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• Cambpell &Kassner (2010: 52), metode Orff, 
tahun 1960, di Amerika Utara.

• Schulwerk muncul dari seorang composer Jerman
yang bernama Carl Orff (1895-1982). 

• Perilaku anak yaitu menyanyi, berkata, menari, 
bermain, terus berimprovisasi, dan gerakan yang 
kreatif merupakan dasar pembentuk dari metode
Orff Schulwerk (baca: scholl work). 

• Unsur utama Schulwerk, imitation (meniru) dan
exploration.



4 hal dalam metode Orff 



Imitation

• Meniru, dapat dilakukan dengan cara
bersamaan ataupun kanon. 

• Imitasi: guru memberi contoh-anak meniru. 

• Kanon: berkejar-kejaran dalam memainkan
karya musik.



Exploration (eksplorasi atau
penjelajahan musical) 

• guru memainkan pola irama, cepat-lambat.

• guru memainkan pola irama, keras-lembut

• guru memainkan dua nada yang berbeda, pola
irama cepat-lambat.

• guru memainkan dua nada yang berbeda, pola
irama keras lembut.



Literacy (literasi atau kemampuan
membaca simbol penulisan musik)

• Merupakan perkembangan pengalaman music 
awal pada anak.

• berkembangnya penggunaan keterampilan
menggambar dan garis paranada sederhana.

• Schulwerk menyarankan: pengalaman musical 
yang luas hendaknya telah didapatkan anak
sebelum menuju literasi. 



Improvisasi

• Improvisasi, berkreasi, timbul dari proses
mendengar.  

• metode Orff menggunakan lagu-lagu rakyat
yang familiar.

• Memainkan pola irama menggunakan alat
musik pukul bernada ataupun tak bernada. 



• Berdasarkan pengamatan, disarankan
menggunakan alat musik pukul yang 
dimainkan dengan cara dipukul. Contoh: 
bambu plus pemukul.

• Konsisten antara bunyi dan diam.

• Alat musik pukul dimainkan dengan cara
dipukul dan disentuhkan satu sama lain.



Asesmen bermain musik
(Campbell&Kassner, 2010:218)

• Kualitas suara yang dihasilkan saat memainkan
komposisi. Cek posisi memainkan alat musik.

• Sesuai antara naskah musik dan tampilan.

• Terlihat mudah saat memainkan.

• Dapatkah memainkan naskah musik secara
individu? 



Asesmen Listening, dalam listening ada hearing 
dan feeling, (Campbell&Kassner, 2010:242)

• Apa yang Anda fikirkan ketika mendengar
musik tersebut?

• Jika Anda ingin membuat musik seperti apa
yang Anda dengar saat ini, bagaimana Anda
memulainya?

• Bagaimanakah musik ini terkait perasan anda?

• Apakah musik ini membuat Anda seperti apa
yang diinginkan musik tersebut?


