
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan drum band Yayasan Pendidikan Nur Azizi dimulai pada tahun 

1996 yang  dipimpin oleh Bapak H. Drs. Mansur M. Nasution, M.Pd. 

Pelatih drum band Yayasan Pendidikan Nur Azizi adalah Ari Prayitno dan 

asisten pelatih Novi Adrianto. Program kegiatan drum band yang ada di 

Yayasan Pendidikan Nur Azizi tidak hanya di pakai untuk kegiatan intern 

sekolah, akan tetapi juga untuk mengisi acara dan kegiatan pada hari – hari 

besar yang diselenggarakan di Tanjung morawa serta mengikuti 

perlombaan drum band di kabupaten maupun tingkat provinsi. 

2. Alat musik yang dimainkan terdiri dari alat musik perkusi yaitu snar drum 

Bass drum, qouint tom-tom,  dan alat musik melodi yaitu Symbal, 

terompet, Flugle Horn , mellophone, march trombone dan march bell. 

3. Dalam proses pembelajaran drum band dipakai tiga metode yaitu metode 

ceramah, metode tanya jawab dan metode demonstrasi. 

4. Faktor penghambat yaitu peserta latihan banyak terbebani oleh tugas dan 

kegiatan dari berbagai pelajaran. dan faktor pelatih yang banyak 

menggunakan metode demonstrasi atau memberikan contoh kepada siswa, 

sehingga siswa sangat terbatas dalam mengenal teori–teori musik. 
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5.  Faktor pendukung yaitu keseluruhan  peserta drum band mempunyai 

stamina yang baik, pelatih sabar dalam membimbing peserta latihan dan 

motivasi peserta untuk juara dalam event kejuaraan. Fasilitas alat musik 

serta event sepenuhnya dari pihak yayasan pendidikan nur azizi. 

B. Saran 

1. Kepada setiap sekolah/yayasan pendidikan yang mempunyai kegiatan 

ekstrakurikuler drum band kiranya membimbing siswanya untuk lebih 

berprestasi dalam event-event kejuaraan drum band 

2. Kepada pelatih harus meningkatkan penyeleksian tingkat musikal terhadap 

penyaringan anggota drum band agar kegiatan ini bisa menciptakan 

prestasi yang lebih baik 

3. Pelatih juga harus mengajarkan teori-teori dasar musik agar siswa lebih 

paham membaca notasi dalam memainkan instrumen musik drum band 

4. Kepada Yayasan lebih mendukung kegiatan ekstrakurikuler dengan 

melengkapi alat-alat musik drum band karena kegiatan seperti ini sangat 

mendukung edukasi siswa 

5. Kepada orang tua, selalu mendukung keinginan anak yang ikut berperan 

serta dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band di sekolah. 

 

 


