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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Penelitian 

Seni sudah sejak lama menjadi salah satu bidang kajian yang diajarkan baik 

pada pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal, seni tidak 

hanya diajarkan pada tingkat sekolah dasar dan menengah, tetapi juga perguruan 

tinggi dalam bentuk pendidikan profesional dalam bidang seni, baik musik, tari, 

rupa, desain, dan sebagainya. Penentuan seni untuk diajarkan pada tingkat 

sekolah, tentu memiliki alasan penting yang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Mengenai peran 

pendidikan seni tersebut, disampaikan oleh Soehardjo (2011:15-16), bahwa 

“Pendidikan seni difungsikan sebagai sarana untuk membantu menumbuh dan 

mengembangkan peserta didik agar menjadi individu yang utuh”.  Oleh karena itu 

pendidikan seni dianggap penting untuk diperkenalkan pada siswa di sekolah, 

karena sesuai dengan salah satu fungsi pendidikan, yaitu memperkenalkan anak 

pada lingkungannya. 

Dari beberapa jenis seni yang diajarkan di sekolah, salah satunya adalah 

pendidikan seni musik. Seperti juga jenis seni lainnya yang diajarkan di sekolah, 

pendidikan seni musik pun memiliki peranan sangat penting bagi peserta didik 

yang mempelajarinya. Beberapa peran pendidikan seni musik bagi anak, adalah 

untuk memberikan kemampuan dalam mengekspresikan dan mengapresiasikan 

seni secara kreatif, mengembangkan kepribadian siswa dan memberikan sikap-

sikap atau emosional yang seimbang. Seni musik membentuk disiplin, toleran, 

sosialisasi, dan tanggung jawab yang meliputi kepekaan terhadap lingkungan. 

Dalam hal ini  Rien (1999:1) mengemukakan tentang pendapat para pakar 

pendidikan yang menyatakan bahwa:  

        seni musik mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan seorang 

siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seni musik, selain dapat 

mengembangkan kreativitas, musik juga dapat membantu perkembangan 

individu, mengembangkan sensitivitas, membangun rasa keindahan, 

mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan, melatih disiplin dan 

mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa mereka. 
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Menyimak pendapat di atas, peneliti berkeyakinan bahwa pendidikan musik 

bukan diberikan atas dasar memberikan kesenangan terhadap siswa, tetapi karena 

terdapat tujuan yang lebih penting, yaitu menumbuhkan kemampuan, 

keterampilan, dan kreativitas yang dimiliki oleh setiap siswa sesuai dengan 

minatnya masing-masing. Termasuk pendidikan seni musik yang diselenggarakan 

bagi siswa Sekolah Dasar  Negeri  1 Sindangkasih Kabupaten Ciamis.  

 Pembelajaran musik di sekolah, tidak hanya dilakukan secara formal yang 

diatur dalam sebuah aturan baku yang biasa disebut dengan kegiatan 

intrakurikuler, tetapi juga dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan formal yang 

biasa disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan kegiatan dalam 

bentuk ekstrakurikuler juga memiliki peranan penting bagi pendidikan seni di 

sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun tingkat universitas. 

Pendidikan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar jam 

pelajaran yang bertujuan untuk lebih memperluas wawasan dan mendorong 

pembinaan nilai sikap melalui penerapan yang lebih lanjut dari pengetahuan yang 

telah dipelajari. 

 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran yang 

memberikan manfaat positif bagi siswa terutama pada siswa sekolah dasar. Setiap 

sekolah biasanya membentuk beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler, seperti; 

musik, tari, rupa, olag raga, pramuka, dan sebagainya. Dengan banyaknya jenis-

jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh pihak sekolah, diharapkan 

siswa dapat memilih salah satu atau lebih sesuai dengan minat dan bakat yang 

ingin dikembangkannya. Lebih banyak jenis kegiatan yang dikembangkan oleh 

pihak sekolah, maka lebih banyak alternatif untuk dipilih oleh siswa.  

 Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih yang terletak di Desa Sindangkasih, 

Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, adalah salah satu sekolah dasar 

yang banyak mengembangkan beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu 

kegiatan tersebut, adalah pembelajaran musik drum band. Jika dibandingkan 

dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dikembangkan di sekolah dasar ini, 

musik drum band lebih diminati oleh siswa, hal itu terbukti dari banyaknya 

peserta yang terlibat pada kegiatan tersebut.  
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 Tidak semua sekolah dasar yang ada di Kabupaten Ciamis membuka dan 

mengajarkan musik drum band pada kegiatan ekstrakurikuler, selain karena alat 

yang digunakannya relatif mahal, juga cukup sulit untuk dipelajari. Oleh karena 

itu, jika ingin membuka kegiatan musik drum band, pihak sekolah harus dapat 

mendatangkan pengajar dari luar, seperti yang dilakukan oleh Sekolah Dasar 

Negeri 1 Sindangkasih ini. Dua alasan itulah yang membuat sekolah-sekolah di 

Ciamis banyak yang tidak mengembangkan kegiatan musik drum band. 

 Hal yang menarik dari kegiatan pembelajaran musik drum band di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sindangkasih, adalah bahwa tim drum band ini memiliki kualitas 

baik, tidak hanya mampu memainkan komposisi secara baik, tetapi juga memiliki 

penampilan yang baik pula. Akhirnya, dengan kualitas yang dimilikinya itu, 

mereka seringkali dipercaya oleh masyarakat untuk mengisi acara-acara upacara 

peringatan hari besar Nasional. Konsistensi latihan drum band yang dilakukan 

pada kegiatan ekstrakurikuler, membuat mereka sering mendapat predikat juara 

pada perlombaan musik drum band pada tingkat Kabupaten Ciamis. Predikat 

juara dan adanya kepercayaan masyarakat untuk tampil pada acara-acara tertentu 

tersebut, bukan merupakan kebetulan, tetapi diperoleh karena adanya proses 

pembelajaran yang baik yang telah dikembangkan oleh pelatih, dan tingkat 

keseriusan yang tinggi yang telah ditunjukan oleh siswa di dalam menerima 

pembelajaran. Selain itu, keberhasilan proses pembelajaran juga ditentukan oleh 

unsur pelatih yang memiliki pengalaman dalam menangani pembelajaran drum 

band dan berprestasi dalam bidangnya.  

 Ketertarikan peneliti terhadap pembelajaran musik drum band di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sindangkasih tersebut, akan peneliti buktikan dalam bentuk 

penelitian terhadap proses pembelajaran musik drum band yang dikembangkan di 

sokolah tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali berbagai kegiatan 

yang dilakukan guru di dalam mengajarkan musik drum band kepada para siswa 

yang terlibat. Fokus penelitian yang dilakukan dibatasi hanya mengenai  

“Pembelajaran Drum band Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Sindangkasih Ciamis.” Bagaimana proses pembelajaran yang di 
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dalamnya mencakup pemilihan materi, metode dan media yang diterapkan oleh 

pengajarnya serta bagaimana hasil dari pembelajaranya. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diangkat adalah tentang  

“Bagaimana proses pembelajaran drum band di Sekolah Dasar Negeri 1 

Sindangkasih Ciamis?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dibuatlah 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemilihan materi yang diberikan kepada siswa dalam 

pembelajaran drum band pada kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Sindangkasih Ciamis? 

2. Bagaimana metode yang diterapkan dalam pembelajaran drum band di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis? 

3. Bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran drum band di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis? 

4. Bagaimana hasil pembelajaran siswa setelah mengikuti pembelajaran drum 

band di Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan Umum 

     Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran drum band yang dilakukan pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SDN 1 Sindangkasih Ciamis. 

2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengidentifikasi pemilihan materi yang disampaikan pada 

pembelajaran drum band di Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis. 

b. Untuk memperoleh gambaran tentang metode yang digunakan dalam 

pembelajaran drum band di Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis. 

c. Untuk mengetahui penggunaan media dalam pembelajaran drum band di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis. 
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d. Untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa setelah mengikuti pelatihan 

drum band di Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

sebagai berikut: 

1. Peneliti 

Dapat menambah pengalaman langsung dalam mengkaji, serta dapat 

menambah wawasan mengenai proses dan hasil pembelajaran drum band di 

SDN 1 Sindangkasih. 

2. Guru Kesenian 

Dapat dijadikan sebagai acuan di dalam pembelajaran drum band di sekolah, 

terutama sekolah dasar. 

3. Jurusan Pendidikan Seni Musik FPBS UPI 

Menjadikan acuan agar lulusan dari Jurusan Pendidikan Seni Musik FPBS UPI 

menjadi tenaga pendidik yang profesional. 

4. Masyarakat 

Bagi siapa pun yang memiliki minat di dalam mengajarkan musik drum band 

di sekolah, akan dapat membantu dan dijadikan acuan di dalam pembelajaran. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang Penelitian, Identifikasi 

dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Struktur 

Organisasi Penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA meliputi: Pengertian Pembelajaran, Materi 

Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, 

Evaluasi Pembelajaran, Pembelajaran Musik di Sekolah Dasar, Perkembangan 

Anak Usia Sekolah Dasar, Ekstrakurikuler, Drum band 

BAB III METODE PENELITIAN meliputi: Lokasi dan Subjek Penelitian, 

Desain Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi: Hasil 

Penelitian, Sekilas Tentang SDN 1 Sindangkasih Ciamis, Gambaran Proses 

Pembelajaran Drum band di Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih Ciamis,  

Materi Pembelajaran Alat Musik Perkusi pada Drum band, Materi Pembelajaran 

Alat Musik Tiup (pianika) pada Drum band, Metode Pembelajaran Drum band, 

Media Pembelajaran Drum band, Proses Evaluasi dan Hasil Pembelajaran Drum 

band, Pembahasan, Pemilihan Materi yang Dilakukan oleh Guru Dalam 

Pembelajaran Drum band ,Metode yang Digunakan Oleh Guru Pada Pembelajaran 

Drum band, Media yang Digunakan Pada Pembelajaran Drum band, Hasil 

Pembelajaran Siswa Setelah Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Drum band. 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN meliputi: Kesimpulan, Saran. 

 

 


