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SARI 

Eka, Bagas. 2017. PEMBELAJARAN BIOLA DENGAN METODE SUZUKI 
PADA ANAKUSIA DINI DI ALL MOZART MUSIC SCHOOL DI KABUPATEN 
KUDUS. Skripsi. Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas

Negeri Semarang.PembimbingI: Drs. Bagus Susetyo. M.Hum. Pembimbing II: Dr. 

Udi Utomo. M.Si.

Belajar musik dapat dilakukan oleh siapa saja dan usia berapa saja termasuk 

anak usia dini. Menurut Mansyur (2005: 88) anak usia dini adalah kelompok anak 

yang berada dalam proses pertumbuhan yang bersifat unik. Pola pertumbuhan 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.All Mozart Music 
School adalah lembaga pendidikan non formal yang bergerak dibidang musik 

yang didirikan pada tahun 2011. Lembaga musik All Mozart Music School adalah 

tempat belajar musik bagi anak usia dini untuk mengembangkan talenta bermusik.

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah “Bagaimanakah proses 

pembelajaran biola dengan metode Suzuki di All Mozart Music School?
Pembelajaran biola dilakukan secara privatdengan durasi 45 menit.

Pembelajaran biola di All Mozart Music School menggunakan buku Suzuki 

sebagai bahan utama pembelajaran.Tahap materi yang diajarkan menurut isi yang 

ada dalam buku tersebut adalah (1) Guru memberikan pengarahan kepada murid

tentang posisi berdiri. (2) Guru memberi pengarahan tentang cara memegang Bow
yang disertai gambar tentang cara memegang bow yang baik dan benar. (3) Guru 

mulai memberikan pengarahan pada murid tentang tata cara mulai memegang 

senar biola.Tahap tersebut diikuti dengan mengenalkan materi lagu Lighty Row,

yang merupakan contoh materi yang ada pada buku Suzuki. Pada lagu Lighty Row
terdapat beberapa variasi ritmis sebagai awal pengenalan ritmis untuk 

memudahkan anak belajar biola.

Kegiatan awal pembelajaran biola dengan Metode Suzuki dibagi menjadi 

2 antara murid baru dan murid lama.Pada murid baru adalah mendengarkan 

pertanyaan guru seputar belajar biola, sedangkan untuk murid lama adalah 

menanyakan tugas pada pertemuan sebelumnya.Kegiatan inti pada murid baru 

adalah mendengarkan penjelasan guru dan memperoleh pengenalan biola dengan 

metode ceramah.Kegiatan inti pada murid lama adalah mendengarkan lagu dan 

menyimak demonstrasi.Murid menyimak dan menirukan contoh dari guru. 

Kegiatan akhir Metode Suzuki pada pembelajaran Biola di All Mozart Music 
School pada murid baru adalah mendengarkan pengulasan materi guru, sedangkan 

guru member motivasi dan mengucap salam. Murid lama mengalami refleksi dari 

pembelajaran biola yang telah dilakukan berupa kesalahan dan pembenaran proses 

pembelajaran. Guru melakukan laporan pembelajaran berupa catatan yang 

disampaikan kepada orang tua tentang perkembangan belajar anak. 

Saran: (1)Bagi pengajar, pengajar biola di All Mozart Music School perlu 

memperbaiki cara penyampaian materi supaya lebih jelas dan dimengerti oleh 

muridnya.(2) Bagi All Mozart Music School, metode pembelajaran biola lebih 

difokuskan kepada masing-masing murid dengan bakat yang berbeda dapat lebih 

mudah untuk mengikuti materi-materi yang disampaikan.
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ABSTRACK

Eka, Bagas. 2017. LEARNING THE VIOLIN WITH THE SUZUKI IN EARLY 
CHILDHOOD THE ALL MOZART MUSIC SCHOOL IN THE KUDUS CITY.
Essay. Major Sendratasik, Language and Art Faculty. Supervisor I : Drs. Bagus 

Susetyo. M.Hum. Supervisor II : Dr. Udi Utomo. M.Si.

 All Mozart Music School institutions are non formal education moving in 

music founded in 2011.The music All Mozart Music School is where studied 

music for early childhood to develop talent bermusik in the Kudus city.In this 

research problems examined is how learning violin with the suzuki the All Mozart 

Music School research and purpose is to find learning violin with the suzuki the 

all mozart music school.This research in a qualitative study, while presented 

technique in the form of descriptive qualitative.The data used was all data 

required of All Mozart Music School, while technique: turnaround observation, 

interviews and study documents.An instrument data collection in this research 

using participatory observation, live interview, and study documents.

 The research results show violin lessons in All Mozart Music School done 

in private with duration of 45 minutes. Violin lessons in All Mozart Music School 

using book suzuki as the principal ingredient of learning. Material stage taught 

according to the contents of which exists in the book is 1 Of teachers provide 

directives to students about a standing position. 2 The teachers giving instructions 

about the manner of holding bow that accompanied a picture about the manner of 

holding bow good and right. 3 The teachers started giving directives on the pupil 

on procedures started holds the strings up the violin. Followed the stage with the 

introduction of material lighty row song, that is an instance existing material on 

the books of suzuki .At song lighty row there are several variations of rhythmical 

as the introduction of rhythmical early to ease child learn the violin.

 Inception work with the learning violin suzuki divided into 2 of the new 

and old students.To the new is hearing the questions about a violin lesson 

teachers, while for the long been asked duty in the past. Core activities to the new 

is listening explanation teachers and obtain the introduction of the violin with the 

talks. Core activities to the long been listening song and listened to 

demonstrations. Students and mimicked review example of teachers.The method 

at the end of suzuki learning violin the All Mozart Music School in new students 

are listening pengulasan matter teachers, while teachers member motivation and 

gave peace. Students long experience reflection of learning violin carried out of 

mistakes and justification learning. Teachers are doing learning of report notes 

from parents of progress learning a.

 Advice: (1) For teachers, teachers violin the all mozart music school need 

to correct way this matter just to be clear and understandable by students. (2) For 

all mozart music school, the violin learning more focused on students with 

different talent can be easier to follow exercise delivered.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Saifullah (1980: 85) Pendidikan adalah suatu proses 

pertumbuhan dimana individu diberi pertolongan untuk mengembangkan 

kekuatan, bakat, kemampuan beserta minatnya. Setiap manusia perlu memiliki 

daya pikir bahwa pendidikan merupakan sebuah kewajiban, guna menunjang 

pembentukan sumber daya yang baik dan terdidik. Sumber daya tersebut 

selanjutnya mengalami proses olah yang berlangsung pada seseorang, dari 

keadaan yang semula tidak tahu menuju tingkatan mampu dan trampil dalam 

sebuah bidang. Dengan demikian pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang 

sangat penting dalam menopang kehidupan setiap manusia. 

Bentuk atau pola pendidikan terdiri dari berbagai macam, tentunya 

mempertimbangkan beberapa alasan dan tujuan dari proses mendidik tersebut. 

Menurut Tirtaraharja (1990: 13) pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) 

Pendidikan Formal, (2) Pendidikan Informal dan (3) Pendidikan Non formal. 

Dalam pengartian masing-masing, pendidikan formal adalah pendidikan yang 

sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, memiliki 

sifat berjenjang dan berkelanjutan. Pendidikan Informal adalah sebuah pendidikan 

yang terjadi dalam lingkungan keluarga, bersifat alamiah dan berlangsung secara 

wajar. Pendidikan non formal sendiri adalah pendidikan dilingkungan masyarakat, 
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sebagai contoh adanya kursus atau kelompok belajar. Karakter pendidikan non 

formal bersifat tidak wajib, tidak dipersyaratkan berjenjang dan 

berkesinambungan serta aturan bersifat longgar atau lebih kondisional. 

Fungsi pendidikan non formal biasanya diselenggarakan dengan tujuan 

melatih ketrampilan tertentu, sebagai contoh pendidikan tersebut berupa kursus. 

Menurut Sumarno (1997: 208), Kursus adalah sekumpulan warga masyarakat 

yang memberikan pengetahuan ketrampilan dan sikap mental tertentu dari 

masyarakat yang berkeinginan belajar. Kursus merupakan pendidikan luar sekolah 

atau pengalaman proses belajar yang tidak wajib untuk diikuti semua orang, 

namun dibutuhkan sebagian orang dalam masyarakat tersebut. Tujuan proses 

belajar dalam bentuk kursus ini adalah untuk memperluas wawasan seseorang. 

Belajar musik dalam jenisnya merupakan salah satu pendidikan formal dan 

pendidikan non formal. Belajar musik dapat digolongkan dalam bentuk 

pendidikan formal ketika musik diajarkan disekolah dalam bentuk mata pelajaran 

seni budaya. Dalam pelaksanaan diluar sekolah dapat disebut pendidikan non 

formal yang berbentuk kursus. Kursus musik dalam kelangsungannya ada disetiap 

tempat atau daerah yang muncul karena minat atau kegemaran dari daerah 

tersebut 

Belajar musik dapat dilakukan oleh siapa saja dan usia berapa saja 

termasuk orang dewasa hingga anak usia dini. Menurut Mansyur (2005: 88) anak 

usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. 
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Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age, karena anak mengalami 

perkembangan yang pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Menurut 

Suyanto (2005: 6), kecerdasan anak 50% terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun 

pertama. Pada masa 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 

18 tahun mencapai 100%. 

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak 

yang berada pada usia 0-6 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. 

Perlu adanya stimulasi yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

maksimal. Stimulai dapat dibentuk melalui lingkungan keluarga dan pendidikan 

non formal. Dalam hubungannya, musik dapat menjadi alternatif pendidikan non 

formal yang dapat menjadi stimulasi yang baik bagi anak. Pola keterkaitan antara 

pembelajaran dengan musik menjadi suatu pernyataan yang jelas untuk 

menunjukkan penampilan atau keterampilan murid. Hal ini diharapkan agar 

tercapai rasa antusias anak dalam menjalankan proses belajar, maka alangkah 

baiknya para orang tua memahami apa arti dari suatu proses pembelajaran musik 

tesebut. 

Minat masyarakat di Kota Kudusterhadap pendidikan musik pada saat ini 

dinilai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 hanya ada 

sekolah musik yaitu Yamaha Music School Kudus, baru pada awal tahun 2010 

mulailah bermunculan sekolah music baru, antara lain: Melody Music School,

Masterpiece Music Coursedan All Mozart Music School. Jumlah seluruh tempat 

belajar musik tersebut tentunya memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan 
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anak didiknya. Cara tersebut dapat berupa materi pengajaran dan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh setiap tempat belajar musik.  

All Mozart Music School adalah lembaga pendidikan non formal yang 

bergerak dibidang musik yang didirikan pada tahun 2011. Lembaga musik All

mozart adalah tempat belajar musik yang tepat bagi anak untuk mengembangkan 

talenta bermusik, melatih mental, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Hal ini 

dibuktikan dengan jumlah murid yang mencapai 250 pada tahun 2016, sehingga 

memperoleh predikat sebagai sekolah musik dengan jumlah murid terbanyak se 

Kota Kudus. Dalam segi usia, murid yang belajar musik di All Mozart 

MusicSchool secara keseluruhan beraneka ragam, ada yang berusia dewasa 20-25 

tahun hingga usia dini yaitu 5-6 tahun. 

All Mozart Music School sebagai sekolah musik memilikikesamaan dan 

perbedaan dengan sekolah musik yang lain di Kabupaten Kudus. Adapun 

kesamaannya adalah memiliki kelas belajar seperti: piano, keyboard, gitar akustik, 

gitar elektrik, bass vokal, drum dan biola. Namun All Mozart sebagai sekolah 

musik juga memiliki perbedaan dengan sekolah lain di Kota Kudus. Contoh 

perbedaannya yaitu: (1) All Mozart adalah sekolah musik yang menggunakan 

kurikulum berbasis mandiri yang tidak menggunakan kurikulum lisensi sekolah 

musik yang sudah ada. (2) Sekolah lain secara umum hanya memperuntukkan 

batas umur belajar yaitu 12 tahun ka atas. (3) Untuk format belajar bersifat private

(satu guru satu murid), sedangkan sekolah lain proses belajarnya berkelompok 4 –

8 orang, (4) Untuk kualitas pembelajaran, All Mozart Music School merapkan 

waktu belajar berkelompok pada sekolah lain berdurasi 60 menit sedangkan All
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Mozart menggunakan sistem private berdurasi 45 menit. (5) All Mozart memiliki 

kebijakan dengan materi belajar, dalam arti murid dapat menerima materi 

pembelajaran yang fleksible menyesuaikan kemampuan murid. (5) All Mozart

wajib melaksanakan 2 kali konser dalamsetahun, kegiatan ini bertujuan sebagai 

media untuk menginformasikan perkembangan anak kepada orang tua, sedangkan 

sekolah lain belum tentu.

All Mozart Music School mempunyai kelas pembelajaran biola untuk anak 

usia dini. Kelas pembelajaran instrumen Biola di All Mozart Music School Kudus 

merupakan pilihan kelas yang cukup banyak diminati, dimana alat musik biola 

adalah alat musik yang menjadi pilihan anak-anak di kota Kudus. Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran biola adalah metode Suzuki. Metode Suzuki 

adalah metode mengajar yang khusus menuntun anak-anak usia dini untuk 

bermain alat musik. Metode Suzuki adalah metode pengajaran paling luas yang 

diterapkan dalam permainan biola, meskipun juga bisa diterapkan pada alat-alat 

musik yang lain seperti cello, flute dan piano (Suzuki, 2008: 4). 

Fungsi metode Suzuki selain menuntun anak usia dini dalam bermain 

biola adalah melatih dan meningkatkan kreativitas anak usia dini dalam bermusik. 

Menurut Dirgualam (dalam Oki, 2006: 11), bahwa pada pembelajaran biola murid

harus melakukan kegiatan mengamati, membaca notasi, menirukan, mencoba, dan 

melatih teknik yang diberikan oleh guru. Berdasarkan teori tersebut, belajar biola 

dapat berfungsi sebagai faktor pendorong anak untuk melatih kreativitas dalam 

bermusik. 



6

 

Metode Suzuki memiliki beberapa macam keunggulan yang bermanfaat 

untuk memudahkan anak usia dini pada saat belajar biola. Menurut Sinichi (2007: 

15) pada buku Suzuki Method Book 1 dicantumkan bahwa kemudahan dalam 

metode tersebut antara lain: (1) Melodi yang digunakan mudah diingat, (2) 

Melampirkan organologi biola secara detail disertai penomoran pada setiap bagian 

biola dan notasinya, (3) Latihan yang ada dalam buku mempunyai tingkat 

kesulitan yang berbeda serta meningkat secara bertahap, (4) Method ini dilengkapi 

dengan CD audio yang dapat digunakan sebagai acuan sebelum memulai latihan. 

Dengan adanya kemudahan tersebut dan didukung kapasitas guru All Mozart yang 

memadai, dapat menjadikan faktor daya tarik anak usia dini untuk belajar biola 

dengan menyenangkan tanpa menemui kesulitan. 

Namun pada praktiknya pembelajaran biola pada anak usia dini tidak 

dapat dipandang sebagai hal yang mudah, mengingat kemampuan anak dalam 

menyerap materi berbeda-beda antara satu dengan anak lainnya. Tentu hal ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam menurunkan seluruh 

arahannya agar dapat diterima oleh murid. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk 

menemukan seberapa jauh anak-anak usia dini tersebut mampu menikmati proses 

belajar biola dengan metode Suzuki. Selain itu peneliti berkeinginan dapat 

menemukan setiap proses yang disukai anak sekaligus kendala apa saja yang 

dapat menghambat proses belajar biola pada anak usia dini di All Mozart Music 

School.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik 

untuk meneliti hal yang berkaitan dengan metode pembelajaran dengan metode 
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Suzuki di All Mozart Music School Kudus. Pada penelitian ini peneliti 

menetapkan judul “Pembelajaran Biola Dengan Metode Suzuki Untuk Anak Usia 

Dini di All Mozart MusikSchool Kabupaten Kudus”.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

pembelajaran biola dengan metode Suzuki di All Mozart Music School? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pembelajaran biola dengan 

metode Suzuki di All Mozart Music School Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu teoritis dan praktis, 

berikut penjabaran manfaat tersebut, Manfaat Teoritis : (1) sebagai sumbang 

pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi Universitas Negeri Semarang, 

khususnya mahamurid program studi Pendidikan Seni Musik untuk memperkarya 

khasanah pembelajaran biola anak usia dini. (2) Konsep tentang pembelajaran 

biola dapat menjadi apresiasi bagaimana melakukan pembelajaran untuk anak usia 

dini. (3) Sebagai pengembangan teori mengenai pembelajaran biola untuk anak 

usia dini. 
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Manfaat penelitian praktisnya adalah: (1) Bagi para pengajar musik 

berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan pembelajaran, sekaligus 

menambah materi metode pembelajaran untuk menambah variasi dalam mengajar 

khususnya mengajar biola. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk 

seluruh pengajar Indonesia sebagai referensi untuk menciptakan metode 

pembelajran yang berkualitas. 

1.5 Sistematika  Skripsi 

 Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca untuk mengetahui garis besar dari skripsi ini, yang berisi 

sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi, berisi tentang: Halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan perembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar foto, dan daftar lampiran. 

Bagian isi, terdiri dari: Bab 1. Pendahuluan, Pada bab ini diuraikan 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab 2. Landasan Teori, Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah 

pustaka yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. Bab 3. Metode Penelitian, Pada bab ini berisi tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan prosedur penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi, 

dan sarana penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan 

data, dan teknik analisis data. Bab 4. Hasil Penelitian, Pada Bab ini memuat data-
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data yang diperoleh dari lapangan sebagai hasil penelitian dan dibahas secara 

deskriptif kualitatif. Bab 5. Penutup, Bab ini merupakan Bab terakhir yang 

memuat tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir, Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan 

untuk landasan teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti 

pelengkap dan hasil penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA& LANDASAN TEORITIS

2.1  Tinjauan Pustaka 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak lepas dari penelitian 

sebelumnya yang mengungkap tentang penerapan metode suzuki. Penelitian ini 

yang relevan sangat dibutuhkan penulis untuk melengkapi teori yang sudah ada. 

Penelitian Novdally yang dimaksud terdiri dari: (1) Tilamenta (2001) mahamurid 

ISI jurusan musik dengan judul “Relevan metode Suzuki bagi perkembangan 

teknik bermain biola pada anak usia balita”. Relevasi penelitian tersebut dengan 

“Proses Pembelajaran Biola Menggunakan Metode Suzuki di All Mozart Music 

School Kudus” persamaan dari penelitian tersebut adalah kedua penelitian sama-

sama membahas tentang pembelajaran dengan metode Suzuki. 

Penelitian yang digunakan peneliti selanjutnya sebagai referensi pustaka 

penelitian belajar musik untuk anak usia dini adalah judul karya tulis ilmiah 

dengan judul Persepsi Guru Biola Terhadap metode Suzuki Volume I dan 

Hohhman Heim Volume 1. Karya ini ditulis oleh Tyas Sari Dwi Sulistyowati 

(2014) yang merupakan mahamurid jurusan seni musik Universitas Negeri 

Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa mayoritas persepsi guru 

biola terhadap metode buku Suzuki yang digunakan dalam pembelajaran cukup 

besar, yaitu dengan jumlah 56,67%. Isi dari buku tersebut adalah penataan materi 

belajar yang bertahap, dari lagu-lagu pendek hingga lagu-lagu panjang yang 

menuntut ketrampilan dan teknik permainan yang bertahap pula. 
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Salah satu penelitian tentang penggunaan metode Suzuki sebagai acuan 

dalm belajar biola bagi anak usia dini adalah Penerapan Metode Suzuki Pada 

Proses Pembelajaran Biola di Sekolah Musik Purnomo Semarang oleh Fajar Dewi 

Haryanti (2015). Pada proses pembelajaran biola pengajar menerapkan metode 

Suzuki yang mencakup tentang anatomi memegang biola, menggesek biola, 

memainkan lagu. Tujuan penelitian ini bagi sekolah musik Purnomo adalah 

mengetahui dan meningkatkan jumlah peminat dalam belajar biola 

“Relevasi metode Suzuki bagi perkembangan teknik bermain biola pada 

anak usia balita” menjelaskan dua tujuan yaitu: (1) Anak usia dini khususnya anak 

usia balita mampu menumbuhkan minat untuk bermain biola, (2) Anak mampu 

mengingat reportoar pada metode Suzuki yang mempunyai daya tarik. Dengan 

tersedianya repertoar diharpkan dapat memberi sumbangan bagi anak-anak didik 

dalam mengembangkan dunia musik khususnya biola pada anak usia dini. Dari 

sisi perbedaan antara proses pembelajaran menggunakan metode Suzuki di All 

mozart Music School” dengan “Relevasi Metode Suzuki bagi perkembangan 

teknik bermain biola pada anak usia balita hingga remaja” adalah dalam 

pembatasan umur. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Belajar 

 Belajar merupakan proses penandaan dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan hasil belajar dapat diketahui dengan bentuk perubahan 

pengetahuan, perubahan pemahaman, perubahan persepsi, perubahan ketrampilan 
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dan sebagainya.Wujud perubahan tersebut merupakan aspek-aspek yang terjadi 

dalam diri manusia, yang memiliki sifat konstan dan berbekas (Winkel, 1989: 36). 

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

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis 

dan jenjang pendidikan. Teori tersebut diartikan bahwa perubahan yang terjadi 

dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan 

dengan sengaja. Proses belajar yang dilakukan secara sadar atau dengan kata lain 

tidak terjadi secara kebetulan. 

Pengertian belajar secara khusus diungkapkan Darsono (2000: 15), bahwa 

belajar dibagi menjadi empat aliran psikologis yaitu: 

2.2.1.1 Belajar menurut aliran Behavioristik 

Kelompok kaum behavioris beranggapan bahwa manusia adalah makhluk 

pasif, atau tidak memiliki potensi psikologis yang berhubungan dengan kegiatan 

belajar, antara lain: pikiran, persepsi, motivasi dan emosi. Asumsi tersebut 

diartikan bahwa manusia dapat direkayasa sesuai tujuan yang hendak dicapai. 

Belajar dapat dilakukan dengan pemberian stimulus yang berdampak pada 

terjadinya tingkah laku yang dapat diobservasi dan diukur. Maka stimulus harus 

dipilih sesuai dengan tujuan belajar tersebut, selanjutnya benar-benar dipilih 

sesuai dengan tujuan kemudian diberikan secara berulang-ulang, sehingga terjadi 

respon yang mekanistik supaya tingkah tingkah atau respon yang diinginkan 

terjadi. 

Perlu adanya latihan dan penghargaan yang berfungsi sebagai penguatan 

agar peristiwa belajar terlihat sebuah penandaan telah terjadi. Dalam arti telah 
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terjadi adalah terlihatnya perubahan dari “belum terlihat respon” menjadi “sudah 

terlihat respon”. Kaum behavioris tidak meyakini adanya perubahan tingkah laku 

abstrak. Contoh tersebut adalah perubahan dalam pemahaman (mengerti) 

perubahan dalam persepsi (pandangan satu objek), karena perubahan semacam itu 

terkadang dapat diaksikan dan dapat diukur. 

2.2.1.2 Belajar menurut aliran Humanistik 

Menurut Sumanto (2000: 18) berpendapat sekaligus sebagai penganut 

aliran humanistik, yang beranggapan bahwa tiap orang dapat menentukan sendiri 

tingkah lakunya. Setiap individu bebas memilih sesuai apa yang dia butuhkan, 

tidak terkait dengan lingkungannya. Berdasarkan pernyataan tersebut dengan 

demikian tujuan pendidikan adalah membantu masing-masing individu untuk 

mengenal dirinya sendiri. Selain mengenal adalah memahami dirinya sebagai 

manusia yang unik, untuk membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada pada 

diri masing-masing individu.

2.2.1.3 Belajar menurut aliran Gestalt 

Belajar menurut Gesalt adalah bagaimana seseorang memandang suatu 

objek (persepsi) dan kemampuan mengatur atau mengorganisir objek yang 

dipersepsi (khususnya yang komplek)  (Sumanto 2000: 18) pola tersebut sehingga 

menjadi suatu bentuk (struktur) yang bermakna atau mudah dipahami. Individu 

dikatakan mampu mempersepsi suatu objek (stimulus) menjadi suatu Gestalt, 

orang itu dianggap mampu memperoleh insight (pengalaman) bila pemahaman 

sudah terjadi berarti proses belajar juga telah terjadi.
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2.2.1.4 Belajar menurut aliran Kognitif 

Menurut Sadirman (1986: 46), para ahli yang menganut aliran kognitif 

berpendapat bahwa belajar adalah peristiwa internal, artinya belajar baru dapat 

terjadi apabila ada kemampuan dalam diri orang yang belajar. Bentuk kemampuan 

tersebut adalah kemampuan mengenal yang disebut dengan istilah kognitif. Hal 

ini berbeda dengan konsep belajar Behavioristik, yang mengandalkan pada 

lingkungan (stimulus). Para penganut aliran kognitif memandang orang yang 

belajar sebagai mahkluk yang memahami objek-objek yang berbeda diluar 

dirinya, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan sebagai 

akibat pemahamannya tersebut. Agar terjadi perubahan harus terjadi proses 

berpikir terlebih dahulu dalam diri seseorang, yang kemudian menimbulkan 

respon berupa tindakan. 

Jenis belajar menurut beberapa aliran di atas terdapat perhatian bagi 

beberapa orang. Seseorang dituntut mampu mengkoordinasi proses belajar, yang 

salah satunya adalah guru. Guru dituntut berusaha untuk melakukan kegiatan 

dalam mengkoordinasi proses belajar yang disebut pembelajaran. Proses belajar 

atau pembelajaran tidak sebatas pengajaran, diartikan guru dan murid mengalami 

proses belajar. 

Setiap murid pasti selalu membutuhkan bantuan, artinya murid tidak boleh 

dibiarkan begitu saja karena hal ini berhubungan dengan bagaimana 

perkembangan dan pertumbuhan murid itu sendiri. Murid perlu dibimbing kearah 

kedewasaan dengan proses yang menyenangkan. Menurut Sardiman (1986: 48) 

mengajar pada dasarnya adalah usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem 
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lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar. 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran 

Pada dasarnya pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru 

untuk membelajarkan murid dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Mudjiono 1994: 2). Pembahasan 

mengenai hakikat pembelajaran tidak lepas dari pembahasan mengenai belajar 

dan mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar 

mengajar. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Utuh (1987: 9) yang 

menyatakan bahwa hakekatnya adalah aktivitas belajar dan mengajar antara guru 

dan murid di bawah interaksi edukatif.

Pembelajaran juga diartikan sebagai proses mencari pengetahuan dari 

suatu subyek atau kemampuan dengan belajar, pengalaman atau perintah. 

Menurut Sagala (2005: 61) pembelajaran adalah membelajarkan murid 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar dimana merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik 

(guru) dan peserta didik (murid) secara bersama-sama secara aktif guna mencapai 

tujuan dan pengembangan diri masing-masing. 

2.2.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan. Tujuan ini 

harus searah dengan tujuan belajar murid. Tujuan belajar murid adalah mencapai 
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perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Tujuan pembelajaran juga dapat dijadikan acuan sebagai 

pertimbangan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pembelajaran 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh anak didik 

setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam 

satu kali pertemuan (Sanjaya 2008: 68). 

2.2.2.2 Materi Pembelajaran 

Menurut Poerwadarminto (1976: 638), materi adalah benda, sesuatu yang 

jadi bahan berfikir, berunding, mengarang. Mukmin (2004: 47) berpendapat: 

“Materi pembelajaran atau sering disebut materi pokok adalah pokok-pokok 

materi pembelajaran yang harus dipelajari murid sebagai sarana pencapaian 

kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrument 

penilaian yang disusun berdasarkan indikator ketercapaian kompetensi”. 

Berdasarkan dua pendapat di atas disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

merupakan isi pembelajaran yang akan diberikan kepada murid pada proses 

pembelajaran. Materi pelajaran akan mengarahkan kita kepada tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran. 

2.2.2.3 Metode Pembelajaran 

Winarno Surakhmad (dalam Suryosubroto 2002: 148) mengemukakan 

bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari proses pengajaran, 

atau soal bagaimana teknis suatu bahan pelajaran diberikan kepada murid di 

sekolah. Hal penting dalam metode ialah, bahwa setiap metode pembelajaran yang 

digunakan bertalian dengan tujuan belajar yang ingin dicapai (Sagala 2005: 201). 
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Metode pembelajaran dapat mencakup metode-metode yang digunakan dalam 

setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran (Mukmin 2004: 61). 

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa metode pembelajaran adalah 

suatu cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Beberapa metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran (Mukmin 2004:61) di antaranya: 

2.2.2.3.1 Metode ceramah. 

Metode ceramah menurut Sanjaya (2008: 147) dapat diartikan sebagai cara 

menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung 

kepada sekelompok murid. Winarno Surakhmad (dalam Suryosubroto 2002: 165) 

juga mengemukakan, ceramah sebagai metode mengajar ialah bentuk penerangan 

dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Simpulan dari pendapat 

di atas diartikan bahwa ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui 

penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada murid dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. 

2.2.2.3.2 Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar 

dapat diketahui dan dipahami secara nyata atau tiruannya (Sagala 2005: 210). 

Menurut (Sugihartono, 1992: 83) Metode demonstrasi merupakan metode 

pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu 

benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat di 
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atas dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan 

guru kepada murid secara langsung baik nyata maupun tiruan. 

2.2.2.3.3 Metode latihan (drill) 

Menurut Sagala (2005: 217) metode latihan atau drill pada umumnya 

digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang 

telah dipelajari. Pada metode ini peserta didik harus ikut serta dalam proses 

pembelajaran. Metode latihan merupakan metode penyampaian materi melalui 

upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Proses melalui 

penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut diharapkan murid dapat 

menyerap materi secara optimal (Sugihartono 1992: 83). Upaya tersebut 

diharapkan bahwa metode latihan dapat mengarahkan murid untuk mengajarkan 

bentuk latihan-latihan secara terus menerus agar murid menjadi lebih memahami 

materi yang sedang dipelajari. 

2.2.2.3.4 Metode pemberian tugas 

Metode pemberian tugas adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian 

harus dipertanggungjawabkannya (Sagala 2005: 219). Menurut Sugihartono 

(1992: 83), metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran melalui 

pemberian tugas kepada murid dengan tujuan untuk mendorong murid berani 

mengambil tanggungjawab, kemandirian dan inisiatif murid. metode pemberian 

tugas merupakan cara yang dilakukan guru agar muridnya mampu memberikan 

rasa  bertanggungjawab, menumbuhkan rasa kemandirian dalam berkreasi dan 

berinisiatif untuk menyelesaikan tugas atau materi yang sedang mereka pelajari. 
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2.2.2.4 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan seorang guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (TIM MKDK IKIP 

Semarang 1996: 63). Dalam konteks belajar istilah evaluasi menunjukkan suatu 

kegiatan untuk menentukan nilai pencapaian hasil belajar dengan mengetahui 

hasil pencapaian hasil belajar murid.

2.2.3 Biola 

2.2.3.1 Sejarah Biola 

Biola (violin) merupakan nama umum dari keluarga alat musik gesek pada 

abad ke-17, seperti biola alto, cello, atau kontrabas (Syafiq 2003:315). Menurut 

Banoe (2003: 432) violin atau biola adalah alat gesek yang mempunyai suara 

tinggi dalam keluarga violine, ditala dalam g-d-a-e, dimulai dalam nada gkecil. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa biola (violin) adalah 

alat musik dawai yang cara membunyikannya dengan cara digesek dengan alat 

penggesek yang disebut bow.

Biola mempunyai empat senar (G-D-A-E) yang masing-masing senar 

distem berbeda antara satu dengan lainnya dan menggunakan interval sempurna 

kelima (kwint). Biola menghasilkan suara yang nyaring dan mempunyai wilayah 

nada teringgi diantara keluarga instrumen gesek (biola alto, cello, double bass). 

Dalam penulisannya di notasi balok, biola menggunakan kunci G. 
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Menurut   Mathews &  Thompson (2011: 45), biola merupakan instrumen  

utama  dan  paling  banyak  jumlahnya  untuk  digunakan pada  sebuah  orchestra 

modern. Instrumen  biola pertama  kali dibuat oleh Giovan  Giacoba  dalla  Corna 

dan  Zanetto  Montichiaro  pada  tahun  1533.  Kedua  tokoh  tersebut  adalah 

pembuat  biola terkenal yang sekaligus  menjadi  pendiri Cremonese  School, 

yaitu  sebuah sekolah yang mengajarkan cara  membuat  biola di Kota Cremona.

Pada  awal  kehadirannya,  biola  hanya  digunakan  untuk  mengiringi 

tarian, kemudian  berkembang fungsinya  menjadi instrumen  yang memainkan 

nada  utama  atau  melodi.  Komposisi  pertama  yang  dibuat  khusus  untuk biola 

adalah  Balet  Comique  de  la  Royne, sebuah  karya  yang  digubah  oleh 

Balthazar   de  Beaujoyeulx pada  tahun  1582  untuk  kerajaan  Perancis. 

Komposisi ini ditulis untuk sepuluh biola yang dibagi ke dalam empat bagian 

(Mathews & Thompson 2011: 52).

2.2.3.2 Bagian Biola 

Menurut  Laquais  (2011:  4)  sebuah  biola  dibagi  menjadi  beberapa 

bagian,  yaitu  badan  biola,  leher  biola,  jembatan  biola,  papan  jari,  senar  dan 

beberapa  macam  perangkat  pembantu. Perangkat  pembantu  tersebut  antara 

lain  pasak  penyetel  untuk  setiap  senar,  ekor  biola  untuk  menahan  senar, pin 

dan tali untuk menahan  ekor biola dan sebuah penyangga dagu. Umumnya, pada 

bagian papan suara dibuat dengan menggunakan kayu pohon cemara eropa 

(European spruce), dan bagian belakang dan ribsnya menggunakan kayu maple.

Kayu maple ini juga digunakan dalam pembuatan bagian leher (neck),pegbox dan 

scrollnya. Sedangkan  pada  bagianfingerboard, yang  membentang  disepanjang  
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leher  dan  di  atas  papan  suara menuju  jembatan,  umumnya  dibuat  dengan  

menggunakan  bahan  kayu  eboni (Sadie 2011: 17).

2.2.3.3 Jenis Jenis Ukuran Biola

Jenis biola menurut ukurannya terdiri dari: 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 2/4 (1/2), 

3/4 dan ukuran biola untuk dewasa adalah 4/4. Panjang badan (tidak termasuk 

leher) biola penuh atau ukuran 4/4 adalah sekitar 36 cm (atau lebih kecil menurut 

beberapa model dari abad ke-17). Biola 3/4 memiliki panjang 33 cm, Biola 1/2 

memiliki panjang 30 cm. Untuk viola penuh berukuran sekitar 40 cm. 

Ukuran biola yang digunakan anak-anak ketika mulai belajar biola, atau 

pada saat belum tumbuh maksimal biasanya menggunakan biola yang berukuran 

lebih kecil.Untuk menentukan ukuran biola yang cocok digunakan oleh seorang 

anak, biasanya sang anak disuruh memegang sebuah biola dan tangannya harus 

sampai menjangkau hingga ke gulungan kepala biola. Beberapa guru juga 

menganjurkan ukuran yang lebih kecil semakin baik.Pemula biasanya 

menggunakan penanda di papan jari untuk menandai posisi jari tangan kiri, 

namun begitu terbiasa maka akan dilepaskan. Cara yang lain adalah dengan 

memberi penanda posisi jari yang lama-lama akan hilang jika terus berlatih.

2.2.3.4 Teknik permainan biola, tempo dan dinamik 

Teknik  permainan  biola  dari  dulu  hingga  sekarang  tidak  mengalami 

perubahan  yang  signifikan.  Meskipun  cara  memainkan  biola  berkembang 

seiring  dengan  kemajuan  jaman dan  jenis  musik  yang  mainkan.  Sebelum 

ditemukannya  chinrest (Louis Spohr 1820: 19),  biola  dimainkan dengan  

penjarian dan beberapa  cara  yang  berbeda.  Ada  yang  meletakannya  di dada,  
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dipundak,  dileher  bagian  kiri  maupun  kanan, atau  cara  yang  biasa  digunakan 

oleh pemain biola tradisional yang meletekannya dilengan bagian depan. 

Pengenalan teknik menggesek sangat diperlukan, karena berfungsi untuk 

melatih ketrampilan pembawaan bow (penggesek biola), serta melatih ketrampilan 

jari tangan kiri dan tangan kanan. Tingkat kesulitan dalam teknik bermain biola 

terletak pada posisi penjarian dan pemegangan bow. Maka peran guru sangat 

dibutuhkan dalam melatih teknik biola. Berikut ini beberapa teknik yang diajarkan 

kepada guru kepada murid : 

a. Detache : teknik gesekan terpisah untuk masing-masing nada yang dimainkan 

dengan tidak ada berhenti/ istirahat antara nada-nada tersebut. 

b. Staccato : teknik menggesek biola dengan menggunakan bow pendek sehingga 

menghasilkan suara yang terputus-putus. 

c. Legato : teknik menggesek senar yang dalam satu gesekan terdapat dua atau 

lebih nada sehingga menghasilkan bunyi yang menyambung.

d. Pizzicato atau biasa disingkat pizzadalah teknik memainkan biola dengan cara 

memetik senar/dawai sehingga menghasilkan karakter suara yang berbeda.

e. Arco teknik menggesek senar kembali setelah pizz diakhiri.  

f. Down yaitu teknik menggesek dengan arah bow turun. 

g. Up yaitu teknik menggesek dengan arah bow naik. 

Selain pengenalan teknik di atas, guru All Mozart Music School juga 

mengajarkan mengenai tempo dan dinamika. Hal yang diajarkan antara lain: 

a. Tempo seperti: Allegro (tempo cepat), Moderato (tempo sedang), 

Andante (tempo lambat), dan lain-lain. 
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b. Dinamika seperti: f (forte) yang harus dimainkan keras, p (piano) yang harus 

dimainkan lembut, Rit (ritardando) yang dimainkan semakin lama semakin 

melambat, dan lain sebagainya.

2.2.4 Metode Suzuki 

Menurut Suzuki (2008: 4) Metode Suzuki disebut juga metode Talent 

Education yang sekaligus dikenal sebagai Mother Tongue Approach atau yang 

disebut pendekatan pembelajaran bahasa ibu. Arti dari pengertian metode tersebut 

berprinsip pada penggunaan metode mengajar yang meyakini bahwa 

sesungguhnya suatu bakat dapat diciptakan dari proses pembelajaran. Metode ini 

berpusat pada pengamatan tentang bagaimana proses seorang anak yang belajar 

pada ibunya, Suzuki mengaplikasikan dalam mengajar musik.

Prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran biola di All Mozart Music 

School Kudus bahwa peran guru tidak lepas dari pengamatan pembelajaran yang 

aktif oleh orang tua pada anak. Metode ini mengutamakan tentang pentingnya 

pengaruh dan keterlibatan orang tua sebagai guru dirumah, sekaligus sebagai 

partner dengan guru musik demi menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan bagi anak. Maka dalam metode ini hendaknya orang tua 

diharapkan untuk hadir dalam pelajaran musik yang dialami anak, namun tidak 

dianjurkan untuk berada dalam ruang pembelajaran. Hal ini berfungsi untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, karena terdapat anak yang canggung 

apabila orang tua ikut melihat proses belajar. Cara tersebut berfungsi bagi orang 
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tua untuk mengetahui perkembangan anak, mengetahui cara anak berlatih dan apa 

saja yang perlu diperhatikan dan dibutuhkan anak dalam berlatih musik.

Metode pengajaran ini paling luas diterapkan dalam permainan biola, 

meskipun juga bisa diterapkan pada alat-alat musik yang lain seperti cello, flute 

dan piano. Metode pengajaran khusus ini dikembangkan oleh Shinici Suzuki, 

seorang pendidik dan pemain biola ternama dari Jepang tahun 1940-an. 

Potensi atau kemampuan musik bukanlah bakat bawaan, melainkan suatu 

kemampuan yang dapat dikembangkan dan dilatih (Suzuki 2008: 05). Anak 

manapun yang dilatih bermain alat musik secara benar dapat mengembangkan 

kemampuan musikalnya. Sama halnya dengan semua anak yang mengembangkan 

kemampuan berbicara melalui bahasa ibu mereka. Pendekatan bahasa ibu 

diterapkan Suzuki untuk mengajarkan anak didiknya dalam bermain alat musik. 

Langkah awal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anaknya agar 

memiliki wawasan musikal dapat dilakukan dengan cara mendengarkan rekaman 

musik. Untuk selanjutnya orang tua memberikan motivasi kepada anak dengan 

harapan anak mempunyai minat untuk belajar musik.

Penerapan metode Suzuki dalam pengajaran musik mempunyai beberapa 

penerapan pada awal pembelajaran:

(1) Penerapan metode suzuki diawali pada usia 0-6 tahun

Shinichi Suzuki meyakini bahwa pendidikan musik harus dimulai dari usia 

yang sangat dini, yaitu ketika otak anak mudah menyerap dan menangkap musik. 

Metode Suzuki menyarankan agar anak diajarkan bermain musik setiap hari. 
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Pelajaran musik diawali dengan memainkan satu lagu dan diulang-ulang beberapa 

bulan kemudian dapat ditambah lagu-lagu lain. 

(2) Penerapan metode Suzuki diawali dengan mendengarkan lagu  

Ketika anak mulai mempelajari sebuah alat musik, hal utama yang perlu 

dipelajari adalah mendengarkan lagu. Lagu-lagu yang didengarkan bisa 

menggunakan media kaset, CD atau guru dengan aktif memberikan contoh 

memainkan lagu tersebut. Dengan mendengarkan, anak mampu mempelajari 

bahasa musik dan mengembangkan indra pendengarannya. 

(3) Penerapan metode Suzuki diawali dengan motivasi orang tua  

Sebelum belajar alat musik, disarankan agar orang tua harus mengajak 

anaknya untuk melihat anak-anak lainya yang sedang belajar musik. Pada 

umumnya anak akan segera tertarik untuk ikut belajar musik, sebab anak belajar 

secara meniru dengan apa yang mereka lihat ketika anak-anak lain sedang belajar 

musik dengan riang dan gembira. Mereka akan tertarik dan termotivasi untuk 

bergabung, karena meniru merupakan hal alamiah yang dimiliki oleh anak-anak. 

(4) Penerapan metode Suzuki diawali dengan membaca notasi 

Dalam metode Suzuki yang paling diutamakan adalah melatih kepekaan 

telinga terlebih dahulu. Anak dianjurkan untuk mengenal karakter suara 

instrument dengan mendengarkan CD pembelajaran dari pada mengajarkan notasi 

balok yang sangat sulit untuk dipahami oleh anak. Anak diarahkan oleh guru 

untuk mengamati bentuk lagu,dan ditekankan untuk menirukan ritmis yang ada di 

dalam CD pembelajaran.Untuk mempelajari ritmis anak membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan latihan rutin. Hal itu bertujuan agar pendengaran mereka 
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dapat terlatih sejak awal belajar sebelum anak mulai belajar membaca notasi 

balok.

(5) Penerapan metode suzuki diawali dengan rasa bekerja sama dan 

berkompetisi 

Motivasi anak dapat mudah dipelihara, karena murid-murid Suzuki 

mendapat banyak kesempatan untuk berbaur bersama murid-murid lainya dalam 

hal latihan berkelompok. Semua murid yang besar maupun yang masih kecil 

diarahkan untuk bermain bersama guna mendorong semangat kerja sama dan 

bermain secara gembira. Ketika murid yang lebih mahir memainkan lagu-lagu, 

maka murid yang pemula akan tertantang untuk memainkan lagu-lagu yang baru 

saja mereka dengarkan. Kadang-kadang lagu yang mereka ingin mainkan jauh 

lebih sulit dari tingkat permainkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa murid 

yang masih muda sudah termotivasi untuk terus berlatih, sehingga kegiatan 

pembelajaran metode suzuki akan semakin berkembang dan murid akan terus 

melakukan hal-hal baru yangmenunjang kesuksesan belajar mereka. Tidak sedikit 

dari murid-siswi yang menggunakan metode suzuki telah menjadi musisi 

profesional, (www.rangking10.com/2014/9).

2.2.5 Anak Usia Dini 

Menurut Mansur (2005: 88) anak usia dini adalah kelompok anak yang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya.Anak usia dini masih berorintasi pada dirinya 
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sendiri, minatnya lebih terarah pada dirinya sendiri dan jarang melakukan 

aktivitas bersama. Anak masih belajar mengendalikan aktivitas anggota tubuhnya, 

seperti berdiri dan berjalan. Dalam periode ini anak lebih diarahkan pada upaya 

mendukung kebebasan melakukan aktivitas fisik dan meningkatan kesadaran 

bagian tubuh.

2.2.5.1 Usia 

Menurut Kartono (1979: 70) Usia anak menurut pertumbuhan dan 

perkembangan dibagi menjadi 5, yaitu: (1)  0 – 2 tahun adalah masa bayi, (2) 1 –

5 tahun adalah masa kanak-kanak , (3) 6 – 12 tahun adalah masa anak-anak 

sekolah dasar, (4) 12 – 14 adalah masa remaja dan (5) 14 – 17 tahun adalah masa 

pubertas awal. 

2.2.5.2 Ciri Perkembangan Motorik 

Perkembangan fisik/motorik akan mempengaruhi kehidupan anak baik 

secara langsung ataupun tidak langsung (Hurlock, 1978: 114). Hurlock 

menambahkan bahwa secara langsung, perkembangan fisik akan menentukan 

kemampuan dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan 

perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya 

sendiri dan orang lain.  

Perkembangan fisik meliputi perkembangan badan , otot kasar dan otot 

halus, yang selanjutnya lebih disebut dengan motorik kasar dan motorik halus 

(Slamet Suyanto, 2005: 49). Perkembangan motorik kasar berhubungan dengan 

gerakan dasar yang terkoordinasi dengan otak seperti berlari, berjalan, melompat, 

memukul dan menarik.Sedangkan motorik halus berfungsi untuk melakukan 
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gerakan yang lebih spesifik seperti menulis, melipat, menggunting, 

mengancingkan baju dan mengikat tali sepatu. Berk menyatakan bahwa anak usia 

lima tahun memiliki banyak tenaga seperti anak usia empat tahun,  tetapi 

keterampilan gerak motorik halus maupun kasar sudah mulai terarah dan terfokus 

pada tindakan mereka (Caroll Seefelt dan Barbara A.Wasik, 2008: 67). 

Keterampilan gerak motorik menjadi lebih diperhalus dan keterampilan 

gerak motorik kasar menjadi lebih gesit dan serasi. Pada usia kanak kanak 4-6

tahun, keterampilan dalam menggunakan otot tangan dan otot kaki sudah mulai 

berfungsi. Keterampilan yang berhubungan dengan tangan adalah kemampuan 

memasukan sendok kedalam mulut, menyisir rambut, mengikat tali sepatu sendiri, 

mengancingkan baju, melempar dan menangkap bola, menggunting, menggores 

pensil atau krayon, melipat kertas, membentuk dengan lilin serta mengecat 

gambar dalam pola tertentu. 

Dari kajian tentang perkembangan fisik-motorik di atas dapat diketahui 

bahwa pada anak usia 5-6 tahun (kelompok B) otot kasar dan otot halus anak 

sudah berkembang. Anak memiliki banyak tenaga untuk melakukan kegiatan dan 

umumnya mereka sangat aktif. Anak sudah dapat melakukan gerakan yang 

terkordinasi.Keterampilan yang menggunakan otot kaki dan tangan sudah 

berkembang dengan baik.Anak sudah dapat menggunakan tanganya untuk 

menggoreskan pensil atau krayon sehingga anak dapat membuat gambar yang 

diinginkanya. Gambar karya anak tersebut akan digunakan dalam rangka 

peningkatan kemampuan bicara anak. 
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2.2.5.3 Ciri Perkembangan Bahasa 

Penguasaan bahasa anak berkembang menurut hukum alami, yaitu 

mengikuti bakat,kodrat dan ritme yang alami. Menurut Lenneberg perkembangan 

bahasa anakberjalan sesuai jadwal biologisnya (Eni Zubaidah, 2003: 13). Hal ini 

dapat digunakansebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat 

berbicara, sedangkanpada umur tertentu belum dapat berbicara. Perkembangan 

bahasa tidaklah ditentukan15pada umur, namun mengarah pada perkembangan 

motoriknya.

Anak dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Bahasa anak akan munculdan berkembang melalui berbagai situasi interaksi sosial 

dengan orang dewasa(Kartini Kartono, 1995: 127).Bahasa memiliki peranan yang 

sangat penting dalamkehidupan sehari-hari. Suhartono (2005: 13-14) menyatakan 

bahwa peranan bahasabagi anak usia dinidiantaranya sebagai sarana untuk 

berfikir, sarana untukmendengarkan, sarana untuk berbicara dan sarana agar anak 

mampu membaca danmenulis.

Fungsi bahasa pada seseorang dapat menyampaikan keinginan dan 

pendapatnyakepada orang lain. Anak-anak usia 5 tahun telah mampu 

menghimpun 8000 kosakata.Mereka dapat membuat kalimat pertanyaan, kalimat 

negatif, kalimat tunggal, kalimatmejemuk, serta bentuk penyususunan lainnya. 

Mereka telah belajar menggunakanbahasa dalam situasi yang berbeda (Gleason 

dalam Slamet Suyanto, 2005: 74).Mansur (2005: 36), menyatakan bahwa 

kemampuan bahasa berkaitan erat dengankemampuan kognitif anak, walaupun 

mulanya bahasa dan pikiran merupakan duaaspek yang berbeda. Namun sejalan 
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dengan perkembangan kognitif anak, bahasamenjadi ungkapan dari pikiran. Ninio 

dan Snow seperti yang dikutip Caroll Seefeltdan Barbara A.Wasik (2008: 76) 

menambahkan bahwa, anak usia 5 tahun semakinpintar dalam kemampuan 

mereka mengkomunikasikan gagasan dan perasaan merekadengan kata-kata.

Menurut Caroll Seefelt dan Barbara A.Wasik (2008: 74)karakteristik 

perkembangan bahasa anak usia dini adalah sebagai berikut:

1) Menguasai 4.000 – 6.000 kata

2) Mampu berbicara dalam kalimat 5-6  kata

3) Dapat berrpartisipasi dalampercakapan, sudah mampu mendengarkan orang 

lain berbicara dan menanggapinya.

4) Dapat belajar tentang kata mana yang diterima secara sosial dan mana yang 

tidak. 5) Perbendaharaan kosakata mencapai 5000 – 8.000 kata.

6) Stuktur kalimat menjadi lebih rumit. 

7) Berbicara dengan lancar, benar dan jelastata bahasa kecuali pada beberapa 

kesalahan pelafalan. 

8) Dapat menggunakan kataganti orang dengan benar. 

9) Mampu mendengarkan orang yang sedang berbicara

10)Senang menggunakan bahasa untuk permainan dan cerita.

Berdasarkan kajianmengenai perkembangan bahasa anak diketahui bahwa 

perkembangan bahasa anakterjadi dalam interaksi dengan lingkungan. Bahasa 

merupakan ungkapan dari apayang difikirkan anak, sehingga bahasa memiliki 

peran yang sangat penting dalamberkomunikasi dengan orang lain. Dalam 

karakteristik perkembangan bahasa yangtelah disampaikan, dapat diketahui bahwa 
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anak usia dini sudah mampu berbicara dengan struktur kalimat yang lebih rumit 

dan anak senangmenggunakan bahasa untuk menceritakan gagasan, pengalaman, 

pengetahuan dan apa yang dipikirkanya kepada orang lain, sehinggagambar karya 

anak dapat dipilih dalam rangka meningkatkan kemampuan bicara anak. Hal itu 

dilakukan dengan cara meminta anak menjelaskan hasil gambar yang dibuatnya. 

Dengan demikian kemampuan bicara anak dapat diketahui.

2.2.5.4 Ciri Perkembangan Musikal 

Pembelajaran musikal pada anak usia dini harus dikonsep agar anak 

merasa tidak terbebani dalam mencapai tugas perkembangannya. Suasana belajar 

perlu dibuat alami, hangat dan menyenangkan. Menurut Djohan (2009: 10) ada

aktivitas yang umum dilakukan dalam pendidikan musik anakmisalnya sebagai 

berikut: (1) Bernyanyi, (2) bermain musik, (3) Gerak ritmis dan (4) mendengarkan 

musik. Semua kegiatan tersebut memiliki manfaat kepada anak dalam hal 

artikulasi, membangun rasa percaya diri, melatih konsistensi dan melatih 

imajinasi anak.
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di All Mozart Music School dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: (1) Metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar 

untuk mengajar biola adalah Metode Suzuki. Metode Suzuki di All Mozart Music 

School mengutamakan (1) Penguasaan posisi berdiri pada saat memegang biola, 

(2) Penguasaan sikap memegang Bow dan (3) Penguasaan tata cara memegang 

senar. Metode pembelajaran yang digunakan adalah: (1) Metode ceramah, (2) 

Metode imitasi dan (3) Metode Demonstrasi, disamping itu dilengkapi dengan 

metode tanya jawab, pemberian tugas, dan metode latihan. Media yang digunakan 

oleh pengajar untuk mendukung keberhasilan pengajaran adalah papan tulis dan 

buku materi-materi ajar serta keyboard atau piano sebagai musik pengiring. 

Evaluasi pembelajaran oleh All Mozart Music School berdasarkan waktu  yang 

sudah ditentukan oleh pihak All Mozart Music School dan pengajar biasanya 

evaluasi dilakukan tiap tengah semester dan akhir semester. Bahan-bahan yang 

dijadikan pedoman evaluasi  meliputi pengetahuan tentangalat musik biola, posisi 

menempatan biola, teknik gesekan, membaca notasi balok, penjarian dan 

memainkan beberapa lagu yang dipilihkan oleh pengajar.
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

(1) Bagi Murid, murid seharusnya lebih bisa berkonsentrasi saat pembelajaran. 

Selain itu, murid yang sering bergurau atau tidak fokus dengan pembelajaran 

dapat menghambat kegiatan belajar. (2) Bagi pengajar, pengajar biola di All

Mozart Music Schoolmenurut peneliti sudah sangat baik dan berkompeten dalam 

bidangnya. Pengajar disini hanya perlu memperbaiki cara penyampaian materi 

supaya lebih jelas dan dimengerti oleh muridnya. Materi yang digunakan tentu 

juga harus sesuai dengan kemampuan murid masing-masing, karena setiap murid 

memiliki daya tangkap dan kecerdasan yang berbeda-beda. (3) Bagi All Mozart 

Music School hendaknya membuat kelas khusus biola yang lebih luas sehingga 

saat dibutuhkan untuk pembelajaran atau berlatih secara kelompok bisa sesuai 

dengan kapasitas yang dibutuhkan. Selain juga bisa lebih menambah kenyamanan 

bagi pengajar dan muridnya. (4) Metode pembelajaran khususnya biola juga lebih 

difokuskan kepada masing-masing murid dengan bakat yang berbeda dapat lebih 

mudah untuk mengikuti materi-materi yang disampaikan. 
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