk melihat perkembangan siswa dalam satu 

kali pertemuan dengan cara menyuruh siswa memainkan materi yang baru 
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diajarkan, dan demonstrasi digunakan untuk memberi contoh secara 

langsung kepada siswa dengan memainkan electone yang sedang diajarkan, 

serta  Tanya jawab digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah paham 

atau belum mengenai materi pelajaran yang sudah diajarkan, kemudian 

resitasi dengan cara memberikan tugas kepada siswa agar siswa belajar 

dirumah. 

Evaluasi pembelajaran electone anak di Lily’s Music School 

diadakan setiap setahun sekali, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui perkembangan siswa dalam menerima materi pelajaran yang 

sudah diajarkan oleh pengajar. Selain itu juga mempunyai berapa faktor 

intern dan ekstern yaitu pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

electone anak di Lily’s music School Semarang. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan untuk 

meningkatkan pembelajaran electone anak di Liliy’s Music School 

Semarang adalah : 

1. Perlu diperhatikan lagi mengenai kurikulum dan materi pembelajaran 

electone di Lily’s music school Semarang, karena ada beberapa materi yang 

belum masuk dalam kurikulum khususnya untuk anak.  

2. Perlu diadakan konser maupun pentas rutin agar dapat melatih mental 

siswa di atas panggung dan juga dapat digunakan sebagai promosi agar 

masyarakat tahu tentang pembelajaran menggunakan electone bagi anak dan 

keberadaan Lily’s music school Semarang.  
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