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Abstract 
 

This article aims to analyze the implementation of Suzuki Method using Indonesian children’s songs as the 
materials for teaching violin to the Indonesian young children. Suzuki teaching method is basically based on 
mother’s tounge approach implemented in the music teaching for children. This article discusses the 
weaknesses, strengths, and the advantages found in the experimentation of classical textbook Suzuki Method 
Book I, and the use of the Indonesian children songs. 
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Pendahuluan 

Metode Suzuki  merupakan metode pembelajaran musik bagi anak-anak yang 

menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa ibu. Shinichi Suzuki menjelaskan bahwa 

metode ini merupakan pendidikan pengembangan bakat berbasis pendekatan 

”pembelajaran bahasa ibu.” Metode ini meyakini bahwa bakat sesungguhnya dapat 

’diciptakan’ melalui proses pembelajaran. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi yang 

tinggi dan mereka memiliki hak untuk berkembang secara maksimal dan berproses alami 

seperti halnya seorang anak mempelajari bahasa ibunya.2  

Supaya dapat berkembang dengan maksimal dan berproses secara alami seperti 

halnya anak  mempelajari bahasa ibunya, maka dalam mempelajari musik anak-anak 

haruslah melakukan teknik-teknik belajar secara sistematis, yaitu: 1) mendengarkan musik; 

2) menyanyikan atau menirukan; 3) mengulangi musik yang didengar secara terus 

menerus; dan 4) menyempurnakannya. Metode pembelajaran ini mempersyaratkan 

pemilihan lagu yang berkualitas dari aspek jenis maupun isinya, serta harus sesuai dengan 

karakter dan psikologi perkembangan anak. 

 Lagu anak-anak sudah seyogyanya memiliki karakteristik yang mencerminkan 

dunia anak, misalnya: melodi yang baik, mudah diingat, serta mudah untuk ditirukan. 

Melalui lagu anak-anak tersebut seorang anak akan belajar untuk mengenal alam 

                                                 
1 Staf  pengajar pada Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
2 Shinichi Suzuki, Suzuki Violin School Volume I, (Japan:  Summy-Birchard, Inc., 2007), p. 4. 
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sekitarnya, mencintai keluarga, serta menghayati pengalaman tersebut dalam hatinya 

sehingga akan terbawa dalam hidupnya kelak. Melalui lagu anak-anak yang berkualitas 

baik dari aspek jenis maupun isinya dapat menumbuhkan kreativitas anak, kemampuan 

berimajinasi, kematangan emosi, serta pembentukan perilaku sosial terhadap orang lain 

maupun lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas  tentang metode pembelajaran Suzuki, penulis sebagai 

pengajar musik khususnya instrumen biola tertarik untuk mengembangkan bahan ajar biola 

dengan menggunakan media lagu-lagu anak Nusantara. Hal tersebut terinspirasi dari 

penjelasan Campbell, bahwa dalam proses pembelajaran musik guru diwajibkan untuk 

menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks budaya di lingkungan guru tersebut 

mengajar. Selain itu pembelajaran musik juga harus mengedepankan aktivitas bermusik 

siswa yang sesuai dengan konteks budaya yang berlaku di lingkungannya.3 

Artikel ini akan mendiskusikan tentang kelemahan, kekuatan, serta manfaat yang 

diperoleh dari eksperimentasi Suzuki Method Book I sebagai bahan ajar biola dengan 

mengkombinasikan media lagu anak Nusantara. 

      

Pendidikan Seni Musik Bagi Anak 

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan yang penting dalam 

melanjutkan peradaban. Kita semua berharap bahwa anak-anak yang akan meneruskan 

kehidupan tersebut juga memiliki kualitas yang baik sehingga kehidupan selanjutnya juga 

akan terbangun dengan baik.  Namun sayangnya kehidupan yang serba modern dan instan 

seperti yang terjadi saat ini, kadang-kadang menimbulkan masalah dilematis bagi orang tua 

dan pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pendidikan. Sebagai contoh 

perkembangan teknologi komunikasi yang sedemikian pesat seringkali ”menggantikan” 

peran dan kehadiran orangtua. Bagi sebagian anak-anak terutama di kota besar jauh lebih 

tergantung dari kehadiran perangkat elektronik (gadget) dalam memberikan informasi dan 

kenyamanan ketimbang memperolehnya dari guru atau orangtuanya. 

Ki Hajar Dewantara menngatakan bahwa pendidikan yang baik dan berkualitas 

adalah pendidikan yang menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti 

membantu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan berkembang dalam hal 

                                                 
3 Patricia Shehan Campbell,  Lessons From the World, ( New York: Schirmer Books, 1991), p.191. 
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daya cipta, rasa, dan karsa4. Ki Hajar Dewantara melanjutkan bahwa pendidikan haruslah 

seyogyanya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak agar mampu mandiri dan 

sekaligus memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, bangsa, dan kemanusiaan. Singkat 

kata pendidikan yang baik akan mampu membawa anak menjadi seorang yang humanis 

serta lebih berbudaya. 

 Setiap anak memiliki bakat yang harus dikenali, dibina, dan dikembangkan 

meskipun derajat prestasi yang diperoleh berbeda-beda. Kemampuan dan prestasi anak 

merupakan hasil perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan (pendidikan) 

yang memungkinkan anak mengembangkan bakatnya secara optimal. Orang tua hendaknya 

menciptakan lingkungan yang memberi kebbebasan bagi anak untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan tanpa takut dicela, ditertawakan, maupun dihukum.  

Berkaitan dengan hal tersebut metode Suzuki dianggap dapat menjadi jawaban dari 

kerinduan orang-orang yang menginginkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya. 

Pada awalnya metode Suzuki hanya digunakan untuk pengajaran pada instrumen biola, 

namun kini metode ini sudah banyak diaplikasikan pada berbagai instrumen musik lainnya 

seperti: piano, cello, fluit, dan gitar.  

Metode Suzuki sering disebut dengan pendidikan bakat, yakni metode 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan ”pembelajaran bahasa ibu.” Metode ini 

meyakini bahwa bakat sesungguhnya dapat ’diciptakan’ melalui proses pembelajaran 

alami. Seorang anak mempelajari bahasa sejak di dalam kandungan ibunya. Mereka 

bahkan tidak pernah mengalami kesulitan atau membenci bahasa ibunya sendiri. Tidak 

pernah terjadi bahwa seorang anak menyerah di tengah jalan untuk mempelajari bahasa 

ibunya. Selain itu juga tidak pernah ada cerita tentang seorang anak yang berpikir bahwa 

mempelajari bahasa ibu merupakan sesuatu yang mustahil. Semuanya  berjalan alami, 

tanpa pernah ada satupun orang yang menyadarinya. Proses hingga seorang anak mampu 

menguasai berjuta-juta kosakata, berbicara, bercerita, dan berpidato dengan fasih 

merupakan sebuah proses pembelajaran yang memakan waktu sangat panjang. 

Demikian pula yang seharusnya terjadi ketika seorang anak belajar musik. 

Pembiasaan sedini mungkin, latihan secara terus menerus hingga menjadi suatu kebiasaan, 

serta kesabaran dalam menanti hasil pembelajaran merupakan syarat utama yang harus 

dimiliki siswa dan orang tua yang menggunakan metode Suzuki. Keempat tahapan sbb: 1) 
                                                 

4 A.Saifullah, “Pendidikan-Pengajaran dan Kebudayaan” : dalam Pendidikan Sebagai 
Gejala Kebudayaan. Dikutip pada tanggal 10 April 2010 dari laman   http://vandha. wordpress. 
com/2008/11/27/pendidikan-pengajaran-dan-kebudayaan-pendidikan-sebagai-gejala-kebudayaan   
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mendengarkan musik; 2) menyanyikan atau memainkan alat musik; 3) mengulang musik 

yang dinyanyikan atau dimainkan secara terus menerus; hingga (4) menyempurnakannya 

apa yang dinyanyikan atau dimainkan tersebut, merupakan satu rangkaian yang tidak dapat 

dilompati.  

Metode ini nampaknya akan menunjukkan hasil yang lebih baik bila dipadu dengan 

penggunaan bahan ajar yang kontekstual, dibimbing oleh pengajar musik yang memiliki 

kompetensi dalam bidangnya, serta dukungan orang tua untuk memotivasi siswa dalam 

berlatih musik. Jadi dalam pembelajaran dengan menggunakan metode Suzuki peran dari 

orang tua, lingkungan, pengajar, dan siswa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

bila ingin mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

Suzuki Method Book I  

Buku Suzuki Violin School volume 1 adalah buku teks pengajaran biola yang hingga 

hari ini dijadikan acuan dan pedoman bagi pengajaran biola bagi pemula (anak-anak). 

Buku tersebut seolah-olah menjadi buku wajib bagi setiap orang di Indonesia yang 

mempelajari biola. Hal tersebut paling tidak juga dirasakan oleh penulis yang selama 

kurang lebih sepuluh tahun menjadi pengajar biola di berbagai kota besar seperti 

Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. 

Setidak-tidaknya penulis melihat ada tujuh hal yang menjadi kekuatan dari buku 

teks tersebut, yaitu: 1) melibatkan partisipasi orang tua dalam pembelajaran, 2) 

menggunakan lagu-lagu yang bersifat umum; 3) melodi yang digunakan mudah diingat; 4) 

repertoar yang digunakan memiliki tingkat kesulitannya yang berbeda serta meningkat 

secara bertahap; 5) melampirkan tentang organologi instrumen biola secara detail; 6) 

melampirkan tentang cara memegang biola dan bow secara benar; dan 7) dilengkapi 

dengan CD audio yang dapat digunakan sebagai acuan sebelum berlatih. 

Peran orang tua dalam proses pembelajaran sangat diperlukan oleh anak-anak 

dalam berlatih musik. Pada  buku Suzuki Method I tersebut orang tua diwajibkan untuk 

membimbing dan mengawasi anak-anaknya selama proses pembelajaran mandiri di rumah. 

Orang tua dituntut untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tetapi 

sesuai dengan metode yang diajarkan oleh instruktur.  

Lagu-lagu dalam buku Suzuki Method I bersifat umum. Buku tersebut 

menggunakan lagu-lagu internasional yang sudah dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia, 

seperti: Twinkle-Twinkle Little Stars, Lighty Row, Song of the Wind, Long-Long Ago, dan 
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lain-lainnya. Penggunaan lagu-lagu ini sangat efektif dalam menarik dan memotivasi anak-

anak untuk mempelajari biola serta membuang pikiran bahwa belajar memainkan biola 

merupakan sesuatu yang sulit. 

Melodi dari lagu-lagu dalam buku Suzuki Method I mudah untuk diingat. Sebagai 

contoh lagu seperti Twinkle-Twinkle Little Star hanya terdiri dari duabelas birama  dan 

menggunakan pengulangan yang memiliki enam birama  pokok.  

Repertoar yang digunakan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda serta secara 

bertahap tingkat kesulitannya meningkat. Dalam buku tersebut tingkat kesulitan dari lagu 

satu ke lagu yang lainnya berubah secara bertahap dimulai dari penggunaan tanda kunci A, 

D, dan G Mayor. Lagu pertama hingga kesembilan menggunakan tangga nada A mayor 

karena dianggap paling mudah jika dimainkan pada instrumen biola (dawai A dan E dalam 

posisi terbuka). Repertoar kesepuluh dan kesebelas menggunakan kunci tonalitas D Mayor. 

Selanjutnya repertoar duabelas hingga tujuhbelas menggunakan tonalitas G Mayor. 

Dalam buku Suzuki Violin School volume 1 ini, pembelajaran yang semakin 

meningkat tingkat kesulitannya antara lain: nilai nada, penjarian, serta teknik gesekan. 

Nilai nada yang dipakai berawal dari nada seperempat (satu ketuk) dikombinasi dengan 

nilai nada setengah (dua ketuk). Pada lagu selanjutnya diperkenalkan nilai nada 

seperdelapan (setengah ketuk) dan nada seperenambelas (seperempat ketuk). Kesulitan 

yang semakin meningkat juga dijumpai dari gesekan yang semula hanya menggunakan 

gesekan penuh dan berkembang hingga menjadi gesekan pada bagian bagian pangkal, 

tengah, maupun ujung. 

Teknik permainan biola juga meningkat secara bertahap. Repertoar-repertoar awal 

hanya mengenal teknik gesekan detaché, kemudian berlanjut dengan teknik gesekan 

staccato dan legato. Dalam hal penggunaan tanda-tanda dinamika juga diperkenalkan  

tanda dinamika keras, sedang, dan lembut.  

Informasi tentang organologi biola secara detil berikut perawatannya sangat 

membantu siswa untuk lebih mengenal instrumennya dengan baik. Biola sebagai instrumen 

musik yang tergolong dalam kategori alat musik berdawai, dikenal sangat rentan terhadap 

kerusakan. Karena itu informasi tentang cara merawat biola yang baik akan sangat 

membantu seorang pemain biola dalam menjaga instrumennya dari kerusakan yang fatal.  

 Selain pengenalan dan perawatan biola,  buku ini secara detil juga melampirkan 

cara memegang biola yang baik dan benar. Posisi memegang biola yang benar agar dapat 
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menghasilkan produksi suara yang baik, yaitu meliputi posisi berdiri, posisi duduk, serta 

cara memegang bow (penggesek), dan lain-lainnya. 

Kehadiran CD audio yang melengkapi buku Suzuki Violin School volume 1 ini 

sangat membantu anak-anak yang sedang belajar memainkan instrumen biola untuk 

mendengarkan lagu-lagu tersebut sewaktu-waktu. Mereka dapat belajar memainkan biola 

pada waktu latihan dengan lebih baik karena telah mengenal lagu-lagu yang akan 

dimainkan. Instruktur biola hanya berperan untuk memberikan pengertian dan 

membimbing anak didik agar dapat memainkan lagu tersebut dengan benar dan tepat, serta 

mencari solusi-solusi ketika anak menemukan kesulitan-kesulitan dalam memainkan lagu 

seperti yang terdapat dalam CD audio tersebut. 

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam buku teks Suzuki Violin School volume 1 

ini yang  dapat menghambat pembelajaran biola adalah: 1) perubahan tingkat kesulitan dari 

satu lagu ke lagu lainnya tidak dijembatani oleh teknik-teknik latihan khusus, sehingga 

lagu berikutnya tidak dapat dimainkan secara maksimal; 2) di atas nada-nada lagu-lagu 

dituliskan tentang urutan penjarian yang digunakan; dan 3) kurang banyaknya informasi 

tentang tanda-tanda musik yang digunakan pada lagu-lagu yang digunakan. 

Berkaitan dengan upaya mengatasi perubahan tingkat kesulitan yang berkembang 

dari satu lagu ke lagu lainnya sebaiknya disisipkan teknik latihan khusus. Misalnya bila 

sebuah lagu banyak menggunakan pergerakan interval terst, maka bahan latihan khusus 

yang mempersiapkan siswa untuk dapat memainkan pergerakan interval terst haruslah 

dibuat. Sehingga bila siswa menemukan hal-hal yang sama di kemudian hari akan dapat 

memecahkan masalah tersebut dengan sendirinya. 

Pencantuman penjarian di atas nada-nada lagu yang digunakan dalam buku Suzuki 

tersebut sebenarnya bermanfaat dalam membantu anak-anak untuk meletakkan jari-jarinya 

dengan tepat. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan arah yang berbeda 

terutama ketika guru tidak memberikan penjelasan yang benar. Anak-anak seringkali 

hanya terjebak mengikuti urutan penjarian yang ada sehingga malas untuk mengenal dan 

memikirkan nada-nada yang dimainkannya. 

Selain itu kekurangan lain dari buku ini adalah minimnya penjelasan tentang 

instruksi musik yang digunakan dalam setiap lagu. Anak-anak diharapkan akan lebih 

berhasil jika memperoleh penjelasan secara lengkap tentang instruksi-instruksi yang 

dimainkannya. Misalnya penjelasan tentang tanda dinamika seperti forte dan piano, tanda 
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gesekan naik dan turun, atau ada tanda fermata akan sangat bermanfaat dalam menambah 

wawasan siswa.  

    

Karakteristik Lagu Anak Indonesia yang Sesuai dengan Bahan Ajar Biola Tingkat 

Dasar 

Penggunaan repertoar lagu anak Nusantara sebagai bahan ajar biola untuk tingkat 

dasar terinspirasi oleh penjelasan Campbell5 yang menyatakan bahwa: 

Dalam proses pembelajaran musik, guru harus menyesuaikan materi dan konteks budaya di 

lingkungan sekolah dimana guru mengajar. Selain itu di dalam pembelajaran musik juga 

harus mengedepankan aktivitas bermusik siswa yang sesuai dengan konteks budaya yang 

berlaku di lingkungannya. 

Lagu anak adalah lagu-lagu yang diperuntukkan untuk anak dan dinyanyikan oleh 

anak-anak. Melalui lagu anak yang berkualitas tinggi dari segi jenis maupun isinya dapat 

menumbuhkan daya kreativitas anak, kemampuan berimajinasi, kematangan emosi, dan 

pembentukan perilaku sosial terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Lagu anak 

merupakan bagian dari seni musik yang dapat mengembangkan perasaan musikal anak 

semenjak dini. 

Lagu-lagu anak  sudah seyogyanya harus mencerminkan dunia anak, serta memiliki 

melodi yang berkarakteristik sederhana, mudah diingat, dan mudah untuk ditirukan. 

Hoffer6 menjelaskan bahwa karakter yang penting untuk diperhatikan dalam musik anak 

adalah: 1) melodinya mudah diingat dan menarik untuk dinyanyikan; 2) irama lagunya 

tegas dan mudah diingat; 3) syairnya selaras dengan alur melodi; 4) pesan dan perasaan isi 

syair sesuai dengan karakter musiknya; 5) syair lagu dapat bersifat hiburan, permainan, 

atau mengandung makna tertentu dan biasanya tidak diajarkan tertulis; dan 6) jangkauan 

nadanya sesuai dengan rentang suara anak-anak secara umum. 

Lagu anak Indonesia  memiliki karakter-karakter seperti yang telah disebutkan di 

atas. Lagu-lagu yang dijadikan bahan ajar biola untuk tingkat dasar tersebut disusun secara 

berurutan dari yang paling sederhana hingga kompleks. Lagu-lagu sederhana ditandai 

dengan penggunaan nilai nada sederhana yakni: nada seperempat dan nada setengah, serta 

ambitus jangkauan suaranya tidak melebihi satu oktaf. 

                                                 
5 Patricia Shehan Campbell, p. 191 
6C.R. Hoffer,. Introduction to Music Education. (California : Wadsworth Publishing Company, 1983). 
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Berikut adalah contoh bahan ajar biola untuk tingkat dasar dengan media lagu anak 

Nusantara.  

 

Apresiasi pengajar kepada siswanya merupakan salah satu hal penting yang harus 

digarisbawahi. Siswa diajak untuk dapat menyanyikan melodi lagu dengan baik dan benar. 

Kemudian siswa diharapkan mampu untuk mengecek kesesuaian dari nada-nada yang 

dimainkan pada biola nanti dengan apa yang telah dinyanyikannya. Dalam hal ini siswa 

diarahkan untuk dapat melakukan observasi dan sekaligus mengevaluasi dirinya sendiri. 

Lagu ”Layang-Layang” memiliki struktur sbb:  A  B  

Lagu ini hanya terdiri dari 16 birama sehingga sangat ideal untuk diingat dan 

dimainkan oleh anak-anak. Birama pertama hingga birama delapan disebut bagian A, 

sementara bagian B dimulai dari birama sembilan dan berakhir pada birama enambelas.  

Lagu ini menggunakan tonalitas A mayor yang ditandai dengan tanda mula tiga 

kruis. Nada-nada yang terkena kruis adalah f,  c, dan g, sehingga susunan tangganada A 

mayor adalah sbb:  

 a b cis d e fis gis a 

Dalam praktik permainan instrumen biola, memainkan tangga nada A mayor jauh 

lebih mudah dibandingkan dengan memainkan tangganada lainnya. Salah satu 

penyebabnya yaitu tangga nada ini hanya menggunakan dua senar saja a dan e untuk 

mendapatkan tangga nada satu oktaf. Senar a dan e adalah posisi senar yang paling mudah 

untuk digesek dan nyaman dibandingkan dengan senar d dan g. 
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Posisi tangga  nada A mayor dalam garis paranada:  

  

Rentang nada yang dipakai dalam lagu ini hanyalah sejauh tujuh nada saja, yakni 

dari b1 hingga a2. Senar a memainkan nada  b1, cis2, dan d2, sementara senar e 

memainkan nada e2, fis2, gis2, dan a2. Lagu ini menggunakan tanda dinamika tunggal 

yaitu forte yang menuntut lagu agar dimainkan dengan keras. Siswa dalam hal ini 

diharapkan untuk dapat memainkan biola dengan penuh percaya diri dan menghasilkan 

produksi suara yang baik. 

Lagu ini menggunakan tanda sukat 4/4 yang berarti bahwa setiap birama terdiri dari 

empat nada bernilai seperempat. Anak-anak akan lebih mudah untuk memahami pola 4/4 

tersebut karena bersifat alamiah, kombinasi nilai nada yang digunakan adalah nada 

seperempat dan nada setengah. Ritmenya memiliki pola yang sama dan diulang-ulang agar 

memudahkan untuk menghafalnya.  

Dalam pembagian bowing untuk biola ini diharapkan siswa mampu menguasai 

gesekan penuh (full bowing), sehingga  setiap nada baik yang bernilai seperempat maupun 

setengah mendapat gesekan yang sama. Siswa diharapkan dapat mengatur kecepatan  

gesekannya untuk menghasilkan gesekan penuh, sehingga tangan kanan akan bekerja 

secara maksimal untuk mendapatkan produksi suara yang baik dan benar sesuai dengan 

karakter suara biola. 

Penjarian tangan kiri dalam lagu ini menggunakan penjarian senar terbuka untuk 

nada e2, jari pertama untuk nada b1 dan fis2,   jari kedua untuk nada cis2, dan  jari ketiga 

untuk nada d2 dan a2. Perpindahan seperti inilah yang seringkali menyulitkan siswa pada 

tahap awal, terutama karena tuntutan untuk mendapatkan suara dengan intonasi tepat 

dengan menggunakan jari tiga pada senar a sementara nada sebelumnya menggunakan 

senar yang berbeda, yaitu e. 

 

 

 

 

 



JURNAL MUSIK  VOL. 2. NO. 3   JULI 2011 

 
209 

Lagu Kedua: 

 

 Pada lagu “Balonku” siswa diajarkan untuk dapat menyanyikan nada melodi lagu 

dengan baik dan benar. Setelah itu siswa diharapkan untuk mengecek apakah melodi  yang 

dimainkan  pada biola sesuai dengan melodi yang dinyanyikannya. Struktur atau bentuk 

lagu dari Balonku adalah 

Lagu ”Balonku” memiliki struktur sbb:  A  A’ 

Meskipun  lagu ini terdiri dari 32 birama tetapi dirasa tidak terlalu panjang karena 

menggunakan tanda sukat 2/4. Lagu Balonku mudah diingat dan mudah untuk dimainkan 

oleh anak-anak. Birama pertama hingga birama keenambelas disebut bagian A, sementara 

birama tujuhbelas hingga birama tigapuluh dua disebut bagian A’ Lagu ini masih 

menggunakan tonalitas A mayor.  

Rentang suara yang digunakan dalam lagu Balonku nada seluas satu oktaf, yaitu 

dari a1 hingga a2. seluruh nada dalam senar a (a1, b1, cis2, dan d2) serta senar e (e2, fis2, 

gis2, dan a2) digunakan seluruhnya.  

Tanda sukat yang dipakai dalam lagu ini adalah tanda sukat 2/4 yang merupakan 

pengembangan dari sukat 4/4. Bila nilai nada yang digunakan pada lagu ”Layang-Layang” 

hanya terdiri dari nada seperempat dan setengah, maka pada lagu ”Balonku” mulai 

diperkenalkan nada seperdelapan dan tanda istirahat seperempat.   

Berkaitan dengan teknik gesekan (bowing) siswa diharapkan tidak hanya mampu 

menguasai gesekan penuh (full bowing) tetapi juga mulai diperkenalkan dengan gesekan 

lower half (gesekan yang hanya menggunakan bagian tengah hingga pangkal bow saja 
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untuk setiap nada bernilai seperdelapan). Dengan demikian siswa diharapkan akan dapat 

menggunakan bow secara alamiah tetapi secara optimal menghasilkan produksi suara yang 

baik dan benar sesuai dengan karakter suara biola. 

 

Penjarian tangan kiri pada lagu ini menggunakan penjarian open string untuk nada 

a1 dan e2, jari pertama untuk nada b1 dan fis2,   jari kedua untuk nada cis2 dan gis2, 

sementara  jari ketiga untuk nada d2 dan a2. Penjarian pada lagu ini bertujuan untuk 

memperkenalkan siswa terhadap lompatan trisuara.  

 

 

Kesimpulan 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat menjadi syarat mutlak keberhasilan 

pembelajaran musik bagi anak-anak. Dalam pembelajaran biola tingkat dasar, metode 

Suzuki sangat tepat untuk untuk diterapkan mengingat bahwa metode ini menggunakan 

pendekatan pembelajaran bahasa ibu. Metode ini meyakini bahwa bakat sesungguhnya 

dapat ’diciptakan’ melalui proses pembelajaran. Metode yang menggunakan pendekatan 

”alamiah” ini akan semakin efektif bila dikombinasikan dengan repertoar lagu yang 

bersifat kontekstual, yakni repertoar yang memiliki kedekatan kultural dengan 

pembelajarnya. Penggunaan khasanah lagu anak Nusantara sebagai medium pembelajaran 

dianggap tepat karena lagu-lagu ini telah sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan 

pembelajarnya. Tentu saja dalam menentukan pemilihan lagu-lagu yang akan dipakai juga 

mempertimbangkan setidak-tidaknya dua hal, yaitu: popularitas dan tingkat kesulitan lagu. 

Pemilihan dan penyusunan lagu anak Nusantara akan sangat menentukan kelayakan bahan 

ajar yang dikembangkan bagi anak-anak.  
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