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SARI 

 

Hastuti, Dita Kusuma. 2015. Peranan Sekolah dalam Pembelajaran Ekstrakurikuler 

Drum Band SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Pembimbing I Dr. Wadiyo, M.Si.  

Kata Kunci : Peranan Sekolah, Pembelajaran, Ekstrakurikuler, Drum Band  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang banyak dilaksanakan di 

sekolah-sekolah khususnya sekolah formal. Ada salah satu kegiatan ekstrakurikuler 

yang dilaksanakan oleh SD Negeri Suradadi 01 yaitu Drum Band. Dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 memiliki perlakuan 

yang khusus oleh pihak sekolah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

peranan sekolah dalam pembelajaran ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.   

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 

bertempat di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Sasaran 

penelitian ini adalah peranan sekolah dalam pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band meliputi peranan kepala sekolah, guru, pelatih, siswa, dan orang tua. 

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik 

keabsahan data menggunakan truangulasi data. 

Hasil penelitian peranan sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

meliputi peranan kepala sekolah, guru, pelatih, siswa, dan orang tua. (1) peran kepala 

sekolah dalam kegiatan ini sebagai penanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut, (2) peran guru dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band yakni sebagai 

pembina dan pelatih siswa-siswi, (3) peran pelatih selain melatih siswa-siswi pelatih 

juga berperan sebagai arranger yang mengaransemen lagu-lagu yang akan dijadikan 

sebagai materi dan pelatih juga membuat formasi display untuk perlombaan atau 

pementasan Drum Band. (4) peran siswa di sini ada dua yakni sebagai anggota Drum 

Band dan sebagai pendukung jalannya kegiatan ekstrakurikulr Drum Band, dan (5) 

peran orang tua disini sebagai pendukung baik mendukung secara moral maupun 

sumber dana. 

Simpulan hasil penelitian yakni peranan sekolah merupakan salah satu faktor 

pendukung jalannya kegiatan Drum Band. Peranan sekolah dapat berjalan secara 

efektif karena didukung oleh orang tua siswa yang didukung secara moral maupun 

sumber dana. Saran yang disampaikan yakni, untuk sekolah adalah selalu 

meningkatkan prestasi dan menambahkan alat musik Drum Band agar lebih 

bervariasi, untuk orang tua siswa selalu memberikan dukungan secara moral maupun 

sumber dana.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal, di tempat inilah 

proses belajar mengajar berlangsung. Sekolah mempunyai peran penting dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor  para siswa. Pada saat 

ini laju perkembangan pada dunia pendidikan semakin berkembang pesat. Kemajuan 

pendidikan tidak dapat terjadi karena satu pihak saja. Keberhasilan pendidikan tidak 

lepas dari sistem yang saling berkesinambungan dan melibatkan berbagai pihak. 

Berbagai pihak sebagai faktor pendukung antara lain seperti dinas pendidikan, kepala 

sekolah, guru, siswa, orang tua, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. 

Sekolah dalam hal ini menjadi sorotan atau peran sebagai pihak yang paling 

beranggug jawab dalam pendidikan formal yang telah di percayai sebagai penggerak 

utama dalam pelaksanaan pedidikan. 

Sebagai sarana pendidikan formal sekolah tidak hanya memberikan kegiatan 

intrakulikuler, tetapi  juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Berkait dengan itu 

SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal telah melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud. Ada beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Suradadi 01 seperti, ekstrakurikuler pramuka, 

Palang Merah Remaja (PMR), dan Drum Band. Pada kegiatan ekstrakurikuler Drum 
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Band ini mendapatkan perlakuan khusus dari pihak sekolah, perlakuan khusus itu 

diberikan karena Drum Band Gita Bahari ini selalu memberikan prestasi yang dapat 

memberikan kebanggaan sendiri bagi sekolah. Drum Band merupakan salah satu 

kegiatan seni musik, yang sangat digemari oleh anak-anak.  Hal ini dimengerti karena 

tampak begitu semangatnya anak-anak ketika melakukan kegiatan Drum Band. 

Peranan sekolah dalam pelaksanaan ektrakurikuler dipandang sangatlah 

penting. Dalam hal ini peranan sekolah menjadi faktor pendukung terlaksananya 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal. Sejak diperkenalan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band pada 

tahun 2005 hingga sekarang Drum Band SD Negeri Suradadi 01 sudah sering 

mengikuti dan meraih pengharagan diberbagai ajang perlombaan. Penghargaan yang 

pernah diraih antara lain juara umum II tingkat Karisidenan Pekalongan pada tahun 

2006, juara III Gita Pati tingkat Karisidenan Pekalongan tahun 2006, juara II Display 

tingkat Karisidenan Pekalongan tahun 2006, juara III Analisis Musik Ritmis tingkat 

Karisidenan Pekalongan tahun 2006,  juara I di tingkat Kabupaten Tegal tahun 2007, 

juara II tingkat Kabupaten Tegal tahun 2008. 

Kegiatan Drum Band tersebut berada di bawah bimbingan seorang pelatih 

yang sudah lama berkecimpung di bidang Drum Band. Dalam pembelajaran Drum 

Band di SD Negeri Surdadi 01 Kecamatan Suradadi Kebupaten Tegal untuk dapat 

memperoleh hasil yang maksimal memerlukan metode yang tepat untuk pembelajaran 

Drum Band. Tentunya pelatih Drum Band SD Negeri Suradadi 01 mempunyai 
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metode tersendiri agar anak dapat memahami materi yang diberikan oleh pelatih 

Drum Band. 

Meskipun dalam penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak yang 

meneliti masalah Drum Band, di antaranya penelitian yang merespek tentang 

managemen Drum Band, model display Drum Band dan lain-lain. Namun penulis  

sebagai peneliti ingin melihat sisi lain dari yang telah diteliti orang tersebut. Sisi lain 

yang dimaksud utamanya berhubungan dengan aspek peranan sekolah dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Aspek peranan sekolah ini oleh 

penulis/peneliti dianggap penting karena tanpa ada peranan dari pihak sekolah, tidak 

mungkin kegiatan ekstraurikuler Drum Band ini bisa terlaksana. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang yang telah dikemukakan, ada satu pokok masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, yakni: 

1.2.1. Bagaimana peranan sekolah dalam pembelajaran ekstraurikuler Drum Band di 

SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah yang dikemukakan dapat disampaikan tujuan 

dari penelitian ini, yakni ingin mengetahui, mendeskripsikan dan meneliti mengenai 

peranan sekolah SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dalam 

menyelengarakan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band untuk para anak didiknya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berpangkal dari tujuan penelitian yang telah diuraikan mengenai peranan 

sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dapat disampaikan mengenai manfaat dari 

hasil penelitian ini. Manfaat yang disampaikan ada dua, yakni manfaat teoritis dan 

praktis. 

 
1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi mengenai peranan sekolah SD Negeri Suradadi 01 

Kecamatan Kabupaten Tegal dalam pembelajaran kegiatan ekstraurikuler Drum Band 

untuk dikaji lebih luas dan lebih dalam untuk kepentingan akademik, oleh berbagai 

pihak yang berkepentingan.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1.  Bagi Sekolah 

Ada bebeapa manfaat praktis yang dapat di berikan kepada sekolah terutama 

kepada kepala sekolah, guru, dan siswa yakni: 

1. Kepala Sekolah 

Memberikan informasi mengenai pentingnya peranan kepala sekolah dalam 

pelaksanaan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler Drum Band  di SD Negeri 
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Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaen Tegal, sebagai bahan peningkatan 

kinerja dan profesionalisme. 

2. Guru 

Manfaat penelitian bagi guru adalah dapat menambah wawasan pengetahun  

dalam bidang keterampilan, sebagai bahan untuk peningkatan kinerja dan 

profesionalisme saat mengajar. 

3. Siswa 

Manfaat penelitian untuk siswa adalah memperkenalkan kegiatan 

ekstraurikuler Drum Band. 

 

1.4.2.2. Bagi Dinas Pendidikan 

Memberikan informasi mengenai pentingnya keterlibatan dinas pendidikan 

Kabupaten Tegal dalam  pembelajaran ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

1.4.2.3. Bagi Masyarakat Luas 

Memberikan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler Drum Band dan 

peranan SD Negeri Suradadi 01 dalam pelaksanaan kegiatan ekstraurikuler Drum 

Band. 
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1.5.  Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, penelitian 

skripsi terbagai menjadi 3 bagian yaitu: 

1.5.1. Bagian awal skripsi yang berisi judul skripsi, halaman persetujuan halaman 

pengesahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, dan sari. 

1.5.2. Bagian isi terdiri atas 

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang (a) Latar Belakang Masalah, (b) 

Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfat Penelitian, (e) Sistematika 

Skripsi 

BAB 2 LANDASAN TEORI, Bab ini berisikan landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan peneliti dalam skripsi. Di dalam landasan teori ini akan diuraikan 

mengenai teori-teori tentang pengertian peranan, pengertian belajar, pengertian 

mengajar, pengertian pembelajaran, komponen pembelajaran, dan  pengertian Drum 

Band. 

BAB 3 METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang cara-cara yang dilakukan  

peneliti dalam melakukan research yakni : Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Sasaran 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Dokumentasi, Teknik Pemeriksaan 

Keabsahan Data, Teknik Analisis Data. 

BAB 4 GAMBARAN UMUM, HASIL PENELTIAN, DAN PEMBAHASAN, Bab 

ini berisikan deskripsi gambaran umum, hasil penelitian, dan Pembahasan. 
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BAB 5 PENUTUP, Bab ini berisikan Simpulan dan Saran terhadap hasil penelitan 

dan pembahasan. 

1.5.3. Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Peranan  

Istilah peranan memang dipinjam dari seni sandiwara, tetapi berbeda dengan 

seni sandiwara, pemain tidak hanya memainan satu peran saja, melainkan banyak 

peranan secara berganti-ganti bahkan sekaligus. Dalam ilmu atropologi dan ilmu-ilmu 

sosial lain peranan diberi arti yang lebih khusus yaitu peranan yang khas yang 

dipentaskan atau ditindakan oleh individu dalam kedudukan-kedudukan dimana ia 

berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan-keudukan yang lain 

(Koentjaraningrat, 1990: 169). 

Menurut Seokanto (1990: 268), peranan (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang memaksakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukanya maka ia menjalankan peran. Pembeda antara kedudukan dengan 

peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan keduannya tidak dapat dipisahkan, 

karena satu peranan bergantung pada peranan yang lain dan sebaiknya. Tidak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

Menurut Soekanto (1990: 269), peranan mencakup tiga hal yakni : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

Peranan dapat juga diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan, yang 

terkait dengan status sosial sesorang dalam satu kelompok atau dalam suatu situasi 

sosial tertentu (Garna, 1996: 172). Adapun status setiap orang dalam masyarakat itu 

banyak dan beragam. Pada setiap status tertentu yang dimilki seseorang itu ia harus 

memainkan perannya. Suatu peranan sosial itu tidak terpisah dari satuan peranan 

lainnya tetapi saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. 

Menurut Scott.et.al. (dalam Kanner, 1987: 197) yang dijelaskan dalam blog 

jodenmot yang diunggah pada tanggal 29 Desember 2012 pukul 17.23 menjelaskan 

ada lima aspek penting dari peranan: 

1. Peran bersifat impersonal : posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, 

bukan individunya. 

2. Peranan itu berkaitan dengan perilaku kerja yaitu, perilaku yang diharapkan dalam 

suatu pekerjaan tertentu. 

3. Peran itu dikendalikan. 

4. Peranan itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa 

perubahan perilaku utama. 

5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan 

bisa saja memainkan beberapa peran.  
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Berpijak dari konsep-konsep yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa peranan merupakan status atau kedudukan yang diemban oleh seseorang 

dalam suatu kelompok atau dalam suatu situasi tertentu. Seseorang dapat memiliki 

beberapa peran dalam suatu kelompok dan suatu peran tidak akan terpisah dari satuan 

peran lainnya.   

 
2.2.  Pembelajaran 

2.2.1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Annurahman, 2012: 35). 

James O. Whittaker  (dalam Annurahman, 2012: 35), mengemukakan belajar adalah 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalamanya. 

Menurut Hamalik (dalam Hamdani, 2011: 20), belajar tidak hanya 

mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan 

atau minat, penyusuaian sosial, bermacam-macam keterampilan lain, dan cita-cita. 

Menurut Darsono (dalam Hamdani 2011: 22), ada beberapa ciri-ciri belajar adalah 

sebagai beikut: 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar. 

10 



 

 

2. Belajar merupakan  pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar besifat individual. 

3. Belajar merupakan interaksi antar individu dan linkungan. Hal ini berarti 

individu harus aktif apabila dihadapkan pada linkungan tertentu. Keaktifan ini 

dapat terwujud karena individu memiliki berbagi potensi untuk belajar. 

4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat kognitif, afektif, psikomotor yang terpisahkan satu 

dengan yang lainnya. 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa, guru harus memperhatikan kondisi internal dan kondisi 

eksternal siswa. 

 

2.2.2.  Pengertian Mengajar 

Mengajar adalah proses menyampaikan pengetahuan sering juga diartikan 

sebagai proses menanamkan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikemukakan Smith 

(1987) bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau ketrampilan (Sanjaya, 

2012: 152). Pada hakikatnya mengajar adalah membentuk suatu kebiasaan, sehingga 

melalui pengulangan-pengulangan siswa akan terbiasa melakukan sesuatu dengan 

baik sesuai perilaku yang diharapkan (Aunurrohman, 2012: 124). 

Perkembangan selanjutnya, mengajar diartikan sebagai proses penyampaian 

informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa (Sanjaya, 2012: 152). Konsep 
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mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran, menempatkan siswa 

sebagai objek yang harus menguasai materi pelajaran. Proses pengajaran berlangsung 

pada tempat tertentu misalnya terjadi di dalam kelas dengan jadwal yang ketat, 

sehingga siswa hanya belajar manakala ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa 

sebagai tempat belajar. 

 
2.2.3. Pengertian Pembelajaran 

 Dalam pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni 

“Pembelajaran adalah proses interaksi pesera didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam 

Winataputra, 2007: 1.19), pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam 

upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak 

yaitu siswa sebagai sumber  pembelajaran dan guru sebagai fasilitator (Susilana, 2012 

: 1). 

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru untuk 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan 

kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari (Darsono dalam Hamdani, 2011: 23). 
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Prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik Hartley dan Davies 

(dalam Hamdani, 2012: 197) mengatakan, pembelajaran yang dapat menimbulkan 

proses belajar dengan baik apabila: 

1. Peserta didik berpartisipasi secara aktif. 

2. Materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara sistematis dan 

logis.  

3. Tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan.  

 
2.2.4. Komponen Pembelajaran 

  Ada beberapa komponen yang berpengaruh dalam pencapaian hasil 

pembelajaran, komponen tersebut adalah: 

 
2.2.4.1. Tujuan Pembelajaran 

   Tujuan pembelajaran mengacu pada kemampuan atau kompetensi yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran tertentu. Proses 

pembelajaan dalam arti yang luas merupakan jantungnya dari pendidikan untuk 

mengembangkan kemampuan, membangun watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa (Winataputra, 2007: 20). 

   Sugandi (dalam Hamdani, 2011: 48) mengatakan tujuan secara eksplisit, 

diupayakan melalui kegiatan pembelajaran instructional effect, bisanya berupa 

pengetahuan dan ketrampilan atau sikap yang dirumusan secara eksplisit dalam 

tujuan pembelajaran.  
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2.2.4.2. Siswa 

Pesera didik adalah individual yang memiliki keunikan, berbeda satu sama 

lain dan tidak satupun yang memiliki ciri-ciri persis sama meskipun mereka itu 

kembar (Aunurrahman, 2012: 132). Karena setiap individu memiliki keunikan atau 

karakteristik yang berbeda  sehingga dalam proses pembelajaran maupun proses 

belajarnya terdapat keunikan pula. Ada siswa yang cepat dalam belajar, ada juga 

siswa yang lambat dan ada juga siswa yang kreatif. Peran siswa adalah sebagai 

penerima infomasi yang diberikan oleh guru (Sanjaya, 2012: 153).  

 
 
 

2.2.4.3. Guru 

 Guru adalah faktor yang mempengaruhi kualitas pengajaran. Hal ini karena 

guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pengajar. Tugas guru dalam 

proses belajar mengajar adalah sebagai fasiliator yang mampu mengembangkan 

kemampuan belajar siswa, mengembangkan kondisi belajar yang relevan agar tercipta 

suasana belajar secara wajar dengan penuh kegembiraan (Hamdani, 2011: 79). 

Seorang guru harus bisa membimbing, mengarahkan, dan menciptakan 

kondisi belajar siswa. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 

yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses pekembangan anak. Sehubungan 

dengan proses pengajaran yang berpusat pada guru maka minimal ada tiga peran 

utama yang harus dilakukan guru, yaitu sebagai perecanaan, sebagai penyampaian 

informasi, dan guru sebagai evaluator (Sanjaya, 2012: 152). 
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2.2.4.4. Media 

Kata “media” berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar 

(Susiliana, 2010: 6). 

    Menurut Heinich (dalam Susiliana, 2010: 6), media merupakan alat saluran 

komunikasi. Banyak pakar yang menjelaskan pengertian media. Beberapa di 

antaranya mengemukaan bahwa media sebagai berikut: 

1. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru (Schram, 1982). 

2. Briggs berpendapat bahwa media merupakan alat untuk memberikan perangsang 

bagi siswa supaya terjadi proses belajar. 

3. Gagne berpendapat media adalah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 
2.2.4.5. Metode  

   Metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran 

kepada siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif, metode 

dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran (Hamdani, 2011: 80). 

   Metode mengajar sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Metode 

mengajar guru yang baik, akan mempengaruhi belajar siswa yang baik pula. Metode 
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pebelajaran menekanan proses belajar siswa secara aktif dalam memperoleh 

kemampuan hasil belajar. 

Setiap metode pembelajaran mepunyai keunggulan dan kelemahan masing-

masing. Tidak ada suatu metode pembelajaran yang dianggap ampuh untuk segala 

situasi. Suatu metode pembelajaran dapat dipandang ampuh untuk suatu situsi, namun 

tidak ampuh untuk situasi lain. Oleh karena itu, sering terjadi pembelajaran dengan 

mengunakan  berbagai metode pembelajaran yang bervarias (Hamdani, 2011: 82). 

 
2.2.4.6. Evaluasi  

Evaluasi berasal dari kata evaluation. Fernandes (dalam Wardani, 2012: 5), 

mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggajaran, pencarian dan pemberian 

informasi yang sangat bemanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

alternative keputusan.  

Dalam proses pembelajaran evaluasi menempati kedudukan yang penting 

dan merupakan bagian utuh dari proses dan tahapan kegiatan pembelajaran. Dengan 

melakuan evaluasi, guru dapat mengukur tigkat keberhasilan proses pembelajaran 

yang dilakukannya, pada setiap kali pertemuan, setiap semester setiap tahun bahkan 

selama berada pada satuan pendidikan tertentu (Aunrrohman, 2012: 203). Secara 

umum evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program atau suatu 

kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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2.3.  Ekstrakurikuler 

 Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan di luar mata pelajaran dan di luar 

kelas (Winataputra, 2007: 18). Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak tercantum dalam 

jadwal pelajaran tetapi kegiatan ini dapat menunjang secara tidak langsung tehadap 

kegiatan intrakulikuler (Imron, 2003: 61).  

Menurut Depdikbud (dalam Yushinta 2014: 10),  kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran tatap muka dilakukan 

di sekolah maupun di luar sekolah untuk memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan atau kemampuan peningkatan nilai atau sikap dalam rangka menerapkan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran 

dalam kurikulum menurut pedoman. 

Jadi dapat disimpulkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah dan dilakukan di luar sekolah maupun di 

dalam sekolah dengan tujuan sebagai sarana megembangkan minat, bakat dan 

keterampilan siswa. 

 
2.4. Drum Band  

Drum Band merupakan satuan alat musik yang populer di Indonesia. Di 

Indonesia yang disebut dengan istilah Drum Band dalam pengertian umum yaitu 

meliputi Drum Band (paling populer), kemudian muncul Marching Band dan disusul 

Drum Corps (zaid dalam Nafix, 2012: 18). 

 

17 



 

 

2.4.1. Drum Band 

Drum Band adalah musik genderang untuk membawa pasukan dalam barisan 

(Nafix, 2012: 18). Inti alat musik yang digunakan adalah alat musik genderang 

dengan jenis seperti : snare, tenor drum, trio tom/quarto tom dan bass drum. Alat 

tersebut digunakan untuk mengiringi derap langkah barisan. Adapun alat–alat lainnya 

sebagai pelengkap alat genderang seperti cymbal dan alat–alat pembawa melodi 

seperti bellyra dan alat tiup lainnya. Dalam Drum Band alat musik tiup yang 

digunakan sangatlah sederhana, alat musik seperti pianica, recorder dapat digunakan 

dalam Drum Band untuk formasi yang sederhana. 

 
2.4.2. Marching Band 

  Marching band adalah sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau 

beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik (tiup, perkusi, 

dan sejumlah instrumen lainnya) secara bersama-sama. Dalam marching band alat 

musik tiup yang digunakan berbeda dengan alat tiup yang digunakan dalam Drum 

Band, alat tiup yang digunakan dalam maching band adalah tiup kayu atau tiup 

logam. Dalam permainan marcing band permainan genderangnya tidak menggunakan 

mars-mars yang baku, melainkan dengan  permainan pola irama dengan aksen-aksen 

tertentu mengikuti dinamika dan irama lagu yang dimainkan. 

 
2.4.3. Drums Corps 

  Drums corps merupakan perkembangan bentuk dari Drum Band. Alat musik 

yang digunakan jenis alat musik sekeluarga dengan terompet dari ukuran yang kecil 
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hingga ukuran yang besar. Jenis satuan musik ini untuk membawa/mengiringi barisan 

maupun berunjuk gelar. 

Drum Band merupakan pasukan khusus yang memainkan musik untuk barisan 

yang dipimpin oleh Paramananda atau paramanandi. Untuk penampilan untuk gelar 

(display) dapat juga ditampilkan Gita Pati yang bertugas sebagai pemimpin 

permainan lagu. Dalam Drum Band juga terdapat para penari yang membawa bendera 

atau sering disebut juga dengan pom-pom girls. Ada beberapa perbedaan antara Drum 

Band, Marching Bells, dan Drum Corps perbedaanya ada pada penggunan alat yang 

digunakan pada saat di lapangan. 

 
2.5. Sekolah Dasar 

Seperti yang telah dipahami bahwa pendidikan dasar adalah bagian terpadu 

dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang 

lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar (SD) 

dan 3 tahun disekolah lanjutan di sekolah menengah pertama (SMP) atau satuan 

pendidikan yang sederajad (Mikarsa, 2007: 1.7).  

Menurut Waini Rasyidi (dalam Mikarsa, 2007: 1.7), pada hakiatnya 

merupakan satuan atau unit lembaga sosial (social institution) yang diberi amanah 

atau tugas khusus (specific task) oleh masyarakat untuk menyelegarakan pendidikan 

dasar secara sistematis. Atas dasar pemahaman tentang beberapa definisi pendidikan 

maka dapat mendefinisikan Pendidikan Sekolah Dasar bukan hanya memberi bekal 

kemampuan intelektual dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung saja melainkan 
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juga sebagai proses mengembangkan kemampuan dasar peserta didik secara optimal 

dalam aspek intelektual, sosial, dan personal untuk dapat melanjutkan pendidikan di 

SMP atau yang sederajat. 

Tujuan operasional pendidikan SD, dinyatakan dalam Kurikulum Pendidikan 

Dasar yaitu memberi bekal kemampuan membaca, menulis dan berhitung, 

pengetahuan, dan ketrampilan dasar yang bermanafat bagi siswa dengan tingkat 

perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di 

SMP. Penidikan SD tidak menjalankan fungsi terminal melainan mejalakan fungsi 

transisional. Artinya bagi setiap anak usia sekolah (6–13 tahun), menamatkan 

pendidikan di SD bukan lagi sebagai kondisi akhir dari pendidikan formal yang 

diharapkan melainkan sebagai tujuan antara, karena setelah semua pihak harus 

membantu individu tamatan SD untuk melanjutkan pendidikan di SLTP atau yang 

sederajat (Mikarsa, 2007: 1.16).  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data atau 

informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah (Anggoro, 

2007: 1.1). Menurut Anggoro (2007: 1.5), penelitian adalah upaya ilmiah untuk 

memahami masalah-masalah pendidikan untuk memahami fenomena-fenomena yang 

ada di dunia pendidikan. Fungsi dari penelitian pendidikan adalah memperbaiki, 

menyempurnakan, memperkaya, atau kadang merombak teori-teori yang sudah ada 

sehingga mendapatkan teori yang lebih baik.  

Jenis pendekatan dalam topik penelitian peranan sekolah dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang berlandaskan pada sifat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci 

(Sugiyono, 2010: 15). Berikut disampaikan lokasi dan  sasaran penelitian, sasaran 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. 

3.2.  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal. 
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3.2.2. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

diungkapkan, yaitu bagaimana peranan sekolah dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

meliputi kepala sekolah, pelatih Drum Band, guru-guru dan orang tua/wali siswa. 

 
3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2010: 308). Berikut 

akan di kemukakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan teknik 

dokumentasi. 

3.3.1. Teknik Observasi 

  Menurut Riyanto (2010: 96), observasi merupakan metode pengumpulan 

data yang meggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat 

dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa 

alat) tehadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan 

didalam situasi sebenarnya maupu dilakukan di dalam situasi bantuan yang khusus 
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diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan 

terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan sebuah alat. 

Dalam penelitian in menggunakan jenis observasi langsung, sehingga peneliti 

berada bersama objek yang diselidiki. Jadi peneliti terjun langsung kelapangan dan 

mengamati sendiri bagaimana pembelajarannya. Teknik observasi tersebut 

dilaksanakan untuk mengetahui keadaan lingkungan sekolah, proses pelaksanaan 

pembelajaran Drum Band, serta kendala pelatih selama proses pembelajaran. 

 
3.3.2. Teknik Wawancara 

 Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyidik dengan subyek atau responden 

(Riyanto, 2010: 82).  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2010: 194). 

Teknik wawancara dalam penelitan ini dilakukan kepada  Kepala Sekolah, 

pelatih Drum Band, guru-guru, siswa, dan orang tua/wali siswa. Teknik wawancara 

ini dilakuan untuk dapat mengangkat data-data tentang peranan sekolah dalam 
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pembelajaran ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 serta kendala 

pelatih selama proses pembelajaran. 

3.3.3. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. 

Metode dokmentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang 

sudah ada (Riyanto, 2010: 103).  

Menurut Lexy J. Maleong (dalam Riyanto, 2010: 104), menyatakan bahwa 

dokumen itu dapat dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen 

pribadi berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi, sedangkan dokumen resmi berisi 

catatan-catatan yang sifatnya formal. Data dokumentasi yang akan dicari pada 

penelitian ini berupa foto bangunan tempat belajar mengajar di SD Negeri Suradadi 

01, daftar siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band, serta foto-foto 

yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler Drum 

Band di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

 
3.4.  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Data atau dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif itu perlu 

diperiksa keabsahannya. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini memakai derajat 

kepercayaan, yaitu pelaksanaan dengan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti sehingga tigkat kepercayaan penemuan dalam kriterium ini 

dapat dipakai. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 
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data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2010: 330). Menurut Susan Stainback 

(dalam Sugiyono, 2010: 330) mengatakan tujuan dari trianggulasi bukan untuk 

mencari kebenaran tentang bebrapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.  

Ada dua jenis triangulasi yang pertama triangulasi teknik, yaitu penelitian 

mengunakan tenik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama. Yang kedua triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan tenik yang sama. Dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi sumber penulis melakukan pebandingan dan pengecekan baik derajat 

kepercayan sutu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Artinya 

mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh 

dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan 

dengan menggunakan metode yang berlainan. Teknik trangulasi yang digunakan 

adalah menggunakan sumber data informasi dari kepala sekolah, guru, siswa, pelatih 

Drum Band, dan orang tua/wali siswa tentang kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. 

 
3.5. Tenik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokmentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
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dipelajari, dan memuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Sugiyono, 2010: 334). 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh, selajutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Anaisis data dalam penelitan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2010: 336). 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 338) analisis data 

terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

3.5.1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mepermudah peneliti utuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan perlatan elektronik 

seperti komputer mini, dengan meberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

3.5.2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian yang sering 

dilakuan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif yang merupakan 
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penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk 

yang disederhanakan.  

 
3.5.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan ini sangat penting, sebab dari 

permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin alur sebab akibat serta proposisi. 

Berikut adalah skema analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

(dalam Sugiono, 2010: 338). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Data Kualitatif  Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010 : 

338). 

 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 
Penarkan Kesimpulan/ 

verifikasi 
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BAB 4 

GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan di analisis secara deskriptif 

kualitatif dapat disampaikan sebagai berikut: gambaran umum SD Negeri Suradadi 

01, gambaran umum Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01, dan hasil 

penelitian serta pembahasan mengenai peranan sekolah dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band SD Negeri Suradadi 01.  

4.3. Gambaran SD Negeri Suradadi 01 dan Drum Band Gita Bahari 

Pada gambaran umum ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum SD 

Negeri Suradadi 01 meliputi sejarah dan lokasi SD Negeri Suradadi 01, visi dan misi 

sekolah, keaadaan fisik sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. Selain itu akan dijelaskan gambaran umum tentang gambaran umum 

Drum Band Gita Bahari meliputi sejarah Drum Band Gita Bahari, profil unit Drum 

Band, kegiatan dan anggota Drum Band, pelatih dan guru ekstrakurikuler, prestasi 

Drum Band, lagu-lagu Drum Band, kelompok alat musik Drum Band dan kelompok 

Display Drum Band Gita Bahari. 

4.3.1. Sejarah dan Lokasi SD Negeri Suradadi 01 

SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal berlokasi di 

Jalan Raya Tegal – Pemalang Suradadi Km.16 Kecamatan Suradadi Kabupaten 

Tegal.  Sekolah ini  berdiri pada tahun 1911, awalnya sekolah ini bernama Sekolah 

Rakyat dan mempunyai 6 ruang kelas. Tetapi pada tahun 1911 Sekolah Rakat ini 
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menampung siswa-siswi kelas 4, 5, 6 dari berbagai sekolah lain yang ada di 

Kecamatan Suradadi, hal ini terjadi karena sekolah lain yang berada di Kecamatan 

Suradadi tidak mempunyai ruang kelas untuk menampung siswa-siswi kelas 4, 5, 6 

jadi Sekolah Rakyat ini menampung siswa-siswi dari sekolah lain. Barulah pada 

tahun 1920 sekolah rakyat tidak lagi menampung siswa-siswi dari sekolah lain.  

Sekolah Rakyat sempat berganti nama sebanyak dua kali yang pertama pada 

tahun 1967 Sekolah Rakyat berganti nama menjadi Sekolah Induk, dan barulah pada 

tahun 1975 Sekolah Induk ini berganti nama untuk yang kedua kalinya menjadi SD 

Negeri Suradadi 01. Pada awal berdirinya sekolah ini dibangun 6 lokal ruang kelas 

dan ruang guru. Bangunan ruangan sekolah ini masih menggunakan gribik dengan 

ukuran 6 m x 7 m dengan bangunan model belanda. SD Negeri Suradadi 01 ini mulai 

dibangun menggunakan tembok pada tahun 1978 dengan model bangunan yang 

masih sama yakni model banguan belanda. Sekolah ini baru mendapat renovasi lagi 

pada tahun 2002-2003 dengan bantuan dari Belanda. 

 

(Foto 1. SD Negeri Suradadi 01) 

(Foto : Dita Kusuma H, 5 Desember 2014) 
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Kondisi SD Negeri Suradadi 01 sekarang sudah menjadi sekolah yang jauh 

lebih baik dari sebelumnya. Sekarang SD Negeri Suradadi 01 sudah mempunyai 17 

bangunan yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang perpustakaan, 

WC dan Gudang, dan bangunan sekolah ini sudah mengunakan tembok semua.  

 
4.3.2. Visi Dan Misi Sekolah 

4.3.2.1. Visi SD Negeri Suradadi 01 

“ Membentuk manusia yang beriman dan berakal, berbudi pekerti luhur serta unggul 

prestasinya” 

4.3.2.2. Misi SD Negeri Suradadi 01 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, bagi siswa sesuai 

dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. 

2. Menumbuhkan kembangkan semangat keunggulan dalam berbagai bidang kepada 

seluruh warga. 

3. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga 

dapat dikembangkan secara optimal. 

4. Menumbuhkan penghargaan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya 

bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam berbuat dan betindak. 

5. Menumbuhkan dan memelihara peran serta masyarakat serta alumi sebagai 

pendukung utama sasaran pedidikan. 

6. Membina, membimbing, dan memberi motivasi pada siswa sesuai dengan bakat, 

minat, dengan potensi yang berbeda pada setiap individu/siswa. 
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4.3.3.  Keadaan Fisik Sekolah 

 Kondsi fisik sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar. Jika kondisi fisik tidak mendukung 

dalam kegiatan belajar mengajar siswa-siswi akan tidak nyaman untuk melakukan 

kegiatan belajar. SD Negeri Suradadi 01  merupakan salah satu sekolah peninggalan 

belanda. Saat pertama dibangun sekolah ini hanya memiliki 6 lokal kelas dan 

bangunan masih semi permanen (setengah kayu setengah tembok). Pada tahun 2002 

SD Negeri Suradadi 01 mendapat bantuan renovasi dari belanda sehingga saat ini 

bangunan sudah menjadi permanen (menggunakan tembok).  

Penambahan bangunan baru berada dibelakang bangunan belanda sejumlah 5 

lokal jumlah keseluruhan ruang SD Negeri Suradadi 01 berjumlah 11 ruangan, 10 

untuk ruang kelas dan 1 untuk ruang guru, dan mendapat tambahan lagi berupa ruang 

perpustakaan. SD Negeri Suradadi 01 juga memiliki rumah dinas yang saat ini dialih 

fungsikan sebagai ruang inklusi, karena SD Negeri Suradadi 01 merupakan SD 

Inklusi (menerima murid yang berkebutuhan khusus). Atas bantuan swadana orang 

tua murid SD Negeri Suradadi 01 juga membangun sebuah musola. 

Saat ini jumlah keseluruhan bangunan di SD Negeri Suradadi 01  ada 22 

ruangan yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakan, ruang inkusi, 

mushola, kamar mandi Guru dan Murid. Kondisi bangunan sekolah SD Negeri 

Suradadi 01 sudah sangat layak untuk  melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut 

daftar ruang kelas dan ruangan lainnya: 
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Daftar ruang dan bangunan di SD Negeri Suradadi 01:  

No Nama Bangunan Jumlah Bangunan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ruang Kelas 

Ruang Guru  

Ruang Perpus 

Ruang Inkusi 

Mushola 

Gudang 

Toilet Guru 

Toilet Siswa 

Ruang UKS 

12 Bangunan 

  1 Bangunan 

  1 Bangunan 

  1 Bangunan 

  1 Bangunan 

 1 Bangunan 

 2 Bangunan 

 4 Bangunan 

 1 Bangunan 

(Tabel 1. Jumlah Bangunan SD Negeri Suradadi 01) 

(Sumber :SD Negeri Suradadi 01) 

 

Berikut denah lokasi SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan SuradaDi Kabupaten 

Tegal. 

 

(Gambar 1. Denah Lokasi  SD Negeri Suradadi 01) 

(Sumber :SD Negeri Suradadi 01) 
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Keterangan Denah Lokasi :  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

Kelas VI A 

Kelas VI B 

Kelas V A 

Kelas IV A 

Kelas IV B 

Kantor Guru dan TU 

Kelas V B 

Kelas  III A 

Kelas III B 

Kelas II A 

Kelas II B 

 L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

Kelas I A 

Kelas I B 

Ruang Inkusi 

Mushola 

Perpustakaan 

Toilet Guru 

Toilet Siswa 

Tempat Parkir 

Gudang 

Ruang UKS 

(Tabel 2. Keterangan Denah Lokasi SD Negeri Suradadi 01) 

(Sumber : SD Negeri Suradadi 01) 

 

4.3.4.  Keadaan Guru 

Guru merupakan seorang pendidik yang sangat mempengaruhi kualitas 

pengajaran di dalam sekolah. Guru juga sebagai fasilitator untuk peserta didiknya, 

selain sebagai fasilitator guru memiliki tugas yakni membimbing dan mengarahkan 

siswanya untuk menjadi siswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. 

SD Negeri Suradadi 01 merupakan SD induk dengan jumlah rombel 12, yang 

terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang keseluruhanya merupakan kelas 

paralel. Dengan kondisi seperti itu maka SD Negeri Suradadi 01 membutuhkan 

tenaga pengajar yang lebih banyak dengan Sekolah Dasar lainnya yang hanya 

mempunyai 6 rombel. Namun untuk SD Negeri Suradadi 01 jumlah guru pengajarnya 

sudah memenuhi kebutuhan yang terdiri dari 12 guru kelas yang terdiri dari 8 guru 

PNS dan 4 guru Wiata Bhakti, 1 guru Olahraga, 1 guru mata pelajaran Agama, 1 guru 

mata pelajaan Bahasa Inggris, 1 tenaga Perpustakaan, 1 tenaga Admisistrasi, 1 

penjaga sekolah dan, 1 Kepala Sekolah. Jumlah keseluruhan dari tenaga pendidik dan 
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kependidikan SD Negeri Suradadi 01 adalah 19 orang. Baik tenaga pendidik maupun 

kependidikan rata-rata pendidikan terakhir adalah S1. 

Berikut tabel data kepegawaian SD Negeri Suradadi 01 

Status Pangkat/ Jenis Tugas

Kepegawaian Golongan Tingkat Jurusan Guru Mengajar

1 Urip Santoso, S.Pd L PNS Pembina IVA S1 PKN KS PKN

2 Warsim, S.Pd L PNS Pembina IVA S1 BK Gr. Kls III

3 Tuti Herlina, S.Pd.SD P PNS Pembina IVA S1 PGSD Gr. Kls I

4 Sibung Suarto, S.Pd.SD L PNS Pembina IVA S1 PGSD Gr. Kls II

5 Sukari, S.Pd L PNS Pembina IVA S1 PJKR GMP PJKR I-VI

6 Himatun Elliyati, S.Pd P PNS Pembina IVA S1 BK Gr. Kls V

7 Jayadi Sapari L PNS Penata III D S1 PGSD Gr. Kls III

8 Taniroh,S.Pd.SD P PNS Pembina IVA S1 PGSD Gr. Kls VI

9 Sumiasih, S.Pd.SD P PNS Penata III D S1 PGSD Gr. Kls VI

10 Basuki, S.Pd.SD L PNS Penata III A S1 PGSD Gr. Kls V

11 Pujiani Dewi, S.Pd.SD P WB S1 PGSD Gr. Kls IV

12 Nur Hidayah, S.Ag P WB S1 PAI Gr. Kls IV

13 Ratna Kartika Dewi, S.Pd P WB S1 B.Inggris GMP B.ing IV-VI

14 Nur Halimausa'diyah, S.E P WB S1 Ekono/Manaje TU

15 Dini Apriyani, S.Pd.SD P WB S1 PGSD Gr. Kls II

16 Ali Zuhri, S.Pd L WB S1 PMTK TU

17 Irma Maulidya Dimastuti, A.Md P WB D2 Perpus Perpus

18 Mohamad Nurdin, S.H.I L WB S1 Syariah/Akta IV GMP PAI I-VI

19 Nur Rokhman L PNS Pengatur II C SMA KPG PJG

No Nama L / P
Ijasah Terakhir

(Tabel 3. Daftar Nama Guru SD Negeri Suradadi 01) 

(Sumber : SD Negeri Suradadi 01) 

 

Melihat data kepegawaian SD Negeri Suradadi 01, ada beberapa guru yang 

tidak sesuai dengan letar belakang pendidikannya. Seperti Kepala Sekolah lulusan 

Sarjana PKn, 2 orang guru Sarjana BK, 1 orang guru Wiyata Bhakti lulusan Sarjana 

Penididikan Matematika. Untuk memenuhi kebutuhan pengajar atau guru kelas maka 

guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai tetap diberi tugas menjadi guru 

kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan tujuan sekolah 

dapat tercapai pula sesuai dengan visi dan misi SD Negeri Suradadi 01. 
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4.3.5.  Keadaan Siswa 

Kecamatan Suradadi merupakan daerah pantura yang temasuk dalam wilayah 

Kabupaten Tegal bagian utara, dan merupakan daerah pantai sehingga penduduknya 

rata-rata bermata pencaharian nelayan. SD Negeri Suradadi 01 terletak di daerah 

pantura dan dekat dengan pantai. Dengan melihat keadan geografis SD Negeri 

Suradadi 01 dan lingkungan sekitarnya, maka rata-rata siswa–siswi di SD Negeri 

Suradadi 01 adalah anak-anak nelayan. 

Jumlah siswa SD Negeri Suradadi 01 Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah 

sebagai berikut: 

I II III IV V VI

L 21 23 32 44 30 22 172

P 15 15 31 20 25 27 133

JUMLAH 36 38 63 64 55 49 305

KELAS
JUMLAH L/P JUMLAH

 

(Tabel 4. Jumlah Siswa SD Negeri Suradadi 01) 

(Sumber : SD Negeri Suradadi 01) 

 

Lingkungan sekitar mempengaruhi perkembangan jiwa anak, seperti siswa-

siswi  yang dibesarkan dilingkungan nelayan yan kehidupanya cukup keras, maka 

kebanyakan siswa-siswi SD Negeri Suradadi 01 memiliki karakter siswa yang susah 

diatur dan susah diberitahu. Dari keadaan itulah yang terkadang merepotkan guru-

guru. Perlu penanganan yang lebih untuk siswa-siswi yang memiliki karakter 

tersebut. 

Sikap dan tingkah laku yang terkadang merepotkan guru biasanya akan mucul 

pada saat kelas 4, 5, dan 6. Keadaan sepeti itu dikarenakan siswa-siswi tersebut 
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mencari perhatian terhadap guru maupun temannya. Walaupun siswa-siswi SD 

Negeri Suradadi 01 memiliki karakter yang susah diatur namun untuk prestasi siswa-

siswi SD Negeri Suradadi 01 baik bidang akademik maupun non akademik sering 

meraih juara seperti lomba siswa berprestasi beberapa tahun berturut-turut menjadi 

juara dan mewakili Kecamatan ke tingkat Kabupaten, lomba MIPA, lomba siswa 

teladan juga sering mewakili di tingkat Kecamatan. Dalam bidang seni sering juga 

mewakili ditingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten seperti lomba paduan suara dan 

nyanyi tunggal. Dibalik perilaku yang terkadang merepotkan guru terdapat potensi 

dan prestasi yang dapat membanggakan SD Negeri Suradadi 01. 

 
4.3.6.  Kegiatan IntraKurikuler dan Kegiatan EkstraKurikuler 

Kegiatan inrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas 

dan dilakukan selama jam pelajaran berlangsung. Kegiatan intrakurikuler di SD 

Negeri Suradadi 01 di mulai sejak pukul 07.00 untuk kelas I berakhir pada pukul 

10.00, kelas II dan III berakhir pada pukul 11.00, dan untuk kelas IV, V, dan VI 

berakhir pada pukul 13.00 WIB. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan diluar 

jam pelajaran berlangsung. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan pendidikan yang 

menggali potensi anak dapat mengembangkan bakat, minat, dan kreatifitas. Ada 

beberapa kegiatan ektrakurikuler di SD Negeri Suradadi 01 seperti kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, kegiatan ekstrakurikuler Drum Band, dan kegiatan 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). 
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Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band merupakan kegiatan yang sangat 

diminati oleh siswa-siswi di SD Negeri Suradadi 01. Kegiatan ekstrakurikuler Drum 

Band ini biasanya juga di tampilkan saat acara-acara sekolah dan acara luar sekolah. 

Pada acara perpisahan kelas VI biasanya Drum Band ini di tampilkan, adapun acara-

acara di luar sekolah seperti mengisi acara sunat anak-anak dari warga sekitar 

sekolah, sehingga orang tua dan masyarakat mengetahui perkembangan kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01.    

 

4.3.7. Sejarah Drum Band Gita Bahari 

Drum Band “Gita Bahari” berdiri sejak tahun 2005 atas gagasan seorang guru 

untuk menyalurkan bakat siswa. Gagasan tersebut muncul karena melihat perilaku 

siswa yang selalu memainkan meja yang digunakan sebagai alat musik pada jam 

istirahat. Pada saat itu kegiatan Drum Band sedang marak di daerah Kabupaten Tegal 

dan sekitarnya. Atas persetujuan komite sekolah Drum Band SD Negeri Suradadi 01 

mulai berjalan dengan baik.  

Pada awal Drum Band Gita Bahari hanya memiliki alat-alat musik Drum 

Band yang terdiri dari 4 snare, 4 bass drum, 1 quarto tom, 5 marching bells, 10 

bendera, dan 5 pianika. Alat-alat Drum Band tersebut dibeli dengan dana hasil 

sumbangan alumnus atas persetujuan komite sekolah. Dalam pelaksanaan 

ekstrakurikuler guru yang diberi tugas sebagai pembina ektrakurikuler Drum Band 

tidak dapat menguasai materi-materi Drum Band maka SD Negeri Suradadi 01 

memanggil pelatih Drum Band dari luar sekolah. Pemilihan anggota Drum Band Gita 
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Bahari dilakukan dengan cara seleksi antar siswa-siswi yang berminat mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band dan yang menyeleksi adalah pelatih Drum Band 

dan pembina ektrakurikuler Drum Band. 

Pada perkembangannya Drum Band Gita Bahari menambahkan alat-alat Drum 

Band seperti 2 xylophone, 1 snare, 1 marching bells, dan 1 quarto tom, untuk pianika 

alat yang digunakan oleh siswa-siswi merupakan alat yang dibawa dari masing-

masing peserta. Melihat kondisi Drum Band yang sudah memiliki personil dan alat-

alat musik yang lengkap dan mulai berlatih maka kepala sekolah yang pada saat itu 

masih menjabat di SD Negeri Suradadi 01 menyarankan untuk pemberian nama 

Drum Band SD Negeri Suradadi 01 dengan nama “ Gita Bahari” dan sampai sekarang 

nama Gita Bahari masih digunakan sebagai nama Drum Band di SD Negeri Suradadi 

01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Pertama kalinya Drum Band Gita Bahari mengikuti lomba di Kabupaten 

Pekalongan dan mendapat juara umum III sejak saat itulah antusias wali murid untuk 

mendukung kegiatan ektrakurikuler Drum Band Gita Bahari di SD Negeri Suradadi 

01 sangat besar. Dari tahun berdirinya Drum Band Gita Bahari sampai saat ini 

personil Drum Band sudah berganti 4 generasi dengan berbagai prestasi yang 

diraihnya. 

 

 

 

 

38 



 

 

4.3.8.  Profil Unit Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 

Berikut merupakan profil unit Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 

sebagai berikut : 

Nama Unit   : Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 

Tahun Didirikan : 2005 

Penanggung Jawab  : Urip Santoso, S. Pd 

Team Manager  : Nur Hidayah, S.Pd 

Alamat   : Jl. Raya Tegal – Pemalang KM 16 Suradadi Tegal 52182 

Telephone  : (0283) 853277 

Nama Pelatih   : Nurdin 

Komposisi Pemain  : - Pemain Inti      : 41 Orang 

     - Pemain Pendukung   : 10 Orang  

     - Gita Pati         :   1 Orang 

     - Paramanadi   :   2 Orang 

       Jumlah     : 54 Orang 

Official   : 5 Orang 
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Inventaris Peralatan : 

No Inventaris Peralatan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Snare 

Marching Bells 

Bass Drum  

Colour Guard 

Pianika 

Xylophone  

Cymbal 

Quarto Tom 

Stik Snare 

Stik Quarto Tom 

Pemukul Bass Drum 

Pemukul Marching Bells 

Pemukul Xylophone 

5  Buah 

6  Buah 

4  Buah 

10 Buah 

20 Buah 

2  Buah 

2  Buah 

2  Buah 

20 Buah 

8  Buah 

12 Buah 

20 Buah 

8  Buah 

(Tabel 5. Inventaris Peralatan Drum Band Gita Bahari) 

(Sumber : SD Negei Suradadi 01) 

 

4.3.9.  Kegiatan Latihan Ekstrakuikuler dan Anggota Drum Band Gita Bahari 

Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari ini dilaksanakan setiap hari 

Rabu, dimulai pada pukul 14.30 sampai 16.30 WIB di halaman sekolah SD Negeri 

Suradadi 01. Intensitas waktu latihan akan ditambah bila Drum Band Gita Bahari ini 

akan mengikuti perlombaan, festival, maupun pementasan. Dari satu minggu sekali 

latihan menjadi satu minggu 2 sampai 3 kali latihan. Latihan tambahan ini dilakukan 

di hari selain hari rabu dan biasanya dilaksanakan pada pukul 13.30 sampai pukul 

15.00 WIB atau sepulang sekolah. Drum Band Gita Bahari ini dilatih oleh pelatih 

khusus Drum Band yaitu Bapak Nurdin dan di damping team manager yang 

merupkan guru SD Negeri Suradadi 01 dan didampingi juga oleh sebagian guru 

lainnya. 
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Anggota Drum Band Gita Bahari 

No Kelas Jumlah Siwa 

1 

2 

3 

4 

IV A 

IV B 

V A 

V B 

14 Siswa 

13 Siswa 

14 Siswa 

13 Siswa 

(Tabel 6. Jumlah Anggota Drum Band Gita Bahari) 

(Sumber : SD Negeri Suradadi 01)  

 

Anggota Drum Band Gita Bahari memang mengambil siswa-siswi dari kelas 

IV dan Kelas V, hal ini dikarenakan siswa-siswi kelas I sampai III memilki postur 

tubuh yang kecil sehingga untuk mengangkat alat musik Drum Band masih belum 

kuat. Sedangkan untuk kelas VI tidak dipilih untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band dikarenakan siswa-siswi kelas VI akan menghadapi Ujian 

Nasional sehingga agar tidak mengganggu belajar mereka maka untuk siswa-siswi 

tidak diperbolehkan untuk mengkuti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. 

Melihat jumlah angota Drum Band yang terdiri dari 13 siswa putra dan 39 

siswa putri  dapat dilihat jumlah anggota kegiatan ekstrakurikuler Drum Band yang 

cukup banyak maka hal ini membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

ini sangatlah digemari oleh siswa-siswi SD Negeri Suradadi 01. Daftar anggota Drum 

Band Gita Bahari SD Negri Surdadi 01 terlampir. 
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4.3.10. Pelatih dan Guru Pengajar Esktrakurikuler Drum Band Gita Bahari 

 Drum Band Gita Bahari berdiri sejak tahun 2005 dan dilatih oleh bapak 

Nurdin yang berusia 48 tahun. Latar belakang beliau bukan dari seni musik atau 

lembaga kursus musik, beliau berlatih Drum Band secara otodidak. Beliau sudah 

melatih Drum Band sejak tahun 1997. Karena beliau sudah melatih Drum Band 

cukup lama beliau sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak, mulai dari 

seorang pemain Drum Band hingga sekarang menjadi pelatih. Dari beberapa sekolah-

sekolah yang dilatih oleh beliau selalu mendapatkan prestasi yang membanggakan.  

Selain pelatih ada juga guru-guru yang membantu melatih Drum Band. 

Walaupun guru-guru tersebut latar belakang pendidikannya juga buka dari seni 

musik, tetapi dengan melihat cara pelatih menajarkan ke siswa-siswi gurupun ikut 

mengamati cara bermainnya dan mempraktekannya kepada siswa-siswi. 

 

4.3.11.  Prestasi Drum Band Gita Bahari 

Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 telah banyak mengikuti 

lomba ataupun festival Drum Band yang dilaksanakan diberbagai daerah seperti di 

daerah Kabupaten Tegal dan Pekalongan. Dari perlombaan Drum Band yang pernah 

diikuti oleh Drum Band Gita Bahari ada beberapa prestasi yang diraih oleh Drum 

Band Gita Bahari. Prestasi ini didapat tidak lepas dari latihan rutin yang dilakukan 

oleh Drum Band Gita Bahari. Berikut prestasi yang pernah diraih oleh Drum Band 

Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal: 
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1. Juara Umum III Kejuaraan Drum Band TK/SD Se-Karisidenan Pekalongan 

Ma’had Islam Championship Tahun 2006. 

2. Juara III Gita Pati Kejuaraan Drum Band TK/SD Se-Karisidenan Pekalongan 

Ma’had Islam Championship Tahun 2006. 

3. Juara II Analisis Musik Melodi Kejuaraan Drum Band TK/SD Se-Karisidenan 

Pekalongan Ma’had Islam Championship Tahun 2006. 

4. Juara II General Effect Kejuaraan Drum Band TK/SD Se-Karisidenan 

Pekalongan Ma’had Islam Championship Tahun 2006. 

5. Juara II Display dan Showmanship Kejuaraan Drum Band TK/SD Se-

Karisidenan Pekalongan Ma’had Islam Championship Tahun 2006. 

6. Juara III Analisis Musik Ritmis Kejuaraan Drum Band TK/SD Se-Karisidenan 

Pekalongan Ma’had Islam Championship Tahun 2006. 

7. Juara Umum I Kindergarten Band Concret Tegal Open Festival 3 Kabupaten 

Tegal Tahun 2007. 

8. Juara III Best Display Kindergarten Band Concret Tegal Open Festival 3 Tahun 

2007. 

9. Juara I Best Musik Kindergarten Band Concret Tegal Open Festival 3 Tahun 

2007. 

10. Juara Umum II Kindergarten Band Concret Tegal Open Festival 4 Tahun 2008. 

11. Juara III Best Percussion Kindergarten Band Concret Tegal Open Festival 4 

Tahun 2008. 
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12. Juara II Best Colourguard Kindergarten Band Concret Tegal Open Festival 4 

Tahun 2008.  

13. Penampil Terbaik I Festival Marching Band Kabupaten Tegal Tahun 2006. 

14. Best Favorit Festival Marching Band Kabupaten Tegal Tahun 2006. 

15. Best Display Festival Marching Band Kabupaten Tegal Tahun 2006. 

 
4.3.12. Lagu-lagu Drum Band Gita Bahari 

 Lagu-lagu yang digunakan dalam Drum Band Gita Bahari ini merupakan 

lagu-lagu daerah, lagu anak-anak dan lagu religi. Pelatih menggunakan lagu-lagu 

tersebut karena pelatih ingin mengenalkan lagu daerah, lagu anak-anak dan lagu religi 

kepada siswa-siswi dengan bentuk yang berbeda dan menjadi lagu yang tidak 

membosankan karena lagu-lagu tersebut dikemas dengan bentuk aransemen yang 

menarik. 

Adapun beberapa contoh lagu yang digunakan dalam Drum Band Gita Bahari 

seperti lagu Sirih Kuning, Sinanggar Tulo, Paris Barantai, Zidanan Nabi dan Ya Nabi. 

Partitur Sirih kuning dan paris barantai terlampir. 
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4.3.13. Kelompok Alat Musik Drum Band Gita Bahari 

Ada beberapa alat musik yang digunakan oleh Drum Band Gita Bahari seperti, 

6 snare, 4 drum bass, 20 pianika, 6 marching bells, 2 quarto tom, 2 cymbal, dan 2 

xylophone. 

4.3.13.1.  Snare  

 

Snare merupakan drum yang dilengkapi dengan beberapa baris tali senar 

(terbuat dari kabel baja atau plastik) yang direntangkan secara melintang pada 

membrane yang terdapat pada sisi sebelah bawah snare. Seperti alat musik perkusi 

lainnya, snare dibunyikan dengan cara dipukul dengan menggunakan alat pemukul 

khusus yang lebih dikenal sebagai “stick” yang terbuat dari kayu. Snare berfungsi 

sebagai penentu dalam menentukan ketukan ritmis yang dimainkan dengan teknik 

single, double, dan triple.  

Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari menggunakan 5 buah snare 

yang berdiameter 12 inch untuk dimainkan oleh siswa. 

 

(Foto 2 : instrument snare DrumBand Gita Bahari ) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 
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4.3.13.2.  Bass Drum 

Bass Drum terdiri dari 4 alat yang memiliki ukuran berbeda, dari mulai yang 

paling besar sampai yang paling kecil. Bass drum dimainkan oleh 4 orang. Bass drum 

merupakan alat musik perkusi Drum Band yang berupa tabung dengan ukuran yang 

cukup besar dengan dua buah fiber tebal yang berada pada dua sisi perumukaan mulut 

tabung. Dan dimainkan dengan cara dipukul dengan mengunakan dua buah alat 

pemukul. Fungsi bass drum hampir sama dengan snare, namun hanya mengambil 

sebagian ketukan snare, dan memberikan nada bass untuk mengisi suatu ketukan. 

Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari menggunakan bass drum 

yang berdiameter 24, 20, 18, dan 16 inch ukuran diameter bass drum masing-masing 

berbeda 2 inci, antara bass yang satu dengan yang lainnya. 

 

(Foto 3. Instrumen Bass Drum Gita Bahari ) 

(Sumber : Dita Kusuma H, 21 Januari 2015) 
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4.3.13.3. Quarto Tom 

Quarto Tom  merupakan alat musik yang terdiri 4 buah tom-tom. Pada bagian 

bawah quarto tom biasanya terbuka dan dipotong menyiku untuk memproyeksikan 

suara ke arah depan. Alat ini umunya dimainkan dengan menggunakan mallet yang 

terbuat dari kayu atau almunium dengan ujung berbentuk bulat. Fungsi quarto tom 

adalah memberikan irama dan nada ritmis dalam permainan Drum Band. Dalam 

permainanya biasanya quarto tom selalu mengisi celah kosong atau nada-nada dan 

biasanya selalu mendahului atau membuka permaina Drum Band.  

Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari menggunkan quarto tom 

sebanyak 2 buah. 

 

(Foto 4 : Instrmen Quarto Tom Drum Band Gita Bahari) 

(sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 
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4.3.13.4.  Cymbal 

Cymbal adalah sebuah lempengan besi buat yang dibuat secara khusus 

menggunakan logam khusus agar menghasilkan suara untuk mengimbangi ketukan 

snare. Cymbal pada Drum Band biasanya terdiri atas 2 buah keping yang tepasang 

pada kedua tangan pemain. Untuk memainkan cymbal kedua kepingan tersebut diadu 

satu sama lainya sehinga menghasilkan suara. Fungsi dari cymbal adalah sebagai 

variasi dalam permainan Drum Band yang menimbulkan suara desis.  

Kegiatan ekstrakurikuler ini Drum Band Gita Bahari menggunakan dua 

pasang cymbal dan ada dua orang pemain cymbal.  

 

 

(Foto 5: Instrument Cymbal Drum Band Gita Bahari ) 

(sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015 ) 
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4.3.13.5.  Xylophone 

Xlylophone merupakan alat musik perkusi yang sekarang ada dalam bentuk 

yang sederhana seperti papan besi atau tembaga yang dipasang diantara dua kayu 

penyanga. Instrument ini tediri dari atas batang-batang besi atau tembaga dalam 

berbagai ukuran. Untuk menghasilkan suara batang-batang besi dan tembaga tersebut 

dipukul dengan pemukul khusus yang disebut sebagai mallet. Setiap batangnya dibuat 

untuk menghasilkan nada tertentu. Batang yang lebih panjang akan menghasilkan 

nada yang lebih rendah, sebaliknya jika batang yang lebih pendek akan menghasilkan 

nada yang lebih tinggi. 

Bentuk dari xylophone sebenarnya hampir sama dengan marching bells 

hanya saja ukurannya lebih besar. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini Drum Band 

Gita Bahari mengunakan 2 buah xylophone. 

 

(Foto 4 : Instrmen Xylophone Drum Band Gita Bahari) 

(sumber : SD Negeri Suradadi 01) 
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4.3.13.6.   Marching Bells 

Marching bells merupakan alat musik melodi yang digunakan dalam Drum 

Band yang terbuat dari bilahan-bilahan logam prsegi yang setiap logamnya memiliki 

nada-nada terediri dan dimainkan dengan cara dipukul dengan mengunakan stik yang 

ujungnya berbentuk bulat. Marching bells merupakan symbol keharmonisan melodi 

dari sebuah unit Drum Band. Fungsi dari marching bells adalah sebagai melodi pada 

Drum Band. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini Drum Band Gita Bahari meggunakan 6 buah 

marching bells yang dimainkan oleh siswa. 

 

 

(Foto 7 : instrument marching bells DrumBand Gita Bahari ) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 
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4.3.13.7.  Pianika 

Pianika atau bisa disebut juga dengan melodika adalah alat musik tiup sejenis 

hamonika tetap mengguakan bilah-bilah keyboard yang luasnya sepertiga oktaf. 

Pianika dimainkan dengan tiupan langsung atau memakai pipa lentur yang 

dihubungkan ke mulut. Dalam bermain musik pianika dapat digunakan untuk 

memainkan melodi pokok, kontar melodi dan bila memungkinkan dapat juga untuk 

mengiringi lagu.  

Kegiatan ekstrakurikuler ini Drum Band Gita Bahari mengguakan 20 buah 

pianika yang dimainkan oleh siswa. 

 

 

( Foto 8: Instrument Pianika Drum Band Gita Bahari) 

(Sumber: Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 
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4.3.14. Kelompok Display 

Suatu pertunjukan yang menarik serta tidak monoton, tidak lepas dari unsur 

adanya display. Untuk itu dispay adalah sebuah formasi dalam pementasan Drum 

Band dan memiliki peranan yang sangat penting sekali. Melalui sebuah display yang 

bagus dan atraktif akan memberikan warna serta kesan tersendiri bagi para 

penontonnya.  

Display biasanya digunakan pada parade festival Drum Band agar tidak 

terlihat membosankan dan dalam perlombaan Drum Band biasanya bentuk display 

juga dinilai oleh juri.  Display bertujuan untuk menarik dan memperindah gerakan, 

kelompok display meliputi Gita Pati, paramanadi, dan colour guard (bendera). 

4.3.14.1.  Gita Pati 

Gita pati atau field commander biasanya diperankan oleh siswa perempuan 

yang ditempatkan berada paling depan.  Gita pati berperan sebagai pemimpin dan 

pemberi aba-aba kepada kelompok lainnya pada saat berangsungnya pertunjukan 

Drum Band. Dalam pemberian materi pelatih memberikan materi tentang kondakting. 

Materi kondakting yang diberikan oleh pelatih adalah materi yang sederhana, yaitu 

tentang pemberian aba-aba 4/4, 3/4, dan 2/4. Pelatih memberikan materi lagu yang 

akan dimainkan sesuai dengan materi gita pati yang di berikan pelatih, seperti pada 

lagu sirih kuning yang mempunyai birama lagu 4/4. Sebagai gita pati harus 

menguasai lagu yang akan dimainkan, sehinga dalam permainan Drum Band akan 

tertata dan rapi. 
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(Foto 9: Gita Pati Drum Band Gita Bahari)  

(Sumber : SD Negeri Suraadi 01) 

 

4.3.14.2.  Mayorete 

Mayorete adalah angota dari bagian Drum Band yang mempuyai peran serta 

tugas untuk melakukan aksi-aksi tarian yang di sertai dengan meggunakan sebuah 

baton atau dengan kata lain tongkat mayorete, pengembangan tugas atau yang 

berperan sebagai paramandi biasanya adalah seorang wanita. 

Seorang Mayorete bebas melakukan berbagai macam atraksi di dalam 

penampilanya. Meleparkan serta memutar-mutar baton. Tongkat bendera atau tongkat 

bayonet. Kadang-kadang seorang Mayorete dapat pula melakukan beragam atraksi 

tetentu sehingga dapat menarik perhatian penonton. Mayorete juga biasanya 

membantu merapikan barisan display pada saat petunjukan. Ada beberapa contoh 

cara memainkan tongkat dalam pertunjukan Drum Band: 

54 



 

 

1. Memutarkan tongkat, dengan cara tangan kanan memegang pada bagian tengah 

tongkat, dan tangan kiri memegang hampir di ujungtongkat, dengan ujung tongkat 

melekat pada perut. 

2. Melempar, tanan kiri memegang pada sepertiga tongkat, dan tangan kiri tepat 

diujung togkat yang berguna sebagai tolakan 

Kegiatan ekstrakurikuler ini, Drum Band Gita Bahari menggunakan dua 

orang sebagai Mayorete. 

 

 (Foto 10: Mayorete Drum Band Gita Bahari) 

(Sumber : SD Negeri Suradadi 01) 

 

4.3.14.3. Colour Guard  

Colour guard atau instrument bendera tidak digunakan untuk bermain musik, 

melainkan dimanfaatkan oleh pemainnya sebagai alat bantu aksi untuk menghasikan 
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efek-efek visual tertentu yang mendukung penampilan. Pada prakteknya, pemain 

instrument ini tidak selalu mengunakan bendera sebagai aksesorisnya.  

Kelompok colour guard atau pembawa bendera merupakan pemberi semangat 

dalam kelompok. Colour guard dimainkan oleh siswa perempuan, pelatih 

memberikan koreografi atau tata gerak yang sesuai dengan display yang dimainkan. 

Untuk colour guard pelatih menyajikan pola interval langkah sesuai dengan pemain 

instrumen lainnya secara keseluruhan, seperti jalan di tempat, lari-lari kecil, serong 

kanan, serong kiri, membentuk lingkaran dan pelatih tetap menyamakan pola langkah 

atas dasar pertimbanan pelatih tetap pada pola tempo musik yang disajikan. Terkait 

dengan koreografi atau tata gerak masing-masing pesonil ditutut untuk menampilakan 

setiap permainannya dengan totalitas dalam artian sikap badan yang harus tegak 

sehinngga menimbulkan ekspresi yang maksimal. Hal ini juga terkait dengan ekspresi 

bentuk mimik wajah dari masng-masing pemain. 

Kelompok ini melakukan gerakan-gerakan dengan membawa bendera yang 

dimainkan sedemikian rupa sehingga memperindah permainan kelompok lainnya. 

Kelompok colour guard  menggunkan kostum yang menarik dan unik dengan penuh 

warna-warna cerah yang menggambakan penuh semangat dan ceria. Dalam kegiatan 

ekstrakurikler ini, Drum Band Gita Bahari mengunakan 10 orang siswa sebagai 

pemain colour guard. 
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 (Foto 11. Pemain Colour Guard Drum Band Gita Bahari) 

(Sumber :Dita Kusuma H, 21 Januari 2015) 

 
 

4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada bab ini disampaikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai masalah 

penelitian yang disampaikan pada bab pertama yang berkait dengan peranan sekolah 

dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01. 

Sebagai usaha untuk menjawab masalah yang berkait dengan peranan sekolah 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler Drum Band SD Negeri Suradadi 01 itu 

sebagaimana dikemukakan pada landasan teori disampaikan konsep peranan yang 

dikemukakan oleh Soekanto namun demikian banyak pendapat mengenai peranan itu 

ada bebagai pendapat dari banyak orang, maka seluruh pengertian peranan dengan 

pandangan banyak orang tersebut diusahakanakan digunakan untuk membahasanya. 

Perihal konsep yang digunakan adalah peranan (role) merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status) Seokanto (1990 : 268). Bepijak dari konsep itu 
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dikembangkan dengan peranan sekolah yang menyangkut peranan kepala sekolah, 

guru, siswa, pelatih, dan orang tua  

 

4.2.1. Peranan Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang menyelenggarakan 

kegiatan belajar menggajar. Ada dua kegiatan di sekolah yaitu kegiatan intrakurikuler 

dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam ekstrakurikuler ada beberapa faktor utama yang 

menjadi penunjang jalannya kegiatan tersebut seperti kepala sekolah, guru, pelatih, 

siswa, dan faktor pendukung dari luar yaitu orang tua. Dalam hal ini akan dijelaskan 

peranan-peranan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, pelatih, siswa, dan orang 

tua dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradai 01. 

 

4.2.1.1. Peranan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan orang yang bertugas sebagai pemimpin di dalam 

suatu sekolah. Kepala sekolah sangat berperan penting dalam kegiatan intrakurikuler 

maupun kegiatan ekstrakurikuler. Tanpa adanya kepala sekolah yang memimpin 

suatu sekolah kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler tidak akan berjalan dengan 

baik. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan di luar mata pelajaran dan 

di luar kelas (Winataputra, 2007:18). Termasuk dalam pelaksanan kegiatan 

ekstrakurikuler jika kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksankan tanpa persetujuan dari 

kepala sekolah kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Menurut Seokanto 

(1990 : 268), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 
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seseorang memaksakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya maka ia 

menjalankan perannya.  

Peranan kepala sekolah sangat banyak, ada beberapa peran yang dilakukan 

oleh kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01 yaitu berperan sebagai pemimpin, 

penanggung jawab, manager, administrator, supervisior, inovator, dan sebagai 

motivator. Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan nara 

sumber.  

“Saya memang mempunyai beberapa peran yang harus dilakukan 

seperti sebagai pemimpin, penanggung jawab, manager, administrator, 

supervisor, inovator, dan sebagai motivator. Semua peran tadi harus 

dijalankan sebaik mungkin karena peran-peran tersebut sangat penting 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Selain itu kepala 

sekolah dan pihak sekolah juga harus menjalin hubungan yang 

harmonis dilingkungan sekolah…” (Wawancara dengan bapak Urip 

Santoso, S.Pd kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01, tanggal 5 

Desember 2014 di SD Negeri Suradadi 01). 

 

Melihat petikan wawancara di atas bahwa kepala sekolah SD Negeri Suradadi 

01 memiliki beberapa peran yang sangat penting. Peran-peran tersebut harus 

dijalankan sebaik mungkin untuk menigkatkan mutu dan kualitas sekolah. Peran yang 

pertama yang harus dijalankan oleh kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01 yaitu 

sebagai pemimpin dibidang pengajaran dimana kepala sekolah memilki tanggung 

jawab melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. 

Peran kepala sekolah yang kedua yakni kepala sekolah sebagai penanggung 

jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah seperti kegiatan 
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ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.  

 Peran yang ketiga yakni kepala sekolah sebagai manager dimana dalam 

mengelola tenaga kependidikan dan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh 

kepala sekolah adalah melasanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan 

profesi para guru. 

Peran kepala sekolah yang keempat yakni kepala sekolah sebagai 

administrator yaitu berkenaan dengan pengelolaan keuangan sekolah, seberapa besar 

kepala sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya 

peningkatan sekolah. 

Peran yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai supervisor dimana kepala 

sekolah melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan dengan berkunjung 

dari kelas ke kelas melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar dengan 

melakukan kegiatan supervisi kepala sekolah dapat melihat secara langsung 

kekuarangan dan kelebihan guru dalam proses belajar mengajar. 

Peran yang keenam kepala sekolah sebagai inovator dimana kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk melakukan pekerjaannya secara konstriktif,  

kreatif, delegatif, integrative, rasional, obyektif, pragmatis, keteladanan dan 

menemukan gagasan-gagasan baru yang dapat menunjang sekolah menjadi sekolah 

yang lebih baik. 

Peran yang terakhir yakni kepala sekolah sebagai motivator kepala sekolah 

harus memilliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga 
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kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain kepada guru kepala 

sekolah juga memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu mengikuti kegiatan 

belajar dengan rajin dan semangat.  

Melihat beberapa peran yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 

Suradadi 01 yang sudah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa banyak sekali peran 

yang harus dijalankan oleh kepala sekolah. Selain itu kepala sekolah juga harus 

menjalin hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. Ada beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Suradadi 01 seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, 

palang merah remaja (PMR) dan Drum Band. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut 

tentang peranan yang dilakukan kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01 dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band.  

Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SD Negeri Suradadi 01, yakni 

kegiatan eksrakurikuler Drum Band. Dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band ini 

kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01 berperan sebagai penanggung jawab dari 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Beliau sangat mendukung sepenuhnya dan 

menfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Menurut beliau kegiatan 

ektakurikuler Drum Band ini dapat menjadikan anak menjadi kreatif. Berikut petikan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan nara sumber. 

“Dalam kegiatan ini sebagai penaggung jawab dan pengawas kegiatan 

ektrakuikuler Drum Band, saya juga sangat medukung sepenuhnya 

dengan menfasilitasi kegiatan tesebut dengan menyediakan alat-alat 

musik yang digunakan untuk kegiatan Drum Band tersebut dan 

memfasilitasi waktu. Karena dengan diadakannya kegiatan 

eksrakurikuler itu bisa membantu anak menjadi lebih kreatif.” 
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(Wawancara dengan bapak Urip Santoso, S.Pd kepala sekolah SD 

Negeri Suradadi 01, tanggal 5 Desember 2014 di SD Negeri Suradadi 

01). 
 

Melihat dari hasil petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebagai 

kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01 yang berperan sebagai penanggung jawab 

tidak hanya memberikan fasilitas berupa alat-alat musik yang dibutuhkan, tetapi juga 

beliau memfasilitasi waktu dengan cara menyempatkan waktunya untuk melihat 

perkembangan dan mengawasi jalannya kegiatan ekstrakurikuler yang selalu 

dilaksanakan pada hari rabu pukul 14.30 sampai pukul 16.30 di halaman sekolah SD 

Negeri Suradadi 01. Hal ini dipekuat dengan adanya bukti hasil observasi yang di 

ambil pada saat kegiatan ektrakurikuler Drum Band Gita Bahari di laksanakan. 

 

(Foto 12: kepala sekolah mendampingi kegiatan ekstrakurikuler Drum Band) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari2015) 
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Berdasarkan dari hasil observasi di atas dapat dibuktikan bahwa, peran kepala 

sekolah tidak hanya sebagai penanggu jawab kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

Gita Bahari. Tetapi sebagai kepala sekolah ikut mengawasi jalannya kegiatan 

ekstakurikuler Drum Band Gita Bahari selain mengawasi kepala sekolah juga 

memberikan motivasi-motivasi kepada siswa-siswi anggota Drum Band agar selalu 

giat dan semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari. 

Adapun prestasi yang sudah diraih oleh Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 

01 seperti Juara Umum III tingkat Karisidenan Pekalongan, Juara I tingkat Kabupaten 

Tegal. Berikut contoh gambar dari hasil observasi. 

 

(Foto 13: Piala Juara Umum III dan Juara I) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 5 Desember 2014) 
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Melihat gambar dari hasil observasi di atas merupakan bukti bahwa Drum 

Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 mempunyai prestasi yang pernah diraih 

yaitu Juara Umum III tingkat Karisidenan Pekalongan dan Juara I tingkat Kabupaten 

Tegal. Hal ini membuktikan bahwa peran kepala sekolah sangatlah penting dengan 

adanya dukungan dari kepala sekolah kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita 

Bahari SD Negeri Suradadi 01 dapat berjalan dengan baik dan dapat meraih prestasi. 

Seperti yang dikemukanan oleh Soekanto diatas bahwa peranan (role) 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang memaksakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peran. Dalam 

hal ini kepala sekolah SD Negeri Suradadi 01 memiliki kedudukan yang paling tinggi 

dan mempunyai kewajiban sebagai  penanggung jawab atas semua kegiatan yang 

dilakukan di sekolah yaitu kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Kepala sekolah juga 

menjadi bagian penunjang dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari 

yang dapat memenuhi tujuan yang diharapan Drum Band Gita Bahari yaitu 

memenangkan ajang perlomban Drum Band. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep 

yang dikemukan oleh Soekanto itu memiliki kesamaan dengan hasil penelitian. 

Bahwa kepala sekolah memiliki kedudukan dan melaksanakan kewajibannya maka 

kepala sekolah menjalankan suatu peran yakni sebagai penanggung jawab kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01. 
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4.2.2. Peranan Guru 

Sebagaimana konsep peranan yang dikemukakan oleh Scott.et.al (1981) 

(dalam Kaner, 1987 : 197) yang dijelaskan dalam blog jodenmot yang diunduh pada 

tangal 29 Desember 2012 pukul 17.23, menjelaskan bahwa peran dan pekerjaan itu 

tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja melakukan satu 

pekerjaan dan bisa saja memainkan beberapa peran. Selanjutnya konsep peranan ini 

akan digunakan untuk menjelaskan peranan guru dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

Drum Band. Guru adalah faktor yang mempengaruhi kualitas pengajaran. Hal ini 

karena guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pengajar (Hamdani, 

2011 : 79).  

Ada beberapa peranan yang dilakukan oleh guru SD Negeri Suradadi 01. 

Hampir sama seperti peranan kepala sekolah hanya saja guru lebih menjalankan 

perannya terhadap siswa atau anak didiknya. Berikut petikan wawancara yang 

dilakukan peneliti dan narasumber. 

“Sebagai guru bayak sekali yang harus diperankan seperti menjadi 

pengajar, pembimbing, fasilitator, pembina, wali kelas, inspirator, 

evaluator, dan motivator. Semua peranan itu yang dilakukan oleh guru 

supaya dapat menjadikan anak didik atau murid-murid menjadi murid 

yang dapat di banggakan…”(wawancara dengan guru SD Negeri 

Suradadi 01 ibu Nur Hidayah, S.Pd.SD pada tanggal 5 Desember 

2014di SD Negeri Suradadi 01). 
 

Melihat hasil petikan wawancara di atas dapat dilihat ada beberapa peranan 

yang dilakukan oleh guru seperti pengajar, tugas utama guru adalah sebagai pengajar 

dimana guru mengajarkan mata pelajaran kepada siswa-siswi di dalam kelas. 

Selanjutntya guru sebagai pembimbing guru harus dapat membimbing dan 
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mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Guru 

sebagai fasilitaor, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar 

mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara komunikatif, 

aktif, dan efektif. Guru sebagai pembina, pembina yang dimaksudkan disini adalah 

pembina sebagai kegaiatan ekstrakrikuler yang dilaksanakan oleh sekolah SD Negeri 

Suradadi 01. Guru sebagai wali kelas, disini guru sebagai pengelola kelas dan 

sebagai penanggung jawab siswa-siswi yang ada di kelas tersebut. Guru sebagai 

inspirator, sebagai guru wajib memberikan inspirasi atau contoh yang baik bagi anak 

didiknya. Guru sebagai evaluator, dalam hal ini guru menilai prestari siswa baik 

dalam bidang akademik maupun nonakademik. Yang terkakhir guru sebagai 

motivator, selain inspirator guru juga wajib memberikan motivasi atau dorongan  

dorongan kepada siswa dalam meningkatkan kualitas belajarnya. 

Selain kepala sekolah guru juga sangat berperan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar dan  mengajarkan materi 

pelajaran di dalam kelas, namun guru juga mempunyai tugas tambahan antara lain 

menjadi pembina pramuka, membimbing siswa dalam kegiatan ektrakurikuler dan 

lain sebagainya. Seperti di SD Negeri Suradadi 01 guru tidak hanya mengajar di 

dalam kelas saja tetapi guru juga membimbing siswa dalam kegiatan ektrakurikuler 

Drum Band Gita Bahari.  

Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari ini tidak hanya kepala 

sekolah yang ikut berperan serta tetapi guru juga ikut berperan serta dalam kegiatan 

ektrakurikuler Drum Band. Dalam hal ini guru berperan sebagai pembimbing dan 
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pelatih Drum Band Gita Bahari. Contoh peran guru sebagai pembimbing yakni 

mendampingi siswa dalam kegiatan ektrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari 

rabu pukul 14.30 sampai 16.30 WIB dihalaman sekolah SD Negeri Suradadi 01. Ada 

beberapa guru yang menjadi pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

Gita Bahari salah satu satunya adalah Ibu Nur Hidayah, S.Pd.SD. Selain berperan 

sebagai pembina beliau juga berperan sebagai pelatih, walaupun latar belakang 

penididikan beliau bukan berasal dari seni musik tetapi beliau juga membantu pelatih 

Drum Band Gita Bahari dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01. Berikut petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan nara 

sumber. 

“Dalam kegiatan ektrakurikuler Drum Band ini saya berperan sebagai 

pembina dan pelatih Drum Band. Dalam kegiatan saya tidak sendiri 

kadang saya dibantu oleh-guru-guru yang lain saat pelaksanaan 

kegiatan Drum Band ini. Latar belakang saya memang bukan dari seni 

musik mbak tapi saya mencoba melatih anak-anak dengan belajar 

sedikit-sedikit tentang cara bermain Drum Band, cara belajar saya 

yaitu dengan melihat pelatih Drum Band dalam memberikan contoh 

kepada siswa dan saya mencoba menirukan apa yang telah pelatih 

Drum Band berikan selain itu saja juga komunikator yang memberikan 

informasi ke kelas-kelas kalau akan dilaksanakannya latihan… Adapun 

metode yang diguanakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler Drum 

Band ini yaitu metode drill…”(wawancara dengan guru SD Negeri 

Suradadi 01 ibu Nur Hidayah, S.Pd.SD pada tanggal 5 Desember 2014 

di SD Negeri Suradadi 01). 

 
 

Melihat petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebagai seorang guru 

tidak hanya bertugas sebagai pengajar di dalam kelas, tetapi beliau juga berperan 

sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari di SD Negeri 

Suradadi 01. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut beliau membantu pelatih Drum 
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Band mengajarkan anak-anak bermain Drum Band. Sebagai pembina ekstrakurikuler 

Drum Band Gita Bahari beliau selalu mendampingi kegiatan Drum Band tersebut dari 

awal kegiatan hingga kegiatan selesai.  Selain  Selain membentu pelatih beliau juga 

menjadi komunikator yakni memberikan informasi pada setiap kelas ketika akan di 

adakannya latihan. Adapun metode yang digunakan dalam melatih materi lagu, 

metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada 

siswa (Hamdani, 2011: 80). Metode yang digunakan yakni metode drill, metode drill 

adalah metode latihan yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ciri khas metode ini berupa pengulangan 

yang berkali-kali supaya asosiasi stimulis dan responsn menjadi sangat kuat dan tidak 

terlupakan (Hamdani, 2011 : 167) Hal ini diperkuat dengan adanya bukti foto dari 

hasil obsevrasi yang diambil pada saat kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan. 

 

(Foto 14: Guru mendampingi kegiatan ekstrakurikuler Drum Band) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 
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Berdasarkan dari hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa guru yang 

berperan sebagai pembina kegaitan ekstrakurikuler Drum Band ini selalu 

mendampingi pada saat kegiatan ekstrakurikuler Drum Band  berlangsung. Dalam 

kegiatan ini tidak hanya pembina saja yang ikut andil dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band Gita Bahari, ada beberapa guru yang juga ikut mendampingi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler ini. Berikut petikan wawancara peneliti dengan nara sumber. 

“Dalam kegiatan ekatrakurikuler Drum Band saya berperan sebagai 

pendamping kegiatan ektrakurikuler Drum Band Gita Bahari. Saya 

juga kadang ikut melatih sama seperti pembina, saya melihat pelatih 

memengajarkan cara bermainnya dan saya mempraktekannya pada 

siswa, kalau ada siswa yang salah cara bermainnya kadang saya juga 

memperbaiki cara bermainnya… untuk persiapan lomba atau 

pementasan biasanya latihannya ditambah dari seminggu sekali bisa 

sampai seminggu 2 samapai 3 kali latihan…(wawancara dengan bapak 

Jayadi Sapari, S.Pd.SD pada tanggal 5 Desember 2014 di SD Negeri 

Suradadi 01). 

 

Melihat petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa bukan hanya pembina 

saja yang mendampingi kegiatan ekstrakurikuler tersebut, tetapi ada guru lain yang 

membantu mendampingi kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari. Sebagai 

guru yang selalu mendampingi siswa-siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum 

Band Gita Bahari beliau juga membantu melatih dengan cara melihat pelatih 

mengajarkan cara bermainnya kepada siswa dan guru tesebut mempraktekannya 

kepada siswa, apabila siswa melakukan kesalahan dalam memainkan alat musik maka 

guru ikut membantu memperbaiki cara bermainnya. Adapun persiapan-persiapan 

yang dilakukan oleh pembina  dan guru sebelum mengikuti perlombaan Drum Band, 
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persiapan yang dilakukan yaitu dengan menambah waktu latihan yang sebelumnya 

hanya seminggu 1 kali latihan menjadi seminggu menjadi 2 kali atau 3 kali latihan. 

Beberapa guru yang lain juga ikut membantu dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band tersebut. setiap guru memiliki tugas masing-masing dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari. Berikut petikan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan nara sumber. 

“pada kegiatan ekstrakurikuler Drum Band ini saya juga membantu 

guru-guru untuk melatih siswa-siswi, biasanya kalau Drum Bandnnya 

mau ikut perlombaan saya yang biasa merias wajah anak-anak 

khususnya yang perempuan dan merapikan baju anak-anak yang mau 

ikut lomba Drum Band. Karena anak perempuan yang ikut Drum Band 

lumayan banyak saya biasanya dibantu guru-guru perempuan yang lain 

merias wajah anak-anak, jadi bagi tugas sama guru-guru yang lain 

biar bisa lebih cepat merias wajahnya (wawancara dengan guru SD 

Negeri Suradadi 01 Ibu Pujiani Dewi, S.Pd. SD. Pada tanggal 21 

Januari 2015 di SD Negeri Suradadi 01). 

 

 Melihat petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa guru-guru SD Negeri 

Suradadi saling membagi tugas ketika akan mengikuti perlombaan. Dalam hal ini 

guru-guru SD Negeri Suradadi 01 khususnya guru-guru perempuan berperan sebagai 

perias wajah siswa-siswi ketika akan mengikuti perlombaan. Tidak hanya satu guru 

yang merias wajah anak-anak tetapi ada beberapa guru yang ikut membentu merias 

wajah siswa-siswi.  Dapat dilihat dari beberapa peran yang dilakukan oleh guru-guru 

SD Negeri Suradadi 01 masing-masing guru memiliki peran yang berbeda dalam 

kegiatan esktrakurikuler Drum Band Gita Bahari.  

Peranan guru sebagai pembina menjadi salah satu faktor pendukung untuk 

keberlangsungan kegiatan ekstrakuriuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01. 
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Dengan adanya peran guru sebagai pembina dapat melengkapi dan membantu peran 

kepala sekolah yang bertugas sebagai penangung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band Gita Bahari di SD Negeri Suradadi 01. Seperti konsep teori peranan yang 

dikemukakan oleh Scott.et.al (dalam Kaner, 1987: 197) di atas yang menyatakan 

bahwa, seseorang yang melakukan pekerjaan dapat melakukan beberapa peran. 

Dalam hasil penelitian ini ada kesamaan antara konsep teori yang digunakan dengan 

hasil penelitian. Kesamaanya adalah dalam konsep teori dijelasan bahwa seseorang 

yang melakukan pekerjaan dapat melakukan beberapa peran, sama halnya dengan 

guru SD Negeri Suradadi 01, dalam pekerjaannya guru merupakan seorang pendidik 

siswa-siswi di dalam kelas tetapi selain menjadi pendidik guru juga dapat menjadi 

pembimbing, fasilitator, pembina, wali kelas, inspirator, evaluator, dan motivator 

bagi siswa-siswi yang di didiknya. Dalam kegaiatan ekstrakurikuler guru SD Negeri 

Suradadi 01 berperan sebagai pembina dimana guru-guru tersebut ikut mendampingi 

bahkan melatih siwa-siswi dalam melakasanakan kegiatan pembelajaran 

ekstreakurikuler Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01. 

 

4.2.3. Peranan pelatih  

Pencapian suatu prestasi dalam suatu kegiatan pada dasarnya merupakan 

akumulatif dari berbagai pihak atau unsur yang dapat mendukung tercapainnya tujuan 

dalam hal prestasi.  Kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SD 

Negeri Suradadi 01 yaitu kegiatan ektrakurikuler Drum Band. Unsur-unsur 
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pendukung kegiatan tersebut antara lain kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa 

dan juga pelatih. 

Menurut Garna, (1996 : 172) peranan dapat diartikan sebagai pola tingkah 

laku yang diharapkan, yang terkait dengan status sosial seseorang dalam satu 

kelompok atau dalam suatu situasi sosial tertentu. Dalam hal ini pola tingkah laku 

yang dilakukan oleh pelatih sebagai pelaku sosial memiliki timbal balik antara pelaku 

sosial lainnya (siswa). Salah satu unsur yang sangat penting dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band adalah seorang pelatih karena dengan pelatih yang 

berpengalaman dan pelatih yang baik akan menghasilkan prestasi yang baik pula. 

Dalam kegiatan ektrakurikuler Drum Band Gita Bahari yang dilatih oleh Bapak 

Nurdin yang berusia 48 beliau telah melatih Drum Band Gita Bahari sejak awal 

didirikanya Drum Band Gita Bahari yaitu sejak tahun 2005 hingga sekarang. Pelatih 

Drum Band Gita Bahari memang  latar belakang pendidikannya tidak dari seni musik, 

beliau berlatih Drum Band secara otodidak, awal mula beliau menjadi anggota Drum 

Band hingga saat ini beliau sudah menjadi pelatih Drum Band. Dalam hal ini pelatih  

berperan sebagai pelatih yang mengajarkan materi-materi Drum Band kepada siswa. 

Beliau juga membuat arasnemen dan iringan ritmis yang akan dijadikan materi Drum 

Band. Berikut petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber. 

“Dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band ini saya ya berperan 

sebagai pelatih yang membimbing siswa-siswi dalam memainkan alat 

musik Drum Band, selain mengajarkan siswa-siswi saya disini juga 

berperan sebagai arranger yang mengaransemen lagu-lagu yang akan 

dijadikan meteri Drum Band. Materi yang biasa saya berikan itu lagu-

lagu islami, lagu anak-anak, dan lagu daerah karena anak jaman 

sekarang banyak yang kurang paham dengan lagu-lagu yang seperti itu 
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jadi saya aransmen ulang supaya lebih menarik...”(wawancara dengan 

pelatih Drum Band Gita Bahari bapak Nurdin pada tanggal 21Januari 

2015 di SDNegeri Suradadi 01) 
 

Melihat petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pelatih 

disini sangat penting selain melatih Drum Band Gita Bahari beliau juga 

mengaransemen lagu-lagu yang akan dijadikan materi. Dalam pemberian materi 

pelatih memberikan materi awal yang mudah dan setelah siswa-siswi dapat mengikuti 

materi awal akan diberikan materi berikutnya yang lebih sulit dari materi awal. 

Materi-materi lagu yang diajarkan pada Drum Band Gita Bahari ini adalah 

materi lagu anak-anak, lagu rohani, dan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu tersebut dipilih 

agar siswa-siswi lebih mengenal lagu-lagu anak-anak, lagu rohani, dan lagu daerah 

dengan aransemen yang menarik dan tidak mebosankan, partitur lagu terlampir. 

Dalam memberikan materi pelatih menggunakan notasi angka, karena banyak siswa-

siswi yang belum bisa membaca dengan notasi balok. Adapum metode yang 

digunakan dalam pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler Drum Band ini, yaitu metode 

drill dimana materi lagu yang diberikan oleh pelatih dimainkan secara berulang-ulang 

hingga siswa-siswi memainkannya dengan lancar. Berikut merupakan foto dari hasli 

observasi yang diambil pada saat kegiatan etrakurikuler Drum Band Gita Bahari 

dilaksanakan. 
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(Foto 15: Pelatih melatih kegiatan ekstrakurikuler Drum Band) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 

 

Berdasarkan dari foto hasil observasi di atas dapat dilihat bahwa pelatih selalu 

mengawasi dan pelatih juga mengamati siswa-siswi secara langsung agar dapat 

melihat permainan siswa-siswi dalam memainkan alat musik Drum Band apakah 

sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pelatih atau belum sesuai. Dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band ini alat musik yang digunakan oleh Drum Band 

Gita Bahari sudah cukup lengkap dan alat-alat yang digunakan juga sudah cukup 

baik.  

Pada pembelajaran ekstrakurikuler Drum Band ini pelatih melatih siswa-siswi 

memaikan alat musik dari dasar-dasar permainan alat musik tersebut. Hampir semua 

siwa-siswi yang memegang alat musik Drum Band diberi pembelajaran oleh pelatih 

mengenai dasar-dasar permainan alat musik tersebut. Hal ini dilakukan karena siswa-

siswi sebelumnya belum pernah memainkan alat musik Drum Band tersebut. Berikut 

petikan wawancara yang dilakukan oleh penliti dengan narasumber. 
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“… saya melatih anak-anak main musik itu dari dasar-dasarnya dulu, 

karena kebanyakan dari mereka itu belum pernah memainkan alat-alat 

musik Drum Band dan baru pertama kali memegang alat musik Drum 

Band. Seperti alat musik marching bells, snare, bass drum, quarto tom, 

xylophone, dan cymbal mereka sebelumnya belum memahami betul 

cara bermainya. Untuk pianika saya tidak melatih secara khusus 

karena pianika itu sudah diajarkan oleh masing-masing guru kelas 

dalam pelajaran SBK. Ada pola ritmis yang saya gunakan untuk 

melatih siswa-siswi bermain alat-alat musik tersebut…”(wawancara 

dengan pelatih Drum Band Gita Bahari bapak Nurdin pada tanggal 

21Januari 2015 di SD Negeri Suradadi 01) 

 

 Melihat petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelatih memberikan 

latihan-latihan dasar kepada siswa-siswi yang memainkan alat-alat musik seperti 

marching bells, snare, bass drum, quarto tom, xylophone, dan cymbal. Adapun pola 

ritmis sederhana yang digunakan oleh pelatih untuk mengajarkan siswa-siwi dalam 

bermain alat musik Drum Band. Berikut cara-cara yang dilakukan oleh pelatih dalam 

melatih siswa-siswi pada pemebelajaran ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari. 

Pertama yaitu pembelajaran tentang alat musik melodi, ada tiga alat musik 

melodi yang digunakan oleh Drum Band Gita Bahari yakni pianika, marching bells, 

dan xylophone. Seperti yang di jelaskan oleh pelatih di atas dalam petikan wawancara 

bahwa pelatih tidak memberikan latihan khusus untuk alat musik pianika karena alat 

musik pianika sudah diajarkan oleh guru-guru di kelas saat pelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan (SBK). Tetapi untuk marching bells dan xylophone pelatih 

mengajarkan teknik-teknik dasar. Cara memainkan alat musik marching bells dan 

xylophone sama, yaitu sama–sama dipukul menggunakan dua alat pemukul yang 

disebut mallet, pada ujung pemukul biasanya berbentuk bulat. Tetapi ada perbedaan 
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dari kedua alat tersebut, dari segi ukuran maching bells lebih kecil dari pada 

xylophone.  

Maching bells dan xylophone sebenarnya termasuk jenis alat perkusi tetapi 

alat musik ini memiliki nada-nada yang harmonis. Pembelajaran marching bells dan 

xylophone sama seperti perkusi cara memainkannya yaitu dipukul, untuk 

mempermudah siswa–siswi dalam memainkan marching bells posisi memainkan 

marching bells diberikan stand marching bells tetapi bila latihan langsung berada di 

lapangan maching bells dibawa dengan cara digendongkan pada bahu dan marching 

bells berada didepan perut. Dalam pemberian materi pelatih memberikan 

pembelajaran marching bells dan xylophone dimulai dari materi dasar yang 

sederhana, seperti menghafal letak nada dari nada yang 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-siswa mulai belajar memainkan marching bells dari (1) 

do rendah hingga (1) do tinggi secara berulang-ulang hingga siswa-siswi lancar 

memainkan marching bells. Dalam pembelajarnnya pelatih juga memberikan contoh 

cara bermain marching bells dan siswa-siswi menirukan apa yang telah dicontohkan 

oleh pelatih. 

Kedua pembelajaran teknik iringan. Alat musik yang digunakan sebagai 

iringan yakni snare, bass drum, quarto tom, dan cymbal. Pembelajaran teknik iringan 

pada Drum Band Gita Bahari pelatih mengajarkan pola-pola yang sederhana. Iringan 

menyesuaikan dengan lagu yang dibawakan dipilih pukulan yang sederhana, adapun 

pukulan single, double, dan triple. Pola pukulan yang sederhana ini dipilih agar siswa 
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dapat memainkan dengan mudah. Berikut contoh pukulan pola iringan yang diajarkan 

oleh pelatih kepada siswa.  

1. Teknik Bermain Snare 

Pola pukulan pada snare dipilih pukulan-pukulan yang sederhana dan mudah 

dimainkan oleh siswa. Pola ritmis yang diajarkan adalah pola pukulan single, double, 

triple.  Berikut contoh pukulan-pukulan sederhana yang diajarkan. 

1.1. Contoh pukulan single pada snare secara sederhana : 

 

 

1.2. Contoh pukulan double pada snare secara sederhana : 

 

1.3. Contoh pukulan triple pada snare secara sederhana : 

 

 

2. Teknik Bermain Quarto Tom 

Pada pola pukulan quarto tom sebenarnya hampir sama dengan snare pada 

quarto tom, dipilih pukulan yang sederhana supaya anak dapat mudah memainkan. 

Quarto tom terdiri dari 4 bagian, quarto tom berfungsi memberikan irama serta nada 
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ritmis dan biasanya untuk mengisi celah kosong dalam permainan Drum Band. 

Berikut contoh pukulan-pukulan sederhana yang diajarkan. 

2.1. Contoh pukulan single pada quarto tom secara sederhana : 

 

2.2.  Contoh pukulan double pada quarto tom secara sederhana : 

 

2.3.  Contoh pukulan Triple pada quarto tom secara sederhana : 

 

3. Teknik Bermain Bass Drum  

Pola pukulan pada bass drum menggunakan pola yang sederhana dan mudah 

diingat oleh siswa. Sama seperti pola pukulan yang lain, pola pukulan bass drum 

dipilih pukulan single, double, dan triple. Bass memiliki fungsi sebagai penentuan 

sebagai ketukan sama halnya seperti snare, namun bass drum hanya mengambil 

sebagian besar dari beberapa ketukan snare. Bass drum ini dimainkan oleh 4 orang 

secara bergantian. Berikut contoh pukulan-pukulan sederhana yang diajarkan. 
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3.1. Contoh pukulan single pada bass drum secara sederhana :  

 

3.2. Contoh pukulan double pada bass drum secara sederhana : 

 

3.3. Contoh pukulan Triple pada bass drum secara sederhana : 

 

4. Teknik Bermain Cymbal 

Pola permainan pada cymbal hampir sama dengan bass, namun berbeda cara 

memainkannya. Cymbal tidak dimainkan dengan cara dipukul, tetapi saling 

dibenturkan dengan posisi saling berhadapan. Pola yang digunakan yaitu single. 

Berikut contoh pukulan-pukulan sederhana yang diajarkan. 

 

4.1.Contoh pukulan single pada cymbal secara sederhana : 

 

Dapat dilihat diatas bahwa pelatih mengajarkan beberapa pola iringan yang 

sederhana hal ini dilakukan supaya siswa dapat mengingat dan memainkannya 

dengan mudah. Selain mengajarkan pola iringan pelatih juga membuat formasi 
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display untuk sertiap perlombaan atau pementasan Drum Band Gita Bahari.berikut 

petikan wawancarayang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. 

“ … saya juga membuat formasi display untuk perlombaan atau 

pementasaan Drum Band karena display dalam perlombaan juga di 

nilai oleh juri selain itu display juga memperindah penampilan Drum 

Band… kalau untuk persiapan lomba saya hanya memperbanyak waktu 

latihan karena menurut saya Drum Band itu 30% perlombaan dan 70% 

latihan. Jadi sebenarnya yang paling utama dari kegiatan ini yaitu 

latihan kalau latihan dengan semangat, disiplin dan rajin maka akan 

mendapatkan hasil yang baik…”(wawancara dengan pelatih Drum 

Band Gita Bahari bapak Nurdin pada tanggal 21Januari 2015 di 

SDNegeri Suradadi 01)  
 

Melihat hasil petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa selain melatih 

siswa-siswi dan mengaransement lagu-lagu yang akan dimaikan pelatih juga 

membuat formasi display, karena formasi display dalam perlomban juga masuk 

dalam penilaian juri selain itu display juga dapat memperindah penampilan Drum 

Band. Formasi Drum Band Gita Bahari terlampir. Adapun persiapan yang dilakukan 

oleh pelatih seperti mempersiapkan materi lagu baru dan mempersiapkan bentuk 

display yang akan ditampilkan. Menurut pelatih hal yang paling penting ketika akan 

mengikuti suatu perlombaan adalah latihan karena 70% kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band adalah latihan dan 30% kegiatan ektrakurikuler Drum Band adalah 

perlombaan. Ada beberapa prestasi yang diperoleh oleh Drum Band Gita Bahari 

seperti Juara 3 tingkat Karisidenan Pekalongan, Juara 1 Tingkat Kabupaten Tegal 

dan masih banyak lagi. Hal ini diperkuat dengan hasil studi dokumentasi. 
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(Foto 16 : Piala Hasil Prestasi Drum Band Gita Bahari) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 5 Desember 2014) 

 
 

Foto hasil observasi di atas merupakan bukti bahwa Drum Band Gita Bahari 

mempunyai prestasi yang pernah diraih saat mengikuti perlombaan. Hal ini juga 

membuktikan bahwa peranan pelatih sangatlah penting, terbukti dengan pembelajaran 

yang diajarkan oleh pelatih kepada siswa Drum Band Gita Bahari dapat meraih 

prestasi yang membanggakan. Dengan prestasi diperoleh Drum Band Gita Bahari 

dapat memacu siswa-siswi untuk berlatih lebih semangat.  

Sebagaimana konsep peranan yang dijelaskan Garna, (1996: 172) peranan 

dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan, yang terkait dengan status 

sosial sesorang dalam satu kelompok atau dalam suatu situasi sosial tertentu. Dalam 

hal ini pola tingkah laku yang dilakukan oleh pelatih sebagai pelaku sosial memiliki 

timbal balik antara pelaku sosial lainnya (siswa), digunakan pada penelitian peranan 

pelatih. Ada kesamaan antara konsep teori yang digunakan dengan hasil penelitian. 

80 



 

 

Kesamaannya adalah dimana perilaku pelatih memiliki timbal balik bagi struktur 

sosial, struktur sosial yang dimaksudkan adalah sekolah dimana pelatih mengajarkan 

pembelajaran Drum Band. Dalam hal ini peranan menjadi salah satu faktor yang 

penting dan peranan pelatih menjadi salah satu faktor pendukung untuk 

keberlangsungan kegiatan ekstrakuriuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01. 

Dengan adanya pelatih kegiatan ekstrakurikuler Drum Band dapat bererjalan dengan 

baik, dan peran pelatih juga dapat melengkapi dan membantu peran kepala sekolah 

dan peran guru SD Negeri Suradadi 01.   

 

4.2.4. Peranan Siswa 

Pendidikan dapat diperoleh oleh siapa saja kapan saja dan dimana saja. 

Pendidikan adalah sebuah persoalan mendasar yang merupakan kebutuhan dasar 

seluruh umat manusia, dan merupakan suatu titik awal berkembangnya peradaban 

dunia. Pendidikan tidak hanya semata-mata hanya dibangku sekolah namun bisa 

melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Dalam hal ini lebih cenderung 

pada pendidikan formal khususnya dalam kegiatan ekstrakrikuler Drum Band. 

Pada pendidikan formal khususnya kegiatan ekstrakurikuler, siswa adalah 

faktor penting yang menjalankan peran utama dalam kegiatan tersebut. Menurut 

Anurrahman (2012: 132), pesera didik atau siswa adalah individual yang memiliki 

keunikan, berbeda satu sama lain dan tidak satupun yang memiliki ciri-ciri persis 

sama meskipun mereka itu kembar. Dengan semakin meningkatnya peran siswa 

dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler maka semakin baik untuk mencapai sebuah 
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keberhasilan atau tujuan yang diinginkan. Untuk meningkatkan peran aktif siswa 

dalam kegiatan ekstrakurikuler ada dua yaitu faktor ekstrernal dan internal.  

Faktor internal dalam peningkatan peran aktif siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band ini adalah yang ada didalam diri siswa itu sendiri, seperti 

bakat musik, kemampuan, ketekunan, dan semangat siswa dalam bermain musik. 

Sedangkan faktor ekstrernal yang mendukung terlaksanakannya faktor internal yaitu 

dukungan dari orang tua, teman, guru, serta pelatih. 

Dukungan dan bimbingan yang penuh dari berbagai pihak, maka dapat 

tercipta siswa yang mandiri dan trampil yang siap dalam melaksanakan suatu 

kegiatan. Sehubungan dengan uraian di atas siswa-siswi SD Negeri Suradadi 01 

khususnya siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita 

Bahari tidak semuanya memiliki bakat seni, hanya ada beberapa siswa saja yang 

memiliki bakat seni tersebut. Ada beberapa siswa yang kurang mengerti tentang seni, 

namun faktor bakat tersebut tidak menjadi kendala dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band karena siswa-siswi SD Negeri Suradadi 01 dalam mengikuti kegiatan 

tersebut dengan disiplin, rajin berlatih dan atas dorongan dari luar seperti orang tua, 

guru, kepala sekolah, pelatih dan masyarakat sehingga kegiatan ekstrakurikuler Drum 

Band Gita Bahari dapat berjalan dengan baik.  

Seperti teori yang dikemukakan  Soekanto (1990 : 269), peranan juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Dalam hal ini siswa-siswi yang berperan sebagai anggota Drum Band Gita Bahari 

memilik peranan yang sangat penting bagi keberlansungan kegiatan ektrakurikuler 
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Drum Band. Dari beberapa anggota tersebut masih banyak siswa-siswi yang belum 

lacar bahkan tidak bisa bermain alat musik, tetapi dengan disipin dan rajin berlatih 

maka siswa-siswi tersebut menjadi dapat bermain alat musik secara benar dan lancar. 

Berikut cuplikan wawancara peneliti dengan narasumber. 

“aku dulu enggak bisa main alat musik mba, aku ikut Drum Band biar 

bisa main alat musik, alat musik yang aku mainin itu snare. Kalo pas 

ekstrakurikuler aku selalu semangat ikut latian, diekstrakurikuler aku 

di ajarin main alat musik Drum Band yang bener sama pelatih sampai 

sekarang aku sudah lancar main alat musik Drum Band.” (wawancara 

dengan siswa anggota Drum Band Haffila Azzafi di SD Negeri 

Suradadi 01, tanggal 21 Januari 2015)  
 

Melihat petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa siswa-siswi yang 

menjadi anggota Drum Band Gita Bahari merupakan siswa-siswi yang pada dasarnya 

tidak bisa memainkan alat musik. Tetapi setelah masuk menjadi anggota Drum Band 

Gita Bahari siswa-siswi dilatih oleh pelatih cara memainkan alat musik yang benar. 

Dengan semangat siswa-siswi anggota Drum Band Gita Bahari maka siswa-siswi 

dapat belajar memainkan alat musik dengan cepat. 

Namun demikian berdasarkan penelitian dari generasi ke generasi terjadi naik 

turunnya prestasi Drum Band Gita Bahari di SD Negeri Suradadi 01. Hal ini 

dikarenakan personil atau siswa yang berbeda, saat para siswa atau personil anggota 

Drum Band dengan bakat, tekun, aktif, dan semangat yang tinggi dalam 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band maka prestasi yang diraih akan 

tinggi, namun sebaliknya jika siswa atau personil anggota Drum Band dengan bakat, 

tekun, aktif dan semangat yang kurang maka prestasinya pun akan menurun. Berikut 

83 



 

 

bukti foto hasil observasi yang di ambil pada saat kegiatan ekstrakurikuler Drum 

Band dilaksanakan. 

 
(Foto 17 : Siswa memainkan alat musik Drum Band) 

(Sumber : Dita Kusuma Hastuti, 21 Januari 2015) 

 

Berdasarkan foto hasil observasi di atas dapat dilihat bahwa siswa sangat 

antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Siswa juga terlihat 

sangat serius memainkan alat musik pada saat kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

dilaksanakan. Pada kegiatan ekstrakurikuler ini guru selalu mengawasi dan 

mendampingi siswa-siswi paa saat latihan. Hal ini membuktikan bahwa siswa-siswi 

menjalankan perannya sebagai anggota Drum Band Gita Bahari.  

Peran siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita Bahari sangatlah 

penting karena dapat menentukan prestasi dan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan 

ekstrakurikuler. Selain siswa-siswi anggota Drum Band Gita Bahari banyak siswa-

siswi yang sangat mendukung terutama siswa-siswi yang tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakrikuler Drum Band. Dalam hal ini siswa-siswi tersebut selalu mendukung 
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teman-teman anggota Drum Band Gita Bahari saat mengikuti perlombaan. Berikut 

petikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. 

“aku kadang suka liat lomba Drum Band mbak apa lagi kalau Drum 

band sekolah aku ikut. Aku jadi pendukung Drum Band sekolahku kalau 

ada lomba-lomba Drum Band. Kadang aku dan temen-temen yang lain 

ikut jadi penonton dan penyemangat soalnya biar temen-temen yang 

lagi lomba pada semangat main Drum Bandnya kan kalau Drum Band 

sekolahku menang aku juga ikut seneng dan bangga Drum Band 

sekolahku dapat juara…(wawancara dengan Rizky Auliya siswi SD 

Negeri Suradadi 01, pada tanggal 21 januari 2015 di SD Negri 

Suradadi 01)” 
 

Melihat petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa selain siswa-siswi 

yang menjadi anggota Drum Band ada siswa-siswi yang berperan sebagai pendukung 

terutama siswa-siswi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Drum Band. Siswa-siswi 

yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler biasanya mendukung dan memberi 

semangat secara langsung. Apabila Drum Band Gita Bahari ini mengikuti 

perlombaan Drum Band maka siswa-siswi yang lainnya akan melihat secara langsung 

Drum Band tersebut dan memberikan semangat dari kursi penonton. Dengan adanya 

dukungan dan semangat dari siswa-siswi yang menjadi penonton maka akan 

memberikan semangat yang lebih untuk para pemain Drum Band yang akan 

mengikuti lomba. Apabila Drum Band sekolah mereka menang merekapun akan 

bangga walaupun mereka hanya menjadi penonton dan hanya memeberi dukungan. 

Hal ini membuktikan walaupun siswa-siswi tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan ekstrakurikulr Drum Band siswa-siswitersebut juga memiliki peran yaitu 

sebagai pendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. Dukungan yang diberikan 

juga dapat menambah semangat siswa-siswi yang mengikuti perlombaan. 
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4.2.5. Peranan Orang Tua 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan 

sekolah. Tanpa dukungan sekolah dan orang tua pendidikan tidak akan berhasil 

dengan maksimal. Setiap sekolah mempunyai komite sekolah yang di dalamnya 

terdapat perwakilan orang tua murid. Sebagai orang tua murid betapa pentingnya 

dukungan mereka untuk keberhasilan pendidikan di sekolah maupun program-

program yang ada di sekolah. Dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan 

SD Negeri Suradadi 01 adalah kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Ada beberapa 

kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh SD Negeri Suradadi 01, namun dalam 

hal ini kegiatan ekstrakurikuler Drum Band yang mendapatkan dukungan lebih dari 

orang tua siswa. Menurut Soekanto (1990 : 269), peranan meliputi norma-norma 

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Konsep 

ini yang akan digunakan untk menjelaskan peranan orang tua dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler Drum Band.  

Kegiatan Drum Band Gita Bahari SD Negeri Suradadi 01 sangat didukung 

penuh oleh orang tua siswa, karena mereka sadar bahwa dengan mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler ini dapat memajukan dan membantu kegiatan ekstrakurikuler Drum 

Band Gita Bahari. Dalam hal ini orang tua siswa memiliki peran sebagai pendukung  

bagi anak-anak mereka dan sekolah dalam kagiatan ekstrakurikuler Drum Band. 

Dukungan yang diberikan orang tua kepada siswa berupa dukungan moral dan 

dukungan sumber dana. Berikut petikan wawancara peneliti dengan nara sumber. 
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“saya selalu mendukung anak saya untuk melakukan kegiatan 

ektrakurikuler Drum Band. Saya tidak hanya mendukung dengan 

dukungan moral saja mbak tetapi dukungan sumber dana pun saya 

berikan, kadang saya menyempatkan waktu untuk melihat secara 

langsung kegiatan ekstrakurkuler Drum Band ini dan jika ada 

perlombaan saya juga mendampingi anak saya mengikuti lomba 

(wawancara dengan orang tua siswa ibu Rodiah di rumah ibu Rodiah 

pada tanggal 21 Januari 2015)” 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran orang 

tua dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band sangat penting yaitu mendukung 

secara moral dan sumber dana kepada anaknya. Dukungan moral dan materi 

merupakan dukungan yang sangat penting apabila orang tua tidak memberikan 

dukungan moral akan berdampak kepada anak itu sendiri, anak bisa menjadi tidak 

semangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band tanpa adanya dukungan dari 

orang tua. Sedangkan dukungan sumber dana diberikan kepada anak apabila anak 

membutuhkan iuran untuk uang kas pada kegiatan ekstrakurikuler Drum Band Gita 

Bahari. Dalam hal ini orang tua juga selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah 

supaya mengetahui bagaimana perkembangan kegiatan esktrakurikuler Drum Band 

Gita Bahari. Berikut petikan wawacara peneliti dengan narsumber. 

“ saya sangat mendukung sekali kegiatan esktrakurikuler Drum Band 

ini, karena dengan kegiatan Drum Band ini anak saya jadi bisa 

memainkan alat musik dan menambah pengetahuan tentang bermain 

musik karena di kelas tidak diajarkan cara bermain Drum Band. Selain 

itu Drum Band mengajarkan kekompakan anatara anak saya dan 

teman-temannya karena Drum Band itu butuh kekompakan jadi ada 

nilai positifnya juga anak saya iku kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

ini… saya juga selalu ikut dan mendapingi anak saya ketkia ada lomba 

karena anak saya jadi lebih semangat lombannya kalau saya melihat 

secara langsung (wawancara dengan orang tua siswa Bapak Arifudin 

di SD Negeri Suradadi 01 pada tanggal 21 Januari 2015)”  
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Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa orang tua sangat 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler ini. Menurut orang tua kegiatan ini d 

apat menambah pengetahuan musik dan anak mereka juga dapat memainkan 

alat musik Drum Band. Kegiatan ekstrakurikuler Drum Band ini juga mempunyai 

nilai positif, kegiatan ini dinilai positif karena mengajarkan anak tentang kekompakan 

sesama anggota Drum Band. Orang tua siswa juga selalu mendampingi anaknya 

dalam perlombaan, karena dengan kehadiran orang tua pada saat perlombaan anak 

juga akan lebih semangat dan senang karena dilihat secara langsung oleh orang tua 

mereka. Adapun keuntungan yang di dapat dari kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

yakni anak mendapatkan pelajaran musik yang tidak diajarkan di dalam kelas dan 

dapat mengetahui cara bermain alat musik Drum Band yang sudah diajarkan saat 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band berlangsung. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peran orang tua sebagai pendukung 

secara moral dan sumber dana sangatlah penting, peran orang tua ini juga sangat 

membantu peran sekolah yang lain karena peran orang tua dan peran sekolah saling 

berhubungan.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal mengenai Pernan Sekolah dalam Pemblajaran Ekstrakurikuler Drum Band di SD 

Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Peran sekolah dalam 

pembalajaran ekstrakurikuler Drum Band ini sangat penting. Peran sekolah meliputi, 

peran kepala sekolah, guru, pelatih, siswa dan orang tua. Semua peran tersebut 

sangatlah berkesinambungan, artinya peran-peran tersebut dapat saling melengkapi 

satu sama lain. 

Seorang kepala sekolah dalam hal ini memiiki beberapa peran seperti 

menjadi seorang pemipin, penanggung jawab, manager, administrator, supervisior, 

innovator, dan motivator. Dalam kegiatanan ekstrakurikuler ini kepala sekolah 

berperan sebagai penanggung jawab. Kepala sekolah bertangung jawab atas keiatan 

yang diakukan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band tersebut. selain 

menjadi penangung jawab kepala sekolah juga menfasilitasai alat-alat musik yang 

dibutuhkan dan menyepatkan waktunya untuk mengawasi dan mendampingi saat 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band sedang berlangsung dan kepala sekolah juga 

memberikan motivasi kepada siswa-siswi anggota Drum Band agar giat dan semangat 

dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. 

Peran guru di dalam kegiatan esktrakurikuler juga merupakan faktor yang 

penting. Peran utama seorang guru adalah sebagai pengajar selain itu guru juga 
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memiliki peran-peran yang harus dilakukan di sekolah yakni sebagai pembimbing, 

fasilitator, pembina, wali kelas, inspirator, evaluator, dan motivator. Dalam kegiatan 

esktrakurikuler Drum Band guru berperan sebagai pembina dan pelatih. Dalam 

pelaksanan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band guru membantu pelatih mengajarkan 

materi-materi yang akan dimainkan. Walaupun latar belangkang pendidikan guru 

tersebut tidak dari seni musik tetapi guru mencoba mengajarkan kepada siswa-siswi 

dengan cara melihat pelatih dalam memberikan contoh kepada siswa dan guru 

menirukan pelatih dan mengajarkan kepada siswa, dan guru juga membantu 

membetulkan siswa-siswi yang melakukan kesalahan dalam bermain Drum Band. 

Peran pelatih merupakan peran yang sangat penting di dalam kegiatan 

ektrakurikuler Drum Band ini. Peran utama pelatih adalah melatih siswa-siswi 

memainkan Drum Band. Selain itu pelatih juga berperan sebagai arranger yakni 

mengaransemen lagu-lagu yang akan dijadikan sebagai materi Drum Band. Pelatih 

juga membuat desain tampilan display Drum Band Gita Bahari. 

Peran siswa juga termasuk faktor pendukung jalannya kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band ini. Ada dua peranan yang dilakukan oleh siswa-siswi SD 

Negeri Suradadi 01 sebagian menjadi anggota Drum Band Gita Bahari dan sebagian 

menjadi pendukung kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Kedua peran tersebut saling 

melengkapi dan saling berkesinambungan. 

Peranan orang tua juga sangat membantu dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band ini. Orang tua berperan sebagai pendukung yang memberikan dukungan 

tidak hanya moral tetapi dukungan materipun diberikan untuk anak-anak mereka. 
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Melihat dari beberapa peranan di atas dapat disimpulkan bahwa antara peranan 

kepada sekolah, guru, pelatih, siswa, dan orang tua saling melengkapi satu sama lain 

dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan disarankan dalam kegiatan 

ekstrakurikler Drum Band Gita Bahari ini kepala sekolah harus terus mendukung 

jalannya kegiatan esktrakurikuler Drum Band Gita Bahari. Dalam kegiatan 

ektrakurikuler Drum Band ini untuk guru-guru SD Negeri Suradadi 01 supaya lebih 

banyak ikut berperan serta tidak hanya beberapa orang saja yang berperan serta dalam 

kegiatan ektrakurikuler Drum Band Gita Bahari. Pelatih juga harus memberikan lagu-

lagu yang diaransemen dengan lebih menarik dan melatih siswa hingga benar-benar 

menguasai materi yang diberikan. Untuk para siswa anggota Drum Band Gita Bahari 

lebih meningkatkan semangat dalam kegiatan ekstrakurikuler Drum Band agar 

mendapatkan prestasi yang lebih dari sebelumnya dan untuk siswa-siswi yang tidak 

mengikuti ektrakurikuler Drum Band harus selalu mendukung teman-teman anggota 

Drum Band tidak hanya saat pertandingan saja. Orang tua juga harus selalu 

memantau anak-anaknya dan ikut melihat langsung saat kegiatan ekstrakurikuler 

Drum Band dilaksanakan tidak hanya saat perlombaan saja.  
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INSTRUMAN PENELITIAN 

PERANAN SEKOLAH DALAM PEMBELAJARAN EKSTRAKULIKULER 

DRUM BAND DI SD NEGERI SURADADI 01 KECAMATAN SURADADI 

KABUPATEN TEGAL 

 

Pedoman Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumen 

1. Pedoman Observasi 

1.1.  Setting 

1. Dimana letak SD Negeri Suradadi 01? 

2. Bagaimana denah SD Negeri Suradai 01? 

3. Kapan di dirikannya SD Negeri Surdadi 01? 

4. Bagaimana keadaan fisik SD Negeri Suradadi 01? 

5. Apakah sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler Drum Band sudah 

mendukung? 

6. Bagimana penataan display Drum Band SD Negeri Suradadi 01? 

1.2.  Pelaku 

Dalam obsevasi pelaku disini peneliti mengobservasi siapa sajakah yang 

berperan dalam pembelajaran ekstatkulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

1.3. Tindakan 

Dalam obsevasi tidakkan peneliti mengobservasi tentang tindakan apa saja 

yang dilakukan oleh orang-orang yang berperan dalam pembelajaran ekstatkulikuler 

Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 



 

 

2. Pedoman Wawacara kepada Kepala Sekolah, Guru, Pelatih, Siswa, dan 

Orang tua. 

2.1. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah SD Negeri Suradadi 01 

Narasumber : Kepala Sekolah SD Negeri Suradadi 01. 

Daftar Pertanyan: 

1. Sejak kapan SD Negeri Suradadi 01 berdiri? 

2. Bagaimana sejarah SD Negeri Suradadi 01? 

3. Sejak kapan anda menjadi kepala sekolah di SD Negeri Suradadi 01? 

4. Berapa jumlah tenaga didik di SD Negeri Suradadi 01? 

5. Berapakah jumlah kelas dan jumlah siswa di SD Negeri Suradadi 01? 

6. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana di SD Negeri Suradadi 01? 

7. Sejak kapan ekstrakulikuler Drum Band berdiri di SD Negeri Suradadi 01? 

8. Siapa pendiri ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 

9. Mengapa memilih Drum Band menjadi salah satu ekstrakulikuler di SD Negeri 

Suradadi 01? 

10. Kapan kegiatan ektrakulikuler Drum Band dilaksanakan? 

11. Dimana kegiatan ekstrakulikuler Drum Band dilaksanakan? 

12. Berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

13. Apa anda selalu hadir dalam kegiatan ekstrakulikuler Dum Band? 

14. Bagaimana proses kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 

01? 



 

 

15. Apakah sarana dan prasarana kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01 sudah lengkap? 

16. Kendala apa aja yang dialami selama proses kegiatan ekstrakulikuler Drum Band 

dilaksanakan? 

17. Sudah berapa banyak kejuaraan yang diperoleh dalam mengikuti perlomban 

Drum Band? 

18. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler Drum Band?  

19. Sebagai kepala sekolah apa peran anda dalam proses pelaksanaan kegiatan 

eksrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 

2.1.  Pedoman Wawancara Guru SD Negeri Suradadi 01 

Narasumber : Guru SD Negeri Suradadi 01  

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan SD Negeri Suradadi 01 berdiri? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya SD Negeri Suradadi 01? 

3. Sejak kapan anda menjadi guru di SD Negeri Suradadi 01? 

4. Berapa jam anda mengajar dalam satu minggu? 

5. Sejak kapan Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 berdiri? 

6. Mengapa memilih kegiatan Drum Band sebagi kegiatan ekstrakulikuler? 

7. Berapa jam dalam seminggu kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01? 

8. Hari apa sajakah kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 

9. Pukul berapa kegiatan ekstrakulikuler Drum Band dilaksanakan? 



 

 

10. Dimanakah proses kegiatan ekstrakulikuler Drum Band dilaksanakan? 

11.  Apakah fasilitas sekolah sudah memadai dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler Drum Band? 

12. Jenis alat apa saja yang digunakan dalam pembelajaran ekstrakulikuler Drum 

Band? 

13. Bagaimana minat siswa dalam pelaksanaan kegiatan ekstakulikuler Drum Band? 

14. Metode apa yang diambil untuk engajarkan Drum Band pada siwa? 

15. Mengapa anda memilih metode tesebut? Apa keuntungan dari pengunaan metode 

tersebut? 

16. Apakah anak dapat memahmi materi yang diberikan dengan menggunakan 

metode yang anda terapkan? 

17. Bagaimana peranan anda sebagai guru dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 

18. Sudah berapa banyak kejuaraan yang telah diperoleh oleh SD Negeri Suradadi 

01? 

2.2. Pedoman Wawancara Pelatih Drum Band Gita Bahari 

Narasumber: Pelatih Drum Band Gita Bahari  

Dafar Pertanyaan:  

1. Sejak kapan anda melatih Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 

2. Apakah latar belakang pendidikan anda pendidikan seni musik? 

3. Hari apa sajakah kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 



 

 

4. Berapa jam dalam seminggu kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01? 

5. Pukul berapa kegiatan ekstrakulikuler Drum Band dilaksanakan? 

6. Dimanakah proses kegiatan ekstrakulikuler Drum Band dilaksanakan? 

7. Apakah alat dan fasilitas Drum Band di SD Negeri Suradadi 01 sudah lengkap? 

8. Alat apa saja yang digunakan di SD Negeri Suradadi 01dalam kegiatan 

ekstrakulikuler Drum Band? 

9. Materi lagu apa saja yang anda ajarkan dalam kegiatan ekstrakulikuler Drum Band 

di SD Negeri Suradadi 01? 

10. Bagaimana proses kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD Negeri Suradadi 

01? 

11. Metode apa yang digunakan dalam mengajarkan Drum Band di SD Negeri 

Suradadi 01? 

12. Mengapa anda memilih metode tersebut? 

13. Apa keuntungan dan kekurangan dari penggunaan metode tersebut ? 

14. Bagaimana minat siswa dalam pembelajaran kegiatan ekstrakulikuler Drum 

Band? 

15. Sudah berapa banyak kejuaraan yang diperoleh dalam mengikuti perlombaan 

Drum Band? 

2.3.  Pedoman Wawancara Siswa SD Negeri Suradadi 01  

Narasumber : Siswa SD Negeri Suradadi 01 

Daftar pertanyaan:  



 

 

1. Apa kegiatan ekstrakulikuler yang kamu ikuti di sekolah? 

2. Apakah kamu menyukai kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

3. Mengapa kamu menyukai kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

4. Sejak kapan kamu mengikuti kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

5. Kapan dilaksanakannnya kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

6. Jam berapa dilaksanakannya kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

7. Dimana dilaksanakannya kegiatan ekstrakulikuler Drum Band? 

8. Alat  musik apa yang kamu mainkan dalam ekstrakulikuler Drum Band? 

9. Apakah kamu menguasai alat musik tersebut? 

2.4.  Pedoman Wawancara Orang tua Siswa 

Narasumber : Orang Tua Siswa 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anak and menyukai musik? 

2. Apakah anda senang apabila anak anda bermain musik? 

3. Apakah sebelumnya anda mengetahui adanya kegiatan ekstraklikuler Drum Band 

di SD Negeri Suradadi 01? 

4. Alat musik apa yang anak anda mainkan dalam  kegiatan ekstrakulikuler Drum 

Band? 

5. Apakah anda selalu medampingi anak anda dalam kegiatan ekstrakulikuler Drum 

Band di SD Negeri Suradadi 01? 

6. Bagaimana tanggapan anda terhadap kegiatan ekstrakulikuler Drum Band di SD 

Negeri Suradadi 01? 



 

 

7. Bagaimana peranan anda sebagai orang tua dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler Drum Band? 

8. Menurut anda sebaga orang tua apakah kegiatan ekstrakulikuler Drum Band 

tersebut dapat memberikan dampak ang positif bagi perkambangan anak? 

9. Apakah ada keuntungan bagi anak anda dengan adanya kegiatan ekstakulikuler 

Drum Band? 

3. Pedoman Studi Dokumentasi 

1. Bagaimana gambaran kondisi gedung sekolah SD Negeri Suradadi 01? 

2. Bagaimana denah lokasi SD Negeri Suradadi 01? 

3. Siapa saja tenaga pengajar dan staf karyawan yang ada di SD Negeri Sradadi01? 

4. Bagaimana sruktur organisasi sekolah di SD Negeri Suadadi 01? 

5. Bagaimana kondisi alat musik Drum Band di SD Negeri Suradadi 01? 

6. Dimana letak latihan Drum Band dilaksanakan? 

7. Apa ada bukti pernah juara Drum Band? 

8. Siapa saja siswa yang mengikuti kegiatan ektrakulikuler Drum Band di SD 

Negeri Suradadi 01? 

9. Apakah ada foto-foto saat Drum Band SD Negeri Suradadi 01 mengikuti 

perombaan Drum Band? 
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Lampiran 2 

DAFTAR ANGGOTA DRUM BAND GITA BAHARI 

SD NEGERI SURADADI 01 

NO NAMA SISWA KELAS ALAT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Nani Krismatul 

Karindra Laurance Sapnadiva 

Nadia Syahra Khasana 

Hafila Azzafi Daskarata 

Muhammad Aufa Wicaksono 

Azka Naja 

Miftakhul Aziz 

Syarifudin 

Afif Syaifullah 

Bintang Tri Aditya 

Muhamad Aqli Mudlor 

Lutfi Budi Satrio 

Rifki Riyan Dini 

Sigit Ariyanto 

Akhmad Rifqi 

Lutfi Afri Ardiyansyah 

Aini Wijayanti 

Melati Putri Santika 

Cindi Silvina Putri 

Fani Lutfiyati 

Dea Ayu Sagita 

Pramesti Gita Cahyani 

Rani Melanih 

V   B 

IV  B 

V   B 

IV  A 

IV  A 

V   A 

V   B 

V   B 

IV  B 

IV  A 

V   A 

V   B 

IV  A 

V   B 

V   A 

IV  A 

IV  B 

IV  B 

IV  B 

V   B 

IV A 

V   B 

V   A 

Gita Pati 

Paramanandi 

Paramanandi 

Snare 

Snare 

Snare 

Snare 

Snare 

Bass Drum 

Bass Drum 

Bass Drum 

Bass Drum 

Quarto 

Quarto 

Cymbal 

Cymbal 

Xylophone 

Xylophone 

Marching Bells 

Marching Bells 

Marching Bells 

Marching Bells 

Marching Bells 



 

 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Zulfa Aliyani 

Azzizah Nur Anggoro Kasih 

Dian Ayu Agustina 

Diyan Oktafiya 

Frelan Desi Okta Putri 

Ica Fitriani wulandati 

Inne Yunita 

Nadifa Revina 

Nurul Ismawati 

Diniatul Khasanah 

Fani Erliyanti 

Minati Dwi Indriani 

Lisya Akhiriyani 

Elin Apriliana 

Fithrotul Amaliyah 

Iva Dinana 

Nur arum Syafa 

Ratna Wati 

Risya Nur Salina 

WiwiWijayanti 

Rina Alisya Putri 

Aulia Alfi 

Fina Dwi Damayanti 

Siti Maesaroh 

Nadiah Islamiah 

Shella Rosmelia 

Izzah Chaizza 

Eka Wijastuti 

V   A 

V   A 

V   A 

V   A 

IV A 

IV B 

IV A 

V   B 

V   B 

V   B 

V   A 

V   A 

IV  B 

V  B 

IV  A 

IV  A 

IV  B 

IV  A  

IV  A 

IV  B 

IV  B 

V   A 

V   A 

V   B 

V   B 

V   A 

IV   B 

IV   A 

Marching Bells 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Pianika 

Bendera 

Bendera 

Bendera 

Bendera 

Bendera 

Bendera 

Bendera 



 

 

52 

53 

54 

Dewi Idah Purwanti 

Ani Qouzulfa 

Isna Dwi Oktafiani 

IV   B 

IV   A 

IV  A 

Bendera 

Bendera 

Bendera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  3 

Formasi Display Drum Band Gita Bahari 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


