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Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang 

dilaksanakan disekolah dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas 

pengetahuan eserta didik. Ekstrakurikuler  paduan suara menjadi salah satu 

kegiatan untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurukuler paduan suara dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di SDN Inti Kebun Bunga 5 Kota 

Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

oservasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

diproses melalui tahap pengolahan data yaitu dengan teknik koleksi, editing, 

klarifiksi, dan interpretasi data.  Analisis data yang digunakan bersifat ds data 

yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitan, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler paduan suara pada pembelajaran SBK SDN Inti Kebun Bunga 5 

kota Banjarmasin  terlaksana dengan cukup baik dilihat dari peserta didik yang 

mengikuti paduan suara sangat antusias dalam mengikuti latihan dan 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh pelatih, terkait dengan membiasakan 

teknik vokal seperti sikap badan yang baik ketika bernyanyi, pernapasan serta 

pengucapan artikulasi yang baik dan benar. Peserta kegiatan ekstrakurikuler 

paduan suara terdiri dari peserta didik kelas 4 dan 5 yang masih aktif dan latihan 

dilaksanakan , satu minggu sekali tepatnya pada hari sabtu jam 11.00-12.00 WIB. 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler paduan suara pelatih tidak membuat 

perencanaan secara tertulis dan tidak menggunakan evaluasi. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler paduan suara 

meliputi meliputi pengalaman yang dimliki pelatih, minat peserta didik yang 

terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuer paduan suara ditambah 

peserta didik selalu hadir di ruangan lebih awal dari jam yang sudah ditentukan 

pelatih, motivasi dari ibu kepala sekolah dan dari pelatih dalam kegiatan 

ekstrakurikuler paduan suara.  

 


