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LAMPIRAN 

Transkip Wawancara  

Transkip Wawancara dengan Pemilik Legato Music School 

Ratri Septiana Putri 

Kamis, 19 September 2019 

1. Sejarah berdirinya Legato ? ( Asal Mula, Tahun, Alamat ) 

“Berdirinya Legato mulai 1 Juni 2009 nah itu sebelumnya kami persiapan 

tempat dibulan Juni 2009 dan karena Maret saya lulus kuliah terus bingung 

mau ngapain akhirnya saya berkerja dulu di salah satu toko musik di salatiga 

tapi terus terfikirkan untuk mendirikan les lesan tapi modal tidak ada ya terus 

dipikirkan akhirnya jadi mendirikan meskipun itu tadi modal minim dan 

template kecil dulu aku buka kontrak di depan SMA Virgo Fidelis satu  tahun 

disitu murid ki cuma 30 atau 40 gitu lupa terus tahun ke dua mendingan ada 

sekitar 80 anak”  

 

2. Visi, Misi, Motto Legato Music School? 

“Visi Misi Sudah ada di Mading” 

 

3. Bagaimana Perkembangan Legato dari dulu sampai sekarang ? 

“Kalau sekarang kan sudah 10 tahun ya waktu perjuangan itu tahun pertama 

tidak ada hasilnya ya istilahnya hasil hanya untuk perputaran alat dan untuk 2 

tahun selanjutnya sudah lumayan ada hasil dan 5 tahun juga lumayan sampai 

10 tahun punya bangunan sendiri sudah nambah bangunan di belakang dan 

samping, dulunya ngontrak ngontrak soalnya lalu buat perkembangan Murid : 

kalau dulu kan belum buka banyak les seperti ini dulu cuman ada 5 les belum 

ada Drum belum ada saxsofone belum ada flute belum ada tari dan lukis kalau 



sekarang kan sudah ada banyak les otomatis siswanya nambah yak arena 

progamnya banyak dan nambah instrument music dan lukis satu tari satu 

jadinya yang sekarang nambah banyak muridnya. Murid juga bertambah tiap 

tahunya dulu kisaran 20 orang baru banyak ini 3 tahun terakhir itu ya itu aja 

dengan ada yang keluar masuk” 

 

4. Rencana apa saja yang dilakukan Legato untuk mempertahankan 

esksitensinya ? 

“Yang jelas kita tetap dijalur yang pendidikan maksudnya kita laporan tiap 

tahun ke diknas untuk kurikulum unutk sertifikat dan macem macem unutk 

akreditasi dll itulah hubungan baiklah sama diknas, terus ngadain konser 

sering ikut lomba ada konser kecil konser besar lomba paling itu itu aja sih 

untuk siswanya”  

 

5. Apakah pihak Legato melakukan evaluasi jika telah merencanakan Kegiatan ? 

“Ya kadang terkadang juga stress karena banyak yang harus dievaluasi ya tapi 

mengalir saja yang jelas kita melihat situasi dan diadakan untuk guru yang 

inti” 

 

6. Apakah legato menjalin kerjasama dengan pihak pihak lain ? 

“Diknas karena kita lembaga kursus dan pelatihan itu kan juga sering ada 

expo yang wajib diikuti” 

 

7. Apakah ada pengawasan terhadap Staff, Murid dan Guru ? 

“Yang mengawasi ya saya sama suami ya dan saya komunikasi soalnya 

kadang kita juga harus ngeomong guru ya kalau murid paling TU ngawasi 

murid yang dijemput atau belum nanti juga disediakan antar jemput kalau 

memang perlu, ya guru diseleksi pastinya dilihat cocok apa tidak aku nya 

ngga cocok ya tak bilangi gini gini tapi selama ini gurunya manut semua sih. 



Guru guru disini kebanyakan dari uksw dan Abdiel kebnaykan terus ada yang 

guru agak sepuh tapi skillnya bagus disini guru juga dilihat bias ngemong 

anak ndak” 

 

8. Bagaimana cara melaksanakan kontroling terhadap personil yang dimiliki? 

“Saya suami sama guru inti”  

 

9. Bagaimana dengan Struktur Organisasi dari Legato ? 

“Di madding sudah ada ya” 

 

 

10. Apakah sudah pernah melakukan reorganisasi ? 

“Pernah sih tapi jarang karena orang terpercaya yang tak masukin”  

 

11. Siapa saja yang tergabung dalam organisasi tersebut ? 

“Semua yang ada di organisasi semua Guru” 

 

12. Mengapa dalam organisasi memilih pengurus tersebut ? 

“Karena percaya dan kesetiaan nya teruji bertahun tahun”  

 

13. Bagaimana Kegiatan yang dilkaukan pengurus organisasi tersebut ? 

“Kalau guru inti iya tapi kalau yang lain tidak dank arena berhubungan 

dengan dana juga dan ngemong guru juga sering bilang kalau ada apa apa” 

 

14. Langkah apa saja yang dilakukan Legato supaya diminati masyarakat ? 

“Pertama berdoa lalu langkah langkahnya ya sering pelayanan biar dikenal 

orang sering konser sering melakukan kegiatan di masyarakat ada lomba 

lomba apa ya kita bantu paling ya gitu gitu aja sama nyebar brosur online ya 



promosinya standard seperti itu sih, adminnya ada dua cuman serabutan kalau 

udah selesai ya bikin yang lainnya”  

 

15. Menurut mbk Ratri apa yang menjadi daya tarik dari Legato ? 

“Lha itu aku ya ngga tau daya tariknya apa wkwk tapi ya namanya ngajar kita 

total disitu nah terus memperbaiki dulu kan les lesan nya masih kecil 1 lantai 

kita perbanyak ruangan kita perbanyak alat perbaiki alat mungkin dengans 

epertti itu dan yang penting kalauy sama anak dan orang tuanya kita ngemong 

jadi istilahnya kita nyelondoh”  

 

16. Fasilitas yang ada ? 

“Ac, ruangan ada 12 termasuk ada aula” 

 

17. Bagimana Pendekatan terhadap Muird ? 

“Ya kalau murid pinter pinternya ngemong gimana caranya kita 

memperlakukan anak”  

 

18. Media untuk mempertahankan Eksistensi ? 

“FB instagram sama status WA tapi promosi gini yang promosi malah orang 

orang tua terus dana juga yang cariin orang tua  murid sampai ke bupati” 

 

19. Pesan apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat ? 

“Menurut saya ya music itu sangat penting apalagi buat anak anak itu sangat 

sangat penting karena mempengaruhi banyak hal ke anak itu misalnya kalau 

seneng music banyak hal terpengaruh dari segi sosial dan akademik” 

 

20. Apakah arti atau makna dari Logo Legato Music School ? 

“Makna Legato : Piano ya menyimbulkan Les music aja sih tapi kalau arti 

kata Legato kalau artinya kan nyambung menyambung jadinya pengennya sih 



les nya terus hidup dan menyambung sampai seterusnya kalau stakato kan 

putus putus nah gitu” 

 

21. Apakah ada perbedaan antara Legato dan tempat kursus music lainnya ? 

“Tempat beda parkirnya luas dan masuk ke perumahan jadi aman buat anak 

anak dan ngawasinya enak ngga harus samapi jalan dulu kan tempatnya 

pinggir jalan jadi kalau ada anak anak harus ngawasi dulu megangi sampai 

orang tuanya dating kan nah sekarang nyari yang masuk dan agak murah sih 

wkwkw, kurikulumnya kita membuat sediri itu kan tergantungf kebijakan juga 

mau dibagaimana missal klasik ya klasik pop ya pop kita lihat pasaran dan 

masyarakat bagaimana dicampur juga  bias . unutk harga disini tidak bias 

terlalu mahal mahal sedikit ya begitulah”. 

Transkip Wawancara dengan Staff dan Guru Legato Music School 

Kamis, 19 September 2019 

Staff Legato Music School ( Mas Tulus )  

1. Mengapa memilih tempat kursus Musik Legato ?  

“Lebih menjanjikan tempat awal awal itu legato dan saya rasa bagus untuk 

mengembangkan diri juga selain mengajar bisa mengembangkan ketrampilan” 

 

2. Sudah berapa lama mengajar atau bekerja di Legato ? 

“Sudah 7 tahun”  

 

3. Menurut mas Tulus apa yang menjadi daya tarik legato ? Dilihat dari 

kelebihan dan kekurangan Legato 

“ satu biaya kursus disesukan dari tingkat ekonomi kota Ambarawa jadi tidak 

terlalu mahal. Banyaknya murid kalau banyak murid bisa menambah jam 

mengajar dan guru gurunya lebih berkompeten” 



“Pendekatan terhadap murid : cara mengajar disesuikan berdasarkan usia jadi 

dari usia kecil dewasa beda” 

“Perbedaan legato dan yang lain : terbukti murid nya yang juara itu nilai plus 

nya tempatnya juga lebih nyaman parkirnya karena tidak dekat dengan jalan 

raya itu juga sebagai salah satu pertimabnagn juga tempatnya juga tidak 

terlalu sempit buat belajar juga enak gitu” 

Guru Legato Music School ( Mas Pras )  

1. Mengapa memilih tempat kursus Musik Legato ?  

“Ya karena kenal dengan pemilik dan pengurus disini sudah lama jadi ya 

memilih sini tapi bukan itu aja sih tapi karena disini kan dulu awal baru ada 

legato belum ada tempat kursus yang lain gitu sih” 

 

2. Sudah berapa lama mengajar atau bekerja di Legato ? 

“ya sekitar 10 tahun saya dari awal banget sudah di sini”  

 

4. Menurut mas Pras apa yang menjadi daya tarik legato ?  Dilihat dari 

kelebihan dan kekurangan Legato 

“Waduh tapi ini menurut saya ya kalau yang lain saya juga engga tau pasti 

kayag amsca atau yang lain. Tapi buat kelebihan ya disini kan udah lama jadi 

kayag sudah terjamin orang kan biasanya melihat kalau rame ya ngikut gitu, 

kelebihan lain ya tempatnya strategis tidak dekat jalan raya kan murid juga 

butuh rasa aman dan nyaman disini ya itu tadi, Kalau buat kekurangan ya 

setau saya mungkin ini ya tidak ada sih” 

 

Transkip Wawancara dengan Orang tua murid Legato Music School 

Kamis, 19 September 2019 



       Orang Tua Murid ( Bapak rahmat ) 

1. Mengapa memilih Legato ? 

“Ya satu Jarak tempat tinggal yang  dekat disini juga bagus kalau kita orang 

awam lihatnya dari banyaknya peminat kalau disini banyak peminat berarti 

bagus jadi secara kualitas kita kurang tau namun kalau peminat banyak berarti 

ada daya tarik tersendiri. 

Anaknya sekitar tk besar sekarang kelas 2 SD” 

 

2. Menurut bapak bagaimana Pengajaran disini ?  

“pengajaran bagus teknis dan pendekatan emosioanal kalau dilihat juga bagus 

terlihat ceria” 

 

3. Menurut bapak apa yang menjadi daya  tarik dari Legato, dilihat dari 

kelebihan dan kekurangan Legato ? 

Kelebihan  

“sering membantu acara gereja jadi bisa menarik masyarakat yang penasaran 

terus sering pelayanan ke mana gitu kadang dis ekolah atau gereja” 

Kekurangan , Saya pikir ndak ada sih mas kalau saya lihat dari dulu ya anak 

pulang juga ceria gitu gitu sih” 

      Orang Tua Murid ( Bapak Teguh ) 

1. Mengapa memilih Legato ? 

“jarak milih legato karena anak minat pengajaran meyenangkan anak anak 

semangat dan lebih sreg disini harga juga terjangkau” 

Menurut bapak bagaimana Pengajaran disini ?  

“bagus bagus aja saya tidak tau persis tapi anak semangat” 

 



2. Menurut bapak apa yang menjadi daya  tarik dari Legato dilihat dari 

kelebihan dan kekurangan Legato ? 

Kelebihan  

“ ya saya pikir sama mas harga lesnya terjangkau da nada tempat buat parker 

yang aman dan suasanya juga sejuk” 

Kekurangan, wah engga ada mas bagus tempat les sini” 

        Orang Tua Murid ( Ibu Retno ) 

1. Mengapa memilih Legato ? 

“Pertama sudah terjamin mas terus jarak deket saya tinggal sekitar sini juga 

anak saya juga yang mau les minta disini saya nurut aja mas mungkin karena 

diajak teman jadi milih disini” 

 

2. Menurut ibu bagaimana Pengajaran disini ?  

“saya lihat bagus mas itu guru juga bisa menyesuaikan murid” 

 

3. Menurut ibu apa yang menjadii daya  tarik dari Legato dilihat dari 

kelebihan dan kekurangan Legato ? 

Kelebihan  

“Harga lebih murah dari yang lain sama jarak deket jadi lebih tertarik di 

legato mas” 

 Kekurangan,  

“Mungkin kurang stand makan gitu mas biar yang nunggu juga bisa nyemil 

atau gimana    gitu” 

 

Transkip Wawancara dengan murid Legato Music School 

Kamis, 19 September 2019 



Abi (Kelas 6 Sekolah Dasar)  

 

1. Mengapa Memilih Legato untuk melakukan les Musik ? 

“karena sudah terkenal dan orang tua menyarankan buat les disini” 

 

2. Menurut kamu apa sih yang menarik dari Legato ? 

“alat music nya lengkap sama enak aja disini banyak temen” 

 

3. Menurut kamu bagaimana guru guru disini ? 

“baik baik semua jadi disini ya betah ngajarnya juga aku mudeng” 

 

Bagas ( Kelas 3 Sekolah menengah pertama ) 

 

1. Mengapa Memilih Legato untuk melakukan les Musik ? 

“kepengen aja yang deket rumah juga” 

 

2. Menurut kamu apa sih yang menarik dari Legato ? 

“alat musiknya lengkap mungkin itu  sama orang orangnya baik baik 

ngajarnya juga enak santai tapi mudeng” 

 

3. Menurut kamu bagaimana guru guru disini ? 

“bagus ngajarnya enak jelas dan engga galak sering dikasih saran aja” 

 

Daniel (Kelas 3 Sekolah Menengah Pertama)  

 

1. Mengapa Memilih Legato untuk melakukan les Musik ? 

“gurunya saya kenal dan sering tampil kalau ada acara” 

 

2. Menurut kamu apa sih yang menarik dari Legato ? 



“pembelajarannya enak dan mudah di mengerti kak” 

 

3. Menurut kamu bagaimana guru guru disini ? 

“ya gitu baik ramah, kalau marah engga diliatin meskipun kita pas les 

didalem sana engga bisa” 

 

 

 

Ayuk (Kelas 3 Sekolah Dasar)  

 

1. Mengapa Memilih Legato untuk melakukan les Musik ? 

“disuruh orang tua” 

 

2. Menurut kamu apa sih yang menarik dari Legato ? 

“tempatnya bagus banyak mainan” 

 

3. Menurut kamu bagaimana guru guru disini ? 

“baik engga pernah marah kalau bareng ayuk” 

 

 

 

 


