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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Data 

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan 

implementasi model secara kualitatif. Data yang didapat berupa data verbal, 

berorientasi pada pemahaman, ciri, hubungan, konsep, nilai dan abstraksi, 

biasanya penelitian ini pun m engutamakan hubungan langsung peneliti dengan 

yang diteliti (hlm.20). Basrowi dan Suwandi (2008) menyatakan bahwa pada 

penelitian kualitatif terdapat pendekatan-pendekatan yaitu melalui pengamatan, 

wawancara, dokumentasi dan observasi (hlm.93-165)  

3.1.1. Sekolah Musik Gloriamus 

Nama Gloriamus sendiri diambil dari bahasa latin Gloria yang artinya kemuliaan. 

Maka dari nama Gloriamus memiliki arti bahwa musik yang dibawakan adalah 

untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu orkestra merupakan aliran yang dianggap 

paling tepat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena selain memang awal 

kemunculannya di gereja pada zamannya, musik klasik juga dianggap paling 

memiliki kelengkapan dan harmoni serta lantunan nada yang tepat untuk 

memuliakan Tuhan. 

 Gloriamus Music School didirikan untuk menjadi wadah regenerasi para 

pemusik klasik GKY, khususnya Jakarta. Karena hal itulah perkembangan dari 
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Gloriamus Music School tidak sepesat sekolah musik lainnya. Cabang yang 

dimiliki Gloriamus Music School bukanlah bentuk dari waralaba, melainkan 

masih dibawah kepengurusan komite GKY. Meski namanya “sekolah” namun 

tetap statusnya non-formal. Sekolah musik yang formal hanyalah sekolah tinggi 

musik. Maka dari itu Gloriamus Music School masih tetap setara dengan sekolah 

musik lainnya di Jakarta. 

Gambar 3.1. Gedung GKY MUSIC CENTRE 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2016) 

Gedung Pusat dari Gloriamus Music School merupakan hasil renovasi dari 

gedung pertama Gloriamus Music School. Bangunan empat lantai ini dibangun 

tahun 2010 berkat bantuan dari komite GKY, karena pertimbangan tersebut maka 

gedung tersebut diberi nama GKY MUSC CENTRE, logo Gloriamus Music 

School tetap dipasang namun tanpa tulisan Sekolah Musik ataupun Music School . 

Rebranding Sekolah... Bonifasius Andito K.N, FSD UMN, 2016



 
 

34 

Hal tersebut yang sebenarnya menjadi bagian dari strategi penulis untuk 

mengerucutkan target konsumen kepada jemaat-jemaat GKY. Karena selain nama 

Gloriamus yang sudah cukup menguatkan kesan bahwa nama tersebut merupakan 

bagian dari agama Kristiani, penamaan gedung GKY Music Centre akan semakin 

memperkuat kepercayaan dari jemaat GKY bahwa Gloriamus Music School 

merupakan lembaga pendidikan musik yang tepat bagi para jemaatnya. 

Tabel 3.1. Identity Platform Gloriamus Music School	  

Nama Brand Gloriamus Music School  

Lingkup Kategori 
Sekolah musik klasik berbasis gerejawi yang memiliki 
kualitas dari pengajaran dan kurikulum dengan standar 
sekolah musik. 

Manfaat Rasional dan 
Emosional 

Rasional 

Gloriamus Music School memiliki tenaga pengajar yang 
kompeten serta kurikulum yang dirancang supaya setiap 
lulusan dari Gloriamus Music School dipastikan dapat 
melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi musik. Hal ini 
dapat ditunjukkan dari banyaknya lulusan yang diterima 
di sekolah tinggi musik hingga mancaneagara. 

Emosional 

Secara emosional, di Gloriamus Music School selain 
belajar bermusik, para murid juga dapat menjalin 
hubungan baik dengan sesama dan Tuhannya, karena dari 
Gloriamus Music School juga dapat  memberikan para 
muridnya untuk pelayanan di Gereja. 

Alasan Dipercaya 

Gloriamus Music School dapat dipercaya karena selain 
kurikulum yang dibuat langsung oleh penasihat 
akademik, Bapak Adhi Darma, lulusan Juilliard Music 
School, tenaga pengajar yang disediakan juga merupakan 
para praktisi yang sudah lama terjun pada musik klasik 
dan bagian dari kelompok orkestra di Indonesia, sehingga 
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profesionalitasnya tidak diragukan. Selain itu konsistensi 
dari Gloriamus Music School yang ditunjukkan dengan 
lamanya sekolah ini berdiri, yakni sejak tahun 1992 dan 
tetap berjalan serta berkembang untuk tetap ada menjadi 
pelayan Tuhan. 

Karakter Bersahabat, ramah 

Keunikan 

Keunikan Gloriamus Music School terletak pada 
konsistensinya pada musik klasik khususnya orkestra, 
yang dapat terlihat dari seringnya Konser yang diadakan 
Gloriamus Music School. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak hanya pengembangan skill murid secara individual, 
namun adanya bentuk kerjasama dan kompetensi dari 
para murid. Mereka yang dapat bermain dalam kelompok 
orkestra biasanya dipilih dari para murid berprestasi yang 
diuji setiap akhir tingkat. 

Esensi 

Gloriamus Music School lebih dari sekedar sekolah 
musik, melainkan sekolah musik yang mengutamakan 
kemampuan serta kesadaran murid-muridnya bahwa 
musik tidak hanya untuk sesama, melainkan juga untuk 
memuliakan Tuhan.  

 

3.2. Wawancara 

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan 

wawancara kepada Ibu Pao Tjoe selaku pemilik dan pendiri Sekolah Musik 

Gloriamus untuk mengetahui sejarah, visi misi dan pesan yang akan disampaikan 

oleh Ibu Pao Tjoe terhadap Sekolah Musik Gloriamus. Bersamaan dengan itu 

penulis pun melakukan pengamatan dan observasi ke Sekolah Musik Gloriamus 

dan Willy Soemantri Musik School untuk membuat komparasi diantara kedua 

sekolah musik tersebut untuk mengetahui keunggulan Sekolah Musik Gloriamus 
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dibandingkan dengan kompetitornya. Focus Group Discussion dilakukan penulis 

ke-5 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, yaitu kepada yang 

beragama Kristen maupun non Kristen, serta kepada yang aktif di gereja, maupun 

yang kurang aktif pelayanan di Gereja untuk mengetahui apa persepsi yang 

muncul dalam pikiran mereka saat melihat media promosi Sekolah Musik 

Gloriamus, untuk melihat apakah dari promosi yang dilakukan Sekolah Musik 

Gloriamus sudah mencerminkan sebuah sekolah musik yang berhubungan erat 

dengan pelayanan kepada Tuhan. 

3.2.1. Wawancara Kepada Ibu Pao Tjoe  

Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Pao Tjoe selaku pemilik dan pendiri 

Sekolah Musik Gloriamus. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016 

Pukul.15.20 WIB di Sekolah Musik Gloriamus GreenVill. Wawancara dilakukan 

guna mengetahui sejarah, visi misi, keunikan, nilai-nilai dan hal-hal lain mengenai 

Sekolah Musik Gloriamus.  

1. Hasil Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2016 

Penulis menanyakan sejarah, visi misi, serta keunikan yang membedakan Sekolah 

Musik Gloriamus dibandingkan dengan sekolah musik lainnya. Hasil dari 

wawancara yang didapat sebagai berikut, visi dari Sekolah Musik Gloriamus 

adalah menjadi Sekolah Musik bernuansa Klasik, yang akan terus 

memperjuangkan untuk mengapresiasikan musik - musik gereja yang baik demi 

kemajuan musik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Misinya adalah Membuka 

program-program pendidikan musik yang terarah dan sistematik yang akan 
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mendukung kearah apresiasi dan performa musik gereja nuansa klasik yang 

berkualitas. Sekolah Musik Gloriamus berawal dari tahun 1990 ketika 

sekelompok pemusik yang tergabung dalam music pelayanan GKY GreenVill 

mulai resah karena minimnya kesadaran akan pelayanan melalui musik di gereja. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, Ibu Pao Tjoe dan beberapa teman mengajukan 

pendirian sekolah musik sebagai wadah dan jawaban dari permasalahan tentang 

pelayanan melalui musik, kepada Majelis Gereja Kristus Yesus. Setelah melalio 

proses panjang, akhirnya tanggal 20 Januari 1991 Sekolah Musik Gloriamus resmi 

dibuka. Kini gloriamus sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di daerah Jakarta 

dan salah satunya ada di BSD. 

Seiring berjalannya waktu, Gloriamus mulai melakukan pengembangan 

dalam hal kurikulum dan metode mengajar. Kurikulum Juilliard Music School 

mulai diterapkan. Hal ini dilakukan karena Sekolah Musik Gloriamus mau 

berfokus pada aliran musik klasik. Semenjak saat itu guru-guru yang masuk mulai 

diseleksi, supaya dapat mengajarkan sesuai dengan kurikulum dan buku yang 

disediakan. Tenaga pengajar yang masuk pun mulai banyak dari pemusik yang 

ahli di bidangnya dan sudah tidak asing lagi di kalangan orkestra Indonesia. Mulai 

saat itulah Sekolah Musik Gloriamus mengadakan konser ruang yang tujuannya 

untuk mengapresiasi hasil belajar para murid dan tampil di depan para orangtua 

murid. Sebelum bangunan GKY Music Center ada, murid-murid Sekolah Musik 

Gloriamus masih menumpang aula Sekolah IPEKA pusat untuk mengadakan 

konser ruang.  
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Karena Sekolah Musik Gloriamus berdiri dibawah naungan GKY Indonesia, 

maka pembangaunan gedung GKY Music Center merupakan subsidi dari Majelis 

GKY. Pembangunan gedung tersebut dimulai tahun 2010. Tujuannya adalah 

supaya Sekolah Musik Gloriamus memiliki gedung pusat dan memiliki ruang 

untuk konser. GKY Music Center terdiri dari empat lantai, lantai paling atas 

merupakan hall untuk konser dengan kapasitas penonton kurang lebih 500 orang. 

Ruang kelas berada di lantai satu dan dua. Total ruang kelas yang dimiliki 

Sekolah Musik Gloriamus pusat ialah 37 kelas yang dilengkapi dengan pending 

ruangan, papan tulis, dan music sheet stand.  

 Dari sejumlah fasilitas baru yang ada memang cukup menarik banyak 

perhatian jemaat untuk menjadi murid Sekolah Musik Gloriamus. Promosi yang 

dilakukan saat ini ialah menyebarkan brosur kepada jemaat GKY setelah selesai 

dari perjamuan mingguan di gereja. Selain itu Sekolah Musik Gloriamus memiliki 

website sebagai pusat informasi yang dapat diakses oleh siapapun. Facebook page 

dan Instagram juga digunakan Gloriamus sebagai media untuk memperlihatkan 

kegiatan apasaja yang berlangsung di Sekolah Musik Gloriamus. Ibu Pao Tjoe 

berharap dengan banyaknya media yang tersedia, promosi yang dilakukan bisa 

lebih mudah tanpa harus menyebarkan brosur dengan cara lama.	  

2. Kesimpulan Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2016 

Sekolah Musik Gloriamus merupakan sekolah musik yang didirikan karena 

adanya kesdaran akan regenerasi untuk mendapatkan kandidat terbaik dalam 

bermusik untuk melayanin Tuhan. Sekolah Gloriamus berfokus pada music klasik 
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dan menerapkan kurikulum Juilliard Music School dalam pengajarannya. Promosi 

yang dilakukan selama ini masih dengan cara lama, dan berharap dengan adanya 

media online dapat mempermudah dan mengoptimalkan promosi. 

3.2.2. Wawancara Kepada Murid Sekolah Musik Gloriamus  

Penulis melakukan wawancara kepada salah seorang murid Sekolah Musik 

Gloriamus bernama Kevin. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2016 

Pukul 11.10 WIB di Ayam Mercon Summarecon Digital Center. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui pengalaman responden selama belajar di Sekolah 

Musik Gloriamus. 

1. Hasil Wawancara Kepada Murid Sekolah Musik Gloriamus 

Penulis mulai wawancara dengan menanyakan apakah pernah mengikuti kursus 

musik di tempat lain selain Sekolah Musik Gloriamus dan Kevin menyatakan 

bahwa ia tidak pernah mengikuti kursus ataupun masuk di sekolah musik lain. 

Kevin mengatakan bahwa dirinya sendiri yang memutuskan untuk masuk ke 

Sekolah Musik Gloriamus karena melihat adiknya yang lebih dulu masuk ke sana. 

Ia melihat bahwa adiknya, yang mengikuti kelas biola dan piano semakin lama 

semakin mahir dan menurutnya metode belajar di Gloriamus sangat disiplin 

sehingga perkembangan murid sangat terpantau dan signifikan.  

 Kevin masuk ke Sekolah Musik Gloriamus cabang BSD tahun 2012, 

sementara adiknya sudah dari tahun 2008. Ia memilih instrument flute tanpa 

alasan lain selain karena ia suka alat musik tiup terutama flute. Walau sudah 

latihan autodidak sebelum masuk Gloriamus,  Kevin tetap harus mengikuti kelas 
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elemeter, yakni kelas dasar dari kurikulum yang dibuat Gloriamus. Placement test 

dilakukan guna mengkategorikan di kelas atau level mana calon murid tersebut 

dapat ikut serta. Kelvin merasa beruntung karena ia mendapat guru yang sangat 

kompeten di instrument flute, yakni Ibu Marini Widyastari. Beliau merupakan 

pemain flute professional yang pernah tampil bersama beberapa kelompok 

orkestra besar di Indonesia, salah satunya Jakarta Concert Orchestra. Selain itu 

beliau juga merupakan pendiri dari komunitas JakFlute yang dibentuk tahun 2009 

sebagai wadah pelatihan dan tampil bagi penggemar instrumen flute di Jakarta. 

 Menurut Kevin, tempat latihan di Gloriamus cabang BSD cukup nyaman 

dan bersih. Ruang kelasnya juga banyak karena gedungnya di ruko dan semuanya 

berpendingin ruangan. Ia mengatakan bahwa Gloriamus tidak meminjamkan alat 

musik kepada murid-muridnya. Alasannnya adalah karena kalau mau masuk 

sekolah musik, pasti masuk dengan niat dan bukan hanya sekedar bisa main 

musik. Karena kurikulum yang padat dan setiap pertemuannya harus ada 

peningkatan, maka tetap harus latihan di rumah. Jadi kalau tidak punya alat 

sendiri sangat percuma masuk sekolah musik.  

 Kevin mengatakan bahwa bagi yang hanya ingin belajar dan sebatas bisa 

main alat musik, jangan masuk Sekolah Musik Gloriamus. Namun bila ada yang 

mau memperdalam dan serius dalam belajar musik, Gloriamus merupakan tempat 

yang bagus untuk dicoba. 

2. Kesimpulan Wawancara Kepada Murid Sekolah Musik Gloriamus 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada Kevin murid Sekolah Musik Gloriamus, 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Sekolah Musik Gloriamus merupakan 

tempat yang tepat bagi mereka yang ingin memperdalam dan serius dalam belajar 

musik. Kurikulum dan metode belajar yang disediakan juga baik, sehingga 

kemampuan seorang murid dapat terpantau dan peningkatannya signifikan. Selain 

metode dan kurikulum yang baik, Sekolah Musik Gloriamus memiliki tenaga 

pengajar yang kompeten di bidangnya. 

 Calon murid yang hendak mendaftar ke Sekolah Musik Gloriamus harus 

mengikuti placement test apabila mengaku sudah bisa memainkan alat musik 

tersebut, apabila masuk tanpa mengaku bisa atau pernah kursus di tempat lain, 

sudah otomatis masuk ke tingkat elementer. 

3.2.3. Wawancara Kepada Murid yang Pernah Belajar di Sekolah Musik 

Gloriamus  

Penulis mewawancarai salah seorang yang pernah belajar di Sekolah Musik 

Gloriamus di kantin UMN tanggal 12 April 2016. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui pengalaman narasumber selama belajar di Sekolah Musik Gloriamus. 

1. Hasil Wawancara Kepada Murid yang Pernah Belajar di Sekolah 

Musik Gloriamus 

Penulis memilih Erickson sebagai narasumber karana ia pernah belajar di Sekolah 

Musik Gloriamus GreenVill pada tahun 2006. Erick mengaku selama belajar di 

Sekolah Gloriamus ia merasa kewalahan. Ia tinggal dekat dengan Gloriamus 

GreenVill, ia juga merupakan jemaat dari GKY GreenVill. Erick mengatakan ia 
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masuk ke Gloriamus karena tertarik untuk belajar gitar, namun ia sama sekali 

belum mengetahui bagaimana kualitas, kurikulum, hingga cara belajar di 

Gloriamus. Erick hanya tahu Gloriamus merupakan sekolah musik yang dimiliki 

GKY GreenVill.  

 Saat itu Erick masih belajar di ruko, karena gedung GKY Music Center 

belum dibangun. Ia pun masih mengalami konser ruang yang harus meminjam 

ruangan di sekolah IPEKA. Setelah hampir setahun Erick belajar di Sekolah 

Musik Gloriamus, ia memutuskan untuk keluar dan memilih les privat. Ia 

mengaku tidak kuat untuk mengikuti proses belajar di Sekolah Musik Gloriamus, 

karena keinginannya pun hanya sebatas ingin bisa bermain gitar. Kendati 

demikian Erick mengakui program dan kurikulum yang disediakan oleh 

Gloriamus sebenarnya baik, karena diadaptasi dari Juilliard Music School. 

Kurikulum dan semua soal ujian dirancang oleh bapak Adhi Dharma. Erick akan 

merefrensikan Sekolah Musik Gloriamus kepada kerabat yang memang ingin 

mendalami dan serius dalam bermusik. Faktor lain selain cara belajar yang 

memberatkan Erick ialah biaya di Sekolah Musik Gloriamus yang terlampau 

mahal, seingatnya satu bulan biayanya kurang lebih Rp 600.000 untuk kelas 

praktek.”Itu saja masih tahun 2006 loh.”, tegas Erick. Apalagi saat itu fasilitas 

juga belum lengkap, ujian atau konser saja masih meminjam tempat. Hal itu 

dirasa merugikan. 

 Erick mengatakan, walau Sekolah Musik Gloriamus masih berdiri di 

bawah GKY, tapi ia tidak merasakan suasana rohani sama sekali selama belajar di 

sana. Ia mengira murid berbakat dari Gloriamus sudah pasti direfrensikan untuk 
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mengikuti pelayanan di gereja, ternyata tidak. Tidak ada kaitannya sama sekali. 

Paket musik gerejawi yang disediakan pun tidak terlalu menonjol, dan tidak 

menjadi fokus utama. Ketika ujian atau konser diadakan, tidak ada pembedaan 

antara murid yang mengikuti paket musik gerejawi dan murid yang mengambil 

kelas klasik. Erick berpendapat bahwa Gloriamus sedikit membatasi kesempatan 

orang yang beragama non-Kristiani untuk masuk ke sana, karena citra yang 

terbentuk dari namanya seolah hanya untuk agama Kristiani. Namun 

kenyataannya proses belajar di dalamnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan 

Kristen. 

2. Kesimpulan Hasil Wawancara Kepada Murid yang Pernah Belajar 

di Sekolah Musik Gloriamus 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erick yang pernah belajar di Sekolah Musik 

Gloriamus penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu, Sekolah Musik Gloriamus 

memiliki kurikulum yang baik karena diadaptasi dari Juiliard Music School. Bagi 

siapa yang ingin serius mendalami musik klasik, Sekolah Musik Gloriamus 

merupakan tempat yang tepat, tapi tidak untuk orang yang hanya sekedar ingin 

bisa bermain musik. Karena akan sangat membuang waktu, biaya, dan tenaga. 

Biaya yang cukup mahal harusnya bisa setara dengan apa yang didapatkan apabila 

memang keinginan untuk belajar musik sangat tinggi. 

3.2.4. Wawancara Kepada Murid Willy Soemantri Music School  

Penulis mengadakan wawancara kepada murid Willy Soemantri Music School 

karena penulis ingin mengetahui bagaimana pengalaman narasumber selama 
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belajar di sana. Willy Soemantri Music School (WSMS) merupakan kompetitor 

dari Gloriamus, karena walau baru berdiri sejak tahun 2005, WSMS sudah 

memiliki 30 cabang, sementara Gloriamus baru 6 cabang padahal sudah berdiri 

sejak 1991. Wawancara dilakukan via Line pada tanggal 20 April 2016. 

1. Hasil Wawancara pada Murid Willy Soemantri Music School. 

Narasumber bernama Filla, usia 14 tahun. Filla mulai kursus di WSMS 

sejak pertengahan tahun 2015. Ia mengambil kelas vocal. Filla tidak tahu sama 

sekali tentang kualitas dari WSMS, bahkan ia pun belum pernah mendengar nama 

WSMS sebelumnya. Ia masuk karena direfrensikan oleh orangtuanya. Keluarga 

Filla beragama Kristen, maka dari itu orangtuanya lebih merefrensikan tempat 

kursus yang berbasis rohani. Orangtuanya pun memasukkan Filla ke WSMS 

karena sudah banyak yang mengatakan kualitasnya bagus, juga di WSMS Daan 

Mogot tempat Filla kursus terdapat teman dari ayahnya yang mengajar di sana. 

Teman ayahnya pun satu gereja dengan keluarga Filla. Ada unsur kepercayaan 

lebih karena ada kerabat di sana. Selain itu WSMS memiliki harga yang sangat 

terjangkau. Untuk tingkat pertama, sebulannya hanya Rp. 370.000. 

 Berbeda dengan Gloriamus, WSMS proses belajarnya bukan grup 

melainkan privat, satu murid dan satu guru dalam ruangan. Hal ini dirasa sangat 

nyaman bagi Filla karena tidak merasa punya saingan. Filla pun bisa memilih 

kelas ataupun guru yang disediakan WSMS. Filla mengatakan walaupun WSMS 

berbasis rohani tapi tidak terasa suasana rohaninya di sana, namun ketika 

melakukan ujian setiap murid harus memilih satu lagu wajib dari CD yang harus 
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dibeli. CD tersebut selain berisi lagu-lagu untuk tuntunan belajar, di dalamnya 

terdapat lagu rohani sebagai lagu wajib yang akan dibawakan saat ujian. Namun 

ia mengatakan, mungkin bagi mereka yang non-Kristen boleh membawakan lagu 

lain asal sudah disetujui gurunya. 

 Filla sempat mengalami kekecewaan ketika ujian. Bukan karena 

penampilannya yang buruk, melainkan pengujinya, yakni Bapak Willy Soemantri 

sendiri dating terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Seharusnya Filla sudah 

mulai ujian pukul 15.00, namun Bapak Willy baru dating sekitar pukul 16.00. Hal 

itu sedikit mempengaruhi penampilannya, apalagi saat itu gurunya tidak 

mendampinginya, jadi Filla hanya berhaapan langsung dengan Bapak Willy. Hasil 

ujian Filla ditulis dalam selembar kolom yang akan diteruskan kepada guru yang 

mengajar Filla. 

2. Kesimpulan Wawancara kepada Murid Willy Soemantri Music 

School 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan murid WSMS, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa WSMS memiliki harga yang jauh lebih murah 

daripada Sekolah Musik Gloriamus. Proses belajar privat lebih dirasa nyaman 

karena tidak ada persaingan dengan murid lain, namun perkembangannya tidak 

pasti, karena guru pun kadang masih menyesuaikan dengan kemampuan murid. 

Calon murid pun dapat memilih guru ataupun jadwal kelasnya, sistemnya jauh 

lebih leluasa dari Gloriamus. Tempatnya nyaman dan bersih. Walau tidak terlihat 

terlalu rohani namun WSMS memiliki cara tersendiri dalam menerapkan 
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semangat Kristiani kepada muridnya, yakni dengan mendengarkan CD dan 

mempelajari lagu wajib yang harus dibawakan ketika ujian. 

3.3. Focus Group Discussion 

Penulis melakukan focus group discussion dengan responden yang berusia 21-24 

tahun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan beragama Kristen 

serta non Kristen yang dilakukan pada tanggal 6 April 2016 Pukul 19.40 di 

Perumahan Sektor 6, Gading Serpong dengan menunjukkan brosur Sekolah 

Musik Gloriamus dan bertanya mengenai persepsi apa yang mereka lihat dalam 

media promosi Sekolah Musik Gloriamus.  

1. Hasil Focus Group Discussion 

- Kelvin (mahasiswa menejemen): foto yang digunakan di dalam brosur terlihat 

megah dan serius. Tapi tidak senada dengan desainnya yang kaku dan warnanya 

tidak senada. Secara kasat mata tidak terlihat sebagai sekolah musik yang mahal. 

- Mukti (mahasiswa jurnalistik): kalau dibaca semuanya sangat terasa ini terbatas 

untuk agama Kristen, padahal kalau dari foto dan konsernya sama sekali tidak 

ada unsur Kristen, jadi bingung. Desainnya juga terlihat jadul. 

- Priscillia (mahasiswi desain, pelayan musik gereja): Ukurannya terlalu besar dan 

tidak menarik. Terlalu penuh tulisan dan infonya kurang menarik untuk masuk 

ke Sekolah Musik Glriamus. Desainnya tidak memperlihatkan sekolah yang 

mahal dan berkualitas baik 
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- Evan (mahasiswa akuntansi): Walaupun mudah dibaca, tapi infonya setara 

semua, tidak ada yang menjadi pusat perhatian atau hal menarik. Padahal pada 

cover sudah ada tulisan “Glorifying God…” tapi fotonya hanya seperti konser 

musik biasa, tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tidak jelas apakah sekolah ini 

tetap terbuka untuk agama non-Kristiani. 

- Anjani (mahasiswi menejemen): Sepertinya khusus untuk agama Kristen saja, 

karena sekolahnya dibawah naungan GKY. Kalau dari visinya seperti hanya 

untuk kebutuhan gereja saja tidak untuk konser atau kebutuhan lain. Di sana 

juga tertulis yang sudah berada di level atas dianggap bisa melatih anggota baru, 

tidak seperti sekolah pada umumnya hanya seperti komunitas. 

3.4. Pengalaman Khalayak Target 

Pengamatan khalayak target dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat 

mengetahui apa saja yang dilakukan oleh target sepanjang hari mulai dari 

weekdays sampai weekend. Hal ini dilakukan untuk mengamati penggunaan 

media yang paling sering digunakan oleh target untuk membantu penulis dalam 

menentukan media dalam pembuatan karya. Pengamatan dilakukan kepada 3 

orang, yang berusia 30, 36 dan 40 tahun yang berdomisili di Jakarta dan 

Tangerang. Usia tersebut dipilih karena pada usia tersebut biasanya ialah para ibu 

dari pasangan muda yang sedang berfokus memilihkan lembaga-lembaga terbaik 

bagi perkembangan anaknya. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat weekdays target melakukan kegiatan di 

kantor ataupun tempat kerja mereka yang wirausaha. Sebelum memulai 
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aktifitasnya, pada saat bangun tidur hal yang pertama mereka cari adalah 

handphone terlebih dahulu. Ketika perjalanan menuju kantor, mereka kembali 

membuka handphone di dalam kendaraan pribadi untuk sekedar melihat media 

social milik mereka. Pada saat mereka menggunakan transportasi pribadi biasanya 

mereka pun sambil mengakses handphone mereka untuk membuka sosial media. 

Sesampainya di kantor ataupun tempat kerja, mereka kembali membuka 

handphone biasanya untuk saling memberi kabar dengan pasangannya, kemudian 

baru membuka media social, biasanya yang paling sering dibuka ialah grup 

whatsapp messenger. Pada jam makan siang biasanya target yang sekolah makan 

siang dan bermain bersama teman. Pada siang hari ada yang bisa menjemput 

anaknya di sekolah, ada juga yang mempercayakan pada supir atau pembantu 

mereka karena tidak mungkin untuk keluar kantor.  

3.5. Observasi Eksisting 

Observasi dilakukan penulis dengan mengunjungi Sekolah Gloriamus GreenVill 

dan Willy Soemantri Music School cabang Daan Mogot. Kedua cabang tersebut 

dipilih karena berada di wilayah yang tidak terlalu jauh, dan sama-sama berada di 

Jakarta Barat. 

1. Hasil Observasi 

Observasi pertama penulis lakukan di Sekolah Gloriamus GreenVill. Lokasinya 

terletak Tanjung Duren tepat di samping gerbang perumahan GreenVill. Tidak 

jauh dari sana juga terdapat GKY GreenVill. Dibandingkan dengan bangunan 

disekitarnya, Gloriamus GreenVill memiliki bangunan yang lebih besar dan 
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paling tinggi. Gloriamus GreenVill memiliki empat lantai. Lantai satu dan dua 

digunakan untuk ruang kelas yang berjumlah 37 kelas, yang tiap ruangnya 

dilengkapi dengan pendingin ruangan. Gloriamus GreenVill juga memiliki 

perpustakaan yang berisi buku-buku tentang musik klasik dan buku kurikulum 

Gloriamus. Pada lantai tiga digunakan Sinode yaitu ruang untuk majelis GKY. 

Lantai empat merupakan aula untuk konser yang berkapasitas penonton kurang 

lebih 500 orang. Ruang tampil ini memiliki system kedap suara yang kurang baik, 

karena masih bisa terdengar suara kendaraan dari luar gedung.  

Gambar 3.2. Ruang pertunjukkan di GKY MUSIC CENTRE 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2016) 

 Sekolah Musik Gloriamus GreenVill sangat bersih, tidak ada sampah 

bertebaran dan memiliki signage yang baik karena mudah dibaca dan dimengerti 

dengan cepat. Pada lantai pertama juga terdapat meja resepsionis di ruang tunggu. 

Lahan parkirnya minim walau sudah memiliki basement namun kapasitasnya 

hanya untuk 5 mobil. Sekolah Musik Gloriamus buka hari Senin-Sabtu. 
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Observasi kedua penulis mengunjungi Willy Soemantri Music School untuk 

melihat-lihat ruangan di Willy Soemantri Music School yang terdapat sekitar 9 

ruangan, dengan guru sebanyak 20 orang dan murid sekitar 300 murid. Fasilitas 

untuk pembelajaran disediakan oleh Willy Soemantri Music School. Ruangan pun 

layak dan cukup bersih. Ruangan pun cukup banyak dengan adanya ruang 2 kelas 

piano/keyboard, 3 kelas vocal, 3 ruang gitar, ruang drum 1 kelas. Lokasi Willy 

Soemantri Music School pun cukup strategis letaknya pas di seberang sekolah 

Dian Harapan sehingga murid-murid dapat mengetahui Willy Soemantri Music 

School. Willy Soemantri Music School buka hari senin- sabtu.  

2. Kesimpulan Observasi 

Berdasarkan hasil observasi dengan mengunjungi Sekolah Musik Gloriamus dan 

Willy Soemantri Music School yang sama-sama terletak di Jakarta Barat. 

Keduanya memiliki lokasi yang cukup strategis dan dekat dengan target mereka 

masing-masing. Untuk kenyamanan, keduanya cukup nyaman dan bersih. Tidak 

ada hal yang mengganggu proses belajar mengajar dari segi kebersihan. Keduanya 

pun memiliki kelengkapan fasilitas yang baik.  

Kedua tempat ini memiliki jumlah ruang yang berbeda, Gloriamus Music 

School memiliki ruang yang lebih banyak, yaitu 37 ruang sementara Willy 

Soemantri Music School memiliki Sembilan ruangan. Gloriamus Music School 

cabang lain pun memiliki jumlah ruang yang lebih banyak dari Willy Soemantri 

Music School cabang Daan Mogot, karena Gloriamus memilih ruko dan 

menggunakan ketiga lantai untuk ruang kelas. 
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Gambar 3.3. Moodboard target audiens Gloriamus Music School 

(Sumber : www.goolge.com, 2016) 

3.6. Analisa SWOT 

David (2003) menyatakan SWOT merupakan hal yang penting untuk membantu 

mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi usaha tersebut, faktor-faktor tersebut mencakup faktor eksternal 

dan internal (hlm.28). Penulis membuat SWOT untuk menjadi acuan dalam 

pembuatan karya supaya karya visual yang dirancang bisa meminimalisir 

kelemahan dan sampai kepada target sesuai positioning dari Sekolah Musik 

Gloriamus. 
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Tabel 3.2 Analisa SWOT Gloriamus Music School 

 

 

 

Sesuai dengan analisa di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Gloriamus Music School merupakan sekolah musik berbasis gerejawi di Jakarta 

yang memiliki target konsumen yaitu dari jemaat GKY di Jakarta. Apabila 

rebranding dilakukan secara tepat, maka brand Gloriamus Music School dapat 

memiliki citra yang baik dan para jemaat dapat mempercayakan Gloriamus Music 

Rebranding Sekolah... Bonifasius Andito K.N, FSD UMN, 2016



 
 

53 

School sebagai sekolah musik yang tepat bagi para anak-anaknya, karena 

Gloriamus Music School pun merupakan aset dari GKY. 

Tabel 3.3. Analisa STP Gloriamus Music School    

Segmentation 

Berdasarkan penelitian, segmentasi yang ingin dicapai adalah pasangan muda yang 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Demografis 

a. Usia             : 30 – 35 tahun 

b. Gender         : Pria dan wanita 

c. Pengeluaran : > Rp1.000.000 

d. Pekerjaan     : Karyawan dan wirausaha 

2. Geografis, berdomisili di daerah perkotaan, khususnya Jakarta dan BSD. 

3. Psikografis 

a. Gaya hidup   : Konsumtif 

b. Kepribadian  : Rohani 

c. Kebiasaan     : Rajin ke Gereja, suka mendengar musik 

d. Tingkah laku: Suka membanggakan anaknya. 

Targeting 

Target dari Gloriamus Music School adalah pasangan muda di daerah perkotaan yang 

ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah musik dan suka memberi pelayanan di gereja. 

Target lebih ditujukan untuk mereka yang memiliki keinginan untuk para orangtua yang 

sering mempublikasikan perkembangan anaknya pada media sosial. 

Positioning 

Memberikan pengajaran musik klasik secara tepat kepada para murid dan memberikan 

pemahaman pentingnya musik bagi Gereja. 
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