
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

beberapa hal mengenai peranan sekolah dalam pelaksanaan ekstrakurikuler 

drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas. Peranan sekolah meliputi peranan Kepala Sekolah, 

pelatih atau guru drumband, dan komite sekolah. Adapun peranan yang 

dilakukan masing-masing tersebut adalah: 

1. Kepala sekolah  

 Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting yaitu menjadi 

seorang pemimpin, penanggung jawab, manager, inovator, dan motivator 

bagi seluruh masyarakat sekolah. Pada pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler drumband kepala sekolah MI Muhammadiyah Ajibarang 

Kulon berperan sebagai penanggung jawab kegiatan atas kegiatan 

ekstrakurikuler drumband di sekolah. Selain menjadi penanggung jawab 

kepala sekolah juga mengontrol kegaiatan ekstrakurikuler drumband dan 

memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan guna pengembangan 

drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon. Selain itu kepala 

sekolah juga menjadikan drumband sebagai program sekolah, 

menghadirkan PDBI ke sekolah, mendampingi kegiatan drumband, dan 

selalu berkoordinasi dengan komite sekolah dalam mengambil kebijakan. 
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2. Peranan Pelatih Drumband 

 Pelatih drumband memiliki peran yang sangat vital pada kegiatan 

ekstrakurikuler drumband. Peran utama pelatih drumband adalah melatih 

siswa-siswi dalam bermain drumband, menganransemen lagu dan musik 

drumband, serta menjadi jendral dalam memacu semangat siswa-siswi MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon dalam bermain drumband. Pelatih 

drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon menggunakan metode 

pengajaran musik suzuki tilent education yang dimodifikasi. Metode ini 

mengajarkan bahwa dalam bermain musik harus diawali dengan contoh 

dari pelatih, kemudian anak meniru, serta memberikan pengawasan dan 

kontroling terhadap jalannya permainan drumband serta menggunakan 

model boys dalam iringan musik drumband. 

3. Peranan Komite Sekolah 

 Komite sekolah juga memiliki peran yang penting. Adapun peran 

yang dilakaukan komite sekolah adalah mendukung penuh program yang 

disusun oleh sekolah, dan ikut mengawasi jalannya kegiatan 

ekstrakurikuer drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon serta 

bersama-sama sekolah dalam mengembangkan drumband. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas peneliti menyarankan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler drumband di MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah harus lebih aktif dalam memantau latihan ataupun ikut 

mendampingi pada saat drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon 

mengikuti perlombaan sehingga drumband MI Muhammadiyah Ajibarang 

Kulon dapat berprestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional selain itu 

juga kepala sekolah bersama-sama dengan komite sekolah menambah alat 

musik drumband yang dibutuhkan pelatih supaya drumband di MI 

Muhammadiyah Ajibarang Kulon dapat meningkatkan kualitas dan 

kelangkapan alat musik drumband.  

2. Bagi pelatih drumband 

Pelatih drumband MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon sebaiknya lebih 

membuka jaringan yang lebih luas lagi, supaya display drumband di MI 

Muhammadiyah Ajibarang lebih bervariasi, selain itu peneliti juga 

menyarankan supaya pelatih drumband lebih meningkatkan  intensitas 

pertemuan dalam latihan minimal 2 kali dalam satu minggu sehingga siswa 

lebih terampil dalam memainkan alat musik drumband. 

3. Bagi komite sekolah 

Komite sekolah lebih intens dalam memantau jalannya kegiatan 

ekstrakurikuler drumband dan bersama kepala sekolah untuk mencari 

sumber dana untuk menambah alat musik drumband yang sudah dimiliki 

sehingga semakin lengkap.  

4. Pelatih bisa mencoba alternatif metode lain dalam pengajaran musik 

drumband, misalnya menggunakan metode kodaly dalam pengajaran 
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musik melodi sehingga anak akan lebih senang dalam beajar tangga nada. 

Metode kodaly merupakan metode pengajaran musik yang menyenangkan 

dan akan mudah dipahami oleh siswa kelas rendah karena dalam 

mengajarkan tangga nada menggunakan gerakan anggota tubuh. Siswa 

kelas 3 akan sangat mudah mempelajari dan memahami tangga nada 

karena memperagakan tangga nada dengan gerakan-gerakan anggota 

tubuh. 
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