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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 173197 

RahutBosi Kecamatan Pangaribuan maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler drumband sangat baik, dan 

proses ekstrakurikuler drumband berjalan dengan baik dan telah 

memperoleh prestasi yang baik juga, walupun dalam hal tenaga pengajar 

cukup kurang tetapi semangat siswa dan pengajar serta  pihak sekolah 

untuk berlatih sangat tinggi dan selalu berusaha memberikan yang terbaik 

dalam setiap penampilan mereka. Melalui kegiatan esktrakurikuler 

drumband, siswa-siswi  lebih merasa percaya diri, serta memiliki 

kemampuan yang cukup dibanggakan, sehingga  mereka tidak takut lagi 

atau merasa malu untuk tampil dimuka umum. 

2. Tujuan pokok pembelajaran ekstrakurikuler drumband adalah untuk 

menggali dan menyalurkan bakat dan minat siswa dalam seni musik serta 

melatih kedisiplinan dan mental siswa agar dapat tampil dimuka umum. 
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3. Materi pengajaran pada kegiatan ekstrakurikuler drumband ini adalah lagu 

Indonesia Raya, Hari Merdeka, happy birthday, Rambadia, soleram, Pada 

Kaki SalibMu  atau lagu-lagu yang sesuai dengan kebutuhan mereka jika 

mereka akan tampil dalam acara-acara besar misalnya ulang tahun tapanuli 

utara dan lain sebagainya. 

4. Hasil pembelajaran ekstrakurikuler drumband menunjukkan bahwa 

kemampuan memainkan alat-alat musik drumband dapat dikatakan baik, 

namun sebagian masih ada yang belum bisa menyesuaikan tempo, 

ketepatan not para siswa semangat untuk tetap berlatih untuk lebih bagus 

lagi. 

5. Kendala yang dihadapi pada pembelajaran ekstrakurikuler drumband 

adalah kurangnya instrumen alat-alat musik drumband karena sebagian 

rusak untuk menunjang proses pembelajaran ekstrakurikuler yang efektif 

dan efisien, kurangnya tenaga pelatih yang benar-benar berkompeten 

dibidang musik , kurangnya waktu pertemuan untuk pembelajaran 

drumband serta kurangnya fasilitas yang disedikan untuk mendukung 

pembelajaran ekstrakurikuler tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa 

saran diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan adanya penambahan tenaga pengajar pada esktrakurikuler 

drumband ini, guna memaksimumkan proses pembelajaran agar dapat 

berjalan dengan lebih baik lagi. 

2.  Perlunya adanya penambahan jadwal latihan pada ekstrakurikuler 

drumband ini. Hal ini dilakukan agar dapat tampil lebih baik dan lebih 

maksimal lagi kedepannya. 

3. Pelatih harus selalu memberikan arahan atau motivasi ketika proses baris 

berbaris berlangsung agar siswa tidak kesulitan dalam hal baris berbaris. 

4. Diharapkan agar lebih aktif lagi dalam mengikuti pementasan serta perlom

baan- perlombaan, guna menambah pengetahuan dibidang drumband serta 

dapat dikenal di kalangan masyarakat umum 

5.  Diperlukan adanya variasi dalam teknik pengajaran. Sehingga para siswa 

tidak akan merasa bosan pada waktu mengikuti proses pembelajaran. 

6. Diharapkan agar lebih memperkaya lagu-lagu yang akan dinyanyikan, 

sehingga dapat menambah wawasan serta menghindari kebosanan siswa 

didalam pembelajaran. 

7. Agar pihak sekolah menambah ruangan khusus untuk latihan sekaligus 

menambah peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
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