
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan yaitu dari bulan Desember 

sampai bulan Juli 2017. Proses penelitian diawali dari pengajuan judul, 

penyusunan proposal skripsi, melakukan penelitian, serta penyusuan laporan hasil 

dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Proses penelitian 

diawali dengan mengumpulkan data baik melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

A. Peranan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga formal yang menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar. Ada dua kegiatan di sekolah yaitu kegiatan intrakurikuler dan 

kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa faktor utama yang menunjang jalannya 

kegiatan ekstrakurikuler diantaranya peran kepala sekolah, pelatih atau guru, 

siswa, komite sekolah, serta orang tua. Pada penelitian ini akan dijelaskan 

peranan-peranan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pelatih, , komite sekolah, 

dan orang tua dalam kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon. 

1. Peranan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

sebuah sekolah. Kepala sekolah bertugas sebagai pemimpin baik dari 

perencanaan hingga pengeleolaan sekolah, disisi lain kepala sekolah juga 

harus dapat menjadi publik figur serta mampu memposisikan diri 
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dimanapun berada demi terciptanya harmonisasi semua elemen 

pendidikan. Mulyasa (2011: 189) “kepala sekolah harus profesional dan 

tampil sebagai figur yang mampu  memimpin tenaga kependidikan di 

sekolah, agar bisa bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat pada 

umumnya”. Tanpa adanya kepala sekolah yang memimpin maka kegiatan 

intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler tidak akan berjalan dengan 

baik.  

Kepala sekolah juga memiliki peran yang cukup vital seperti dalam 

menetukan suatu kebijakan yang akan dibelakukan di lingkungan sekolah, 

salah satunya adalah kebijakan mengenai kegiatan ekstarakurikuler, 

ekstrakurikuler tidak akam berjalan dengan baik apabila dukungan dari 

kepala sekolah kurang. Soekanto (2001: 268) menyatakan bahwa “peranan 

(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”, apabila seseorang 

melaksakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya maka dia 

menjalankan peran.  

Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat banyak, peran yang 

harus dilakukan kepala sekolah meliputi sebagai seorang pemimpin, 

penanggungjawab, manajer, inovator, motivator, controling dan 

supervisior. Adapun peranan yang dilakukan oleh kepala sekolah MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon adalah sebagai berikut: 

a. Selalu mendampingi kegiatan ekstrakurikuler drumband  

P1-RS selaku kepala sekolah selalu mendampingi kegiatan 

ekstrakurikuler drumband MIM Ajibarang Kulon. Melalui 
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keikutsertaan kepala sekolah dalam pelatihan kegiatan ekstrakurikuler 

drumband membuat pelatih melatih dengan sungguh-sungguh karena 

dikontrol secara penuh oleh kepala sekolah. Berikut petikan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap P1-RS: 

“Saya lebih pada mengontrol dan lebih pada persetujuan dari 

apa yang mereka inginkan, saya lebih senang mereka 

memberikan usulan, terus kemudian kita oke kita pikirkan 

bersama-sama dan ini itu kerja tim, Kontroling, peran saya 

lebih kepada satu kontrol ini kegiatan ini mau ada lomba, 

misalnya mau ada lomba sudah latihan atau belum, terus 

kostum bagaimana, makanan bagaimana dan kepanitian 

bagaimana ini tugas saya untuk lebih mengontrol, saya justru 

kadang-kadang sama pak Ikhya ayo la pak kita browsing di 

google atau di youtube kita lihat drumband terbaru biar kita 

selalu up date”(P1-RS) 

 

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kepala sekolah MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon memiliki peran sebagai pendamping 

dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler drumband di MIM Ajibarang 

Kulon. Kepala sekolah juga selalu menyempatkan waktunya untuk 

melihat perkemabangan jalannya ekstrakurikuler drumband yang 

dilaksanakan pada hari Minggu pukul 08.00-11.00 wib di halaman MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon. Hal ini diperkuat adanya hasil 

observasi ketika ekstrakurikuler drumband MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon berlangsung. 
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Gambar 4. 1 Latian Drumband MIM Ajibarang Kulon 

 

Berdasarkan hasil observasi di atas disampaikan bahwa kepala 

sekolah MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon selalu hadir 

mengawasai jalannya kegiatan ekstrakurikuler drumband, selain itu 

kepala sekolah juga memotivasi siswa siswi yang mengikuti 

ekstrakurikuler drumband agar selalu semangat dan bersunggung-

sungguh dalam berlatih melalui penguatan yang disampaikan sebelum 

kegiatan dimulai maupun di tengah-tengah proses latihan. 

b. Menghadirkan PDBI ke sekolah dan membuat target kejuaraan 

Peran selanjutnya yang dilakukan kepala sekolah MIM 

Ajibarang Kulon yaitu dengan menghadirkan Pelatih drumband 

Indonesia (PDBI) sebagai mentor pelatih drumband MIM Ajibarang 

Kulon. Melalui cara seperti ini semakin membuat pelatih drumband 

MIM Ajibarang Kulon menjadi lebih kreatif dalam membuat formasi 

drumband dan mengaransemen musik drumband. “Berikut petikan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan P1-RS: 

“kalau target selalu ada cuman memang tak akui kalo biaya 

drumband ini bukan biaya yang sedikit, kemarin e untuk tahun 

ini memang membuat target untuk bisa mengikuti kejuaraan di 
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tingkat provinsi itu untuk target tahun ini karena target di 

Kabupaten sudah masuk, nah ini saya harus belajar membuka 

lebih luas lagi wawasan pak Ikhya dan pak Elang, itu mungkin 

seperti itu, dan InsaAllah ini besok e akan ada apa yah? 

Istilaeh  nek sepak bola cooching clinik atau apa itu, 

mendatangkan pelatih untuk melatih guru drumband, 

kebetulan saya ada beberapa kenal dengan PDBI” (P1-RS) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepala sekolah MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon dalam 

mengembangkan kualitas drumband yaitu dengan menghadirkan 

PDBI ke sekolah untuk membuat cooching clinik dan melatih guru 

drumband MIM Ajibarang Kulon. Selain itu kepala sekolah juga 

selalu membuat target dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler 

drumband sehingga pelatih dituntut melatih drumband MIM 

Ajibarang Kulon sebaik mungkin untuk dapat mencapi target. 

Target yang diberikan kepala sekolah menjadikan pelatih dan 

siswa yang memainkan drumband menjadi lebih semangat dalam 

memainkan drumband, sehingga drumband MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon syarat akan prestasi. Adapun prestasi drumband MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon yang diraih satu tahun terkahir ini  

seperti juara drumband SD/MI se Kabupaten Banyumas dan juara 

Gita Pati terbaik se kabupaten Banyumas. Berikut contoh gambar dari 

hasil observasi: 
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Gambar 4. 2 Prestasi Drumband MIM Ajibarang Kulon 

 
 

 

Gambar 4.2 merupakan bukti bahwa drumband MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon syarat akan prestasi. Kolaborasi 

yang dibangun kepala sekolah dengan pelatih drumband professional 

(PDBI) membuat drumband MIM Ajibarang Kulon menjadi lebih 

berkembang dan memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan 

dengan drumband sekolah lain. 

c. Menjadikan drumband sebagai program sekolah 

Salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan prestasi 

drumband adalah dengan menjadikan drumband sebagai program 

sekolah yaitu sebagai ekstrakurikuler wajib untuk seluruh kelas 3 dan 

5. Sekaligus menjadikan drumband sebagai kegiatan atau program 

unggulan sekolah, bahkan di Kecamatan. Seperti yang disampaikan 

oleh kepala sekolah P1-RS: 

“... itu pasti kita makanya buat ekstra wajib dari kelas 3 

sampai kelas 5 semua harus mengikuti, kenapa ko dibuat jadi 

program sekolah satu memang ini sudah menjadi program 

unggulan  di kecamatan Ajibarang, maka drumband ini paling 

banyak kalau berbaris paling panjang drumbandnya, ada 
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berapa set seperti itu, kalau tidak dijadikan program sekolah 

saya sendiri yang rugi, maka kita jadikan sebagi ekstra wajib 

dan ada target yang harus dicapai. Kita memiliki target dan 

tujuan untuk setiap kegiatan ekstra, setiap awal semester 

pertama kita akan membagikan semua guru ekstra yang kita 

undang yang membutuhkan guru ekstra dari luar tidak hanya 

dari sini, yang kedua kita undang untuk sama-sama mengisi 

target dan tujuan dari kegiatan ekstra” (P1-RS) 

 

Hasil petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kepala 

sekolah MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon menjadikan drumband 

sebagai program unggulan sekolah sekaligus menjadi kegiatan wajib 

bagi kelas 3 sampai 5. Kepala sekolah juga menetapkan target 

sehingga kegiatan ekstrakurikuler drumband lebih terarah pada 

pencapaikan target yang telah direncanakan. Serta dalam mencapi 

target tersebut kepala sekolah membagi tugas guru pengampu 

ekstrakurikuler drumband untuk bersama-sama menetapkan target 

sehingga semua guru yang terlibat bertanggung jawab terhadap 

tercapainya target tersebut.  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Soekanto (2001: 268) 

bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka ia menjalankan peran. Begitu juga yang 

dilakukan oleh kepala sekolah MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon 

yang memiliki kedudukan paling tinggi sekaligus penanggung jawab 

atas semua kegitan yang diselenggarakan sekolah termasuk 

ekstrakurikuler drumband. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa menjadikan kegiatan ekstrakurikuler drumband sebagai sebuah 
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ekstra wajib menjadi salah satu strategi sekolah agar program lain 

menjadi lebih baik.  

d. Selalu berkoordinasi dengan komite sekolah  

Peranan selanjutnya yang dilakukan kepala sekolah MIM 

Ajibarang Kulon yaitu dalam mengambil dan memutuskan kebijakan 

baru selalu berkoordinasi dengan komite sekolah. Termasuk 

menjadikan drumband sebagai program sekolah dan perawatannya. 

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan P3-KS: 

 “oh iya selalu itu, selalu bermusyawarah dan rembugan lah 

istilahnya itu, kepala sekolahnya datang ke tempat kami 

kemudian berbicara, kemudian menyodorkan anggaran dan 

sebagainya nanti komite itu kami sebagai komite ya hanya 

semampunyalah istilahnya yang diperlukan kepala sekolah 

apa saja, ya intinya kami komite itu tidak angkat tanganlah 

tetap mendukung itu”. “ya,ya itu jadi itu ibu kepala sekolah 

sebelum datang ke kami rapat dengan guru, setelah itu 

menyampaiakan, ini ibu saya habis rapat begini-begini nanti 

ya kami sebagai komite berembug dengan komite yang 

lain”(P3-KS) 

 

Wawancara di atas menunjukan bahwa S1-RS dalam 

menjalankan perannya cukup demokratis. Memutuskan berbagai hal 

yang mengenai kebijakan sekolah selalu berkoordinasi dengan komite 

sekolah. Perawatan drumband juga membutuhkan dana yang tidak 

sedikit untuk itu komunikasi yang baik harus dilakukan oleh pihak 

sekolah dengan komite sekolah. 

2. Peranan Pelatih atau Guru Drumband 

Berprestasi dalam suatu kegiatan pada dasarnya merupakan usaha 

yang dilakukan secara terus menerus, melalui kolaborasi antara berbagai 
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pihak demi tercapainya tujuan yang telah dicta-citakan. Kegiatan 

ekstrakurikuler drumband yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon mampu berprestasi juga karena saling kolaboratifnya 

antara berbagai pihak seperti kepala sekolah, pelatih drumband, komite 

sekolah, dan orang tua siswa. Pelatih atau guru drumband berperan penuh  

dalam merencanakan, mengelola, dan merekonstruksikan kegiatan 

drumband sehingga dapat menghasilkan drumband yang baik serta dapat 

memberikan prestasi. Slameto (2010: 98) menjelaskan bahwa guru 

berperan dalam merencanakan, mengelola, dan mengatur seluruh jalannya 

pembelajaran. Adapun peran yang dilakukan pelatih drumband MIM 

Ajibarang Kulon adalah sebagai berikut: 

a. Mengikuti trend musik yang digemari siswa 

Pengajaran drumband yang dilakukan di MIM Ajibarang 

Kulon yaitu dengan cara pelatih drumband mengikuti kemauan siswa 

dalam bermain musik melodi pada drumband. Hal ini yang membuat 

siswa senang dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband 

meskipun pelaksanaannya pada hari Minggu. Berikut adalah petikan 

wawancara peneliti dengan P2-IK: 

“kalau saya mengajarkan musik drumband sesuai dengan 

keinginan siswa mas, misalkan musik yang sedang ngetrend 

musik dangdut, lagunya Ayu Ting ting yang alamat paslu ya 

saya ajari melodi musik tersebut sehingga anak suka bermain 

drumband meski hari minggu, selain itu juga lagu nasional, 

dan lainnya mas...”(P2-IK) 

 

Petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa pelatih 

drumband selalu menyesuaikan dengan keinginan siswa dalam rangka 
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meningkatkan minat siswa dalam berlatih drumband. Adapun lagu 

yang dimainkan oleh drumband MIM Ajibarang meliputi lagu rohani, 

dan nasional nasional. Bahkan apanila siswa meminta untuk diajarkan 

lagu dangdut seperti lagu Alamat palsu pelatih juga mengajarkannya 

kepada siswanya dengan tujuan siswa semakin semangat dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband.  

Pelatih dalam memberikan materi lagu menggunakan notasi 

angka karena siswa-siswinya belum bisa membaca notasi balok. 

Adapun metode yang digunakan oleh pelatih dalam mengajarkan 

materi lagu yaitu dengan cara guru menuliskan notasi angka di papan 

tulis, lalu kemudian pelatih mengajarkan notasinya kepada siswa, 

kemudian siswa mempraktekan notasi lagu tersebut secara berulang-

ulang hingga siswa lancar dan paham. Setelah siswa lancar dan paham 

langkah berikutnya pelatih meminta siswa supaya langsung 

memainkan notasi lagu pada alat musik belera. Berikut merupakan 

foto dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon melakukan latihan 

rutin. 
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Gambar 4. 3 latian drumband MIM Ajibarang Kulon 

 
 

Berdasarkan dari foto hasil observasi di atas dapat dilihat 

bahwa pelatih senantiasa mengawasi dan mengamati siswa-siswinya 

dalam berlatih sambil memperhatikan materi yang sudah disampaikan 

sudah berhasil dikuasai oleh siswa-siswinya atau belum. Apabila 

harmionisasi musik belum terbentuk maka guru mengumpulkan 

kembali siswa untuk mendapat arahan kembalai, setelah itu pemain 

drumband kembali memainkan masukan yang diberikan oleh pelatih. 

Selain pelatih dan pemain untuk menghasilkan drumband yang baik 

alat musik drumband juga berpengharuh karena apabila alat musiknya 

tidak lengkap atau fals maka lantunan nada akan menjadi tidak jelas. 

Alat musik yang digunakan pada kegiatan ekstrakurikuler 

drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon sudah terbilang 

cukup lengkap dan alat-alat yang digunakan juga sudah cukup baik 

meskipun pelatih menginginkan supaya ada tambahan alat musik baru 

yang dapat melengkapi drumband MI Muhammadiyah Ajibarng 
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Kulon. Berikut petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

S3-EL: 

“kalau drumband ya Alhamdulillah kalau segi jumlah sudah 

banyak cuman kalau untuk membedakan drumband dengan 

drumband lain ya kita membutuhkan penambahan, kita masih 

kurang trompet, minimal itu lah yang diharakan oleh 

pelatih...”(S3-EL) 

 

Melihat petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelatih 

masih memerlukan tambahan alat drumband baru seperti terompet 

supaya drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon semakin 

lengkap. Meskipun alat drumband di sekolah tersebut sudah terbilang 

cukup lengkap namun pelatih selalu berinovasi supaya drumband di 

MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon terus mengalami kemajuan 

dengan tambahan alat-alat baru. Drumband yang dimiliki MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon terdiri dari tenor, genderang, 

triotom, simbals, dassdrum, belera, dan pianika.  

Meskipun drumband MIM Ajibarang Kulon sudah cukup 

lengkap namun pelatih menginginkan adanya tambahan alat musik 

baru. Semakin lengkap alat musiknya maka akan semakin baik dan 

bervariatif bunyi musik drumband yang dihasilkan. 

b. Menyeleksi pemain drumband MIM Ajibarang Kulon 

Langkah awal yamg dilakukan P2-IK dalam memilih pemain 

drumband yaitu dengan menyeleksi seluruh anak yang memegang 

drumband. Seleksi dilakukan di awal pertemuan ketika kegiatan 

ekstrakurikuler drumband dilaksanakan, lalu anak bergantian dalam 
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memukul alat musik iringan seperti tenor, genderang, dan triotom. 

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan P2-IK: 

“kalau saya memilih pemain ya dengan seleksi mas, di awal 

latihan pertama kalinya saya kumpulkan semua anak lalu saling 

bergantian memukul alat musik tenor, snare, dan triotom, 

setelah itu yang pukulannya bagus di kelompokan untuk 

memukul alat musik iringan tersebut”(P2-IK) 

 

Petikan wawancara di atas menunjukan bahwa tahapan seleksi 

yang dilakukan oleh P2-IK sangat ketat karena dalam memilih pemain 

drumband harus melibatkan semua anak yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler drumband. Setiap pukulan yang dimainkan oleh anak 

dilihat dengan sungguh-sungguh oleh P2-IK apakah berbakat 

memegang alat musik iringan atau tidak. Setalah semuanya selesai 

langkah berikutnya yaitu dengan megelompokan anak-anak yang 

terpilih di seleksi awal untuk masuk pada tahapan seleksi berikutnya 

yaitu dengan memainkan degris yang di buat P2-IK.  

Siswa yang bisa menerima materi degris dengan cepat maka di 

masukan pada pemain yang memegang alat musik iringan seperti 

tenor, gendering, dan triotom. Sementara untuk anak yang belum bisa 

memainkan degris dengan benar maka dilibatkan dalam memainkan 

alat musik melodi seperti belera dan pianika, sementara sisanya 

memegang bendera sebagai pelengkap permainan drumband MIM 

Ajibarang Kulon. 

Tahapan terpenting dalam memilih pemain drumband yang baik 

yaitu melalui seleksi. Pelatih drumband menyeleksi seluruh siswa 
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yang mengikuti drumband dengan cara anak diminta untuk 

memainkan degris yang diajarkan oleh pelatih. Siswa yang dapat 

membaca dan memainkan degris yang dibuat pelatih yang 

diprioritaskan untuk memukul alat musik drumband. 

c. Menggunakan model boys dalam memainkan drumband 

Drumband pada umumnya kebanyakan menggunakan model 

drumband invantri atau cavaleri, namun pelatih drumband MIM 

Ajibarang Kulon menggunakan model boys, inilah yang membedakan 

drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon dengan drumband 

sekolah-sekolah lain yang kebanyakan menggunakan model invantri, 

atau cavalery. Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan P2-

IK: 

“..drumband disini menggunakan model boys mas, kalau saya 

mengajar di tempat lain biasanya sekolah lain minta model 

invantry dan cavalery yang mudah dipahami siswa, tapi kalo 

disini karena sekolah sendiri dan latihannya bisa intens maka 

saya berikan model yang susah mas, latihannya juga engga 

hanya pas ekstra tapi saat pelajaran mulok juga kadang 

diselipi materi drumband, model ini susah mas sehingga 

memiliki ciri khas tersendiri dan bisa dapat juara”(P2-IK) 

 

P2-IK mengajarkan drumband dengan model pukulan boys. 

Melalui model boys inilah yang menjadikan drumband MIM 

Ajibarang Kulon berprestasi. Pprestasi yang berhasil diraih drumband 

MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon diantaranya yaitu juara 1 

drumband SD/MI sekabupaten Banyumas, Gita pati terbaik 

sekabupaten Banyumas, serta prestasi drumband laiinnya yang 

berhasil diraih oleh drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon.  
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Gambar 4. 4 Prestasi Drumband MIM Ajibarang Kulon 

 
 

Gambar 4.4 atas merupakan bukti bahwa drumband MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon mempunyai prestasi yang 

membanggakan saat mengikuti perlombaan. Hal ini juga 

membuktikan bahwa pelatih berperan sangat vital dalam 

mengantarkan prestasi drumband MI Muhammadiyah Ajibarang 

Kulon sekaligus memberikan motivasi terhadap siswa-siswinya 

sehingga dapat berprestasi dalam ajang perlombaan. 

d. Menggunakan metodi suzuki education tilent yang dimodifikasi 

Metode merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan suatu pembelajaran. Safriana (2002: 194) menyatakan 

metode pengajaran musik ialah cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan suatu pengajaran musik secara bertahap menurut tingkat urutan 

yang logisPelatih drumband menggunakan metode suzuki education 

tilent yang dimodifikasi dalam pengajaran musik drumband. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan pelatih dalam pengajaran musik 

drumabnd: 
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1) Pembelajaran alat musik melodi 

Ada dua alat musik melodi yang digunakan oleh drumband di MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon yaitu belera (glockkensipel) dan 

pianika. Mengajarkan alat musik melodi diawali dengan 

pembelajaran di dalam kelas yaitu mengajarkan not angka, lalu 

anak mengahafalkannya, kemudian mempraktikannya pada alat 

musik melodi baik itu belera maupun pianika. Sebelum 

mengajarkan pada alat musik melodi tersebut langkah awal yang 

dilakukan oleh pelatih yaitu dengan memberikan materi yang 

paling dasar dan sederhana, seperti menghafal letak nada dari nada 

terendah sampai yang tertinggi. Contohnya dari 1 (do), 2 (re), 3 

(mi), 4 (fa), 5 (sol), 6 (la), 7 (si), 1 (do tinggi). Pada tahap ini siswa 

siwi mulai memainkan belera dan pianika dari nada terendah 

hingga nada tertinggi menggunkan pianika dan belera secara 

berulang-ulang sampai siswa-siswi paham dalam memainkannya di 

alat melodi. Namun sebelum siswa memainkan pada alat melodi 

tersebut pelatih terlebih dahulu mencontohkan dengan 

memainkannya terlebih dahulu kemudian siswa menirukannya. 

2) Pembelajaran teknik alat musik iringan 

 Alat musik iringan yang digunakan yaitu snare, genderang, 

bassdrum, triotom, dan cymbal. Pelatih dalam memberikan materi 

pembelajararan teknik iringan pada drumband MI Muhamamidiyah 

Ajibarang Kulon menggunakan pola yang sederhana sampai ke 
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pola yang rumit. Iringan menyesuaikan dengan lagu yang 

dibawakan adapun pukulan yang digunakan yaitu pukulan single, 

double, dan triple. Berikut adalah contoh pukulan pola iringan 

yang diajarkan pelatih drumband  kepada siswa. 

a) Teknik Bermain Tenor/Snare dan genderang 

Pola pukulan pada tenor dipilih pukulan-pukalan yang sederhana 

dan mudah sehingga mudah dilakukan oleh siswa. Pola ritmis 

yang diajarkan yaitu pola pukulan single, doble, dan triple. 

Berikut adalah contoh pukulan yang diajarkan. 

(1) Contoh pukulan single pada tenor: 

 

(2) Contoh pukulan dowble pada tenor dan genderang: 

 

(3) Contoh pukulan triple pada tenor dan genderang: 

 

b) Teknik bermain Bass Drum 

Pola pukulan pada bass drum juga hampir sama dengan 

pukulan snare maupun genderang yaitu terdiri dari single, 

double, maupun triple. Bass drum dlam drumband berfungsi 

sebagai ketukan. Adapun pola pukulan bass drum: 
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(1) Contoh pukulan single pada bass drum: 

 

(2) Contoh pukulan dowble pada bass drum: 

 

 

(3) Contoh pukulan triple pada bass drum: 

 

c) Teknik bermain Cymbal 

Teknik bermain cymbal hampir sama dengan bass drum, 

namun perbedaanya dari cara memainkannya. Bass drum cara 

memukulnya dengan dipukul dengan pemukul bass drum, tetapi 

kalau cymbal dibenturkan dengan posisi yang saling 

berhadapan. Pola yang digunakan yaitu sigle. Berikut adalah 

contoh pola pukulan cymbal: 

 

Pelatih drumband MIM Ajibarang Kulon menggunakan 

metode yang lebih mudah dipahami siswa yaitu dengan 

menggunakan kode huruf. Pelatih menggunakan degris dalam 
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pengajaran drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon. 

Berikut adalah hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. 

Gambar 4. 5 Degris 

 

Keterangan: 

F : Flam (pukulan double stik) 

r : Real (pukulan n r n pada snare) 

p : Pam kiri (pukulan kiri pada snare) 

P : Pam Kanan (pukulan kanan pada snare) 

R : Roll (pukulan n r n r n pada snare) 
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n : pukulan kanan pada pada tenor dan genderang 

r  : pukulan kiri pada tenor dan genderang 

Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pelatih 

drumband dalam mengajarkan alat musik drumband 

menggunakan degris. Pak ikhya menjelaskan bahwa degris 

merupakan irama atau notasi dari sebuah lagu untuk mengiringi 

jalannnya barisan atau konfoi yang dimainkan secara bersamaan 

dari berbagai jenis alat drumband meliputi snare, tenor, 

genderang, triotom, simbal, dan bassdrum.  

3)  Penggabungan alat melodi dan iringan 

Langkah selanjutnya yang dilakukan pelatih adalah 

menggabungkan semua alat musik drumband dan memainkannya 

di halaman sekolah MI Muhammaddiyah Ajibarang Kulon. Berikut 

petikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

narasumber: 

“kalau untuk penggabungan seluruh alat drumband, ketika 

semua pemain sudah berhasil menguasai materi yang di 

ajarkan oleh saya, setelah itu semua anak digabungkan 

dalam berlatih untuk bersama-sama memainkan masing-

masing alat yang dipegangnya, untuk latian biasanya kami 

tempatkan di halaman sekolah”(P2-IK) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa sebelum 

seluruh pemain drumband disatukan terlebih dahulu seluruh 

pemain yang memegang alat harus menguasai materi yang 

disampaikan oleh pelatih. Setelah semua menguasai baru seluruh 

pemain drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon 
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mempraktikan materi yang disampaikan oleh pelatih di halaman 

sekolah.  

Pelatih atau guru dalam menyampaikan materi terhadap 

siswa-siswinya melalui beberapa tahahapan. Djamarah dan Zain 

(2010) menjelaskan bahwa dalam mengajarkan materi 

membutuhkan beberapa metode diantaranya yaitu metode ceramah, 

tanya jawab, demonstrasi, drill atau latihan, dan metode pemberian 

tugas. Pelatih drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon 

dalam mengajarkan drumband menggunkan metode pengajaran 

menggunakan metode Suzuki Talent Education, metode ini 

mengadobsi teknik belajar bahasa ibu yaitu dengan menekankan 

aspek meniru (imitation), mengulang-ulang (repettion), dan 

menghafal atau mengingat (memory) dalam penerapannya 

menekankan pendekatan cinta-kasih. Berikut petikan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan S3-EL: 

“metodenya kalau yang pernah saya ajarkan pada anak 

ada banyak, mengenal tulisan, mengenal anak atau 

menggunakan kode, misal huruf P itu pukulan tangan 

kanan, kalau p kecil tangan kiri, nanti kita padukan, kalau 

tripel nanti perkenalan simbol, perkenalan pukulan untuk 

juga membaca, kemudian setalah itu dihapus dan anak 

mengaplikasikan melalui alat”, teori, tanya jawab, dan 

demonstrasi”. Dan model drumband misalnya boys, 

invantri, wings, dan lainnya”(S3-EL) 

 

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelatih drumband MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon menggunakan metode pembelajaran musik Suzuki 
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Talent Education yang dimodifikasi sendiri oleh pelatih. Metode 

ini dirasa tepat untuk diterapkan pada pelatihan drumband di MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon karena siswa dapat lebih cepat 

menerima materi yang disampaikan oleh pelatih. Modifikasi yang 

dilakukan pada metode ini yaitu pada tahapan pelatihan, pada alat 

musik, tenor, genderang, dan triotom pelatih menggunakan simbol 

hurup P besar dan p kecil sebagai acauan anak dalam memukul alat 

musik tersebut. P besar berarti pukulan kanan, sedangkan p kecil 

berarti pukulan kiri. Sedangkan metode pengajaran drumband di 

MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon mengkolaborasikan antara 

metode ceramah, metode drill, dan metode demonstrasi. 

Metode ceramah digunakan ketika pelatih mengajarkan 

teori, kemudian setelah mendapatkan teori, pelatih menggunakan 

metode drill atau latihan tujuannya yaitu untuk memantapkan 

pemahaman siswa dalam menerima materi yang diberikan oleh 

pelatih, dan yang terkahir yaitu dengan metode demonstrasi 

tujuannya adalah mempraktikan secara bersa-sama pukulan pada 

semua alat musik drumband sesuai dengan materi yang diberikan 

oleh pelatih. Simpulannya adalah pelatih drumband MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon  menggunakan metode ceramah, 

drill, demonstrasi, dan metode suzuki talent education yang 

dimofikasi pada pengajaran musik drumband. 
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Teori Peranan yang dikemukakan oleh Soekanto (2001: 269) 

menyatakan bahwa peranan merupakan suatu konsep tentang apa 

yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. Hal ini menunjukan pola tingkah laku yang dilakukan 

oleh pelatih drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon 

memiliki timbal balik dengan pelaku sosial lainnya yaitu terhadap 

team drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon.  

Perilaku yang dilakukan pelatih memiliki timbal balik 

terhadap sekolah dimana pelatih berperan dalam pembelajaran 

drumband. Pelatih menjadi salah satu faktor pendukung 

berjalannya ekstrakurikuler drumband di MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon. Peran pelatih drumband MI Muhammadiyah 

Ajibarang Kulon dapat melengkapi peran kepala sekolah dalam 

kelancaran kegiatan ekstrakurikuler drumband, dan mencapai 

target prestasi drumband yang ditargetkan sekolah. 

Penjelasan di atas dapat menekankan bahwa pelatih 

drumband MIM Ajibarang Kulon dalam mengajarkan drumband 

menggunakan metode suzuki education tilent yang dimodifikasi. 

Melalui metode ini siswa menjadi lebih mudah dalam menerima 

materi yang disampaikan pelatih sehingga dapat menghasilkan 

kualitas drumband yang baik. 
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3. Peran Komite Sekolah  

Sekolah akan terus berkembang apabila hubungan dengan seluruh 

elemen pendidikan berjalan dengan baik. Begitu halnya dengan komite 

sekolah sebagai salah satu komponen pendukung kemajuan sekolah. 

Komite sekolah juga sangat mendukung adanya kegiatan ekstrakurikuler 

drumband yang diwajibkan sekolah bagi kelas 3, 4, dan 5. Haryanto, A,. 

Suparlan, dan Yudistira (2008-2009) menjelaskan bahwa komite sekolah 

memiliki peran sabagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, 

melakukan pengawasan, dan sebagai mediator. Adapun peranan yang 

dilakukan Komite sekolah MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon adalah 

sebagai berikut: 

a. Mendukung program sekolah 

Dukungan terhadap kebijakan sekolah merupakan salah satu 

cara yang menunjang kemajuan sebuah sekolah. Peran yang dilakukan 

komite sekolah MIM Ajibarang Kulon adalah mendukung program 

ekstrakurikuler wajib yaitu drumband. Drumband dapat membentuk 

anak menjadi lebih mandiri, dan dapat melatih kecerdasan otak kanan 

dan kiri. Seperti yang disampaikan S1-KY: 

“sangat mendukung sekali karena ekstrakurikuler drumband 

itu melatih anak, supaya anak itu ya istilahnya otak manusia 

dibagi menjadi 2 otak kanan dan otak kiri, untuk seni dan yang 

untuk akademik biar kedua-duanya otak kanan kirinya aktif 

sehingga drumband itu sangat mendidik untuk pelatihan anak, 

seni dibidang seni supaya anak lebih maju terus drumband 

juga melatih anak untuk kemandirian, emosional, 

kedisiplinan...”(S1-KY) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disampaikan bahwa 

dukungan komite sekolah terhadap ekstrakurikuler drumband sangat 

merespon positif. Melalui dukungan tersebut yang menjadikan 

drumband MIM Ajibarang Kulon selalu berkembang menjadi  lebih 

baik. Kegiatan drumband juga diyakini dapat membantu 

pengembangan kebiasaan positif siswa, sehingga siswa sehingga siswa 

menjadi lebih mandiri. 

Kegiatan drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon 

mendapat perhatian khusus dari komite sekolah, dukungan moril 

maupun materil terus diberikan oleh komite sekolah terhadap 

berlangsungya drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon. 

Dukungan tersebut diberikan karena drumband sekolah tersebut 

berhasil menjadi salah satu kebanggan bagi masyarakat Ajibarang 

pada umumnya dan masyarakat sekolah pada umumnya dari prestasi 

yang berhasil diraih.  

b. Mendampingi latihan dan mendampingi dalam perlombaan 

Bentuk dukungan lain yang dilakukan oleh komite sekolah dan 

orang tua dalam meningkatkan performa drumband di sekolah adalah 

dengan cara ikut mendampingi siswa ketika latihan dan saat mengikuti 

perlombaan. Dukungan dari orang tua akan semakin membuat anak 

lebih percaya diri dalam memainkan alat musik drumband sehingga 

siswa mampu tampil lebih baik. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua 

karena pada setiap awal ekstrakurikuler berlangsung P1-RS 
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mengundang orang tua untuk menyaksikan kegikatan anaknya. 

Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan P1-RS: 

“..pada setiap awal latihan ekstrakurikuler, saya selalu 

mengundang orang tua mas untuk menyaksikan kegiatannya, 

dengan begitu anak menjadi lebih semangat dalam berlatih. 

Orang tuapun juga merespon positif undangan dari kami 

sekaligus sebagai sarana hiburan bagi orang tua Karena 

melihat anak-anaknya berlatih”(P1-RS) 

 

Keterlibatan orang tua terhadap program sekolah menjadi salah 

satu faktor yang sangat positif. Program sekolah dengan mengundang 

orang tua siswa dalam kegiatan awal ekstrakurikuler menjadi modal 

awal dalam meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi 

sarana hiburan untuk orang tua siswa.  

Strategi yang diterapkan sekolah MIM Ajibaang Kulon dengan 

menghadirkan orang tua siswa di awal kegiatan ekstrakurikuler 

drumband menghasilkan hasil yang baik. Pedampingan dari orang tua 

ketika anak berlatih drumband menjadikan siswa lebih percaya diri 

dan bersemangat dalam berlatih. Melalui pendampingan yang 

dilakukan komite sekolah siswa dapat menunjukan permainan 

drumband yang lebih baik.  
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