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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai penerapan 

ekstrakurikuler drum band untuk mengembangkan kecerdasan musikal anak di 

Tk Kemala Bhayangkari 1 Banjarmasin yang meliputi perencanaan kegiatan, 

pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kegiatan 

Tk Kemala Bhayangkari 1 Banjarmasin selalu merencanakan 

kegiatan ekstrakurikuler, namun perencanaan kegiatan ekstrakurikuler drum 

band di Tk tersebut tidak terlampir dalam RPPH karena drum band hanya 

dianggap sebagai ekstrakurikuler saja dan bukan termasuk pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler drum band di Tk Kemala 

Bhayangkari Banjarmasin ini sudah terlaksana dengan baik yaitu dengan 

adanya persiapan ruangan, persiapan media, persiapan materi, waktu 

pelaksanaan kegiatan, cara guru menyampaikan materi dan pengkondisian 

anak selama kegiatan ekstrakurikuler drum band anak berlangsung. 

3. Evaluasi Kegiatan 

Guru pembina ekstrakurikuler drum band di Tk Kemala Bhayangkari 

1 Banjarmasin melakukan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler drum band 

terhadap anak-anak didiknya setelah kegiatan ekstrakurikuler berakhir, hanya 

saja tidak terdokumentasi melainkan lebih bersifat praktek langsung. 

B. Saran-saran 
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Setelah peneliti melakukan penelitian tentang penerapan ekstrakurikuler 

drum band untuk mengembangkan kecerdasan musikal anak di Tk Kemala 

Bhayangkari 1 Banjarmasin peneliti mengajukan saran-saran agar lebih baik lagi 

ke depannya antara lain sebagai berikut: 

1. Kepada Pihak Tk 

a. Mengupayakan dan mencari informasi mengenai even-even perlombaan, 

agar keberhasilan tidak hanya dibuktikan dengan mengikuti festival atau 

even-even tertentu dan menghadiri undangan dari masyarakat, tetapi juga 

melalui kejuaraan dalam perlombaan. 

b. Perlu diadakannya kembali alat musik yang sudah rusak sehingga 

pembelajaran esktrakurikulernya lebih optimal. 

2. Kepada Pembina Ekstrakurikuler Drum Band 

a. Guru pembina ekstrakurikuler drum band, senantiasa mengembangkan 

potensi atau bakat yang dimiliki anak dalam berlatih drum band. 

b. Guru pembina ekstrakurikuler drum band senantiasa memberikan 

dukungan, motivasi, stimulus, atau latihan agar kemampuan anak dalam 

kegiatan musikal dapat berkembang dan agar membuat anak selalu 

bersemangat mengikuti kegiatan ektrakurikuler drum band.  

c. Guru pembina ekstrakurikuler drum band sebaiknya membuat format 

penilaian evaluasi kegiatan anak untuk mengetahui dengan jelas 

perkembangan musikal anak melalui kegiatan ekstrakurikuler drum 

band.  
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d. Guru pembina ekstrakurikuler drum band sebaiknya membuat rancangan 

perencanaan kegiatan terdahulu atau RPPH sebelum melaksanakan 
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kegiatan drum band yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan drum 

bandnya menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi. 

3. Kepada Anak 

Kepada anak yang mengikuti ekstrakurikuler drum band teruslah 

berlatih musik dan kembangkan kemampuan atau bakat yang kalian miliki 

khususnya dalam bidang musik. Dalam mengembangkan bakatnya 

dibutuhkan konsistensi dan rajin mengikuti ekstrakurikuler. 

 


