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SARI 

 

FIRSTA KRIS MARTIAN, 2009 Pembelajaran Vokal Pada Paduan Suara 
Adiyuswo di Gereja Kristen Jawa Limpung Pepanthan Subah. Skripsi Pada 
Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Semarang. 
 

Anggota kelompok Paduan Suara Adiyuswo Gereja Kristen Jawa 
Limpung pepanthan Subah, terdiri dari sekelompok jemaat gereja yang sebagian 
besar anggotanya sudah berusia tua. dan tidak memiliki latar belakang pendidikan 
musik secara khusus, serta pembina merangkap pelatih yang bukan dari sekolah 
musik.  Berkenaan dengan hal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut : (1) Bagaimanakah proses pembelajaran vokal pada paduan suara 
Adiyuswo di Gereja Kristen Jawa Limpung pepanthan Subah (2) Faktor-faktor 
apa yang mempengaruhi proses pembelajaran pada kelompok paduan suara 
Adiyuswo di GKJ Limpung pepanthan Subah. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui dan mendiskripsikan pembelajaran vokal pada paduan suara 
Adiyuswo di GKJ Limpung pepanthan Subah dan faktor yang mempengaruhi 
pembelajaran vokal pada paduan suara Adiyuswo di GKJ Limpung pepanthan 
Subah. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah dapat (1) memberikan 
sumbangan bagi khasanah keilmuwan khususnya pada padua suara (2) 
mendiskripsikan dan menganalisis karakteristik musik atau lagu atau nyanyian 
paduan suara. Manfaat Praktis, (1) memberikan masukan kepada anggota paduan 
suara untuk pengembangan paduan suara di masa mendatang khususnya paduan 
suara Adiyuswo GKJ Limpung pepanthan Subah (2) bagi pelatih paduan suara di 
sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok paduan suara sebagai bahan 
pengayakan dan bahan acuan dalam melatih paduan suara.. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data adalah observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif dengan 
tahapan ; reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penbelajaran dibagi tiga tahap 
pendahuluan, penyajian dan penutup. Meteri pembelajaranya diawali dengan 
penggarapan teknik vokal dilakukan dengan (1) latihan pernafasan (2) latihan 
solfegio (3)  latihan pembentukan suara (4) latihan phrasering (5) latihan 
membaca notasi dan syair lagu, sesuai dengan teori vokal paduan suara pada 
umumnya. Metode yang digunakan dalam pembelajaran vokal pada paduan suara 
Adiyuswo GKJ lmpung pepanthan Subah adalah metode sight reading, metode 
ceramah, metode demonstrasi dan metode latihan. Materi lagu sebagai alat 
penunjang, lagu yang dinyanyikan diambil dari lagu-lagu gerejawi baik dari dalam 
maupun luar negeri (lagu klasik Gregorian, lagu diaransemen oleh orang 
Indonesia asli maupun dari luar negeri). Penggarapan interpretasi disesuaikan 
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dengan tanda-tanda dinamik pada partitur lagu. Dalam tahap akhir pelatih 
memberikan evaluasi. Faktor pendukung dalam proses pembelajaran adalah (1) 
Disiplin tinggi yang dimiliki oleh pelatih (2) adanya kerja sama yang baik antara 
pelatih dengan anggota paduan suara (3) Jadwal latihan yang sudah terprogram (4) 
semangat tinggi para anggota (5) respon yang baik dan dukungan dari pastor (6) 
Tempat latihan yang membuat suasana menjadi berbeda. Faktor yang 
menghambat proses pembelajaran adalah (1) anggota paduan suara yang tidak 
disiplin dalam proses pembelajaran (2) kesibukan tiap-tiap anggota diluar kegiatan 
paduan suara (3) Usia para anggota yang sudah tua menghambat  dalam belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka di kemukakan kesimpulan sebagai 
berikut bahwa proses pembelajaran paduan suara Adiyuswo GKJ Subah dilakukan 
dalam tiga tahap yaitu pendahuluan, penyajian dan penutup. Saran-saran sebagai 
berikut : (1) Pelatih paduan suara terus menambah wawasan yang luas (2) latihan 
yang khusus untuk setiap divisi suara (3) Pelatih memperhatikan kemampuan 
vokal setiap anggota paduan suara. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 

MOTTO 
 
Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah 

dalam Do’a  ( Alkitab : Roma 12 : 12 )  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 

Skripsi ini saya persembahkan untuk 
 

 

1. Ayah, Ibu dan Adekku tercinta 

2. Teman-teman Sendratasik 

3. Almamaterku tercinta 

4. Seluruh anggota paduan Suara 

Adiyuswo 

5. Bpk. Pendeta dan seluruh jemaat 

GKJ Limpung Pepanthan Subah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Paduan suara merupakan salah satu bentuk penyajian vokal yang disajikan 

oleh orang banyak (minimal 10 orang) dalam satu suara atau lebih. Semua 

anggota paduan suara berusaha menyajikan sebuah lagu secara bersama-sama. 

Dengan demikian mereka mempunyai ikatan dan tujuan tertentu serta mempunyai 

tanggung jawab secara bersama-sama (Ratmono,1985:48). Paduan suara disajikan 

dengan memperhatikan adanya melodi dan irama tertentu serta unsur-unsur musik 

lainnya, sehingga mampu mengkomunikasikan ide, perasaan, dan pernyataan 

pikiran pencipta kepada pendengar dengan baik. 

Latihan membentuk paduan suara lebih sulit apabila dibandingkan dengan 

latihan menyanyi solo, dan cara melatih paduan suara itu sendiri terdapat 

bermacam-macam teknik. Tindakan yang amat dibutuhkan untuk mencapai hasil 

yang memuaskan adalah dengan menyatukan unsur ketelitian, ketepatan, tingkah 

laku, dan sikap rileks. Oleh karena itu, setiap latihan harus diprogram dengan 

baik, sistematis, dan efektif  (Pohan dan Simanjuntak,1994:5). Di samping itu, 

pikiran dan pendengaran anggota paduan suara harus diolah dalam latihan rutin 

agar terbentuk kebersamaan yang utuh dari setiap penyanyi. 

Keberadaan paduan suara di kota Batang khususnya di Kecamatan Subah 

pada umumnya telah dikenal dan berkembang di berbagai lapisan masyarakat, 
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baik lewat kegiatan formal maupun kegiatan non formal. Pada kegiatan formal 

dimulai dari kegiatan kependidikan, dari sekolah menengah pertama (SMP) 

kemudian di sekolah menengah atas (SMA), sebagian besar memiliki kelompok 

paduan suara yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan sekolah seperti 

upacara bendera dan kegiatan sekolah lainya seperti lomba paduan suara antar 

sekolah dan lain sebagainya. Kemudian pada kegiatan non formal paduan suara 

juga berkembang di lingkungan kelurahan dan kecamatan, salah satu contohnya 

kelompok paduan suara Ibu-ibu PKK, paduan suara PGRI, paduan suara Dharma 

wanita, dan lain sebagainya. Selain berkembang di lingkungan umum paduan 

suara juga berkembang di lingkungan religi, khususnya di lingkungan umat 

kristiani yaitu pada kegiatan-kegiatan gereja. 

Keberadaan paduan suara mempunyai peranan penting bagi pemeluk 

agama kristen/katholik, yaitu sebagai salah satu alat atau sarana penunjang dalam 

liturgi gereja. Hal ini terbukti hampir setiap gereja di lingkungan Kecamatan 

Subah dan sekitarnya mempunyai kelompok paduan suara. Keterlibatan seluruh 

umat beriman dalam ibadat memang sangat diharapkan, namun kekhusukan ibadat 

juga harus diciptakan. Untuk itu diperlukan suatu kelompok yang mampu menjadi 

penggerak (Prier, 1998: 25). 

Adapun yang dimaksud dengan motor penggerak itu adalah kelompok 

paduan suara atau koor. Pada dasarnya koor ini tidak berdiri sendiri di luar umat 

atau jemaat, karena intinya koor ini mengabdi kepada umat atau jemaat. 

Paduan suara ‘ADIYUSWO’ adalah kelompok paduan suara yang tumbuh 

di dalam Gereja Kristen Jawa (GKJ) Limpung khususnya pepanthan Subah. 
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Kelompok paduan suara ini berdiri antara  tahun 1994-1995, arti nama Adiyuswo 

itu sendiri adalah berasal dari dua suku kata yaitu ‘Adi’ dan ‘Yuswo’ dalam 

bahasa jawa berarti usia yang sudah baik atau mapan. Sesuai dengan namanya, 

anggota kelompok paduan suara Adiyuswo adalah jemaat gereja yang dianggap 

sudah dewasa, atau sudah mapan. Akan tetapi semangat untuk tetap aktif dari para 

anggota paduan suara Adiyuswo tetap besar.  

Dilihat dari faktor usia para anggotanya, tidak mudah untuk melatih dan 

membentuk sebuah kelompok paduan suara yang berkualitas. Namun dengan 

semangat dan niat yang dimiliki yaitu memuji nama Tuhan, kelompok paduan 

suara Adiyuswo sudah menjadi kelompok paduan suara yang berkualitas.  

Di lingkungan Kecamatan Subah paduan suara Adiyuswo sudah dikenal 

luas, baik oleh lingkungan gereja-gereja di daerah Kecamatan Subah dan daerah 

lain, seperti GKII, GKI, GKJ Bawang, GKI Plelen, GKJ Mesias Batang, GKJ 

Bandar, GKJ Karanganyar, GKJ porbo, dan GKJ Kesimpar, dan juga oleh 

lingkungan masyarakat umum. Hal ini terbukti paduan suara Adiyuswo diundang 

sebagai pengisi acara pada perayaan natal setiap bulan Desember di gereja-gereja 

tersebut, pada perayaan paskah, lomba paduan suara antar gereja seKabupaten 

Batang yang di laksanakan setahun sekali. Dan prestasi yang diperoleh pada tahun 

2001, 2003, 2004, 2006, meraih juara pertama, juara ke dua pada tahun 2002 dan 

2007, dan juara ke tiga pada tahun 2005 Selain itu adiyuswo juga dikenal pada 

kegiatan-kegiatan gereja lainya setingkat klasis Pekalongan dan sekitarnya.  

Karena sebagian warga jemaat GKJ Limpung pepanthan subah berprofesi 

sebagai guru atau pegawai negeri. Paduan suara Adiyuswo juga selalu mengikuti 
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lomba paduan suara PGRI yang diadakan setiap setahun sekali kemudian lomba 

paduan suara Dharma wanita setiap enam bulan sekali dan hingga saat ini 

walaupun usia para anggotanya semakin tua tetapi semangat kelompok paduan 

suara Adiyuswo tetap membara dan terus aktif dan dikenal di lingkungan gereja 

seKecamatan Subah dan di lingkungan umum. 

Atas dasar-dasar inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana 

pembelajaran paduan yang digunakan dalam melatih paduan suara dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran paduan suara di paduan 

suara Adiyuswo GKJ Limpung Pepanthan Subah 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji  

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;  

1. Bagaimanakah pembelajaran vokal pada paduan suara adiyuswo di GKJ 

Limpung Pepanthan Subah? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembelajaran vokal pada 

paduan suara adiyuswo di GKJ Limpung Pepanthan Subah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan :                                                        

1. Pembelajaran vokal pada paduan suara Adiyuswo di GKJ Limpung 

Pepanthan Subah. 
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2. Faktor yang mempengaruh pembelajaran vokal pada paduan suara  Adiyuswo 

di GKJ Limpung Pepanthan Subah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau sumbangan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini 

dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis : 

Memberikan sumbangan bagi khasanah keilmuan, khusunya pada paduan 

suara 

Mendiskripsikan dan menganalisis karakteristik musik atau lagu atau 

nyanyian paduan suara    

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada anggota paduan suara untuk pengembangan 

paduan suara di masa mendatang khususnya paduan suara adiyuswo GKJ 

Limpung Pepanthan Subah. 

Bagi pelatih paduan suara di sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok 

paduan suara sebagai bahan pengayakan dan bahan acuan dalam melatih 

paduan suara. 

 

 



 

6 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Pembelajaran  

A. 1. Pengertian Pembelajaran    

Membahas mengenai pembelajaran, tidak akan terlepas dari pembahasan 

mengenai hakekat belajar dan mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran 

terjadi peristiwa belajar dan mengajar. Menurut Burton (dalam tim B3PTKSM, 

1989:5) belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

interaksinya dengan lingkungannya, untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai. 

Pengertian tersebut menunjukkan adanya kata-kata kunci yang mendirikan 

tingkah laku individu dalam belajar, yaitu: perubahan, interaksi, dan lingkungan. 

Pendapat ini juga didukung oleh Gagne (dalam tim B3PTKSM, 1989: 6) belajar 

adalah suatu perubahan dalam disposisi (watak) atau kapabilitas (kemampuan) 

manusia yang berlangsung selama suatu jangka waktu dan tidak sekedar 

menganggapnya proses pertumbuhan (perubahan watak dan waktu). Jenis 

perubahan yang demikian disebut “belajar” yang mengejawantahkan diri sebagai 

perubahan tingkah laku. 

Pembelajaran atau pendidikan memungkinkan seseorang menjadi lebih 

manusiawi (being humanize) sehingga disebut dewasa dan mandiri. Itulah visi 

atau tujuan dari pembelajaran. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, 

diantaranya yaitu : siswa, kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana, 

lingkungan (alam, sosial, budaya). Faktor dari siswa yang dapat berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk 

belajar. Selain itu faktor kecerdasan siswa juga berpengaruh, sebab keberhasilan 

belajar dapat dipengaruhi oleh faktor ini. Kecerdasan setiap orang bebeda. Orang 

yang memiliki taraf kecerdasan lebih tinggi akan lebih cepat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dibanding yang taraf kecerdasannya lebih rendah. 

Demikian dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru  

( Muhibbin, dalam Setyawan 2004 : 7) 

Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektifitas dan 

efisiensi proses belajar mengajar. Dalam memberikan materi pembelajaran, guru 

harus benar-benar mampu memilh metode yang tepat sesuai dengan keadaan 

siswa. Sehingga siswa lebih mudah menangkap materi yang disampaikan   dan 

mampu menyimpan dalam ingatannya. 

Jakob Sumardjo (Dalam Bramantyo 2007 : 6) pernah mengingatkan bahwa 

manusia hidup untuk belajar dan bukan belajar untuk hidup. Bila orang belajar 

untuk hidup, untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jabatan, dan sebagainya, 

maka ia akan menjadi pemburu gelar dan atribut-atribut simbolis kepriyayian 

yang tidak esensial. Mereka akan merasa puas bila sudah diwisuda dan merasa 

sudah tamat belajar. 

Sebaliknya, bila orang menyadari bahwa ia (mereka) hidup untuk belajar, 

maka mereka (ia) tidak mementingkan gelar atau simbol-simbol seperti ijazah dan 
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diploma. Yang terpenting adalah mengeluarkan potensi dirinya dan membuat 

dirinya menjadi nyata bagi sesamanya. Dan, proses ini tidak pernah kelar, tidak 

pernah selesai, sampai mereka memperoleh anugrah berupa batu nisan di 

pekuburan. 

Dengan belajar, seseorang dapat mengubah atau mengembangkan skill 

attitude (bakat dan kemampuan), cita-cita, appreciation (penghargaan), dan 

knowledge (pengetahuan). 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang (Winkel dalam Hadikusumo,1996:36). Perubahan sebagai 

hasil belajar dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain perubahan 

pengetahuan, kebiasaan, dan perubahan aspek-aspek lain yang ada dalam diri 

individu. Hal ini dicapai melalui pengoptimalan potensi yang ada pada individu. 

Pada hakekatnya belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujd 

dalam berbagai bentuk, antara lain:perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, 

ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, dan perubahan aspek-aspek lain yang ada 

dalam diri individu. Perubahan tersebut bersifat konstan dan berbekas 

(Winkel,1989:36) Belajar pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya 

sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan  baru maupun dalam 

bicara, sikap, dan nilai positif. 

Menurut Sudjana ( Dalam Bramantyo 2007:7) belajar adalah suatu 

perubahan yang relatif permanen dalam kecenderungan tingkah laku sebagai hasil 
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dari praktek atau latihan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli belajar  

modern (Hamalik 1983:12) yang mengemukakan dan merumuskan belajar sebagai 

suatu bentuk perubahan tingkah laku baru berkat pengalaman dan latihan. 

Perubahan tingkah laku tersebut merupakan perubahan yang disadari dan timbul 

bukan secara kebetulan. Disamping itu, perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan merupakan hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya 

dengan lingkungan, (Sukasno dan Satmoko 1989:23). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang belajar, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa belajar adalah suatu prosees kegiatan aktif yang mengarah 

pada terciptanya perubahan tingkah laku seseorang berkat pengalaman serta 

latihan pada saat berinteraksi dengan lingkungan. Proses interaksi aktif tersebut 

menciptakan hubungan saling mempengaruhi yang bersifat dinamis antara peserta 

didik dengan lingkungan. Kesimpulan dari belajar dapat ditarik dengan 

membandingkan tingkah laku apa yang mungkin terjadi sebelum individu berada 

dalam situasi belajar dan tingkah laku apapun yang dapat dipertunjukkan setelah 

diberikan perlakuan. Perubahan tersebut berupa peningkatan kemampuan dalam 

bentuk performance (penampilan), atau bisa juga perubahan watak dan sejenisnya 

; misalnya sikap, minat, dan motivasi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang pelatih paduan suara dituntut 

mampu mengorganisasikan anggota paduan suara, dan faktor lainnya agar terjadi 

proses pelatihan yang baik. 

Atas dasar beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa melatih 

paduan suara merupakan upaya untuk menciptakan sistem lingkungan yang 
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memungkinkan terjadi suatu proses pelatihan  dalam rangka mengembangkan 

semua aspek dalam diri anggota paduan suara. Setiap anggota paduan suara harus 

bersifat lebih aktif untuk mengalami, berbuat, bereaksi, dan berpikir kritis dalam 

membaca partitur lagu. Sementara itu pelatih paduan suara harus mampu 

membimbing, memimpin, dan menciptakan situasi pelatihan yang baik bagi 

anggota paduan suara. 

A. 2. Unsur Pembelajaran  

Dalam pembelajaran terdapat unsur tujuan pembelajaran (tujuan 

instruksional), proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Secara lebih 

terperinci Tarigan (dalam Ismaji dan Purwanto,1989:48) mengemukakan  

beberapa unsur yang berperan dalam penbelajaran, yaitu: unsur siswa, guru, 

tujuan, perencanaan, materi pelajaran, metode, media, dan evaluasi. Pengertian di 

atas, siswa adalah anggota paduan suara, sedangkan guru adalah pelatih paduan 

suara. Proses pengkoordinasian sejumlah komponen tersebut dimaksudkan agar 

satu sama lain selain berhubungan dan saling berpengaruh, dalam menciptakan 

kegiatan bagi siswa seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu sehingga ketercapaian 

tujuan dapat diketahui atau dikontrol berdasarkan rencana yang telah dibuat. 

Dengan demikian suatu proses pembelajaran selalu mengalami dan mengikuti 

tahap analisis, yaitu menentukan dan merumuskan tujuan sintesis, yaitu 

perencanaan program yang ditempuh, dan tahap evaluasi yaitu menguji tahap 

pertama dan kedua  (Hamalik,1983:55). 
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Pembelajaran selalu berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pembelajaran:  (a) 

bertolak dari kegiatan belajar untuk mengalami, berpikir kritis, dan kreatif. (b) 

bertujuan mengubah dan mengembangkan semua potensi. (c) memerlukan latihan 

dan ulangan. (d) harus disertai keinginan dan kemauan yang ketat untuk mencapai 

tujuan (Soelaiman,1979:53-54). 

 

B.  Pembelajaran Vokal Paduan Suara 

Musik adalah betuk penyajian yang ada kaitannya dengan nada-nada atau 

suara, serta dapat menimbulkan perasaan puas bagi penyaji atau penghayatnya 

(Gunawan,1983:7). Salah satu bentuknya adalah paduan suara yang merupakan 

bagian dari penyajian musik vokal. Koor atau paduan suara ini begitu penting 

dalam sebuah kebaktian gereja karena mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Koor sebagai motor umat 

Di dalam mengikuti ibadat, kiranya tidak seluruh umat mampu menyanyi 

dengan baik. Supaya nyanyian dapat memenuhi seluruh rangkaian ibadat 

yang diharapkan, maka kelompok paduan suara atau koor dapat menuntun 

umat dalam membawakan lagu-lagu atau nyanyian yang sudah ditentukan 

dalam ibadat gereja. 

2. Paduan suara atau koor, bersaut-sautan dengan umat. Meskipun nyanyian yang 

dinyanyikan di dalam Gereja bukan lagu baru, sebaiknya antara kelompok 

paduan suara dengan umat/jemaat ada kesepakatan di dalam membawakan 

nyanyian. Misalnya dengan cara berstruktur contohnya : 
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bait satu bersama umat, bait kedua dibawakan paduan suara saja, bait ketiga 

kembali bersama umat. Atau dapat juga dibawakan secara kanon, artinya 

susul menyusul. 

3. Paduan suara memiliki umat dalam menyanyi. Meskipun partisipasi umat 

dalam menyanyi berulang kali ditegaskan dalam dokumen Gereja, namun 

tidak berarti bahwa umat harus selalu ikut bernyanyi bersama koor, karena 

secara pribadi pada saat koor bernyanyi umat juga ingin berkomunikasi 

dengan Allah melalui doa. Pada saat inilah tampak peran paduan suara atau 

koor dalam mewakili umat bernyanyi saat ibadat berlangsung. 

Menurut Ratmono (1985:48) paduan suara merupakan salah satu bentuk 

penyajian vokal yang disajikan oleh orang banyak (minimal 10 orang) dalam satu 

suara atau lebih. Semua anggota paduan suara berusaha menyajikan sebuah lagu 

secara bersama-sama. Dengan demikian mereka mempunyai ikatan dan tujuan 

tertentu serta mempunyai tanggung jawab secara bersama-sama. 

Menurut Raharjo (1990 : 49-51) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran paduan suara, yaitu : keterpaduan suara (blend), keseimbangan 

(balance) 

Untuk lebih jelasnya masing-masing faktor tersebut akan diuraikan di 

bawah ini:   

1. Keterpaduan (blend)  

 Dalam paduan suara, faktor keterpaduan meliputi keterpaduan suara, 

ungkapan, interpretasi. Keterpaduan suara dalam penyajian paduan suara 

dapat dicapai kalau semua anggota dapat bernyanyi dengan mutu suara yang 
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sangat baik. Keterpaduan ungkapan dapat dicapai apabila anggota paduan 

suara telah memahami isi lagu yang akan dinyanyikan. Semua itu 

dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan, penafsiran isi, jiwa, dan 

maksud  lagu yang dinyanyikan. Berdasarkan tafsiran yang sama dari seluruh 

anggota paduan suara, dipilh, dan ditentukan unsur-unsur ekspresif yang 

tepat. Dengan demikian kelompok paduan suara tersebut dapat menyajikan 

sebuah lagu dengan daya interpretasi yang tinggi. Beberapa syarat untuk 

mencapai keterpaduan  menurut Sitompul (1986:45) adalah :  

(1) tinggi nada (pitch) harus tepat dan bersih, (2) kualitas suara yang baik, (3) 

penggunaan register yang sama, (4) tingkah dinamik yang seragam. 

                Setiap anggota paduan suara harus memiliki kepekaan mendengar suara-

suara yang datang dari setiap sudut. Dengan demikian anggota paduan suara 

akan mempunyai konsep perpaduan yang harmonis dan kemampuan untuk 

memerankan suaranya dan kepekaan rasa dalam menjaga keharmonisan 

bunyi. 

2. Faktor Keseimbangan (balance). 

Dalam usaha untuk membentuk keseimbangan kekuatan suara masing-

masing kelompok, warna suara atau warna nada memegang peranan penting 

untuk  menyatakan perasaan yang beraneka ragam. Perubahan warna nada 

harus dihasilkan dengan cara yang sama,volume yang sama, dan tempo yang 

sama pula. Dengan demikian akan tercapai keseimbangan dan pengungkapan 

ekspresi, tempo, dinamik, volume suara dan gaya penyajiannya. Disamping 
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itu, perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara kekuatan suara dan 

iringan musiknya. 

Paduan suara disajikan dengan memperlihatkan adanya melodi dan irama 

tertentu serta unsur-unsur musik lainnya, sehingga mampu mengkomunikasikan 

ide, perasaan, dan pernyataan pikiran pencipta kepada pendengar dengan baik. 

Kegiatan paduan suara merupakan salah satu kegiatan seni yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui nada dan kata-kata secara 
bersama-sama (Jamalus,1988:60). Oleh karena itu syarat-syarat bernyanyi 
yang baik harus dikuasai oleh semua anggota paduan suara. Selain itu, 
diperlukan adanya penyegaran teknik vokal yang meliputi : sikap tubuh, 
pernafasan, pembentukan. suara, pengucapan, resonansi dan vibrasi, serta 
interpretasi.             

 
 

1. Sikap Tubuh 

Tubuh penyanyi adalah instrumen penyanyi. Oleh karena itu segenap 

tubuh penyanyi harus bereaksi spontan mendukung getaran bunyi warna suara 

yang dikehendaki. Kepekaan tubuh tersebut merupakan syarat-syarat yang 

harus dimiliki seorang penyanyi (Pohan dan Simanjuntak,1994:10). Sikap 

tubuh yang rileks merupakan dasar bagi kebebasaan seorang penyanyi dalam 

membentuk suara. Penyanyi hendaknya berdiri atau duduk dengan posisi 

yang benar [ada saat menyanyikan sebuah lagu. Dalam posisi berdiri tekanan 

gaya berat badan bertumpu pada kaki dengan membentuk sudut kira-kira 30 

derajat dan kedua tumit agak direnggangkan. Otot paha belakang 

dikencangkan dengan cara berdiri tegak dan tangan disamping secara rileks 

(Jamalus,1988:50). Apabila dalam posisi duduk, penyanyi harus duduk tegak 

dengan berat badan tertumpu pada bagian paha, tulang pinggul tidak 

bersandar, kaki tidak boleh menyilang,dan otot perut agak dikencangkan. 
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Dengan demikian, pernafasan akan mengalir dengan baik dan peluang untuk 

beresonansi akan bebas (Pohan dan Simanjuntak,1994:4). 

2. Pernafasan 

Dalam bernyanyi, udara yang diperlukan pernafasan lebih banyak 

daripada saat berbicara biasa.Pada waktu berbicara, cukup menarik sedikit 

nafas kemudian langsung berbicara.Sedangkan Untuk bernyanyi, udara yang 

dihirup harus lebih banyak agar dapat bernyanyi dengan baik. Oleh karena itu 

seorang penyanyi harus dapat menguasai dan mengatur teknik pernafasan 

dengan baik. 

Pada waktu bernafas terjadi kerjasama antara otot-otot badan, yaitu 

otot perut, otot dada, dan sekat rongga badan (diafragma). Oleh karena itu, 

timbul tiga macam pernafasan, yaitu: pernafasan dada, pernafasan perut, dan 

pernafasan diafragma (Jamalus,1988:51). Pernafasan dada (clavicular) adalah 

pernafasan yang dipergunakan orang pada saat tubuhnya membutuhkan 

oksigen banyak dan pada saat melakukan latihan fisik yang memerlukan 

tenaga banyak (Pohan dan Simanjuntak,1994:15). Pernafasan dada terbentuk 

karena udara dihirup sampai rongga dada penuh, sehingga rongga dada 

membesar dan rongga perut menyempit. Dengan demikian timbul gerakan 

memompa yang keras dari dada, bersama dengan naik turunnya bahu. 

Sedangkan pernafasan terbentuk dengan menghirup udara melalui mulut 

langsung memenuhi rongga perut, sehingga perut membesar tapi rongga dada 

tidak berubah (Sunarko,1992:1). Pernafasan perut ditandai dengan adanya 

pertambahan ruang pada perut, sehingga otot perut bekerja lebih banyak dan 
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perut kelihatan berkembang kempis. Pernafasan dada dan pernafasan perut 

kurang mendukung pembentukan vokal, karena pernfasan tersebut tidak 

cukup memberikan dorongan untuk menghasilkan suara bertenaga yang 

diperlukan untuk bernyanyi (Jamalus,1988:52). Dengan demikian penynyi 

cepat merasa lelah dan sering kehabisan nafas karena udara terlalu bebas 

keluar masukdan tidak ada yang menahan. 

   Cara yang baik untuk bernafas dalam bernyanyi adalah hasil produksi 

dari kombinasi pernafasn tulang rusuk (intercustal) dengan pernafasan 

diafragmatik atau pernafasan abdominal (Pohan dan 

Simanjuntak,1994:15).Pernafasan diafragma terjadi akibat kerjasama antara 

otot perut, oto dada, rusuk kanan, rusuk kiri, dan dada.Udara yang dihirup 

langsung memenuhi rongga dada dan rongga perut sehingga ada tegangan 

sedikit pada perbatasan perut serta dada. Dengan demikian udara tidak begitu 

bebas keluar masuk, karena diafragma dapat megatur dan menahan udara. 

Pernafasan tersebut tentu saja perlu didukung dengan sikap badan yang benar 

dan latihan yang terarah. 

3. Pembentukan Suara dan Pengucapan (Artikulasi) 

Pembentukan suara penyanyi merupakan faktor penting dalam paduan 

suara,karena suara menjadi faktor utama dalam menyampaikan pesan. Suara 

dihasilkan melalui banyak gerak otot dalam tubuh. Paru-paru mengeluarkan 

aliran udara keatas melalui batang tenggorokan dan menggetarkan selaput 

suara di dekat pangkal batang tenggorokan, sehingga menimbulkan bunyi 

yang dibentuk dengan gerak alat-alat pengucapan, yaitu: gigi, rahang, lidah, 
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bibir, dan langit-langit. Mutu suara penyanyi sangat ditentukan oleh 

pembentukan mulut waktu bernyanyi.Suara yang dikeluarkan melalui bentuk 

mulut yang bulat dan lebar akan terdengar penuh, bulat, dan menyenangkan. 

Oleh karena itu dalam paduan suara perlu adanya latihan artikulasi yang 

merupakan teknik memproduksi suara yang baik, jelas, nyaring ,dan merdu 

(Raharjo,1990:29). 

Suatu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat 

ditirukan oleh alat musik apapun sampai saat ini, yaitu kemampuan 

membentuk suara menjadi ucapan-ucapan huruf mati, karena manusia 

memiliki alat ucapan atau yang disebut artikulasi. Sedangkan alat musik lain 

tidak memilikinya (Team Pusat Liturgi,1993:13). Adapun huruf hidup itu 

adalah A-I-U-E-O dan huruf matinya adalah selain huruf hidup tersebut. 

Pengucapan huruf-huruf hidup itu harus jelas,misalnya: 

a) Huruf ‘A’ 

Mulut di buka lebar, kurang lebih selebar dua jari masing-masing. 

Gigi atas dan gigi bawah jangan sampai tertutup oleh bibir. Lidah terletak 

dengan permukaan rata, ujungnya menyentuh gigi bawah. 

b) Huruf “I” 

Untuk membentuk huruf ‘I’ bagian tengah dan lidah naik keatas 

namun ujungnya tetap menyentuh gigi bawah. Waktu mengucapkan ‘I’ sudut 

bibir ditarik ke belakang, namun dalam dalam menyanyikan ‘I’ bibir harus 

membentuk corong. Jadi jaga agar bibir tetap membentuk lingkaran sehingga 

gigi atas dan gigi bawah kelihatan. 
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c) Huruf ‘U’ 

Huruf ‘U’ merupakan perubahan posisi corong bibir dalam huruf ‘O’ 

yang dipersempit dan dimajukan kedepan, tetapi hendaknya celah bibir tetap 

membentuk sebuah corong bundar. Ujung lidah menyentuh gigi bawah, dan 

sedikit membusung di bagian belakang. 

d) Huruf “O” 

Untuk membentuk huruf ‘O’ bentuk corong bibir diperlonjongdan 

sedikit dipersempit daripada sikap bibir pada waktu pengucapan ‘A’. 

e) Huruf ‘E’ 

Mulut dibuka lebih kecil dari pengucapan ‘A’ dan setelah itu lebarkan 

ke kiri dan ke kanan.Pengucapan ‘E’ dibunyikan menggema. 

Semua  huruf yang telah diuraikan  di atas harus dilatih dan dibedakan 

sejelas-jelasnya sehingga menghasilkan bunyi yang jernih, selain itu harus 

dihindari adanya pengaruh bahasa daerah yang dapat mengubah ucapan 

sebenarnya. Latihan-latihan tersebut akan lebih baik bila diucapkan dan 

direkam dalam kaset, kemudian diperiksa kembali atau diucapkan dengan 

meneliti bentuk bibir di cermin. Latihan-latihan hendaknya dilakukan 

sesering mungkin agar mendapat hasil seperti apa yang diharapkan 

(maksimal).                       

4. Resonansi 

Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran 

benda lain. Sedangkan sumber getarnya disebut resonator. Organ tubuh 

manusia yang berfungsi untuk memantulkan suara yang ditimbulkan oleh pita 
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suara juga disebut resonator (Raharjo,1990:29). Organ-organ tubuh yang 

berfungsi sebagai resonator anatara lain:rongga dada, rongga hidung, rongga 

kepala, dan nasopharing. Semua itu berfungsi untuk membantu menguatkan 

getaran suara sehingga menjadi suara yang baik. 

5. Interpretasi 

Interpretasi adalah penerjemahan atau penafsiran isi serta maksud lagu 

yang akan dinyanyikan. Hal ini penting dilakukan oleh penyanyi sebelum 

melakukan kegiatan bernyanyi. Dengan memahami isi dan maksud sebuah 

lagu, penyanyi akan lebih mampu membawakan atau menyanyikan lagu 

tersebut disertai dengan penjiwaan yang baik. 

 

C. Faktor yang mempengaruhi Pembelajaran ( Paduan Suara 

Adiyuswo) 

Didalam segala usaha mencapai suatu keberhasilan tertentu terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu yang bersifat pendukung maupun 

yang bersifat penghambat. Demikian juga dalam proses pembelajaran. Adapun  

faktor tersebut berasal dari luar maupun dari dalam. Menurut Sukardi (Dalam 

Mawardi 2003 : 46) faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

dapat dikelompokan menjadi dua yaitu  

C.1 Faktor Endogen 

Faktor endogen adalah faktor yang menghambat datang dari diri sendiri. 

Hal ini dapat bersifat : 
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C1.1 Biologis 

Merupakan Faktor yang secara langsung dengan diri anggota paduan 

suara 

a. Kesehatan  

Keadaan fisik yang lemah dan seringnya subjek didik atau peserta 

menderita penyakit, merupakan faktor penghambat dalam pembelajaran vokal 

b. Cacat Badan 

Berbagai cacat badan seperti kaburnya penglihatan, cacat hidung yang 

menyebabkan tidak fasih dalam berbicara, maupun cacat lain yang 

menyebabkan menghambt pembelajaran paduan Suara. 

c. Usia 

Karena usia yang sudah tua maka kualitas suara menjadi  menurun, 

nafas yang tidak teratur, nada yang dinyanyikan menurun. Dengan keadaan 

tersebut dapat menghambat belajar.  

C.1.2 Psikologis 

Adalah faktor penghambat belajar yang berhubungan dengan kejiwaan 

atau rokhaniah yang meliputi : 

a. Minat 

Jika seseorang tidak berminat terhadap sesuatu yang dipelajari, maka 

akan mengalami hambatan dalam menguasainya, seseorang merasa sulit 

untuk meraih prestasi yang memuaskan. 

b. Perhatian 
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Apabila seseorang tidak terpusat atau tidak ada perhatian terhadap 

materi yang diberikan, maka seseorang tersebut akan mengalami kesulitan 

dalam belajar, baik itu dalam menerima atau dalam memproduksi materi yang 

telah disampaikan. 

C.2 Lingkungan gereja. 

Lingkungan kadang-kadang menyebabkan salah satu faktor 

menhambat dalam kegiatan belajar seseorang, termasuk dalam lingkungan 

gereja adalah: 

a. Interaksi Pelatih dengan Peserta Paduan Suara 

Pelatih yang kurang berinteraksi dengan peserta secara komonikatif, 

menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar, peserta merasa ada 

jarak dengan pelatih. Dengan demikian peserta akan merasa sulit untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan. 

b. Cara Penyajian  

Pelatih mengajarkan hanya menggunakan satu metode, menyebabkan 

peserta menjad bosan dan pasif. Dengan demkian peserta tidak aktif lagi 

dalam kegiatan pembelajaran, melainkan reaksi-reaksi yang kurang sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Hubungan dengan Pelatih dan Peserta 

Pelatih kurang bjaksana, dan tidak pernah mengadakan pendekatan 

terhadap peserta, dapat menghambat pembelajaran 

d. Standar Materi di Atas Ukuran 
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Pelatih bila berpendapat bahwa untuk meningkatkan mutu dan 

memperhatikan wibawanya, perlu memberikan materi di atas ukuran standar. 

Sebagai akibat peserta tidak mampu untuk mengikuti materi yang 

disampaikan dan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. 

e. Media  

Terbatasnya media seperti alat musik, ruang, materi lagu, dapat 

menghambat kelancaran pembelajaran. 

f. Keadaan Gedung 

Dengan keadaan gedung yang kurang memadahi untuk menampung 

dan keadaan fisik yang kurang baik merupakan faktor penghambat dalam 

pembelajaran. 

g. Metode Belajar 

Dalam kegiatan belajar sering kali peserta menggunaka cara belajar 

yang keliru, yaitu belajar apabila akan ada evaluasi sehingga akan  menforsir 

waktu belajar. Dengan keadaan tersebut kondisi fisik menjadi menurun dan 

bisa menyebabkan sakit. Dengan demikian aktifitas belajar menjadi 

terhambat. 

C.1.3 Lingkungan Masyarakat 

Termasuk dalam lingkungan masyarakat adalah : 

a) Waktu 

Pembagian waktu yang kurang efisien maka, bisa menghambat dalam 

belajar. 

b) Teman Bergaul 



23 

 

Kebiasaan-kebiasaan buruk yang diperoleh dar teman pergaulan atau 

sesama peserta, sehingga kurang menfokoskan terhadap kegiatan belajar. 

c) Kegiatan dalam Masyarakat  

Disamping kegiatan Paduan Suara di gereja peserta memiliki profesi 

lain seperti pegawai negeri dan wiraswasta. Dengan dkeadaan tersebut sedikit 

waktu yang dapat digunakan untuk belajar. 

Dari uraian tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan pembelajaran meliputi faktor yang berasal dari dalam 

yang terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis, secara faktor dari luar yaitu 

faktor lingkingan keluarga dan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian   

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, artinya data yang digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori 

masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif diperoleh dari 

beberapa informasi tentang data-data. Dalam mencari informan dalam suatu 

masyarakat tertentu, perlu dipilih orang yang memiliki sejumlah ketrampilan, 

pengetahuan, dan keahlian terbaik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari data-data 

yang bersifat kualitatif mengenai metode dan proses pembelajaran vokal di 

paduan suara adiyuswo Geraja Kristen Jawa Limpung pepanthan Subah, untuk 

diuraikan secara deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata tertulis, lisan atau perilaku informan yang 

diamati ; Bogdan dan Taylor(dalam Moleong,1998:3). 

 

B.  Latar dan Sasaran Penelitian   

B.1 Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini,peneliti mengambil lokasi di Gereja Kristen Jawa 

Limpung pepanthan Subah. Salah satu hal yang dijadikan alasan atau 
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pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian di Gereja Kristen Jawa 

Limpung pepanthan Subah adalah paduan suara Adiyuswo Gereja Kristen 

Jawa Limpung pepanthan Subah terdiri dari orang-orang yang tidak belajar 

musik secara khusus, terutama dibidang teknik suara atau menyanyi. 

B.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah  pembelajaran vokal paduan suara. 

Yang meliputi perencanaan, materi, metode yang digunakan dalam 

pembelajaran vokal, dan evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Sasaran 

lain dari penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat yang ikut 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran vokal paduan suara tersebut 

di paduan suara Adiyuswo Gereja Kristen Jawa Limpung pepanthan Subah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data ialah usaha untuk memperoleh bahan-bahan 

keterangan atau kenyataan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik 

pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer dan data 

sekunder untuk memperoleh data yang akurat, sehingga hasil penelitian akan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya suatu 

teknik, prosedur, alat, dan kegiatan yang dapat mendukung proses perolehan data. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 
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C.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek yang menggunakan seluruh alat 

indera yang dapat dilakukan melalui indera pengelihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 1997: 146). Teknik observasi 

dilakukan untuk memperoleh catatan mengenai data yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung  pembelajaran 

vokal paduan suara Adiyuswo Gereja Kristen Jawa Limpung pepanthan Subah, 

serta ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode ini sering dikenal sebagai  

participant observation atau berperan serta. 

Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah: 

a. Tempat latihan :  

Mengamati proses mempersiapkan segala sesuatu sebelum 

pelaksanaan pembelajaran, saat dilaksanakannya pembelajaran, dan kegiatan 

sesudah pembelajaraan, serta penyajian materi paduan suara dalam 

pengelolaan disaat  pembelajaran penggunaan metode alat dan peraga. 

b. Sarana dan prasarana :  

Mengamati fasilitas alat-alat yang membantu proses   pembelajaran 

vokal. 

c. Pelatih paduan suara :  

Mengamati metode pembelajaran yang diberikan pelatih terhadap 

anggota paduan suara. 
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C.2. Teknik Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara pembicaraan informal, 

yaitu pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri. 

Informan yang meliputi pelatih, anggota paduan suara, dan ketua mudika bebas 

dalam mengemukakan pendapat atas pertanyaan pewawancara. 

Wawancara adalah suatu percakapan yang mempunyai maksud tertentu  

(Moleong,1998:135). Teknik wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada informan. Menurut Subagyo (1991:39) menjelaskan bahwa teknik 

wawancara merupakan teknik percakapan atau tanya jawab lesan antara dua orang 

atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik, dan diarahkan pada suatu 

permasalahan tertentu. 

Dalam penelitian ini dilaksanakan langsung dengan: 

a. Pelatih paduan suara :  

Yaitu mengenai pembelajaran yang akan diterapkan, metode yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran vokal, hambatan pelaksanaan 

kegiatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran vokal. 

b. Anggota paduan suara : 

Yaitu mengenai motivasi anggota dalam mengikuti paduan suara, 

tanggapan anggota terhadap cara mengajar pelatih, hambatan yang dialami 

anggota dalam mengikuti proses pembelajaran, tanggapan anggota terhadap 

kegiatan paduan suara. 
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c. Pendeta 

Yaitu mengenai peranan pendeta pada paduan suara. 

C.3 Teknik Dokumentasi     

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 (Arikunto, 1997: 236). 

Teknik dokumentasi adalah teknik mencari data yang terdapat dalam 

catatan harian, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. Hal tersebut 

digunakan untuk melengkapi data yang belum dikemukakan oleh informan, 

serta untuk mengecek sejauh mana data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu dalam bentuk materi yang berupa partitur lagu 

dan dalam bentuk dokumentasi berupa foto-foto. 

 

D. Teknik Analisis Data dengan Model Analisis Interaktif  (Miles 

& Huberman) 

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). 

Teknik analisis data merupakan alah satu langkah yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian, terutama apabila menginginkan kesimpulan tentang 
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masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini harus dianalisis 

secara tepat agar kesimpulan yang didapat akan tepat pula. 

Proses analisis data dilakukan secara sistematika dan serempak, mulai dari 

proses pengumpulan data serta kesimpulan dan interpretasi dari semua informasi 

yang secara selektif telah terkumpul. 

Tahap analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

D.1 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukan merupakan suatu hal yang 

terpisah dari analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, 

membuang hal-hal yang tidak perlu dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga 

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasikan. 

D.2 Penyajian Data 

Sajian data ialah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

dapat ditarik dengan melihat suatu sajian data untuk mengejakan sesuatu pada 

analisis atau tindakan lain berdasrkan pemahaman tersebut, guna memberikan 

sajian informasi yang jelas yang akan disampaikan. 

D.3 Penarikan Simpulan atau verifikasi 

Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini tidak akan ditarik 

kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu 

diverivikasikan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil 

meninjau secara sepintas pasca catatan lapangan agar memperoleh pemahaman 
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yang lebih tepat. Verivikasi dapat dilakukan dengan mendiskusikannya secara 

seksama, untuk saling menelaah teman sebaya (peer group) dalam rangka 

mengembangkan consensus antar subyektif. Pada dasarnya makna dari data harus 

diuji validitasnya agar kesimpulan menjadi kokoh. 

 

E. Teknik Pemeriksaan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan 

terhadap keabsahan suatu data (Moleong,1998:173). Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. 

Triangulasi berarti verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber, 

menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data, dan sering juga oleh 

beberapa peneliti. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi 

sumber (data yang telah diperoleh dikembalikan lagi terhdap sumbernya untuk 

mengetahui keabsahannya), triangulasi metode (data yang diperoleh dijadikan 

sebagai metode atau acuan), dan triangulasi teori (data yang diperoleh dijadikan 

sebagai teori tanpa harus dikembalikan kepada sumbernya). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

1. Latar Gereja Kristen Jawa Limpung Pepanthan Subah 

Gereja Kristen Jawa Limpung pepantah subah berdiri di dukuh Subah 

kecil, Desa Subah, dengan alamat Jl. Gereja no. 1 Kecamatan Subah, Kabupaten 

Batang. Gereja ini terletak agak menjorok dari jalan kurang lebih 100m dari jalan 

raya menghadap ke selatan, sebelah kiri dan belakang gereja adalah sawah milik 

bpk Stefanus Sulasno salah satu anggota jemaat dari Gereja. Kemudian sebelah 

kanan gereja adalah sungai yang membelah Kecamatan subah dari arah selatan ke 

utara.  

Menurut keadaan geografinya Kecamatan Subah bukan merupakan 

daerah pesisir, karena letaknya cukup jauh dari pantai yaitu kurang lebih 6km 

kearah utara. Tetapi Kecamatan subah merupakan daerah pantura karena dilewati 

jalan pantura atau jalan utama pantai utara. Sedangkan menurut keadaan 

topografinya kecamatan Subah merupakan perpaduan antara dataran dan lereng 

atau punggung bukit. Menurut lokasinya, ada wilayah yang terletak di tepi hutan 

dan di luar kawasan hutan.  

Luas wilayah Kecamatan Subah adalah 3.566,90 ha. Batas wilayah 

Kecamatan Subah terdiri dari sebelah utara yaitu laut jawa, sebelah selatan 

Kecamatan Pecalungan, sebelah timur Kecamatan Basnyuputih, sebelah barat 

adalah Kecamatan Tulis. Wilayah Kecamatan Subah terbagi menjadi 17 wilayah 
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Desa. Dari 17 wilayah tersebut mempunyai status pemerintahan Desa yang 

dikepalai oleh seorang kepala desa.  

 

Tabel 1. Data Jumlah Desa Di Kercamatan Subah 

NO DESA STATUS 
PEMERINTAHAN 

KEADAAN 
TOPOGRAFI 

1 DESA SUBAH DESA Dataran 
2 DESA ADINUSO DESA Dataran/Bukit 
3 DESA SENGON DESA Dataran /Bukit 
4 DESA CLAPAR DESA Dataran 
5 DESAS KUMEJING DESA Dataran 
6 DESA DUREN AMBA DESA Dataran 
7 DESA JATISARI DESA Dataran 
8 DESA KALIMANGGIS DESA Dataran 
9 DESA KEBORANGAN DESA Dataran 

10 DESA MENJANGAN DESA Bukit 

11 DESA MANGUN 
HARJO DESA Dataran/Bukit 

12 DESA TENGGULANG 
HARJO DESA Dataran / Bukit 

13 DESA KARANG 
TENGAH DESA Lereng/Bukit 

14 DESA KEMIRI TIMUR DESA Lereng/Bukit 
15 DESA KEMIRI BARAT DESA Lereng/Bukit 
16 DESA KURIPAN DESA Bukit/Pesisir 
17 DESA GONDANG DESA Lereng/Bukit 

 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang penduduk Kecamatan 

Subah berjumlah 54.164 jiwa yang terdiri dari 26.769 penduduk laki-laki dan 

27.395 penduduk perempuan yang terbagi dalam 15.735 keluarga. Agama yang 

dipeluk oleh penduduk Kecamatan Subah cukup beragam, yaitu agama Islam, 

Kristen, Katholik, budha dan hindu.asilitas tempat ibadah yang tersedia di 

Kecamatan subah adalah 44 masjid dan 201 surau atau langgar yang tersebar di 17 

desa, dan 7 gereja. Meskipun di beberapa desa atau kelurahan ada penduduk yang 
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memeluk agama Hindu dan budha namun belum ada pura dan wihara yang 

dibangun di wilayah Kecamatan Subah, karena komunitasya yang beragama 

budha dan hindu sebagian besar adalah pendatang dari daerah lain dan jumlahnya 

hanya beberapa orang. 

Dalam kaitannya dengan kebutuhan penduduk dan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumberdaya manuia, pemerintah daerah bekerjasama 

dengan pihak swasta berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk 

antara lain dalam bidang sandang, pangan, sarana kesehatan, sarana transportasi 

dan komunikasi, sarana pendidikan, sarana peribadatan, serta kebutuhan yang lain. 

Untuk sarana pendidikan, Pemerintah Kecamatan Subah telah membangun 25 

Taman Kanak-kanak, 34 SD negeri, 5 MI, 5 SLTP negeri, 2 MTS, 1 SLTA 

negeri,2 MA dan 36 TPQ.  

Untuk sarana umum dibangun tempat-tempat hiburan antara lain : taman 

rekreasi pantai kuripan, dan curug gombong, namun ada beberapa tempat wisata 

yang berada di kecamatan lain seperti pantai mangunsari, pantai ujung negoro, 

dan pagilaran. Fasilitas kesehatan juga diperhatikan pemerintah dengan adanya, 1 

Puskesmas, 2 buah Poliklinik, dan 16 tempat praktek dokter dan 18 tempat 

praktek bidan. 
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Foto 1. Lokasi Gereja Kristen Jawa Limpung Pepanthan Subah tampak depan, 
(Dokumen : Firsta, 2009)  

 

 
Foto 2. Rumah Pastori  

Gereja Kristen Jawa Limpung Pepanthan Subah tampak depan 
( Dokumen : Firsta, 2009) 

 

2. Tinjauan Histori Paduan Suara Adiyuswo Gereja Kristen Jawa Limpung 

Pepanthan Subah 

Sebenarnya cukup sulit untuk menentukan kapan mulainya paduan suara 

Adiyuswo ini. Karena paduan suara Adiyuswo itu sendiri tumbuh dan 
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berkembang seperti benih, yaitu melalui proses yang cukup lama untuk menjadi 

sebuah pohon seiring waktu yang berjalan. Akan tetapi awal mula ide 

mengadakan paduan suara adalah pada awal terbentuknya pepanthan Subah yaitu 

pada tanggal 12 Desember 1987, yaitu dimana GKJ Subah diresmikan menjadi 

pepanthan. Kemudian setelah GKJ Pepanthan Subah mempunyai gedung gereja 

sendiri yang berdiri pada antara tahun 1994-1995 paduan suara Adiyuswo 

ditanggapi dan diorganisir lebih serius oleh jemaat, agar bisa menjadi kelompok 

paduan suara yang berkualitas. Tujuan awal membentuk paduan suara Adiyuswo 

adalah agar Gereja memiliki kelompok puji-pujian yang tetap dalam setiap acara 

kebaktian maupun kegiatan-kegiatan gereja yang lain seperti yang dimiliki oleh 

Gereja lain pada umumnya. Paduan suara pada waktu itu hanya gabungan koor 

antara pria dan wanita dewasa yang tidak terkordinasi dengan baik. Mereka hanya 

menyanyikan lagu-lagu rohani yang belum diarransir dan terdengar sangat 

sederhana. Kemudian sesuai kesepakatan warga jemaat gereja yang menunjuk 

salah satu warga gereja yaitu Bpk. Joko santoso sebagai pembina dan pelatih. 

Maka semenjak saat itu paduan suara Adiyuswo mulai dibentuk dan berlatih 

secara serius. 

Paduan suara Adiyuswo GKJ Limpung pepanthan subah dibentuk 

beranggotakan sekitar 20 orang, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 12 perempuan, 

yang sebagian buta akan notasi musik. Tetapi pelatih tidak putus harapan, dengan 

ketekunan, ketelatenan, dan kesabaran, pembina yang sekaligus pelatih terus 

berusaha membimbing. Pelatih terus belajar dari berbagai pihak untuk 

mempelajari tentang seluk beluk tentang paduan suara untuk kemajuan kelompok 



36 

 

paduan suara tersebut. Anggota paduan suara Adiyuswo terdiri dari warga jemaat 

GKJ pepanthan Subah itu sendiri. 

Keberadaan kelompok paduan suara tidak akan lepas dari adanya suatu 

tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula kelompok paduan suara Adiyuswo 

GKJ Pepanthan Subah yang terdiri dari warga jemaat Gereja yang mempunyai 

semangat dan dedikasi yang hendak dicapai. 

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan utama paduan suara Adiyuswo adalah untuk memuji dan memuliakan 

nama Tuhan. 

b. Menjalin rasa persaudaraan yang utuh antar jemaat di tubuh Gereja Kristen 

Jawa limpung pepanthan subah, serta menanamkan rasa kebersamaan sebagai 

saudara seiman dalam Tuhan dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. 

c. Melatih mental, disiplin dalam segala hal, rasa tanggung jawab dan 

komunikasi yang baik antar anggota, sehingga mampu hidup mandiri tanpa 

tergantung pada orang lain. 

d. Mengikut sertakan anggota secara aktif dalam berbagai kegiatan, baik 

dibidang musik untuk pelayanan gereja dan jemaat serta bidang-bidang 

lainnya. 

e. Mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat yang ada dalam tubuh 

gereja (jemaat), serta meningkatkan mutu kegiatan bermusik untuk pelayanan 

gereja yang lebih baik, dan berlanjut secara terus-menerus. 
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4. Prestasi yang pernah diraih oleh Paduan Suara Adiyuswo GKJ Limpung 

pepanthan Subah 

Paduan Suara Adiyuswo sering diundang sebagai pengisi acara pada 

perayaan natal setiap bulan Desember di gereja-gereja tersebut, pada perayaan 

paskah, lomba paduan suara antar gereja seKabupaten Batang yang di laksanakan 

setahun sekali. Dan prestasi yang diperoleh, juara pertama pada tahun 2002, juara 

ke dua pada tahun 2003, juara ke tiga pada tahun 2005 dan 2007, Selain itu 

Adiyuswo juga dikenal pada kegiatan-kegiatan gereja lainya setingkat klasis 

Pekalongan dan sekitarnya. Karena sebagian warga jemaat GKJ Limpung 

pepanthan subah berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri. Paduan suara 

Adiyuswo juga selalu mengikuti lomba paduan suara PGRI yang diadakan setiap 

setahun sekali kemudian lomba paduan suara Dharma wanita setiap enam bulan 

sekali  

 

B. Pembelajaran Vokal Paduan Suara  
1. Tujuan Pembelajaran Vokal Paduan Suara 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus 

searah dengan tujuan siswa. Tujuan belajar siswa adalah mencapai perkembangan 

optimal, yang meliputi aspek – aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran adalah agar siswa mencapai perkembangan optimal 

dalam ketiga aspek tersebut. Tujuan pembelajaran vocal pada paduan suara 

Adiyuswo GKJ Limpung Pepanthan subah itu sendiri diri yaitu agar siswa atau 

anggota dapat membaca notasi dan menyanyikan lagu secara benar dan sesuai 

dengan teori yang telah diajarkan oleh pelatih dan Pembina. 
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Nyanyian atau lagu dalam gereja sangat berperan penting sebagai alat 

untuk memuji Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Semakin baik atau semakin 

bagus kita memuji Tuhan maka semakin besar pula berkat yang Ia limpahkan 

kepada kita. Maka tujuan dari pembelajaran vokal paduan suara di Gereja Kristen 

Jawa Limpung adalah selain melatih dan membekali para anggota paduan suara 

secara teori dan praktek adalah pelayanan. Yaitu pelayanan dalam beribadah 

memuji Tuhan. 

2. Perencanaan Pembelajaran Vocal Paduan Suara 

Pak Joko sebagai pelatih dan pembimbing paduan suara Adiyuswo, 

mengatakan bahwa pemakaian strategi pembelajaran yang efisien dan akurat 

memang harus dipikirkan dan dipersiapkan secara matang, karena perencanaan 

yang baik akan berpengaruh terhadap hasil dari para anggota yang akan 

dibimbing. Pembelajaran vokal paduan suara Adiyuswo GKJ Subah adalah 

memperhatikan keseimbangan antara keilmuan dan kerohanian, juga 

memperhatikan keseimbangan antara teori dan praktek tanpa mengabaikan dari 

prinsip pembelajaran itu sendiri yaitu pelayanan. 

Perencanaan pembelajaran vokal pada paduan suara Adiyuswo dibagi 

menjadi beberapa tahap yaitu: 

a. Pendahuluan  

Kegiatan pendahuluan ini pelatih terlebih dahulu memimpin do’a 

untuk kelancaran latihan yang akan dilaksanakan, kemudian pelatih mengajak 

para anggota paduan suara untuk pemanasan vokal dengan latihan pernafasan, 

kemudian dilanjutkan dengan latihan solfegio untuk melatih ketepatan nada 



39 

 

membaca notasi musik. Latihan selanjutnya adalah artikulasi atau 

pembentukan suara yang bertujuan untuk melatih para anggota mengucapkan 

huruf hidup dan huruf mati dalam bernyanyi. Kemudian dilanjutkan dengan 

latihan phrasering yang melatih bagaimana mengucapkan syair lagu, 

pemennggalan suku kata dan membawakan suatu lagu. Untuk kegiatan 

pendahuluan ini pelatih menggunakan metode ceramah dan peragaan dimana 

pelatih memberikan contoh kemudian ditirukan oleh para anggota paduan 

suara. 

b. Penyajian  

Karena pemahaman dasar bernyanyi sudah diberikan pada tahap 

pendahuluan, maka pada tahap ini para anggota paduan suara langsung 

diberikan materi lagu yang akan dinyanyikan. Latihan tahap ini diawali 

dengan latihan membaca notasi dan syair lagu yang baru. Latihan tahap ini 

tiap divisi suara membentuk kelompok sendiri untuk bersama-sama berlatih 

sesuai dengan divisinya masing-masing. Pada saat pembelajaran sedang 

berlangsung pelatih dan pembina memberikan tips-tips atau teknik-teknik 

bernyanyi yang benar dari segi dinamika, ritme, pitch dan aspek-aspek lainya 

yang mendukung baik dan benarnya seseorang dalam bernyanyi. Latihan 

selanjutnya adalah latihan keterpaduan bernyanyi untuk menciptakan 

keterpaduan suara yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan melatih dan 

membentuk keseimbangan. Keseimbangan kekuatan suara masing-masing 

divisi ataupun keseimbangan antara musik dan penyanyi. 
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c. Penutup 

Setelah pemanasan dan pemberian materi, dan tahap penyajian sudah 

selesai selanjutnya pelatih dan pembina melakukan evaluasi. Menanyakan 

kepada anggotan paduan suara mengenai kesulitan yang dihadapi sewaktu 

mengikuti pembelajaran ini. Sebagaimana yang penulis amati, evaluasi 

pembelajaran vokal paduan suara adiyuswo di GKJ Subah ini hanya 

digunakan untuk mengoreksi mengenai kesalahan-kesalahan dan kesulitan-

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, mengingat prinsip dan tujuan dari 

paduan suara Adiyuswo itu sendiri adalah pelayanan. Jadi prinsipnya, 

bernyanyi sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. 

2. Kurikulum Pembelajaran Vokal Paduan Suara 

Paduan suara Adiyuswo memiliki kurikulum sendiri yang dijadikan acuan dalam 

pembelajaran vokal. Menurut Pak joko santosa selaku pelatih dan pembina pada 

wawancara tanggal 10 januari 2009, hal itu bertujuan agar dalam penyampaian 

materi kepada siswa lebih mudah karena kurikulum tersebut dibuat sendiri, akan 

tetapi dalam pembuatan kurikulum pembelajaran vokal pada paduan suara 

adiyuswo GKJ Limpung pepanthan subah tidak sama dengan kurikulum pada 

pembelajaran di sekolah atau pembelajaran yang bersifat formal lainya. 

Kurikulum dibuat menganut oleh liturgi gereja, dengan tujuan lagu yang 

dinyanyikan bertema sesuai dengan tema atau firman yang dibawakan pada 

ibadah tersebut. Lagu lagu yang diambil dari kidung jemaat, yaitu kidung yang 

dipakai di GKJ Limpung. 
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3. Guru ( penbina dan pelatih ) 

Peranan guru dalam proses balajar mengajar sangat penting yaitu guru 

sebagai moderator dan pengelola kelas, dalam hal ini guru bertugas membawakan 

materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Disini guru harus mampu 

menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan dan guru harus dapat berinteraksi 

dengan murid. Pelatih paduan Suara Adiyuswo dalam membawakan materi dapat 

dipahami oleh anggota, karena dalam pengelolaan pada saat proses belajar 

mengajar sangat variatif. Sebagai contoh pada saat mengajarkan nilai ketukan, 

Pelatih paduan Suara Adiyuswo mengibaratkan nilai ketukan seperti langkah kaki. 

Guru sebagai ahli media, dalam hal ini guru harus kreatif dalam penyampaian 

materi pelajaran menggunakan berbagai macam media.  

Guru sebagai evaluator dan assessor, dalam hal ini guru bertugas 

mengevaluasi dan menilai hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Dalam 

akhir pembelajaran, Pelatih paduan Suara Adiyuswo selalu mengadakan evaluasi 

dengan cara menyuruh anggota paduan suara menyanyikan materi yang telah 

diajarkan. Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut 

murid – murid atau anggota melakukan kegiatan – kegiatan belajar guna mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan (Oemar Hamalik, 127 : 2001). 

Proses pembelajaran vokal paduan suara Adiyuswo GKJ Limpung 

pepanthan Subah dibimbing oleh seorang pelatih dan dibantu oleh empat orang 

ketua divisi persuara. Tentu saja mereka yang membimbing dan membantu 

mempunyai kualitas dan dedikasi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Para pelatih yang mengajar antara lain : 
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a. Joko Santosa ( 60 tahun), pembina merangkap pelatih 

Joko Santosa (Pak Joko) yang lahir pada tanggal 22 Juli 1949 di Purworejo 

ini adalah figur yang paling berperan dalam paduan suara Adiyuswo GKJ Subah, 

sebab Pak joko inilah yang membentuk dan mengelola paduan suara Adiyuswo 

hingga dapat bertahan sampai sekarang. Joko Santosa, lulusan IKIP Jurusan 

Bahasa Indonesia dan berprofesi sebagai Guru SMP ini tidak pernah mengikuti 

pendidikan seni musik secara khusus tetapi setelah menjadi ketua paduan suara ia 

mengikuti penataran-penataran tentang musik gereja dan tentang paduan suara 

yang diselenggarakan oleh klasis.  

 
Foto 3. Bpk. Joko Santosa sedang melatih Paduan Suara 

(Photo : Firsta, 2009) 

b. Ibu Sumarti Sulasno ( 60 tahun), Sebagai Ketua Divisi Sopran 

Sumarti Sulasno ( Bu Lasno ) Kelahiran Batang, 25 April 1949. Sebagai 

seorang ketua tentu memilki jiwa pemimpin dan rasa tanggung jawab disetiap 
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divisi yang dipimpinnya, dan tentu saja memiliki kemampuan lebih dalam 

memimpin anak buahnya pada divisi sopran dan ia adalah seorang aktivis dalam 

paduan suara Adiyuswo GKJ Subah. Ia mempunyai daya musikal yang tinggi 

sehingga kemampuan dalam membaca notasi dan teknik vokal yang benar sudah 

tidak diragukan lagi. 

d. Ibu Sri Lestari Suwarso (54 tahun), Sebagai Ketua Divisi Alto 

Ibu Sri Lestari Suwarso ( Bu Warso ) kelahiran Cilacap, 17 Agustus 

1955 bertugas dalam membantu kesulitan yang terjadi di divisi alto, mereka 

bekerja sama dengan baik dalam melatih membaca notasi, tanda dinamik, dan 

penelaahan lagu. Sekiranya terjadi kesulitan mereka akan bertanya kepada 

pembina, hak dan tanggung jawab sama seperti yang dimiliki oleh bu warso. 

e. Suhartono (44 tahun), Sebagai Ketua Divisi Tenor 

Suhartono yang kelahiran Bantul, 20 Februari 1965 ini memilki klebihan 

tersendiri dalam membaca notasi, selain cepat dan tepat ketua divisi tenor ini juga 

tekun dan rajin dalam mempelajari lagu. Suharono mempunyai pengalaman musik 

yang bagus yang didapat dari seminar-seminar musik yang ia ikuti. 

 

f. Hardjosuwito ( 65 tahun ) Sebagai Ketua Divsi Bass 

Hardjosuwito ( Pak Hardjo ) yang lahir di Jombang, 22 April 1944 saat 

ini menjabat sebagi ketua divisi bass di paduan suara adiyuswo GKJ Subah. 

Pengalaman musiknya diperoleh dari kursus musik yang dimulainya sejak 

kecil,serta aktivis dalam pelayanan musik gereja dan paduan suara. Pengalaman 

musiknya menjadi bekal berharga untuk memimpin divisi bass agar lebih baik 
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lagi, serta rasa tanggung jawab yang besar untuk kemajuan paduan suara 

Adiyuswo GKJ Subah. 

5. Siswa ( anggota paduan suara ) 

Anggota paduan suara terdiri dari 20 orang yang terbagi dalam divisi suara, 

sopran , alto, tenor dan bass. Anggota paduan suara sebagian besar berprofesi 

sebagai pegawai negri dan ada beberapa ibu rumah tangga dan swasta. 

Berikut adalah daftar nama nama anggota paduan suara Adiyuswo 

Table 2. Daftar Anggota Paduan Suara Adiyuuswo Gereja Kristen Jawa 
Pepanthan subah] 

 
No NAMA JABATAN PROFESI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

SOEMARTI SULASNO 
SUSILOWORO 
WARTINI 
NATALIA MUJIYATI 
ENDANG SRI INDRIYATI 
SRI LESTARI KATIMIN 
SRI LESTARI SUWARSO 
SINTICHE HERMININGSIH 
INEKE SILA MELAYANI 
SRI SUPARTINI 
SUHARTANA 
NOVIAN EKA ADMAJA 
WAHYU SUSILO 
SUWARSO HADI SUDARSO 
KUSNADI S.Pd 
DANANG 
HARDJO SUWITO 
NATALI YOGA PAMUNGKAS 
STEFANUS SULASNO 
SUGIMAN 
 

KETUA SOPRAN 
SOPRAN 
SOPRAN 
SOPRAN 
SOPRAN 
SOPRAN 

KETUA ALTO 
ALTO 
ALTO 
ALTO 

KETUA TENOR 
TENOR 
TENOR 
TENOR 
TENOR 
TENOR 

KETUA BASS 
BASS 
BASS 
BASS 

Perawat 
Guru SD 
Guru  
Guru SMP 
Guru SD 
Swasta 
Ibu rmh tngga 
Guru SD 
Guru SMA 
Guru TK 
Guru SMP 
Pegawai  
Swasta 
Pensiunan 
Guru SD 
Perhutani  
Pensiunan 
Swasta 
Mantri, swasta 
Guru SD 
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Foto 4. Seluruh anggota paduan suara Adiyuswo sedang melaksanakan latihan 

(Photo : Firsta, 2009) 

 

6. Materi Pembelajaran Paduan Suara adiyuswo 

6.1 Penggarapan Teknik Vokal Paduan Suara Adiyuswo 

1. Sikap Tubuh 

Sebelum latihan dimulai pelatih mengkondisikan para anggota untuk 

berdiri dan mengatur posisi tubuh, hal ini bertujuan agar latihan yang akan 

dilaksanakan mendapatkan hasil yang maksimal. Pak joko selaku pelatih 

paduan suara Adiyuswo tidak begitu menekankan sikap tubuh yang benar 

atau sesuai dalam latihan ini. Karena memperhatikan beberapa alasan salah 

satunya adalah usia para anggota yang sudah tidak memungkinkan untuk 

berdiri dengan sikap tubuh yang benar selama melakukan latihan. Sikap tubuh 

ini dilakukan hanya pada saat pemanasan karena bertujuan untuk melemaskan 

dan membebaskan otot otot tubuh. 
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2. Latihan Pernafasan 

Awal kegiatan pembelajaran vokal dimulai dengan latihan 

pernafasan diafragma. Teknik ini dilakukan dengan cara menekan diafragma 

yang melintang antara rongga dada dengan rongga perut supaya posisi 

menjadi datar. Dalam keadaan demikian posisi rongga dada membesar dan 

kesempatan ini akan berakibat udara dengan leluasa akan menguasai paru-

paru. Teknik diafragma sangat cepat digunakan dalam bernyanyi, karena 

teknik ini tidak mengganggu bagian leher, bahu dan dada sehingga organ-

organ lain tidak terganggu. 

Latihan yang serius sangat membantu terbentuknya pernafasan 

diafragma. Latihan pernafasan diafragma dilakukan oleh anggota dengan 

posisi berdiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berkut : 

a) Udara dikeluarkan secara perlahan-lahan dan ditahan sampai ada rasa 

ingin bernafas lagi, sehingga perut semakin mengecil 

b) Udara dihirup lewat hidung dengan gaya seperti merasakan ada bau di 

udara, sehingga perut akan mengembang dan sisi badan menjadi lebar. 

c) Udara dikeluarkan dengan ringan dan lancar sambil berdesis. Latihan 

tersebut diulangi sambil menghindari ketegangan menjaga bahu jangan 

sampai bergerak. 

Latihan di atas menjadi modal untuk bernyanyi dengan baik, 

terutama dalam menentukan frase-frase dalam kalimat lagu. Latihan tersebut 

dilakukan setiap awal pertemun walau dalam kapasitas waktu yang sedikit. 

Latihan pernafasan diafragma sangat baik dilatihkan bagi anggota paduan 
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suara yang telah memiliki materi vokal yang baik. Apabila anggota paduan 

suara telah mampu menggunakan pernafasan dengan baik, maka anggota 

paduan suara yang ikut dalam paduan suara akan semakin bagus saat 

menyanyikan lagu. 

3. Latihan Solfegio 

 Latihan solfegio merupakan latihan membaca notasi serta 

mendengarkan musik secara tepat, juga sebagai pemanasan bagi anggota 

paduan suara untuk mempersiapkan anggota sebelum latihan paduan suara 

secara serius. Dalam latihan solfegio, anggota berlatih menyanyikan notasi 

musik angka dalam tangga nada tertentu. Latihan dimulai dengan 

menyanyikan notasi angka terlebih dahulu, untuk kemudian dilagukan dengan 

bersenandung. 

Latihan solfegio juga dilaksanakan oleh paduan suara Mudika 

sebelum anggota berlatih menyanyikan sebuah lagu paduan suara. Latihan 

tersebut dimaksudkan untuk melenturkan oto-otot organ mulut, serta melatih 

pernafasan diafragma, karena pada akhir notasi digunakan tanda fermata 

(   ) yang memperpanjang nilai notasi sesuai kehendak dirigen atau pelatih. 

Contoh notasi yang digunakan untuk latihan solfegio Paduan Suara 

Adiyuswo adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

.   
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C = do  4/4 

1. Notasi : 1 2 3 4 5 6 7 
.
1 

do re mi fa sol la si do 

  syair : ra ra ra ra ra ra ra ra 

  ri ri ri ri ri ri ri ri 

  ru ru ru ru ru ru ru ru  

  re re re re re re re re  

  ro ro ro ro ro ro ro ro  

  A  mu re mi u a i o 

 

Notasi:  1 3   5   
.
1    7 

.
1 7 

.
1 

  Do mi sol do si do si do 

  Da da da da da da da da  

  Di di di di di di di di  

  Du du du du du du du du  

  De de de de de de de de  

  Do do do do do do do do 

  A mu re mi u a i o 

 

 

2. Notasi :  1    3    2    4     3   5    4    6    5    7    6    
.
1   

     do   mi   re   fa    mi   sol   fa    la   sol   si    la    do 

 syair  :  ma   ri   ki  ta   sam   but   ra    ja   sur   ga   mul   ya 

 

 

 

 Notasi :  
.
1   6    7    5    6    4    5    3    4    2    3    

.
1 

     Do   la    si   sol   la    fa   sol   mi   fa    re   mi   do 

 Syair :   de  ngan  ha   ti   pe   nuh   ra   sa   hor  mat   syu   kur 

. 

. 

. 

. 
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3. Notasi untuk pemanasan a : 

  1    2    1    3    1    4    1    5    1    6    1    7    1   
.
1  . . 

 

  
.
1   7  

.
1    6   

.
1    5    

.
1    4   

.
1    3    

.
1    2    

.
1   1  . . 

 

 

4. Notasi untuk pemanasan b : 

Untuk suara Sopran membunyikan nada 1    3    5    5 

 

Untuk suara Alto membunyikan nada  1    3    5    3 

Untuk suara Tenor membunyikan nada  1    3    5    
.
1 

 

Untuk suara Bass membunyikan nada  1    3    5    1 

Secara bersamaan sopran, alto, tenor, dan bass membaca not 

tersebut dan not terakhir dibunyikan agak panjang 

5. Untuk Latihan Artikulasi 

c = do  4/4 

 

    5   .  4   3   2   1   .   1   .   2   1   2   3   4   .  5   3   . 

    da  - me - ni - po - tu  -    la      me - da - me - ni - po  -  tu -  la  

    5    6    7    
.
1   

.
1   .  6   6  .  5   3   1   3   3   .   2   1   . 

    me - da  - me - ni - po  - tu -  la    me – da – me –ni- po -    tu - la 

Syair lagu diatas tidak selalu seperti itu. Syair tersebut hanya digunakan sebagai 

latihan artikulasi, pengucapan lafal A,I,U,E,O 

 

4. Latihan Pembentukan Suara (Artikulasi) 

. 

. 

. 

. 
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Pembenahan pembentukan suara atau artikulasi adalah penting 

untuk membentuk paduan suara. Dalam pembentukan suara yang penting 

adalah cara mengucapkan huruf hidup dan huruf mati dalam bentuk mulut 

benar. Untuk lebih jelasnya untuk pengucapan lafal A, I, U, E, dan O dapat 

dilihat pada lampiran foto 11. 

Pengucapan diftong ai, au, eo, memakai dasar panggabungan 

pengucapan huruf I, e, dan o secara benar. Sedangkan huruf mati (konsonan) 

diucapkan seperti pengucapan biasa. Khusus untuk huruf S dan R diucapkan 

dengan penekanan dan harus jelas. 

Latihan pembentukan suara dilakukan secara bersama dengan 

latihan pengucapan perlu dilatihkan kepada anggota paduan suara, dengan 

maksud untuk mempersiapkan pengucapan yang jelas, dan pengungkapan 

yang jelas terhadap tanda-tanda musical yang ada. Dengan demikian sebuah 

paduan suara dapat menyampaikan pesan dan pernyataan tentang kasih, 

pujian, ketakutan, rasa tidak senang, kegembiraan, dan kesedihan dengan 

jelas. Disamping itu, penyajian paduan suara juga dapat membawakan 

deskripsi dari kejadian-kejadian yang dituangkan dalam teks lagu. 

5. Latihan Phrasering 

Phrasering adalah menyanyikan kalimat nyanyian yang utuh. 

Setelah anggota paduan suara mempelajari bagaimana mengucapkan masing-

masing huruf, dan setelah membicarakan beberapa soal bagaimana suku kata 

dan kata-kata harus disambung, maka perhatian tidak lagi pada kata-kata 
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tetapi pada kalimat atau kesatuan kata-kata. Bernyanyi berarti membawakan 

suatu lagu : 

- dengan menghayati isi dari kata-kata, sebagai ide atau pesan 

- dengan menyadari nada-nada itu sebagai kesatuan 

- Setiap nyanyian terdiri dari : satu atau beberapa kalimat bahasa, satu atau 

beberapa kalimat musik 

Kedua-duanya merupakan satu kesatuan. Untuk mengupas suatu 

nyanyian, maka anggota paduan suara harus membaca kalimat-kalimat bahasa 

tanpa disertai lagu, dan menyanyikan kalimat-kalimat lagu tanpa teks. 

Contoh:  

Biar kasihMu Tuhan, tetaplah padaku menguatkan kami selalu. 

Peliharalalah kami senantiasa, bimbing dalam keutuhanya. Ajarkan kami, 

saling mengasihi, dan saling mengampuni 

Dalam pemenggalan kalimat atau phrasering ini, pemenggalan 

ditandai dengan koma (,). Jadi koma ini mempunyi peranan yang penting 

untuk menunjukkan di mana pemenggalan kalimat yang tepat. 

6. Latihan Membaca Notasi dan Syair Lagu 

Setelah pelatih membentuk suara paduan suara, maka langkah 

selanjutnya adalah melatih membaca notasi lagu yang akan dinyanyikan. 

Langkah pertama adalah mengajak semua anggota paduan suara membaca 

notasi lagu dengan ketukan yang lambat, notasi dibaca tiap-tiap bagian lagu. 

Selanjutnya setelah membaca notasi menjadi lancar, pelatih memberikan 

tempo yang cepat sesuai dengan tempo yang dikehendaki pada lagu tersebut. 
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Kemudian setelah anggota paduan suara menguasai notasi lagu, setiap ketua 

divisi suara membimbing anggotanya masing-masing untuk mengulang dalam 

membaca notasi agar menjadi lebih lancar dan lebih baik. Begitu juga saat 

berlatih membaca syair lagu, dibaca perbagian lagu. Hal ini dimaksudkan 

untuk memudahkan para anggota paduan suara dalam membaca notasi dan 

syair. Selain itu agar anggota paduan suara lebih paham dan lebih mengerti 

secara jelas syair yang akan dinyanyikan dan memahami isi lagu yang akan 

dinyanyikan, sehingga isi dari lagu tersebut terungkap. 

7. Keterpaduan ( blend) 

Dalam paduan suara, faktor keterpaduan meliputi keterpaduan 

suara, ungkapan, interpretasi. Keterpaduan suara dalam penyajian paduan 

suara dapat dicapai kalau semua anggota dapat bernyanyi dengan mutu suara 

yang sangat baik. Keterpaduan ungkapan dapat dicapai apabila anggota 

paduan suara telah memahami isi lagu yang akan dinyanyikan. Semua itu 

dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan isi, jiwa dan maksud lagu yang 

akan dinyanyikan. Beberapa syarat untuk mencapai keterpaduan menurut 

Sitompul (1986 : 45) adalah : 1) tinggi nada (pitch) harus tepat dan bersih, 2) 

kualitas suara yang baik,3) penggunaan register yang sama, 4) penggunaan 

vibrato yang terkendali, dan 5) tingkat dinamik yang seragam. 

8. Keseimbangan (balance) 

 Dalam usaha untuk membentuk keseimbangan kekuatan suara 

masing-masing kelompok, warna suara atau warna nada memegang peranan 

penting untuk menyatakan perasaan yang beraneka ragam. Perubahan warna 
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nada harus dihasilkan dengan cara yang sama, volume yang sama dan tempo 

yang sama pula. Dengan demikian akan tercapai keseimbangan dalam 

pengungkapan ekspresi, tempo, dinamik, volume suara, dan gaya 

penyajiannya. Disamping itu, perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara 

kekuatan suara dan iringan musiknya. Menurut Joko Santosa 59th pelatih 

sekaligus Pembina paduan suara Adiyuswo GKJ Subah, perbandingan suara 

antara tenor : bas adalah 2 : 3 dan sopran : alto adalah 2 : 3. Dengan begitu 

maka akan tercipta keseimbangan suara pada paduan suara Adiyuswo GKJ 

Subah. Paduan suara Adiyuswo GKJ Subah beranggotakan 20 personil 

diantaranya 8 laki-laki, 5 orang diantaranya sebagai tenor dan 3 orang sisanya 

adalah bass. Dan 12 perempuan,5 orang diantaranya adalah sebagai sopran 

dan 7 orang sisanya adalah sebagai alto.   

Kegiatan pembelajaran vokal Paduan Suara Adiyuswo dilaksanakan satu 

kali dalam seminggu, yaitu minggu siang pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.00 

setelah kebaktian. Kegiatan dilaksanakan di dalam gedung gereja. Untuk 

menyambut acara-acara tertentu (diadakan rutin setiap setahun sekali) seperti ; 

Kebaktian Natal, Kebaktian Paskah, Perjamuan Kudus, Hari Pantekosta atau 

kebaktian khusus seperti ; Ulang Tahun Gereja diadakan latihan tambahan dan 

jadwal latihan tersendiri.  

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran vokal paduan suara, pelatih 

perlu membuat rencana latihan, baik itu rencana jangka panjang atau rencana 

jangka pendek. Rencana latihan harus ditunjukan kepada anggota pada permulaan 

latihan, dengan maksud untuk memberikan kesan baik, meningkatkan semangat 
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serta daya tarik anggota untuk selalu hadir dalam latihan. Dengan demikian 

anggota selalu tepat waktu dalam mengikuti latihan paduan suara. 

6.2 Materi lagu Pembelajaran Vokal Paduan Suara Adiyuswo  

Dalam latihan paduan suara, pelatih menggunakan materi yang 

diwujudkan dalam bentuk partitur lagu yang dibagi-bagikan secara merata kepada 

anggota yang mengikuti proses pembelajaran vokal atau latihan paduan suara. 

Dengan demikian anggota paduan suara lebih mudah dalam mempelajari lagu 

tersebut. Partitur lagu berisi notasi –notasi angka. 

Sebelum proses pembelajaran vokal dilaksanakan pada paduan suara 

mudika, pelatih berusaha memilh dan menentukan jenis lagu yang akan dipelajari. 

Biasanya pemilihan lagu disesuaikan dengan tema kebaktian yang akan 

dilaksanakan, misalnya ; Kebaktian biasa partitur lagu berisi syair yang 

membangun dan menguatkan iman jemaat, sedangkan untuk kebaktian perjamuan 

kudus partitur lagu berisi tentang kisah penyaliban Yesus Kristus. Begitu juga 

tentang perayaan Natal, Paskah, dan hari-hari penting lainnya. Selain di dasarkan 

pada tema kebaktian, pelatih jiga memilih lagu berdasarkan tingkat kesulitanya. 

Tapi hal ini jarang sekali terjadi. Biasanya setiap kali pelatih memberikan materi 

dan memulai proses pembelajaranya, para anggotanya paduan suara dapat 

menguasainya dengan baik 

Partitur-patitur lagu tersebut biasanya ditulis dalam notasi angka, dalam 

bentuk empat suara, yaitu suara sopran untuk suara tinggi wanita, alto untuk suara 

rendah wanita, tenor untuk suara tinggi pria, dan bass untuk suara rendah pria. 

Lagu-lagu yang dilatihkan antara lain lagu-lagu rohani gerejawi baik dalam 
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bahasa Indonesia maupun dalam bahasa jawa. Lagu yang dibawakan dalam proses 

pembelajaran di arransemen oleh orang Indonesia asli atau terjemahan/saduran 

dari lagu-lagu rohani dari luar negeri ( negara lain) seperti pada lagu berikut  

 Lagu 1. Isa Almasih Datang 

ISA ALMASIH DATANG 

1 = F ; 6/4       Petr. A. Hamere 

   mf 
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Lagu terjemahan dari lagu rohani luar negri 
 
 Lagu 2. Mars Gereja Kristen Jawa 

 
Contoh lagu yang menggunakan tanda dinamik 
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7. Metode Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Paduan Suara 

Ada beberapa metode yang digunakan oleh pelatih dalam melaksanakan 

pembelajaran paduan suara Adiyuswo GKJ Subah. Metoe tersebut antarta lain 

adalah : 

1.  Menggunakan metode sight reading,  

Metode sight reading yaitu membaca not tanpa adanya persiapan. Hal 

ini sering disebut juga prima vista. Menurut Michael Kennedy (dalam 

Florentinus : 8) mendefinisikan sight reading sebagai berikut : “ The reading 

of music at first sight in order to performance it.” Selain berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan membaca dan menambah pengetahuan tentang 

bahasa musik, sight reading juga berfungsi untuk menemukan hal-hal baru 

dalam musik dan memberikan kenikmatan bermusik bagi pemain atau penyaji 

musik hingga pada tingkat ketrampilan (kemahiran) yang tinggi. Ahrens 

(dalam Florentinus : 9 ) mengemukakan tiga unsur penting dalam melatih 

kemampuan membaca yaitu membaca ritme, melodi, dan kord. Apabila 

seseorang sejak awal belajar musik dilatih membaca not secara sight reading, 

maka tidak akan diragukan lagi siswa tersebut akan menjadi sight reader 

yang baik. 

2. Menggunakan metode ceramah 

Penggunaan metode ceramah pada suatu pembelajaran akan efektif 

apabila digunakan sesuai dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak. Metode 

digunakan untuk membangkitkan motivasi para anggota paduan suara, 

memperjelas bagian materi yang dirasa sulit, mengupas dan memperluas 

materi. Selain itu pelatih juga menggunakan metode ceramah untuk 
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menjelaskan materi yang ada kaitanya dengan lagu misalnya judul lagu, 

pengarang, tempo, dinamik, pembawaam dan sebagainya.  

3. Metode demonstrasi atau peraga. 

Pada proses pembelajaran, metode demonstrasi merupakan suatu cara 

menyajikan bahan pelajaran dengan menunjukan secara langsung objek 

sesuatuatau cara melakukan sesuatu. Metode demonstrasi dapat memberikan 

gambaran dan pengertian yang lebih jelas dari pada keterangan lisan, serta 

dapat menambah kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan dalam melakukan 

sesuatu. 

Metode demonstrasi sangat penting dalam proses pembelajaran 

paduan suara. Pembelajaran vocal paduan suara Adiyuswo GKJ subah, 

pelatih menggunakan metode demonstrasi untuk melatih materi yang 

berkaitan dengan olah vokal. Misalnya teknik pengucapan, suara falset, suara 

kepala, vibrasi, teknik pernafasan dan sebagainya. 

4. Metode latihan 

Pengertian metode latihan adalah suatu cara penyajian materi 

pelajaran yang menekankan pada pengulangan secara lisan, tertulis, praktek 

yang dilakukan oleh para anggota paduan suara dalam mencapai hasil yang 

hendak dicapai. Metode latihan dalam pembelajaran vocal paduan suara 

Adiyuswo di GKJ Subah dilakukan secara berulang-ulang dan sungguh-

sungguh, dengan tujuan memperkuat asosiasi dan menyempurnakan suatu 

ketrampilan agar bersifat lebih permanen. 
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Setiap pertemeuan, latiahan dibagi dalam tiga tahap yaitu 

pendahuluan, penyajian dan penutup. Pada pendahuluan digunakan sebagai 

latihan pemanasan vocal seperti latihan pernafasan, solfegio dan artikulasi 

yang kira-kira dilakukan selama 15-20 menit, kemudian dilanjutkan dengan 

latihan penyajian yang termasuk latihan inti yaitu penguasaan materi 

lagu..diawali dengan penglompokan tiap divisi suara untuk berlatih membaca 

notasi dan syair lagu secara sight reading, ketrerpaduan dan keseimbangan. 

Latihan ini dilakukan kurang lebih selama satu setengah jam. Kemudian 15 

menit berikutnya digunakan untuk tahap terakhir yaitu penutup yang berisi 

evaluasi latihan yang telah dilaksanakan. Pelatih biasanya memilih anggota-

anggota yang aktif mengikuti latihan dan memiliki rasa tanggung jawab dan 

dedikasi yang tinggi untuk masuk menjadi anggota tetap atau inti. 

Pelatih harus dapat memilih dan menentukan lagu baru yang tepat 

bagi anggota paduan suara. Lagu yang dipilih disesuaikan dengan 

kemampuan pelatih dan anggota paduan suara yang dibimbingnya. Lagu-lagu 

yang telah dipilih terdiri atas lagu-lagu untuk kebaktian rutin (jangka pendek). 

Lagu-lagu untuk acara khusus dilatihkan untuk jangka waktu yang panjang, 

perlu adanya latihan rutin dan dilakukan secara terus-menerus dan 

memerlukan hari yang khusus pula (jam tambahan). Sedangkan lagu untuk 

kebaktian dipilih lagu yang tidak begitu panjang notasi dan syair lagu mudah 

diingat oleh para anggota paduan suara. Semua lagu baik untuk acara 

kebaktian atau acara khusus dipersiapkan secara matang. Hal tersebut perlu 

diperhatikan dan diajarkan oleh pelatih paduan suara kepada anggota, 
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sehingga anggota paduan suara semakin hafal dan mantap saat menyanyikan 

lagu yang telah diajarkan selama latihan. Di samping dipelajari oleh anggota 

paduan suara, lagu yang telah dipilih juga dipelajari oleh pelatih paduan 

suara. 

8. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana  

Paduan suara Adiyuswo memiliki sarana dan prasarana untuk belajar, 

yaitu gedung gereja. Proses pembelajaran atau latihan dilakukan di dalam 

gedung gereja utama. Bangunan gereja GKJ Limpung pepanthan subah trdiri 

dari 2 bagunan, yaitu bangunan utama dan rumah pastori.  

Didalam gedung utama terdapat 4 ruangan, dan pada rumah pastori terdapat 6 

ruangan.  

Beriktut denah bangunan Gereja Kristen Jawa Limpung pepanthan Subah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Denah bangunan Gereja Kristen Jawa Lipmung pepanthan 
subah ( Firsta , 2009) 

 
R2 

 
 
 
 
 
 
 

R1 

 
R3        R4 

R10 
 
R9  
 
R7 R8 
 
R5 R6 



61 

 

Keterangan : 

R1: Ruang Gereja Utama 

R2: Ruang Majelis 

R3: Kamar mandi 

R4: Ruang perlengkapan 

R5: Kamar rumah pastori 1 

R6: Ruang tamu 

R7: Kamar rumah pastori 2 

R8: Ruang keluarga 

R9: Kamar rumah pastori 3 

R10: Dapur 

b. Prasarana  

Pada proses pembelajaran paduan suara Adiyuswo, alat musik keyboard 

atau organ digunakan hanya pada waktu latihan pemanasan, juga pada waktu 

pengambilan nada. Setelah membaca notasi dan mulai menyanyikan lagu tidak 

menggunakan alat musik tersebut. Alat musik kembali digunakan apabila dalam 

latihan terdapat nada-nada yang sumbang yang dinyanyikan oleh anggota paduan 

suara. Supaya lebih valid pelatih menggunakan keyboard atau organ untuk 

membetulkan nada yang sumbang tersebut, agar anggota paduan suara menjadi 

terlatih pendengarannya dengan nada yang tepat. Keyboard yang digunakan untuk 

latihan oleh paduan suara Adiyuswo adalah merk Casio seri CTK 500 
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Foto 5. Keyboard yang Digunakan Sebagai Pengiring Paduan Suara 

(Dokumen : Firsta, 2009) 
 
9. Penggarapan Interpretasi 

Proses pembelajaran yang terakhir adalah penguasaan lagu yang akan 

dinyanyikan. Setelah lancar dalam membaca notasi dan syair lagu, anggota 

paduan suara berlatih penguasaan lagu yang akan dinyanyikan. Unsur dasar untuk 

dapat menjiwai sebuah lagu adalah terdapat pada partitur lagu. Perhatian kepada 

unsur-unsur pokok yang terdapat dalam partitur lagu serta tepat penggunaannya, 

akan membuka kesempatan penampilan yang prima. Unsur-unsur dasar dalam 

menjiwai sebuah lagu terdapat dalam tanda dinamik dan tanda tempo yang 

terdapat dalam teks lagu tersebut. Pelatih memberikan contoh dengan 

menyanyikan bagian lagu yang diberi tekanan, dinamika (keras atau lembut) lagu, 

diperlambat atau dipercepat, sesuai dengan tanda-tanda yang terdapat dalam teks 

lagu tersebut. Anggota paduan suara mengikuti apa yang telah diajarkan oleh 

pelatih sesuai dengan contoh yang diberikan. Berikut adalah tanda dinamik dan 

tanda tempo yang terdapat dalam lagu yang digunakan oleh paduan suara 

Adiyuswo GKJ Subah 
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10. Evaluasi 

Untuk tahap terakhir, diadakan evaluasi oleh pelatih pada anggota 

paduan suara. Dengan mengadakan tanya jawab dan kesulitan yang dihadapi oleh 

anggota paduan suara dalam menerima materi lagu yang akan dinyanyikan, dan 

kemudian mengadakan perbaikan saat itu juga jika terjadi kesalahan. Hal tersebut 

dilakukan agar anggota paduan suara benar-benar siap akan materi lagu yang telah 

diajarkan, dan menumbuhkan rasa percaya diri serta mental para anggota saat 

bertugas maupun mengikuti perlombaan, demi kelancaran saat berada di atas 

panggung. 

11. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pembelajaran Vokal 

Paduan Suara Adiyuswo 

Didalam segala usaha mencapai suatu keberhasilan tertentu terdapat factor 

yang mempengaruhi baik itu yang bersifat pendukung maupun yang bersifat 

penghambat. Demikian juga dengan proses pembelajaran vokal paduan suara 

adiyuswo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Paduan 

Suara Adiyuswo dalam melaksanakan berbagai kegiatan, terutama dalam proses 

pembelajaran vokal paduan suara. Faktor trsebut antara lain sebagai berikut : 

11. 1. Faktor Pendukung 

Faktor yang mendukung proses pembelajaran vokal paduan suara 

Adiyuswo antara lain: 

a. Pelatih mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam melatih paduan suara 

Adiyuswo, sebagai salah satu contoh : pelatih datang lebih awal sebelum 

proses pembelajaran dimulai 
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b. Adanya kerjasama yang baik antara para pelatih dan ketua divisi setiap 

suara dan anggota paduan suara, membuat proses pembelajaran vokal 

paduan suara Adiyuswo dapat berjalan dengan baik. 

c. Jadwal latihan yang sudah diatur sedemikian rupa dan perencanaan latihan 

dalam setiap menghadapi perlombaan, telah terprogram dengan baik. Hal 

ini menjadi salah satu pendukung yang tak kalah pentingnya. 

d. Para anggota paduan suara yang memiliki kemampuan musikal yang 

cukup baik dan semangat yang tinggi, dalam mengikuti pembelajaran 

merupakan hal yang paling mendukung dalam proses pembelajaran vokal. 

e. Pendeta yang memberikan respon yang baik dengan menjadi motivator 

serta mendukung proses pembelajaran vokal paduan suara adiyuswo GKJ 

Subah menyediakan sarana prasarana memadai. 

11. 2. Faktor Penghambat 

Faktor yang menghambat proses pembelajaran vokal Adiyuswo GKJ 

Subah antara lain :  

a. Adanya beberapa anggota yang tidak disiplin dalam latihan, hal tersebut 

dapat terlihat pada anggota yang sering terlambat latihan. Hal ini sangat 

mengganggu anggota lainnya yang sedang mengikuti pembelajaran vokal. 

b. Kesibukan tiap-tiap anggota diluar kegiatan paduan suara, seperti 

kesibukan terhadap pekerjaan dan sekolah yang mengakibatkan tidak 

maksimalnya mereka dalam berlatih karena lelah. 

c. Faktor usia dari para anggota yang sudah tua, maka cara belajarnya lebih 

lama atau lambat dari para anggota yang usianya lebih muda. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan simpulan bahwa 

Pelaksanaan Pembelajaran Vokal Paduan Suara di Paduan Adiyuswo GKJ 

Limpung Pepanthan Subah: 

1. Seperti lazimnya pembelajaran dengan tahap-tahapnya dan komponen-

komponennya, pembelajaran vocal Paduan Suara Adiyuswo GKJ Limpung 

pepanthan Subah terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap awal mengenai 

perencanaan pembelajaran, tahap isi mengenai pelaksanaan pembelajaran 

(penyampaian materi), tahap akhir mengenai evaluasi pembelajaran. 

Komponen-komponen pembelajaran gitar elektrik vocal Paduan Suara 

Adiyuswo GKJ Limpung pepanthan Subah meliputi tujuan pembelajaran, 

guru, peserta didik, kurikulum, materi, sarana dan prasarana, metode dan 

evaluasi. 

2. Pengajaran pendahuluan dalam proses pembelajaran adalah penggarapan 

teknik vokal, diawali dengan (1) latihan pernafasan diafragma dilanjutkan 

dengan (2) latihan solfegio, (3) latihan pembentukan suara, kemudian masuk 

kedalam latihan inti atau tahap penyajian dengan materi latihan : (4) latihan 

membaca notasi dan syair lagu. Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

paduan suara Adiyuswo adalah metode sight reading, metode ceramah, 

metode demonstrasi dan metode latihan. Materi lagu sebagai alat pendukung 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam pemilihan lagunya pelatih 
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mengambil dari lagu-lagu modern dan lagu-lagu klasik gerejawi (Gregorian). 

Lagu yang dipelajari dalam proses pembelajaran vokal diarransemen dalam 

empat suara. Pembelajaran vokal dilanjutkan dengan melatih teknik-teknik 

khusus yang menyajikan lagu dalam paduan suara misalnya teknik dinamik, 

teknik frasering dan teknik pembawaan lagu. Untuk tahap akhir diadakan 

evaluasi oleh pelatih kepada anggota paduan suara, dengan mengadakan tanya 

jawab dan kesulitan yang dihadapi oleh anggota paduan suara dalam 

menerima materi lagu diperbaiki saat itu juga jika terjadi kesalahan. 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembelajaran vokal 

Paduan Suara Adiyuswo adalah sebagai berikut : 

a. Faktor yang mendukung proses pembelajaran vokal paduan suara 

Adiyuswo antara lain adalah (1) jiwa professional yang tinggi yang 

dimiliki oleh pelatih, kedisiplinan yang baik, kemampuan dalam 

berolah vokal serta kemampuan musical yang dimiliki, (2) perencanaan 

dan program latihan yang baik yang diatur dalam jadwal latihan, (3) 

kerjasama yang baik antara pelatih dengan ketua disetiap divisi suara 

dan dengan anggota paduan suara, (4) semangat yang tinggi yang 

dimiliki oleh setiap anggota paduan suara dalam mengikuti proses 

pembelajaran vokal, (5) Pastor yang mendukung dengan adanya 

kegiatan pembelajaran vokal paduan suara. 

b. Faktor yang menghambat proses pembelajaran vokal Paduan Suara 

Adiyuswo adalah (1) adanya anggota paduan suara yang tidak disiplin 

dalam proses latihan dan selalu datang terlambat, (2) kesibukan tiap-
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tiap anggota paduan suara diluar kegiatan paduan suara, (3) Usia para 

anggota yang sudah tua menghambat dalam belajar  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembelajaran vokal paduan suara Adiyuswo, hendaknya pelatih 

paduan suara terus menambah wawasan yang luas tentang musik terutama 

yang menyangkut dalam bidang olah vokal. 

2. Mengadakan evaluasi, bersama ketua divisi suara di setiap pekan dalam akhir 

pembelajaran. 

3. Pelatih khusus dalam bidang pengolahan vokal dan membaca notasi untuk 

setiap ketua divisi suara agar setiap ketua divisi benar-benar menguasai 

bidangnya masing-masing. 

4. Perlunya iuran setiap akhir bulan di Paduan Suara Adiyuswo untuk 

kelancaran proses pembelajaran misalnya fotocopy partitur, konsumsi pada 

saat latihan, dan untuk mengantisipasi seandainya pihak gereja tidak 

memberikan dana. 
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Lampiran 1.  
 
 

 
Lampiran 2. Lagu 1. 
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Lampiran 2. Lagu 2. 
 

 
Lampiran 2. Lagu 3. 
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Lampiran 3 
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Foto 6. Divisi Bass sedang melaksanakan latihan 

(Photo : Firsta, 2009) 

 

 
Foto 7. Divisi tenor sedang melaksanakan latihan 

(Photo : Firsta, 2009) 
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Foto 8. Divisi alto sedang melaksanakan latihan 

(Photo : Firsta, 2009) 

 

 
 

Foto 9. Divisi sopran sedang melaksanakan latihan 

(Photo : Firsta, 2009) 
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Foto 10. Paduan suara adioyuswo sedang melaksanakan tugas dalam kebaktian. 

(Photo : Firsta, 2009) 
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Foto 11.3. lafal U 

 
Foto 11.4. lafal E 

 
Foto 11.5. lafal O 
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Lampiran 9 
 

 


