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Stay hungry, stay foolish 
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INTISARI 

 

 Ekstrakurikuler drum band merupakan salah satu kegiatan positif yang ada 

di TK Charitas Batam. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wadah untuk 

mengembangkan bakat peserta didik dalam bidang musik. Berdasarkan latar 

belakang tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran Drum 

Band di TK Charitas Batam. Penelitian ini mendeskripsikan metode pembelajaran 

ekstrakurikuler drum band di sekolah tersebut. 

 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui metode apa saja yang 

digunakan, kendala yang dihadapi, serta memberikan solusi atas kendala yang 

terjadi dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler drum band di TK Charitas 

Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

yaitu mengetahui metode pembelajaran yang menggunakan kode isyarat seperti  

PA (stick yang ada di tangan kanan dipukulkan ke membran snare  satu kali), PI 

(stick yang ada di tangan kiri dipukulkan ke membran snare satu kali),  MA (stick 

yang ada di kedua tangan dipukulkan ke membran snare secara bersamaan), dan 

MI (saling memukulkan stick yang ada di kedua tangan). Penulis juga 

memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak sekolah, pelatih, serta 

peserta didik. 

Kata kunci : metode, pembelajaran, ekstrakurikuler, drumband. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar dalam pendidikan bukanlah sekedar mentransfer ilmu 

pengetahuan, tetapi mengolah daya penalaran sebagai bekal dasar pengetahuan 

bagi peserta didik yang ada di bangku pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), dan Sekolah 

Menengah Tingkat Atas (SMA).  

Dalam kehidupannya, peserta didik tidak pernah terlepas dari aktivitas 

atau kegiatan belajar, karena belajar tidak pernah dibatasi oleh usia, tempat 

maupun waktu. Salah satu kegiatan di sekolah yaitu kegiatan ekstrakurikuler 

musik yang merupakan kegiatan pendidikan non akademis dalam bidang seni. 

Pada dasarnya pendidikan musik sangat perlu karena fungsi pokok musik 

dalam pendidikan adalah pengolahan rasa (afeksi), pengembangan respon 

(kognisi), dan kepekaan anak dalam mengekspresikan kualitas suara 

(psikomotorik),
1
 sehingga dapat  memperkaya pengalaman dalam mengolah rasa.  

Hal tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan musik yang ekspresif 

(mengungkapkan) dan eksploratif (menemukan fakta atau prinsip yang baru dari 

sesuatu pengetahuan). Pendidikan musik juga bisa meningkatkan sensitivitas 

terhadap elemen dasar dalam musik, melodi, irama, harmoni, tempo, dinamik, 

warna, dan suara.  

                                                 
1 Fletcher, P. Education & Music, Oxford University Press, New York, 1991, hal 3. 
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Materi musik yang disampaikan dalam proses pembelajaran tidak 

terfokus pada ketrampilan seni musik saja tetapi juga melakukan kegiatan 

aktivitas bermain-main dengan sumber bunyi. Kegiatan bermusik dapat dijadikan 

pendukung untuk bermain misalnya; tempo dan irama melodi lagu dapat diajarkan 

dengan cara bertepuk tangan, menghentakkan kaki sambil berjalan, menyanyi, 

memainkan alat musik dan lain-lain. Kegiatan bermusik seperti ini penting untuk 

dijadikan pengalaman yang menghibur bagi peserta didik karena disampaikan 

dengan cara bermain.  

Pendidikan musik di sekolah dapat dilaksanakan dengan belajar 

bernyanyi, bermain instrumen, atau bermain ensambel musik.
2
 Apabila sejak dini 

anak Indonesia dipupuk kecerdasannya melalui pendidikan musik, maka akan 

mempunyai generasi muda yang cerdas, kreatif, disiplin, rasa sosial yang tinggi, 

dan bertanggung jawab. Sudah sepantasnya pemerintah melalui departemen 

pendidikan mulai lebih memikirkan peran serta pentingnya pendidikan seni bagi 

anak usia dini pada TK, dengan memasukkan ekstrakurikuler musik dalam 

kurikulum pendidikan di sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler drum band di TK Charitas Batam, merupakan 

suatu kegiatan yang mendukung dan  membantu perkembangan peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat, bakat, dan hobi. Terkait dengan hal itu, 

menurut UU sistem Pendidikan  Nasional No 20 Bab 1 Pasal 3 yang berisi anak 

                                                 
2 Abu Ahmadi dan Zul Ardian, Ilmu Jiwa Anak, C.C. Armico, Bandung, 1989, hal 9. 
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usia dini adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun harus mendapat layanan 

pendidikan dalam pengembangan jasmani dan rohani.
3
 

Mata pelajaran ekstrakurikuler musik drum band dapat 

diimplementasikan secara utuh untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, 

untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat keterbatasan 

materi dan keterbatasan pengajar peserta didik drum band ekstrakurikuler musik 

di TK Charitas Batam. 

Menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) nomer: 0461/U/1964 dan Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Nomer: 226/Kep/O/1992 

dinyatakan bahwa kegiatan ekstarkurukuler merupakan salah satu jalur pembinaan 

kesiswaan, disamping jalur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).  

Berdasarkan isi dan tujuan dari kedua surat keputusan tersebut yang 

mempunyai tugas pokok penting dalam pendidikan, yaitu memperdalam dan 

memperluas pengetahuan peserta didik dalam pendidikannya, mengenal hubungan 

antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi 

upaya pembinaan seutuhnya.
4
  

Dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler pada cabang kesenian terdapat 

delapan materi dan jenis kegiatan, salah satunya kegiatan pembinaan, apresiasi 

dan kreasi seni musik. Jenis kegiatannya adalah meningkatkan wawasan dan 

                                                 
3Agni Sudono.  Pengembangan Anak Usia Dini.  PT Gramedia. Jakarta. 1987. hal. 4. 
4 Depdikbud. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Sebagai Salah Satu Jalur Pembinaan Kesiswaan. Jakarta. 1998. hal. 3. 
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ketrampilan peserta didik dibidang seni musik, menyelenggarakan sanggar belajar 

seni musik, meningkatkan daya cipta seni musik dan mementaskannya.
5
 

Membahas pembelajaran musik, materi dan praktek merupakan 

komponen yang sangat penting, terutama dalam hal teknik bermain drum band. 

Keberhasilan dalam pembelajaran akan mudah  tercapai apabila  teknik bermain 

drum band tersebut digabungkan dengan pembelajaran musik yang benar. 

Mengetahui potensi kemampuan dan keterampilan peserta didik, dapat 

dilakukan melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler drum band dengan 

dilatih secara individu maupun secara berkelompok, karena kegiatan tersebut 

memiliki aspek musikal yang terdapat pada pola ritmis, pengucapan kode isyarat, 

dan melodi yang dimainkan. 

Penulis memilih penelitian mengenai pembelajaran drum band di sekolah 

karena saat ini banyak pelatih atau pengajar drum band mampu membawa 

kelompok drum band didikannya agar tetap eksis di beberapa kegiatan sekolah 

maupun diluar sekolah, tetapi tidak tersedia buku pedoman atau panduan 

mengenai bagaimana cara pembelajaran drum band. 

Diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, maka peserta didik 

dapat belajar untuk mengapresiasi serta mengekspresikan diri dalam bidang drum 

band di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Dari data yang ada tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengetahui proses pembelajaran drum band di TK 

Charitas Batam, dan mengangkatnya ke dalam karya tulis dengan judul 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Drum Band di TK Charitas Batam. 

                                                 
5 Ibid, Hal. 4. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu: 

1. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran drum band di Sekolah 

TK Charitas Batam? 

2. Apa saja kendala yang ditemukan pelatih dalam penerapan metode 

pembelajaran drum band di TK Charitas Batam? 

3. Bagaimana solusi atas kendala yang ada dalam penerapan metode 

pembelajaran drum band di TK Charitas Batam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui metode pembelajaran drum band di TK Charitas 

Batam. 

2. Mengetahui kendala dalam penggunaan metode pembelajaran drum band 

yang diberikan oleh pelatih  di TK Charitas Batam. 

3. Memberikan solusi atas kendala tersebut dan menerapkannya dalam 

pembelajaran drum band di TK Charitas Batam.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung kelancaran memperoleh hasil yang baik dan 

melengkapi penulisan dan sebagai suatu pertanggung jawaban ilmiah dalam 

tulisan, penulis menggunakan buku-buku sebagai berikut: 

Kirnadi, “Pengetahuan Dasar Marching Band untuk Pemula”, (Jakarta: 

PT. Citra Intirama, 2004), buku ini berisi tentang dasar-dasar belajar marching 
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band dan drum band (teknik-teknik dasar dan jenis instrumen). Buku ini 

digunakan pada bab II. 

Ossa Sungkar, “Panduan Bermain Drum Untuk Pemula”, (Jakarta: PT. 

Kawan Pustaka, 2007), buku ini berisi tentang teknik bermain drum, sejarah 

beserta perkembangan drum di dunia. Pada buku ini terdapat juga metode-metode 

pembelajaran bermain drum dengan menggunakan not balok. Buku ini digunakan 

pada bab II dan bab III 

Prof, Drs, Satmoko, Dasar-dasar Pendidikan, (Bandung: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), buku ini tentang cara menyusun program secara rinci 

sesuai penguasaan bahan atau keterampilan kecerdasan anak dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa dan motorik serta membentuk 

pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik dengan guru sebagai 

fasillitator. Buku ini digunakan pada bab I, II, III. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam proses penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini dipilih karena permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan proses 

pembelajaran yang ada di TK Charitas Batam.  
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F.  Tahapan Penelitian 

 Adapun tahap-tahapan yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang dialami tidak terlalu besar.
6
 

2. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau opini pakar 

tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan kata 

lain, studi pustaka merupakan pengkajian beberapa sumber pustaka 

(yang umumnya terdapat di perpustakaan) yang terkait dengan 

variabel-variabel utama atau topik sebuah penelitian.
7
 Dalam 

penelitian ini, pengumpulan data berupa referensi buku-buku teori 

musik, buku-buku mengenai drum band, jurnal serta sumber catatan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. 

 

 

 

                                                 
 6  Sugiyono.2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung. 

Alfabeta.hal. 145. 

 7  Patrisius Istiarto Djiwandono. 2015. Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian 

Sosial dan Pendidikan Bahasa. Yogyakarta. hal. 27. 
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3. Wawancara 

Penelitian menggunakan wawancara tidak terstruktur kepada 

pelatih drum band TK Charitas Batam melalui pertemuan langsung 

dengan narasumber. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

katagori wawancara mendalam yang dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya 

dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih 

terbuka.
8
 

4. Diskografi 

Penelitian ini menggunakan sarana elektronik seperti foto dan 

video.
9
 Pada tahap ini pengambilan dokumentasi berupa gambar atau 

foto dilakukan dengan kamera digital. Penulis membuat rekaman 

akhir dari hasil pembelajaran drum band di TK Charitas Batam. 

5. Analisis Data 

Analis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan.
10

 

6. Penyusunan Laporan 

Menerangkan semua data yang diperoleh dan ditulis, selanjutnya 

dideskripsikan secara ilmiah dalam bentuk skripsi atau tugas akhir. 

                                                 
 8 Sugiyono.2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung. 

Alfabeta.hal. 140. 

 9 Budi Santoso. 2010. Seminar II. Yogyakarta. Institut Seni Indonesia.  

  10 Sugiyono.2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung Alfabeta. 

hal.243. 
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G.  Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

 Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, tahapan penelitian 

dan sistematika penulisan.  

 Bab II berisi tentang Pengertian Pendidikan, Pendidikan Musik, 

Pengajaran dan pembelajaran, sekilas TK Charitas Batam, Kurikulum Sekolah, 

dan drum band. 

  Bab III berisi tentang Pembelajaran Drum band di Charitas Batam, dan 

salah satu contoh lagunya yaitu “Becak” karya dari Ibu Soed pada semester ganjil 

tahun ajaran 2015/2016 dan kendala dan solusi atas kendala yang dihadapi oleh 

pelatih.  

 Bab IV penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan sebagai masukan bagi para pembaca.   
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