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ABSTRAK 
 

Hidayana, Vida Laily. 2019. Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa 

Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, Dr. Wirawan Fadly, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci : Percaya Diri, Ekstrakulikuler, Drumband 

Percaya diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang untuk 

mampu mengembangkan perilaku dengan sesuai harapan atau dengan sesuai 

keyakinan orang itu sendiri, kepercayaan diri dapat terbentuk melalui proses 

latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial. Ekstrakulikuler merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik pada saat di luar jam belajar, kegiatan 

ini berguna untuk meningkatkan minat, bakat dan juga potensi siswa. Drumband 

dapat di definisikan sebagai permainan musik yang di mainkan oleh beberapa 

personil dengan cara berbaris sambil bermain musik. Jadi kegiatan ekstrakulikuler 

drumband merupakan kegiatan dari pengembangan diri siswa di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun. 

Tujuan Penelitian ini adalah (A) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler drumband di Mi Tarbiyatul Mubaligghin Prambon Madiun ( B ) 

Untuk mengetahui cara penerapan kegiatan ekstrakulikuler drumband dalam 

meningkatkan rasa percaya diri siswa di MI Tarbiyatul Mubaligghin Prambon 

Madiun ( C ) Untuk mengetahui dampak kegiatan ekstrakulikuler drumband 

terhadap rasa percaya diri pada siswa di MI Tarbiyatul Mubaligghin Prambon 

Madiun. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles and Huberman, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Adapun hasilnya adalah : (A) kegiatan ekstrakulikuler drumband bertujuan 

untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik dalam menggali 

kemampuan bermusik, dapat mengasah bakat agar lebih tajam lagi dalam bermain 

musik, minat bermusik lebih tinggi sejak adanya kegiatan ekstrakulikuler 

drumband. rasa Percaya diri pada siswa mampu terbentuk dengan adanya 

keyakinan yang ada pada diri siswa masing – masing. (B) Terlaksananya kegiatan 

ini di latar belakangi oleh adanya dua faktor, diantaranya faktor in ternal dan 

faktor eksternal, adapun faktor internal yaitu meliputi kesadaran diri, antusia, dan 

juga penanaman konsep diri  dan untuk faktor eksternal yaitu sikap percaya diri 

yang dapat di pengaruhi oleh lingkungan misalkan orang tua, pelatih dan juga 

guru (C) Dampak kegiatan ekstrakulikuler drumband terhadap rasa percaya diri 

pada siswa di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. Dengan hal ini 

dampak yang dirasa saat mengikuti kegiatan ekstrakulikuler drumband yaitu 

terbentuknya  sikap percaya diri yang mengacu pada   perubahan mental pada 

dirinn siswa yang dulunya ragu berubah menjadi pribadi yang pemberani, 

kompak, dan adanya perubahan pada sikap dan perilaku siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih 

baik. Jadi apapun bentuknya selama konsep atau objek mengalami suatu 

perbaikan maka hal itu berhak dikatakan pendidikan.
1
 Pendidikan adalah 

salah satu kegiatan manusia yang bersifat abstrak dan memiliki rumusan – 

rumusan yang dibentuk secara khusus agar mempermudah untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting 

terhadap perkembangan manusia yang menentukan arah atau cita – cita 

yang ingin dicapai.
2
 

Adapun disini tujuan dari pembelajaran yang berada di dalam  

pendidikan tidak hanya menekankan pada kemampuan dalam hal 

mencerdaskan kehidupan akan tetapi juga meningkatkan iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3
 

Dalam perkembangan zaman, pendidikan memiliki sebuah yaitu 

paedagogie yang artinya bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh 

orang dewasa agar menjadi sosok yang dewasa.  

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau kelompok untuk menjadi pribadi pribadi yang dewasa dan 

juga dapat mencapai tingkat hidup serta penghidupan yang lebih tinggi 

                                                           
1
 Abd, Rahman Assegaf, Pendidikan Islam Integratif (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2005) 

hal 99. 
2
 Ibid., 10 

3
 Ibid., 103 
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dalam arti mental. Kondisi mental siswa dapat mempengaruhi adanya rasa 

kurangnya rasa percaya diri pada siswa.
4
 

Rasa percaya diri dapat mendorong seseorang untuk maju dan 

berkembang. Tanpa adanya rasa percaya diri maka seseorang akan 

dipenuhi dengan ketakutan dan kegagalan. Karena itu, ia tidak berani 

melakukan perubahan sekecil apapun untuk keluar dari kebiasaan.  

Orang yang tidak memiliki rasa percaya diri maka tidak memiliki 

kemajuan sama sekali karena tidak berani melakukan sebuah perubahan 

karena takut adanya kegagalan.
5
 Sedangkan orang yang memiliki tingkat 

percayaan diri tinggi maka akan sangat mudah terlibat secara pribadi 

dengan orang lain dan tentunya akan lebih berhasil dalam hubungan 

interpersonal.  

Menurut Lauster, rasa percaya diri bukanlah sifat dari bawaan lahir 

seseorang tapi melainkan sifat yang diperoleh dari adanya pengalaman 

hidup seseorang, interaksi seseorang dengan lingkungan  serta sifat 

tersebut dapat diajarkan dan ditanamkan melalui sebuah pendidikan 

sehingga   rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya.
6
 

Banyak ahli menilai bahwasannya percaya diri merupakan faktor 

yang dapat menimbulkan perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan 

seseorang.
7
Menurut John Fereira seorang konsultan dari Deloitte and 

Touch Consulting, berpendapat bahwa jika seseorang memiliki rasa 

                                                           
4
 Hasbullah, Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta: PT Grafindo Persada 1999). hal 1 

5
 Dr.Ibrahim Elfiky, Terapi Berpikir Positif. (Jakarta: PT Ikrar Abadi 2009) hal 55 

6
 Siska dkk. Kepercayaan Diri Dan Kecemasan Komunikasi Interpersional Pada 

Mahasiswa 
7
 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Pendidikan ( Jakrta : Raja Grafindo Persada, 2014) 

hal 32. 
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percaya diri dan mampu mengendalikan diri serta menjaga keyakinan diri 

maka orang tersebut mampu untuk membuat perubahan pada 

lingkungannya. dalam hal ini sekolah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan rasa percaya diri siswa salah satunya menggunakan kegiatan 

ekstrakurikuler.
8
  

 Kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya diselenggarakan di 

sekolahan merupakan media yang sangat penting untuk meningkatkan rasa 

percaya diri pada siswa. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan 

nonformal tetapi kegiatan ini berfungsi untuk membantu mengembangkan 

potensi, bakat dan minat peserta didik. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini 

diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan, rasa tanggung 

jawab sosial dan prestasi belajar.
9
 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, secara tidak langsung 

dapat membuat siswa memiliki rasa percaya diri. Dikarenakan kegiatan 

ekstrakurikuler dapat mendukung kemajuan prestasi belajar siswa serta 

perkembangan kepribadian siswa.  Dengan adanya percaya diri maka akan 

memiliki keyakinan penuh dan siap dalam tantangan yang akan dihadapi 

dalam kondisi apapun ia akan mudah menggapai cita – citanya.  

Rasa percaya diri memang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Hal 

ini terbukti dengan adanya kajian – kajian tentang hal tersebut dalam 

berbagai jurnal penelitian. diantaranya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Wihanis, dengan judul Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Rasa 

                                                           
8
 Cherul Rochman, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru : Menjadi Guru yang 

Dicintai dan Diteladani oleh Siswa (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012) 99 - 100 
9
 Sofan Amri, S.Pd., Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya). 31 
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Percaya Diri Melalui Pembiasaan Olahraga di MI Ma’Arif Singosaren. 

Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang upaya menumbuhkan 

percaya diri melalui pembiasaan olahraga, yakni kepercayaan yang ada di 

MI Ma’arif Singosaren dirasa masih kurang, hal ini dapat dilihat ketika 

peneliti melakukan penelitian. Hal yang terjadi di lapangan yaitu ktika 

selama proses pembelajaran berlangsung para siswa siswi masih ada yang 

tidak mau mengerjakan tugas, hal ini di dasari oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu para siswa masih belum percaya pada kemampuan diri 

sendiri, tidak ingin bertanya tentang seputar materi yang elum di pahami, 

merasa cemas dan takut ketika menghadapi ulangan harian, dan juga sulit 

untuk menyesuaikan diri dengan temannya. Namun setelah terbentuk 

upaya guru melalui pembiasaan pendidikan olahraga kini Siswa-Siswi MI 

Ma’arif Singosaren telah banyak mengalami perubahan, dilihat dari 

banyak siswa yang sudah berani, semangat, percaya akan kemampuan diri 

sendiri dan memiliki rasa positif terhadap diri sendiri.
10

 

Berbeda dengan kajian – kajian sebelumnya, penelitian ini 

berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler drumband. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

rasa percaya diri siswa di kajian ini dilakukan dengan cara menggunakan 

kegiatan ekstrakurikuler drumband. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang potensial untuk meningkatkan rasa 

percaya diri pada siswa  salah satunya yaitu  ekstrakurikuler drumband. 

Drumband dapat disebut dengan permainan musik yang terdiri dari 

                                                           
10

 Wihanis, Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Pembiasaan 

Olahraga Di Mi Ma’arif Singosaren (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018) 
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beberapa personil yang bertugas untuk memainkan alat musik sambil 

berbaris.
11

 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun memiliki program 

sebagai penunjang terbentuknya rasa percaya diri pada siswa. Adapun 

percaya diri adalah keyakinan yang terkait dengan kekuatan, kemampuan 

diri untuk melakukan dan meraih sukses, serta bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri. Adapun program yang ditawarkan adalah tentang kegiatan 

estrakulikuler drumband.  

Menurut dari Bapak Agus selaku pelatih drumband menjelaskan 

bahwasannya, kegiatan drumband ini dapat meningkatkan rasa percaya diri 

pada siswa dan juga memberikan banyak nilai – nilai positif kepada siswa 

salah satunya siswa bisa bersosialisasi dengan teman, guru maupun 

lingkungan masyarakat. Dari salah satu wali murid siswa juga berpendapat 

bahwasannya, kegiatan ekstrakurikuler drumband dapat menjadikan anak 

lebih berani dan bisa bersosialisasi dengan baik. Salah satu murid yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband berpendapat bahwasannya,  

kegiatan ekstrakurikuler drumband sangatlah menyenangkan dan juga 

dapat mendorong saya agar lebih berani untuk mengemukakan pendapat 

saat ada di kelas. 

Perbedaan ataupun hal unik kegiatan drumband yang ada di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun dengan sekolah – sekolah lain 

yaitu adalah mereka menggunakan lagu yang telah di aransement sendiri 

                                                           
11

 Achmadhan Katon Haryanggita, “Pembelajaran Ekstrakurikuler Drum Band di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kedunggalar Ngawi,” Jurnal Pendidikan Sendratasik, 1(Semester Genap, 

2014/2015), 27 



6 
 

 
 

jadi lagu – lagunya tidak terlalu monoton tetapi ada nada – nada yang 

menjadi ciri khas jika MI Tarbiyatul Muballighin telah memainkan alat 

musik drumband. 

Kegiatan drumband di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun dilaksanakan pada dua minggu sekali yaitu bertepat pada hari 

jum’at. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kelas empat, lima dan enam. 

Kegiatan ini sering mengikuti lomba antar sekolah dan juga sering tampil 

di acara – acara besar contohnya seperti acara karnaval dan 17 Agustus 

dan juga pawai Ta’aruf tahun baru Islam 1440 H.  

Berdasarkan uraian yang ada diatas maka peneliti mengangkat 

permasalahan ini yang berjudul “ UPAYA MENINGKATKAN RASA 

PERCAYA DIRI SISWA MELALUI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER DRUMBAND DI MI TARBIYATUL 

MUBALLIGHIN PRAMBON MADIUN”. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian ini adalah upaya meningkatakan rasa percaya diri 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun”. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan fokus penelitian yang sesuai dengan yang di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun? 
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2. Bagaimana cara penerapan kegiatan ekstrakurikuler drumband dalam 

meningkatkan rasa percaya diri siswa di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun? 

3. Bagaimana dampak kegiatan ekstrakurikuler drumband terhadap rasa 

percaya diri pada siswa di  MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang sesuai dengan yang di atas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. 

2. Dapat  mengetahui cara penerapan kegiatan ekstrakurikuler drumband 

dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun. 

3. Dapat mengetahui dampak kegiatan ekstrakurikuler drumband terhadap 

rasa percaya diri pada siswa di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yaitu 

secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menanamkan rasa 

percaya diri pada siswa melalui kegiatan ektrakulikuler drumband. 
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2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband 

maka diharapkan anak lebih aktif dan juga lebih percaya diri.  

b. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan ekstrakurikuler drumband dapat 

menjadi pertimbangan sebagai salah satu sarana untuk 

meningkatkan rasa percaya diri pada siswa.  

c. Bagi Sekolah 

             Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi sekolah 

untuk lebih meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler drumband, 

karena dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler drumband maka 

dapat meningkatkan rasa percaya diri pada siswa.   

d. Bagi Peneliti 

    Penelitian ini dapat menjadikan sebuah pengalaman dan 

juga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti serta 

penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan.  

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Fungsi dari sistematika pembahasan disini yaitu untuk 

mempermudah para pembaca dalam memahami isi kandungan yang ada di 

dalamnya. Adapun sistematika pembaahasannya dapat di jelaskan  sebagai 

berikut: 

Bab I  : Pendahuluan yang berisi tentang tinjauan global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri latar belakang masalah, rumusan 



9 
 

 
 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam memaparkan data.  

Bab II : Kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi landasan teori 

dan telaah pustaka. Untuk memperkuat judul penelitian, 

sehingga antara data dan teori saling melengkapi dan 

menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan penelitian 

ini yaitu tentang pengertian meningkatkan rasa percaya diri 

siswa dan ekstrakurikuler drumband. 

Bab III : Metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian meningkatkan rasa 

percaya diri di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber data 

yang digunakan untuk meneliti rasa percaya diri siswa siswi 

kelas IV, V dan VI di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun. 

Bab IV : Temuan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data khusus tentang upaya 

meningkatkan rasa percaya diri siswa di MI Tarbiyaul 

Muballighin Prambon Madiun. 

Bab V : Bab yang berisi tentang analisis penelitian. Analisis penelitian 

adalah upaya menafsirkan data penelitian dengan menggunakan 

acuan teori yang sudah dipaparkan bab II. 
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Bab VI : Penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok – 

pokok permasalahan dan saran – saran yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai masukan – masukan berbagai pihak 

terkait. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah 

dalam melihat inti dari penelitian, sekaligus menindak lanjuti 

kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas 

tentang percaya diri, yaitu yang dilakukan oleh Wihanis 2018 dengan 

judul ” Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui 

Pembiasaan Olahraga di MI Ma’Arif Singosaren”. Dari hasil penelitian 

dan pembahasan ditemukan bahwa upaya guru untuk meningkatkan 

percaya diri dapat ditanggulangi melalui pendidikan olahraga. Melalui 

pendidikan ini siswa dapat memainkan permainan yang ada diantaranya 

adalah bola voly, bulu tangkis, sepak bola, bola kasti, tenis meja dan lain 

sebagainya. Dengan permainan - permainan tersebut dapat melatih 

kepercayaan diri siswa salah satu contohnya pada saat mengalami 

pertandingan olahraga dalam hal ini kepercayaan diri ini sangat 

dibutuhkan dalam bidang pendidikan olahraga karena untuk melatih 

siswa memerlukan rasa percaya diri yang tinggi.
1
 

2. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Fajar Ayu Pujawati 2016 

yang berjudul “Peran Guru dalam Mengembangkan Bakat Siswa Melalui 

Ekstrakurikuler Drumband di MI Ma’arif Singosaren Tahun Pelajaran 

2015/2016”. Dari hasil penelitian  dan pembahasan ditemukan bahwa 

Peran guru MI Ma’arif Singosaren dalam mengembangkan bakat siswa 

melalui ekstrakurikuler drumband, yaitu guru memberikan teladan yang 

baik seperti mendampingi dan mengikuti latihan ekstrakurikuler 

drumband, menemukan potensi/bakat yang dimiliki siswa dengan baik 

melalui tes bakat, membimbing pada waktu siswa mengalami kesulitan 

seperti membenarkan not-not lagu yang dimainkan. Sebagai motivator, 

yaitu guru memberikan dorongan atau motivasi terhadap siswa yang 

                                                           
1
 Wihanis dengan judul.  Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui 

Pembiasaan Olahraga di MI Ma’Arif Singosaren (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018) 
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mengalami berkurangnya semangat saat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler drumband yaitu dengan cara memberikan hadiah atau 

iming-iming kepada siswa, hukuman berupa kegiatan yang menurut 

siswa memalukan untuk dilaksanakan seperti menjadi mayoret untuk 

siswa laki-laki dan membawa bass bagi siswa perempuan, namun selain 

itu minat siswa juga menjadi pendorong untuk mengikuti ekstrakurikuler 

drumband. Sebagai fasilitator, yaitu guru berperan dengan memberikan 

bantuan teknik atau arahan kepada siswa yang mengalami kendala saat 

proses pembelajaran berlangsung.
2
 

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dyah Listia Prastiani 2018 

dengan judul ”Penanaman Nilai Disiplin Dan Tanggung Jawab Melalui 

Ekstrakurikuler Drumband Di MI Ma’Arif Ngrupit Jenangan Ponorogo”. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa para anggota dari 

MI Ma’Arif Ngrupit Jenangan mempunyai karakter disiplin dan 

tanggung jawab yang tinggi. Ekstrakurikuler drum band ini diikuti oleh 

siswa kelas IV dan V. Tidak ada satupun siswa yang terlambat ketika 

latihan. Kegiatan diawali dengan pemberian motivasi dan materi dasar 

oleh pelatih lalu dilanjutkan dengan latihan bersama di halaman sekolah. 

Siswa berkelompok menurut divisi masing-masing dan fokus memainkan 

alat sesuai instruksi pelatih. Ketika latihan selesai secara bergantian 

siswa memasukkan peralatan drum band yang mereka pakai ke dalam 

ruang penyimpanan.
3
 

Berdasarkan penelitian di atas diamati bahwa terdapat persamaan 

antara penelitian sekarang, yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fajar Ayu Pujawati sama – sama menliti tentang ekstrakurikuler 

drumband, persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Listia 

                                                           
2
  Fajar Ayu Pujawati, Peran Guru dalam Mengembangkan Bakat Siswa Melalui 

Ekstrakurikuler Drumband di MI Ma’arif Singosaren Tahun Pelajaran 2015/2016 (Skripsi, 

IAIN Ponorogo, 2016). 

3
 Dyah Listia Prastiani, Penanaman Nilai Disiplin dan Tanggung Jawab Melalui 

Ekstrakurikuler Drumband di Mi Ma’Arif Ngrupit Jenangan Ponorogo (Skripsi, IAIN Ponorogo 

2018) 
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Prastiani sama – sama meneliti tentang ekstrakurikuler drumband, dan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wihanis sama – sama meneliti 

tentang rasa percaya diri. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

yakni pada penelitian Fajar Ayu Pujawati yang diteliti mengenai peran 

guru dalam mengembangkan bakat siswa melalui ekstrakurikuler 

drumband sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang upaya 

meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

drumband. Kemudian perbedaan dengan penelitian Dyah Listia Prastiani 

yang diteliti mengenail penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab 

melalui ekstrakurikuler drumband sedangkan dalam penelitian ini penulis 

meneliti tentang upaya meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler drumband. kemudian perbedaan dengan 

penelitian Wihanis yang diteliti mengenai upaya guru dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri melalui pembiasaan olahraga sedangkan 

penelitian ini pada ekstrakurikuler drumband. 

B. Kajian Teori 

1. Percaya Diri 

a). Pengertian Percaya Diri 

Percaya diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki 

seseorang untuk mampu mengembangkan perilaku dengan sesuai 

harapan atau dengan sesuai keinginan orang itu sendiri. Jika 

seseorang tidak memiliki rasa percaya diri maka akan menjadikan 

orang tersebut sulit untuk berkembang. Kepercayaan diri seseorang 

berfungsi untuk mengaktualisasi potensi dan juga bakat yang 

dimilikinya.
4
 

 Kepercayaan diri dapat terbentuk melalui proses latihan dan 

interaksi dengan lingkungan sosial.
5
 Menurut sarason kepercayaan 

                                                           
4
 Raihan Adiprabowo. Positive Personality (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2017) hal 

2 
5
 Dr. Komarudin, M.Pd. Psikologi Olahraga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 66 



19 
 

 
 

diri merupakan perasaan yang berisi kekuatan dan keterampilan 

untuk melakukan sesuatu agar menghasilkan kesuksesan suatu saat 

nanti. Selain itu, Mc Celland menjelaskan bahwa kepercayaan diri 

merupakan kontrol internal terhadap perasaan seseorang akan 

adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan kemampuannya 

untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah 

ditetapkannya.
6
   

Kepercayaan diri menimbulkan rasa aman yang tampak 

pada sikap dan tingkah laku, tidak mudah bimbang dan ragu, tidak 

mudah gugup, tegas dalam bertindak. kurangnya kepercayaan diri 

akan muncul bibit – bibit ketegangan sehingga menjadi 

penghambat untuk mencapai prestasi.7 Untuk membentuk sikap 

percaya diri maka seseorang harus memiliki rasa percaya diri 

terlebih dahulu, rasa percaya diri merupakan suatu sikap atau 

perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri. Untuk memupuk rasa 

percaya diri maka seseorang mampu menerima diri apa adanya, 

mampu mengerti seperti apa dirinya, dan pada akhirnya seseorang 

akan percaya bahwa dirinya mampu melakukan berbagai hal 

dengan baik.
8
  

b). Aspek Percaya Diri 

1)  Keyakinan 

Keyakinan yang dibentuk oleh diri sendiri dan percaya 

akan kemampuan diri maka akan membentuk suatu sikap 

yang positif dan akan paham dengan apa yang akan 

dilakukannya. 

2) Optimis 

                                                           
6
 ibid., 67 

7
 ibid., 70 

8
 ibid., 2 
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Optimis merupakan sikap yang dimiliki seseorang akan 

selalu berpandangan baik tentang diri seseorang, harapan dan 

juga kemampuan diri.  

3) Obyektif 

Obyektif merupakan cara pandang seseorang mengenai 

suatu permasalahan sesuai dengan kebenaran yang 

semestinya. 

4) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan suatu sikap kesediaan 

yang dimiliki seseorang untuk menanggung segala sesuatu 

yang telah menjadi konsekuensinya. 

5) Rasional 

Rasional merupakan sebuah analisa tentang suatu 

kejadian atau suatu permasalahan yang terjadi secara logis 

sesuai dengan pemikiran yang dapat diterima oleh akal 

pikiran dan juga sesuai dengan kenyataan yang ada.  

 

Adapun kunci untuk mendapatkan kepercayaan diri 

yaitu dengan memahami di sendiri dan juga jangan takut akan 

adanya kegagalan. Sebaiknya individu memiliki sebuah 

keyakinan akan kemampuan dan potensi yang ada pada dalam 

dirinya, jangan sampai rasa pesimis dan cemas selalu menghantui 

perasaan.  

 

c.)    Faktor Percaya Diri 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yaitu adalah faktor yang mempengaruhi rasa 

percaya diri yang didapat melalui diri sendiri yaitu antara lain: 

a. Konsep Diri 

Konsep diri yaitu adalah gagasan tentang dirinya sendiri 

biasanya dalam konsep diri ini, individu yang memiliki rasa 
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percaya diri maka akan memiliki konsep diri yang positif dan 

individu yang tidak memiliki rasa percaya diri maka akan 

memiliki konsep diri yang negatif. 

b. Harga Diri 

Penilaian terhadap diri sendiri dapat disebut dalam harga 

diri, setiap individu yang memiliki harga diri yang tinggi 

maka seorang individu tersebut cenderung melihat 

keberhasilan yang ada pada dirinya.  

Akan tetapi individu yang memiliki harga diri rendah 

maka akan memiliki sifat  tergantung, kurang percaya diri, 

dan biasannya terbentur pada kesulitan sosial serta pesimis 

dalam hal pergaulan. 

c. Kondisi Fisik 

Perubahan kondisi fisik yang dinilai kurang menarik juga 

berpengaruh pada tingkat percaya diri pada seseorang. 

ketidak mampuan fisik dapat menyebabkan rasa rendah diri 

pada seseorang.  

d. Pengalaman Hidup 

Kepercayaan diri yang diperoleh dari pengalaman 

mengecewakan, biasanya paling sering menjadi sumber 

timbulnya rendah diri. 

 

2). Faktor Eksternal 

Percaya diri juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, 

Ada beberapa faktor yang perlu diketahui dalam membangun 

percaya diri yaitu antara lain: 

a. Pendidikan 

Pendidikan akan mempengaruhi tingkat percaya diri 

seseorang, jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah maka orang tersebut akan cenderung merasa dibawah 

kekuasaan yang lebih pandai dan begitu juga sebaliknya jika 
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individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka 

akan cenderung menjadi lebih mandiri dan tidak perlu 

bergantung pada individu lain. 

b. Pekerjaan 

Bekerja menjadikan seseorang menjadi pribadi yang 

lebih kreatif, karena dengan bekerja maka seseorang akan 

mengembangkan segenap kemampuannya dan juga seseorang 

akan menciptakan  kepuasan serta kebanggaan individu 

tersebut akan muncul dengan sendirinya. 

c. Lingkungan 

Dukungan baik yang diterima dari lingkungan keluarga 

seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik 

maka akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang 

tinggi.  

Begitu juga dengan lingkungan masyarakat, semakin bisa 

memenuhi sebuah aturan norma dan diterima oleh 

masyarakat, maka harga diri juga akan berkembang lebih 

baik.
9
 

2. Ekstrakurikuler Drumband 

a). Pengertian ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik pada saat di luar jam belajar gunanya untuk 

memperluas pengetahuan siswa dan kegiatan ini dilakukan atas 

dasar bimbingan dari sekolah.
10

 Kegiatan ekstrakurikuler biasanya 

diselenggarakan pada sore hari bagi sekolah yang masuk pagi dan 

dilaksanakan pada pagi hari bagi sekolah yang masuk sore.
11

  

 

                                                           
9
 ibid., 10 

10
 Muhammad Rizky Saifudin Santasa. Motivasi Siswa – Siswi Dalam Mengikuti 

Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband 
11

 Mulyono. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Jokjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2009) hal 187 
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b). Tujuan Ekstrakurikuler  

Suatu kegiatan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu yang pertama adalah untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, kedua mengembangkan potensi 

dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik dan juga menjadikan 

peserta didik menjadi manusia yang kreatif, ketiga melatih peserta 

didik dalam hal disiplin, jujur, memiliki kepercayaan, dan juga 

memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas,keempat 

menumbuhkan etika dan juga akhlak hubungan dengan tuhan, 

Rasul, manusia, alam semesta, bahkan diri sendiri, kelima 

menumbuhkan rasa kepekaan atau daya sensitivitas peserta didik 

dalam melihat persoalan – persoalan sosial maupun keagamaan, 

keenam memberikan pelatihan kepada peserta didik agar memiliki 

fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan juga trampil, yang 

terakhir ketujuh yaitu memberikan peluang kepada peserta didik 

agar memiliki kemampuan dalam berkomunikasi.
12

 

Kegiatan ekstrakurikuler ini lebih mengandalkan inisiatif 

sekolah namun dalam pelaksanaannya diharapkan untuk dapat 

menampung dan mengembangkan kreativitas siswa–siswinya 

sehingga secara bersama–sama dengan kegiatan kurikuler dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar.  

Keaktifan siswa menjadi prioritas utama sebagai 

pendukung kegiatan. Selain perlunya program kegiatan yang jelas 

ternyata memilih pembina yang profesional juga perlu dilakukan 

hal ini bertujuan untuk memotivasi semangat siswa yang mengikuti 

program kegiatan ekstrakurikuler.  

Metode pembinaan yang berkesinambugan dan tidak kalah 

pentingnya adalah sarana prasarana yang memadai serta dukungan 

dari pihak orang tua untuk ikut memberikan bimbingan di luar 

sekolah atau lingkungan keluarga. Sedangkan masyarakat melalui 

                                                           
12

 ibid., 189 
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tokoh–tokoh masyarakatnya sangat berperan baik karena 

kewibawaan maupun kemampuan keterampilan memang 

diperlukan selain pemberian rasa aman dan nyaman terhadap 

pelaksanaan kegiatan di sekolah.
13

 

c). Pengertian Drumband 

Dalam pengertiannya istilah drumband berasal dari dua 

suku kata yaitu : Drum dan Band. Drum merupakan sebuah alat 

musik yang digunakan pada saat kegiatan drumband yang 

dimainkan dengan cara dipukul atau bisa juga dengan cara ditabuh. 

 Adapun beberapa jenis alat drum yang terdapat di 

drumband yaitu antara lain: snare drum, tenor atau alto drum, bass 

drum maupun trio-tom. Sedangkan band adalah bentuk gabungan 

alat musik yang berfungsi sebagai melodi dalam suatu lagu yang 

terdiri dari beberapa alat yaitu berupa alat musik tiup, alat musik 

perkusi yang bernada serta ditambah simbal. 

 Beberapa alat musik melodi yang digunakan pada drumband 

adalah alat musik bellyra dan pianika. Selain itu dalam permainan 

drumband ada juga pendukung lainnya seperti Gitapati atau 

mayoret.
14

 

Drumband juga dikenal dengan istilah marching  band. Istilah 

marching band digunakan dalam lingkup internasional, sedangkan 

istilah drumband hanya dikenal di Indonesia. Di Indonesia kegiatan 

drumband berada di naungan Persatuan Drumband Indonesia 

(PDBI).
15

 

Drumband dapat diartikan sebuah kegiatan seni yang di 

dalam kegiatannya melatih penggunaan kedua belah otak, belahan 

kanan maupun kiri. Dari kegiatan yang terbagi dua bagian tak 

terpisahkan yakni musikal dan visual. Namun secara umum 

                                                           
13

 Ascosenda Ika Rizqi. Peranan Ekstrakurikuler Dalam Mewujudkan Rasa Kepedulian 

Sosial Siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang 

14
 Muhammad Rizky Saifudin Santasa. Motivasi Siswa – Siswi Dalam Mengikuti 

Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband 
15

 Kirnadi, Dunia Marching Band (Jakarta: Eksatama Pertiwi, 2011), 131. 
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pengertian drumband dapat didefinisikan sebagai bentuk 

permainan musik yang dimainkan oleh beberapa personil dengan 

cara berbaris sambil bermain musik.
16

  

d). Manfaat Drumband 

1. Kewiraan  

 Kewiraan disini dapat diartikan sebagai teknis pelatihan 

mental yang dilakukan dalam bentuk militer dan di dalamnya 

terdapat pembinaan kegiatan yang berdasar pada aba – aba 

dan juga komando hal ini bertujuan untuk membina mental 

militant.
17

 

 Dalam kegiatan drumband sangat dibutuhkan latihan 

kegiatan yang berbentuk kewiraan dalam hal ini maka akan 

membentuk mental siswa menjadi pribadi yang kuat. 

 

2. Merubah Sikap dan Perilaku  

Musik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pada 

diri seseorang, pada sebuah kenyataan bahwa musik memberi 

dampak tertentu pada kehidupan manusia. Impressi atau kesan 

seseorang pada waktu tertentu dipengaruhi oleh fungsi kognitif 

dan afektif yang mempengaruhi sikap dan perilaku dari 

individu yang bersangkutan.Dalam kaitannya ini sikap dan 

perilaku karakter secara ringkas terdapat dalam 18 nilai 

karakter yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional 

3. Team Building & Human Skill 

                                                           
16

 Achmadhan Katon Haryanggita, “Pembelajaran Ekstrakurikuler Drum Band di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedunggalar Ngawi,” Jurnal Pendidikan Sendratasik, 1(Semester 

Genap, 2014/2015), 27. 
17

 ibid., 132 
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Kegiatan drumband adalah kegiatan bermain prososial 

atau team. Dari kelompok kecil (sectional) hingga kelompok 

besar (korps), mereka dituntut untuk melakukan praktik team 

building serta melakukan aktivitas komunikasi verbal. Baik 

internal antar anggota, maupun unsur luar (eksternal) dan dari 

sana akan meningkatkan human skill.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti ini menggunakan jenis pendekatan penelilian kualitatif . 

Adapun pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek secara alamiah atau natural setting,  metode 

penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik.  

Adapun objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, yaitu 

suatu objek yang  tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga kondisi ini 

tidak berubah sama sekali setelah memasuki sebuah objek penelitian, 

setelah berada di objekpenelitian, dan setelah keluar dari objek penelitian.
1
 

  Jenis penelitian yang digunakan oleh  peneliti yaitu adalah jenis 

penelitian studi kasus, penelitian ini memiliki karakter masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari adanya subjek 

yang akan diteliti serta menggunakan interaksi dengan lingkungan sekitar. 

Adapun tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memberikan 

gambaran mengenai subjek tertentu dan melakukan penyelidikan secara 

lebih mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.
2
 

B. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif selalu menggunakan pengamatan, 

namun peranan penelitian ini dengan menentukan keseluruhan 

skenarionya. 
3
 Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipan 

penuh, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan juga peneliti 

berperan  melakukan interaksi sosial dengan murid maupun guru di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. Peneliti hadir atau berada di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun saat proses Kegiatan 

Ekstrakurikuler Drumband dilaksanakan. Waktu atau lamanya melakukan 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hal 121 

2
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) hal 21. 
3
 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) 

hal 163. 
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penelitian ini adalah sampai data – data yang diperlukan oleh peneliti 

terpenuhi dan selanjutnya data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis.  

Dalam demikian, kehadiran peneliti menjadi faktor penting dalam 

seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman serta ketajaman 

menganalisis data tergantung ada pada peneliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti yang menentukan setiap langkahnya dan peneliti juga yang  

menentukan data yang dibutuhkan selama berada di lapangan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun. Alasan pemilihan lokasi ini karena ingin mengetahui latar 

belakang, pelaksanaan, dan dampak dari mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler drumband dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata – 

kata dan tindakan.
4
 Yang dimaksud kata – kata dan tindakan adalah kata – 

kata dan tindakan orang – orang yang diamati atau diwawancarai. 

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari kepala 

sekolah, pelatih drumband, guru, serta beberapa murid di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun. 

Sedangkan sumber data tambahan adalah dokumen data sekolah 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen – dokumen 

lainnya seperti foto, catatan tertulis dan dokumen – dokumen lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Seperti foto ketika pelaksanaan 

ekstrakurikuler drumband. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

dengan cara interaksi kepada subyek melalui wawancara terkait dengan 

                                                           
4
 Ibid., 26 
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latar dimana fenomena itu terjadi dan dilengkapi dengan adanya 

dokumentasi.  Adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu:  

1. Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan antara dua belah 

pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang memberikan beberapa 

pertanyaan  dan orang yang diwawancarai sebagai narasumber atau bisa 

disebut juga orang yang memberikan jawaban.
5
 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

wawancara secara mendalam artinya penelitian ini hanya berfokus 

kepada permasalahan yang sedang diteliti sehingga data – data yang 

dibutuhkan akan terkumpul secara maksimal. 

2. Observasi 

 Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas fenomena – fenomena yang diteliti.
6
 

Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti dapat mengamati 

aktivitas selama penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan 

perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpuan data yang berupa 

peninggalan tertulis, teori, dalil atau hukum – hukum, dan juga foto 

yang berhubungan dengan penelitian.
7
 

 Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh 

data mengenai pembentukan rasa percaya diri siswa serta dampak 

kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data adalah proses mencari dan juga menyusun data 

penelitian secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga 

                                                           
5
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta 2008) hal 

127 
6
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal 151 

7
 Margono, Metodologi Penelitian pendidikan. hal 181 
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catatan lapangan sehingga mudah untuk dipahami dan dapat dengan 

mudah diinfokan kepada orang lain.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Miles Huberman mengemukakan bahwasannya aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan – tahapan penelitian sampai tuntas.
8
 

G. Pengecekan Keabsahan Penemuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektif). 

Dalam menggunakan penelitian ini maka peneliti menggunakan 

keabsahan data yang diuji secara kreadibilitas. Penelitian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu sebagai berikut:  

1. Meningkatkan ketekunan 

Dengan cara ini maka penelitian dapat dilakukan lebih cermat dan 

berkesinambungan. Sehingga peneliti akan mendapatkan kepastian 

data dan juga urutan berbagai peristiwa yang diteliti. Dengan adanya 

ketekunan dalam penelitian ini maka akan memberikan deskripsi yang 

akurat dan sistematis tentang apa yang akan diteliti.  

2. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber fungsinya untuk menguji kreadibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

berbagai sumber. Data tersebut dapat dikategorikan mana pendapat 

yang sama dan mana yang berbeda.  Setelah itu data dapat dianalisis 

oleh peneliti sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan.
9
 

                                                           
8
 ibid., 183 

9
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, hal 270 - 274 
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H. Tahapan – Tahapan Penelitian 

Tahap – tahap peneltian dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu 

adalah:  

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi : memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data dan tahap hasil laporan penelitian.
10

 

 

                                                           
10

 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2011) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

      Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

merupakan madrasah yang pertama kali didirikan oleh Bapak 

Hariyanto pada tahun 1962. Pada saat itu Bapak Hariyanto lulus dari 

pondok modern Gontor. Setelah lulus dari sana beliau mendirikan 

sekolah di desa prambon. Sekolah tersebut dinamakan TK Roudotus 

sibian dan gedung sekolah masih menyewa di rumah-rumah 

penduduk. TK tersebut memiliki murid berjumlah 40 siswa.  

Setahun kemudian didirikanlah MI yang pada saat itu 

dinamakan MI Tarbiyatul Muballighin Al-Islamiyah prambon 

Madiun. Nama tersebut diambil agar lulusan MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun menjadi mubalig atau ulama.  

Di Desa Prambon terdapat gedung madrasah diniyah sebanyak 

3 gedung lokal. Semakin lama MI Tarbiyatul Muballighin Al-

Islamiyah Prambon Madiun bersama madrasah diniyah semakin lama 

semakin berkembang. Setelah 6 tahun berdiri MI Tarbiyatul 

Muballinghin al-islamiyah Prambon Madiun mengeluarkan alumni 

pertama di tahun 1971. Sekarang MI Tarbiyatul Muballighin Al-

Islamiyah Prambon Madiun Berganti Nama Menjadi MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun. Madrasah ini berada di jalan K.H 

Shiddiq No 22 Desa/Kelurahan Prambon Kecamatan Dagangan 

Kabupaten Madiun Jawa Timur. 

Di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun ini juga 

berkembang ekstrakurikuler pertama yaitu mukhadoroh, dan pramuka. 

Untuk menunjang ekstrakurikuler pramuka MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun mengirimkan 15 siswa untuk dilatih menjadi 

pembina pramuka di Pondok Modern Gontor.  



47 
 

 
 

Semakin lama semakin berkembang hingga sekarang. 

Ekstrakurikuler semakin lama semakin bertambah hingga sekarang 

dan sudah ada 9 kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dilakukan setiap 

minggunya. Diantaranya muhadoroh 3 bahasa, qiro’ah, fasolatan, 

kesenian, olahraga, tahfidzul qur’an, drumband dan lain sebagainya, 

Namun untuk kegiatan ekstrakurikuler drumband sudah ada sejak 10 

tahun lamanya kegiatan ini masih eksis sampai sekarang dan untuk 

alatnya belum pernah ganti jadi alat yang digunakan pada saat 

drumband itu sudah tergolong sangat tua, jika ada kerusakan pada alat 

drumband maka yang dilakukan dari pihak sekolah hanya membenahi 

saja agar alat tersebut dapat berfungsi lagi dengan baik. 

 MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun sudah 

menerapkan sistem CBT pada try out yang dilaksanakan pada tahun 

ini. Setiap pagi juga terdapat pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukannya yaitu diantaranya sholat dhuha, dan tartil surat-surat 

pendek. 

         Di bawah lindungan yayasan Pendidikan Al – Hikmah, MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun berusaha menciptakan 

tujuan Bangsa Indonesia yang memajukan pendidikan nasional 

dengan berpegang teguh pada Dasar Negara dan tuntutan agama 

Islam.  

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun juga terus 

berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif 

dan diminati oleh masyarakat serta berusaha mengatisipasi 

perkembangan zaman baik informasi maupun teknologi yang di 

landasi iman dan taqwa. 

MI Tarbiyatul Muballigghin Prambon Madiun ini sudah 

terakreditasi B. MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun telah 

mengalami pergantian kepala sekolah selama 8 periode, adapun nama 

– nama yang pernah menjadi kepala sekolah di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon yaitu adalah sebagai berikut: Pertama adalah 

Bapak Haryanto beliau merupakan pendiri pertama kali madrasah, 
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Kedua Bapak Imam Fadholi, Ketiga Bapak Marikun, Keempat Bapak 

Darmuji namun Bapak Darmuji ini sampai sekarang masih aktif 

mengajar di MI Tarbiyatul Muballighin, Kelima Bapak 

Bachrun,A.Ma, Keenam Bapak Marsunu, A.Ma, Ketujuh Bapak Moh. 

Anshori beliau lengser dari jabatannya sebagai kepala sekolah di 

karenakan meninggal dunia dan selanjutnya yang Kedelapan adalah 

Bapak Yusuf Priyadi, S.Pd.I beliau masih menjabat sebagai kepala 

sekolah di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun untuk saat ini. 

2. Letak Geografis MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

 MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun ini memiliki letak 

geografis yang strategis meskipun termasuk di daerah perdesaan, tapi 

dapat dilalui oleh kendaraan sehingga anak-anak yang rumahnya 

berada di daerah selatan timur dapat menempuh perjalanan ke 

madrasah ini dengan mudah. 

3. Tujuan MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun memiliki tujuan yang 

ingin di capai dari setiap program pendidikannya, adapun tujuannya 

yaitu adalah melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan bimbingan 

secara efektif agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi 

yang dimiliki, enanamkan nilai-nilai agama, budaya dan hukum yang 

diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan 

menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah. 

4. Visi MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

Melalui pendidikan berdasarkan keislaman, mencetak kader 

bangsa yang berbudi luhur, berbadan sehat, berpengalaman luas dan 

berfikir cerdas dan beriman. 
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5. Misi MI  Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun menawarkan Misi 

yang hendak di capai. Adapun misi yang di tawarkan yaitu 

meningkatkan kedisiplinan semua warga sekolah, melaksanakan 

pembelajaran sistem Pakem, memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada siswa, membentuk siswa berakhlakul karimah, 

mengkondisikan kehidupan beragama, dan menjalin kerja sama 

dengan semua pihak demi suksesnya pendidikan. 

6. Struktur Organisasi MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun 

Kepala Sekolah di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

yaitu Bpk. Yusuf Priyadi, S.Pd.I, komite yang ada di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun yaitu Bpk. K. Imam Asrori, sekertaris 

di MI Tarbiyavtul Muballighin Prambon Madiun yaitu Bu. Ana 

Zakiyah Rahmawati, S.Pd.I, bendahara di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun yaitu Bu. Ummi Habibah, S.Pd 

7. Keadaan Guru dan Karyawan MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun 

Keadaan tenaga pendukung atau karyawan yang ada di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun berjumlah 7 orang. 

4.1 Tabel Keadaan Guru dan Tenaga Pendukung 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 
Jabatan 

Status 

Kepegawaian 

1 
Yusuf Priyadi, 

S.Pd.I 
L S1 

Kepala 

Sekolah 
GTY 

2 
Ana Zakiyah R, 

S.Pd.I 
P S1 Guru Kelas PNS 

3 
Atik Khoiruroh, 

S.Pd.I 
P S1 Guru Kelas GYT 

4 Darmuji, A.Ma L D2 Guru Agama GYT 
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5 
Hanifah Dwi Y, 

S.Pd.I 
P S1 Guru Kelas GYT 

6 Hasan F, S.Pd.I L S1 Guru Kelas GYT 

7 Henik N, A.Md P SMA Guru Kelas GYT 

8 
Indra Fakhrudi, 

SE 
L S1 Penjaga GYT 

9 
M. Agus Salim, 

FPOK 
L S1 

Guru 

Olahraga 
GTY 

10 Mimien M, S.Pd.I P S1 Guru Kelas PNS 

11 Siswiyani, S.Pd.I P S1 Guru Kelas GTY 

12 Sulastri, S.Pd.I P S1 Guru Kelas GTY 

13 
Sulis Tianingsih, 

S.Pd 
P S1 Guru Kelas GYT 

14 
Umi Habibah, 

S.Pd.I 
P S1 Bendahara GYT 

15 
Afif Yanuer P, 

S.Pd 
P S1 TU GYT 

 

8. Keadaan Siswa MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun dan yang terdaftar dalam 

buku induk sekolah. Keadaan siswa saat peneliti melakukan penelitian 

pada tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 203 siswa. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

       4.2   Tabel Keadaan Siswa  MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun 

 Kelas 

Total 

1 2 3 4 5 6 

Rombel 2 2 1 2 2 1 10 

Laki-laki 21 16 11 20 12 17 101 

Perempuan 15 22 12 24 23 6 102 

Total 36 38 27 44 35 23 103 
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Siswa/Rom

bel 

36/2 38/2 27/1 44/2 35/2 23/1 

203/10 

 

9. Sarana dan Prasarana MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun 

Sarana dan prasarana yang terdapat di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun antara lain adalah Ruang Kepala Sekolah, Ruang 

Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang kelas Ada 10, Perpustakaan, 

Musshola, Toilet, Koperasi, Kantin, Lab Ipa. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun 

     Seseorang harus memiliki rasa percaya diri terlebih dahulu 

untuk membentuk sikap percaya diri, rasa percaya diri muncul pada 

saat seseorang memiliki keyakinan atas kemampuan diri yang 

dimilikinya, untuk membentuk rasa percaya diri maka seseorang harus 

mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya, jika seseorang mampu 

mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya maka seseorang 

tersebut akan mampu melakukan berbagai hal dengan baik.            

     Kepercayaan diri yang melekat pada diri seseorang akan 

menimbulkan rasa yang tidak mudah gugup, tidak mudah ragu dan 

juga tidak mudah bimbang dalam hal bertingkah laku dan juga dalam 

hal mengambil keputusan. Kepercayaan diri yang tertanam pada siswa 

akan membentuk pribadi yang aktif di kelas maupun di luar kelas dan 

juga dapat bersosialisasi baik dengan teman sebaya, guru serta 

masyarakat. 

    Sikap percaya diri pada seseorang berfungsi untuk 

mengembangkan potensi dan juga bakat yang dimilikinya, jika 

seseorang tidak memiliki rasa percaya diri maka akan menghambat 
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semua perkembangan yang ada pada dirinya. Untuk membangun 

kepercayaan diri salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada pada kegiatan di luar mata pelajaran sekolah, 

kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan juga 

potensi pada diri siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler ada banyak macamnya salah satunya 

adalah ekstrakurikuler drumband, kegiatan ini dinilai mampu untuk 

meningkatkan rasa percaya dir pada siswa. 

a)  Sejarah  Drumband 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun adalah salah 

satu sekolah yang memberikan fasilitas kegiatan ekstrakurikuler 

kepada para peserta didiknya, Adapun salah satu kegiatannya 

yaitu kegiatan ekstrakurikuler drumband, kegiatan ekstrakurikuler 

drumband ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Seperti halnya 

yang dikatakan oleh Bapak Darmuji selaku guru yang sudah 

mengabdi sejak lama di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun menyebutkan : 

“Kegiatan ekstrakurikuler drumband  ini sudah ada sejak 

10 tahun yang lalu”
1
 

Kegiatan ekstrakurikuler drumband ada sejak lama dan 

sampai sekarang kegiatan ekstrakurikuler drumband ini masih 

eksis di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. 

b)  Pelaksanaan  

Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun dilaksanakan 2 minggu sekali pada 

setiap hari jum’at. Kegiatan ini di mulai pada pukul 14:00 – 16:00 

WIB. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Priadi 

selaku Kepala Sekolah di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun menyebutkan, bahwasannya : 

                                                           
1
 Lihat dalam Transkip Observasi pada lampiran penelitian ini, kode 01/D/12-III/2019 
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“Kegiatan ekstrakurikuler drumband di sini dilaksanakan 

pada 2 minggu sekali lebih tepatnya setiap hari jum’at, 

mulainya pada pukul 14:00 sampai dengan 16:00”
2
 

Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon dilaksanakan 2 minggu sekali yang 

bertepatan pada hari jum’at dan di mulai pada pukul 14:00 – 

16:00 WIB, kegiatan ini dimulai pada saat pulang sekolah, jadi 

kegiatan ini tidak akan menganggu proses pembelajaran. 

c)  Tujuan 

Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun bertujuan untuk memberikan 

wadah kepada para siswa siswinya untuk mengembangkan minat, 

bakat dan juga potensi yang ada pada diri mereka. Seperti halnya 

yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Priadi selaku Kepala Sekolah 

di sekolahan MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

menyebutkan, bahwasannya: 

“Tujuan diadakan kegiatan ekstrakurikuler drumband ini 

adalah untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi 

pada siswa siswi yang ada di sekolah ini”
3
 

 

Kegiatan drumband di MI Tarbiyatul memiliki tujuan 

yaitu untuk mengembangkan minat, bakat dan juga potensi pada 

siswa siswinya, kegiatan ini diwujudkan sebagai bentuk melatih 

para siswa siswi untuk belajar memainkan alat musik dengan baik  

                                                           
2
 Lihat dalam Transkip wawancara pada lampiran Penelitian ini, kode 01/W/14-II/2019 

3
 Lihat dalam Transkip Observasi pada lampiran penelitian ini, kode 09/D/12-III/2019 



54 
 

 
 

d)  Macam – Macam Alat Drumband 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon memfasilitasi 

berbagai jenis alat musik drumband, hal ini bertujuan agar para 

peserta didik yang ada di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun dapat menyalurkan bakatnya dalam hal bermain musik 

dan juga hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah karya musik 

yang indah dan enak untuk di dengar.  

 Alat musik drumband pastinya memiliki jenis dan fungsi 

yang berbeda – beda namun dari perbedaan ini maka akan tercipta 

sebuah instrument musik yang enak untuk di dengar, di sini 

terdapat 10 jenis alat musik yang harus di kuasai oleh setiap dari 

para pemain. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Agus 

selaku Pelatih kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun menyebutkan, 

bahwasannya : 

“Alat yang digunakan dalam latihan drumband yaitu 

meliputi senardrum, tenor, keyboard toa, bass drum, 

tongkat mayoret, stick, marching bell, cymbal, quarto dan 

juga bendera”
4
 

  Alat musik yang digunakan saat bermain drumband 

tergolong sangat banyak diantaranya yaitu ada senardrum, tenor, 

keyboard toa, bass drum, tongkat mayoret, stick, marching bell, 

cymbal, quarto, bendera dan semua alat musik drumband ini 

memiliki ciri, bentuk dan juga fungsi yang berbeda – beda. 

                                                           
4
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, 10/W/15-III/2019 
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2. Penerapan Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband Untuk 

Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun 

Dari beberapa data yang telah diperoleh oleh peneliti, terlihat jelas 

bahwa ekstrakurikuler drumband memberikan hal – hal yang positif 

terutama terhadap peserta didik serta kepada bapak / ibu guru dan juga 

dari pihak orang tua wali. Penerapan kegiatan ekstrakurikuler drumband 

dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa ini memiliki dua faktor, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal, berikut ulasan tentang 

kedua faktor tersebut.  

a)  Faktor Internal  

Merupakan suatu keperercayaan diri yang didapatkan melalui 

dalam diri sendiri seperti yang terjadi pada siswa di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun, dalam kegiatan ekstrakurikuler 

drumband mereka memiliki semangat yang besar, mereka sangat 

berantusias dan juga memiliki kesadaran diri tanpa ada paksaan 

dari orang tua maupun guru. Seperti halnya yang dikatakan oleh 

Bapak Agus selaku Pelatih kegiatan ekstrakurikuler drumband di 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun menyebutkan : 

“Siswa – siswi memiliki minat dan semangat yang sangat 

besar untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband, 

mereka mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan, 

mereka sangat beraantusias mendaftarkan diri untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband, mereka 

memiliki kesadaran diri ketika mengikuti latihan 

ekstrakurikuler drumband yang diadakan oleh sekolah tanpa 

ada paksaan dari pihak guru ataupun orang tua” 
5
 

Jadi kegiatan ekstrakurikuler di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun memang sangat banyak peminatnya, rata – rata 

                                                           
5
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 05/W/1-III/2019 
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yang mengikuti kegiatan ini memiliki semangat yang tinggi, 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband 

terlihat sangat berantusias serta memiliki semangat yang tinggi dan 

juga memiliki kesadaran diri tanpa ada paksaan dari orang tua 

maupun guru.  Pada hal ini Zara Muftiana mengatakan 

pembahasan tentang pengalamanya pada saat  pertama kali 

memainkan alat musik drumband yang berupa senardrum, berikut 

pernyataannya: 

“Dengan memainkan alat musik senar drum awal latihan 

memang terasa grogi tapi lama kelamaan tidak karena sudah 

terbiasa dan cara untuk menghilangkan rasa grogi yaitu 

dengan cara sering berlatih dan memperhatikan pelatih saat 

menerangkan materi dan tentunya yakin kepada diri sendiri 

untuk bisa memainkan alat musik drumband dengan baik”
6
 

Cara menerapkan rasa percaya diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler drumband dapat  dilakukan melalui dari diri sendiri, 

kegiatan ekstrakurikuler drumband merupakan cara yang efektif 

untuk meningkatkan rasa percaya diri, namun kenyataannya 

kegiatan ekstrakurikuler drumband dapat menjadikan seseorang 

grogi untuk memainkannya dan untuk menghilangkan rasa grogi 

yang muncul saat bermain drumband yaitu dengan cara sering – 

sering berlatih dan juga memperhatikan pelatih saat memberikan 

materi. 

Latifa Zahida juga mengatakan tentang pengalamannya saat 

pertama kali menjadi seorang gitapati dalam permainan drumand, 

berikut pernyataanya : 

“Dengan bermain sebagai gitapati awal latihan memang 

terasa grogi tapi lama kelamaan sudah tidak karena terbiasa 

                                                           
6
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 07/W/1-III/2019 
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dan cara untuk menghilangkan rasa grogi yaitu harus 

memiliki rasa percaya diri dan juga yakin pada diri sendiri”
7
 

Cara menerapkan rasa percaya diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler drumband dapat  dilakukan mulai dari diri sendiri, 

pada awal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband rasa grogi 

itu pasti muncul dan cara untuk menghilangkan rasa grogi saat 

bermain drumband yaitu harus percaya diri dan yakin pada diri 

sendiri. 

b)  Faktor Eksternal 

Merupakan suatu keperercayaan diri yang didapatkan 

melalui faktor lingkungan , salah satunya dapat di peroleh dari 

faktor orang tua. Dalam hal ini para orang tua murid yang 

menyekolahkan anaknya di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun  menilai kegiatan ekstrakurikuler drumband  yang ada di 

madrasah sangat positif karena nantinya kegiatan ini dapat 

membentuk mental siswa agar tampil lebih percaya diri. Seperti 

halnya yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Priadi selaku Kepala 

Sekolah di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

menyebutkan : 

“Para orang tua murid sangat berantusias dalam kegiatan 

ini, mereka menilai kegiatan ini sangat positif karena 

nantinya kegiatan ini dapat membentuk mental siswa agar 

lebih tampil percaya diri”
8
 

Cara menerapkan rasa percaya diri dapat  dipengaruhi 

melalui lingkungan salah satunya dukungan dari orang tua dengan 

adanya   kegiatan eksrakulikuler drumband ini para wali murid 

berpendapat jika kegiatan ini memiliki banyak nilai positif di 

dalamnya,  salah satu nilai positif yang ada yaitu dapat melatih 

mental siswa agar dapat  tampil lebih  percaya diri 

                                                           
7
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 06/W/1-III/2019 

8
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 01/W/14-II/2019 
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Seperti yang dituturkan oleh Bpk. Agus yang membahas 

tentang dukungan penuh orang tua kepada anaknya agar dapat 

tampil dengan maksimal, berikut pernyataanya: 

“Para orang tua memberikan dukungan penuh misalnya  

dengan cara menyewakan kostum dan juga  menanggung 

kebutuhan rias pada saat anak mereka akan tampil, 

sebenarnya bisa saja tidak menyewakan kostum dan 

memakaikan rias di salon namun itu dirasa kurang 

maksimal karena fungsi kostum dan rias ini untuk 

menunjang penampilan agar tampil lebih percaya diri”
9
 

 Peran orang tua sangat membantu dalam melancarkan 

kegiatan ekstrakurikuler drumband karena orang tua dapat 

bertanggung jawab penuh dengan kebutuhan anaknya misalkan dari 

segi penampilan, para orang tua akan memberikan yang terbaik 

untuk anaknya dengan cara menyewakan kostum dan juga 

menanggung kebutuhan rias anak agar anak tersebut dapat tampil 

lebih percaya diri.             

  Orang tua murid menuturkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler drumband dapat menambah pengalaman dan juga 

kemampuan dalam bermain musik, seperti yang dituturkan oleh Bu 

Umi Kalsum, berikut pernyataannya:  

“Kegiatan ekstrakurikuler dapat menambah pengalaman dan 

kemampuan dalam memainkan alat musik”
10

 

Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband maka 

pengalaman dan kemampuan bermain musik menjadi terasah tak 

hanya itu memainkan alat musik drumband juga dapat melatih otak 

kanan dan kiri pada anak.  

Pelatih juga sangat berperan di dalam kegiatan 

ekstrakurikuler drumband, selain melatih para pemain tugas pelatih 

disini juga memberikan motivasi kepada para pemain, pelatih 

memberikan motivasi kepada para pemain guna untuk mendorong 

                                                           
9
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 05/W/1-III/2019 

10
 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 11/W/16-III/2019 
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rasa percaya diri pada semua pemain drumband, seperti yang 

dituturkan oleh Bpk. Agus selaku pelatih dari kegitan 

ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun, berikut penjelasannya :  

“Pemberian motivasi sangat di anjurkan karena dengan 

pemberian motivasi inilah para pemain akan merasa 

terdorong dan pemberian motivasi juga berguna untuk 

membuat para pemain dapat tampil lebih percaya diri dalam 

memainkan alat music dan untuk mayoret dan gitapati agar 

dapat tampil lebih percaya diri saat memainkan 

tongkatnya”
11

 

Pemberian motivasi kepada para pemain drumband sangat 

memiliki dampak yang sangat besar karena dengan adanya 

motivasi dari pelatih maka para pemain akan terdorong untuk 

belajar lebih giat dan tentunya motivasi ini digunakan untuk 

mendorong agar pemain memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

 

3.  Dampak Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband Terhadap Rasa 

Percaya Diri Pada Siswa MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun  

  Kegiatan ekstrakurikuler drumband merupakan salah satu kegiatan 

yang sudah berjalan di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. 

Melalui kegiatan Drumband tentunya mempunyai dampak terhadap 

percaya diri pada siswa. Mengingat sebuah kegiatan pasti ada tujuan dan 

harapan yang ingin di capai, sehingga melalui kegiatan ini di harapkan 

bisa menjadi ukuran untuk melihat bagaimana perkembangan pada diri 

siswa dalam hal perilaku yang lebih berani dalam hal mengambil 

tindakan. Adapun dampak dari kegiatan drumband sebagai berikut : 

                                                           
11

 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 10/W/15-III/2019 
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a)  Mental  

         Kegiatan ekstrakurikuler dramband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun menuntut para pemain untuk memiliki 

rasa percaya diri karena nantinya para pemain akan tampil di depan 

orang banyak dan harus memiliki mental yang kuat, Seperti halnya 

yang dituturkan oleh Bu Ana selaku guru kelas VI A di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun, berikut penjelasannya : 

“Di dalam kegiatan ekstrakurikuler drumband para pemain 

dituntut untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena 

nantinya para pemain akan mengikuti ivent – ivent 

perlombaan yang menuntut mereka harus tampil di depan 

orang banyak jadi para pemain di latih untuk memiliki 

mental yang kuat untuk menghadapi orang – orang yang 

sedang meliat aksi mereka”
12

 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler drumband ini diharapkan 

para pemain memiliki mental yang kuat agar dapat tampil percaya 

diri di depan banyak orang dan cara untuk melatih mental yang kuat 

yaitu para pemain diharapkan untuk selalu mengasah 

kemampuannya dalam memainkan alat musik drumband. 

b)  Sikap dan Perilaku 

Pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun sangat berdampak pada 

sikap dan perilaku siswa yang meliputi para peserta didik lebih aktif 

di kelas, lebih ekspresif, kompak, percaya diri, dan juga dapat 

bersosialisasi dengan teman dan juga guru hal ini seperti yang 

dituturkan ole Bu Atik selaku wali kelas kelas dari kelas VI A, 

berikut penjelasannnya:  

“Kegiatan ekstrakurikuler drumband sangat berdampak di 

kelas 5 disini para peserta didik lebih aktif di kelas, lebih 
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 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 02/W/14-II/2019 
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ekspresif, kompak, percaya diri, dan juga dapat 

bersosialisasi dengan teman dan juga guru”
13

 

Kegiatan ekstrakurikuler drumband ini memiliki banyak hal 

positif di dalamnya hal ini berdampak pada saat pembelajaran di 

dalam kelas bahwasannya siswa lebih aktif di kelas,  lebih ekspresif, 

kompak, percaya diri, dan juga dapat bersosialisasi dengan teman 

dan juga guru jadi kegiatan ini dapat menjadikan pribadi yang lebih 

baik lagi. 

Hal ini juga di rasakan oleh Bu Umul selaku wali kelas dari 

kelas VI B beliau menyatakan dengan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler drumband para siswa siswi menjadi lebih disiplin, 

berikut penjelasannya: 

“Para siswa siswi kelas VI B sudah sangat aktif, jika ada 

yang belum paham mereka mencoba untuk bertanya, dampak 

dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband yaitu para 

siswa siswi terlihat  lebih disiplin”
14

 

Kegiatan ekstrakurikuler drumband ini sangat berpengaruh 

terhadap perilaku siswa saat berada di kelas salah satunya kegiatan 

ini dapat melatih sikap disiplin para peserta didik. 

Hal  lain juga dirasakan oleh Bu Hanif selaku guru kelas IV 

di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun, beliau menuturkan 

bahwa Dampak dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband 

dapat menjadikan anak lebih berani, berikut penjelasannya: 

“Dampak yang dirasakan oleh kelas IV saat mengikuti 

kegiatan eksrakulikuler drumband yaitu mereka lebih 

percaya diri di kelas pada saat diminta untuk maju ke depan 

untuk mengerjakan soal mereka saling berebut”
15

 

Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband para 

siswa siswi memiliki perubahan yang sangat signifikan, mereka  

menjadi lebih berani untuk tampil di depan kelas mereka sudah tidak 

                                                           
13

 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 04/W/14-II/2019 
14

 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 03/W/14-II/2019 
15

 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 08/W/12-III/2019 
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tampak malu – malu lagi jadi kegiatan drumband sukses untuk 

membuat para murid kelas IV tampil lebih berani. 

c)  Kekompakan 

Kegiatan ekstrakurikuler dituntut untuk kompak dan mampu 

untuk saling berkomunikasi dengan baik antar sesama pemain 

drumband. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku 

pelatih ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun, berikut penjelasannya: 

“Kendala yang sering dialami selama latihan ini yaitu 

berupa pemahaman notasi yang kurang, para pemain masih 

belum bisa untuk menyelaraskan instrument, kurang bisa 

mengkolaborasikan masing – masing setiap alat musik yang 

dimainkan. namun kendala tersebut dapat teratasi dengan 

cara sering – sering berlatih agar dapat terciptanya irama 

musik yang sesuai dan bisa kompak antara instrument satu 

dengan yang lainnya”
16

 

Dalam latihan drumbanad pastinya memiliki berbagai 

kendala yang di alami karena sejatinya bermain alat  musik 

drumband tidak bisa instan tapi harus melalui proses yang sangat 

panjang, adapun  kendala yang sering di alami saat latihan 

drumband yaitu berupa pemahaman  notasi  kurang, para pemain 

masih belum bisa untuk menyelaraskan instrument, kurang bisa 

mengkolaborasikan masing – masing setiap alat musik yang 

dimainkan tapi kendala ini dapat teratasi dengan cara sering – 

sering berlatih jadi para pemain di harapkan untuk sering berlatih 

agar bisa dalam memainkan alat musik drumband dan tentunya 

juga para pemain di tuntut untuk kompak agar dapat menciptakan 

nada yang enak di dengar oleh pendengar.  

                                                           
16

 Lihat dalam transkip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode 05/W/1-III/2019 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun 

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus di capai oleh setiap 

manusia karena manusia tidak akan pernah tahu kehidupan untuk 

kedepannya akan seperti apa karena nantinya dunia ini akan terus 

berkembang dengan seiringnya zaman dan dengan adanya pendidikan maka 

manusia akan menjadi pribadi yang berkualitas. 

Pendidikan tidak hanya diperoleh dalam akademik saja namun 

pendidikan dapat diperoleh dari manapun dan kapanpun, pada sejatinya 

pendidikan bertujuan untuk mengasah kemampuan daya berfikir seseorang, 

percaya akan kemampuan diri yang telah dimilikinya, melatih daya 

kreativitas seseorang, meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang 

dimiliki dan juga dapat membentuk karakter seseorang.  

Di dalam dunia pendidikan terdapat 2 hal yang harus di perhatikan 

yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal, di sini dapat di jelaskan 

bahwa pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan  di 

dalamnya terdapat aturan – aturan dari pemerintah yang harus diterapkan. 

Misalnya seperti usia, waktu batas tempuh pendidikan yang harus 

diselesaikan, materi yang bersifat akademis dan penekanan tentang kualitas 

pendidikan. Sementara itu disini juga terdapat pendidikan non formal, 

adapun pengertiannya yaitu pendidikan non formal adalah suatu jenis 

pendidikan yang tujuannya untuk menambah atau melengkapi dari suatu 

pendidikan formal namun pendidikan non formal ini cenderung lebih 

menuju kepada pengetahuan dan keterampilan yang harus di kuasai 

seseorang untuk bekal suatu saat nanti.  

Pendidikan non formal juga di ciptakan di lingkungan sekolah guna 

untuk mendukung minat, bakat dan juga potensi yang ada pada diri siswa. 

Misalnya seperti kegiatan ekstrakurikuler.  
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Disini dapat di jelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk 

kegiatan ini berfungsi untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya 

manusia yang dimiliki peserta didik.
1
 kegiatan ini sama sekali tidak 

menganggu proses pembelajaran akademik siswa dikarenakan kegiatan ini 

di mulai pada saat jam pulang sekolah dan kegiatan ini juga sangat 

bermanfaat karena melalui kegiatan ini  dapat menumbuh kembangkan 

potensi dan juga bakat yang ada pada diri siswa. Kegiatan ekstrakurikuler 

sangat banyak macamnya seperti halnya pramuka, muhadoroh 3 bahasa, 

qiro’ah, fasolatan,  kesenian, olahraga, tahfidzul qur’an, dan juga drumband. 

Disini drumband dapat diartikan bahwa drumband merupakan kegiatan seni 

yang dalam kegiatannya  melatih penggunaan kedua belah otak. Belahan 

otak kanan maupun belahan otak kiri.   

Dari kegiatan yang terbagi menjadi dua bagian yang tak terpisahkan 

yakni musikal dan visual. Secara umum, pengertian drumband dapat di 

definisikan sebagai bentuk permainan musik yang dimainkan oleh beberapa 

personil dengan cara berbaris sambil bermain  musik.
2
 Jadi kegiatan 

drumband dapat dimainkan secara tim, kegiatan ini tidak dapat 

dipermainkan secara perseorangan.  

MI Tarbiyatul Muballighin merupakan madrasah yang terletak di 

Kabupaten Madiun lebih tepatnya di desa Prambon, dan di dalam madrasah 

tersebut terdapat kegiatan ekstrakurikuler salah satunya yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler drumband. Kegiatan ekstrakurikuler drumband yang ada di 

MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun sudah ada sejak 10 tahun 

lamanya tetapi kegiatan ini masih eksis sampai sekarang dan juga masih 

sangat banyak peminatnya.  

 

1. Pelaksanaan  

                                                           
1
 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Yogyakarta : Ar-Ruzz 

Media Group ) hal 187 
2
 Achmadhan Katon Haryanggita, “Pembelajaran Ekstrakurikuler Drum Band di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedunggalar Ngawi,” Jurnal Pendidikan Sendratasik, 1(Semester 

Genap, 2014/2015), 27 
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Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun dilaksanakan secara rutin tiap 2 minggu sekali, lebih 

tepatnya pada setiap hari jum’at, kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 

14.00 - 16:00 WIB seusai kegiatan pembelajaran formal Jadi kegiatan 

ekstrakurikuler drumband diselenggarakan di luar jam pelajaran, 

kegiatan ini dilaksanakan sore hari bagi sekolah – sekolah yang masuk 

pagi dan dilaksanakan pada pagi hari bagi sekolah – sekolah yang 

masuk sore.
3
  

Namun untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler drumband yang 

ada di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun yaitu dilaksanakan 

pada sore hari ketika seusai kegiatan pembelajaran, kegiatan ini 

dilaksanakan pada sore hari di karenakan agar tidak menganggu selama 

jalannya proses pembelajaran berlangsung. Jadi para siswa siswi dapat 

berlatih dengan tenang. 

 

2. Tujuan  

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pasti tidak lepas dengan 

aspek tujuan, karena segala sesuatu yang dilaksanakan tanpa jelas 

tujuannya maka kegiatan itu akan sia – sia. Begitu pula dengan kegiatan 

ekstrakurikuler tentunya kegiatan ini memiliki tujuan tertentu. 

Mengenai tujuan kegiatan dalam ekstrakurikuler dapat dijelaskan dari 

hasil pernyataan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler yaitu: Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan 

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan juga kemandirian yang ada 

pada diri siswa secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan pendidikan nasional.
4
 

                                                           
3
 ibid., 187 

4
 Noor Yanti dkk, Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Rangka Pngembangan 

Nilai – Nilai Karakter Siswa Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik di SMA Kopri Banjarmasin 

2016 di Akses pada 2 Mei 2019 Pukul 00:19 WIB 
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 Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan suatu potensi yang 

ada pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, mengasah 

kemampuan ataupun bakat yang ada pada diri siswa melalui kegiatan 

ekstraklikuler, menumbuhkan minat kepada diri siswa agar siswa mau 

mencoba suatu hal yang belum pernah dia coba, menggali kemampuan 

yang ada pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, dapat 

memiliki kepribadian yang lebih baik lagi, kerjasama antara tim agar 

menciptakan rasa kekompakan, dan kemandirian peserta didik secara 

optimal. 

 Kegiatan ekstrakurikuler drumband yang di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon peminatnya sangat banyak dan kegiatan ini 

nantinya dapat mengasah kemampuan siswa siswi MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun dalam hal memainkan alat musik yang 

baik dan benar. Tak hanya itu kegiatan ekstrakurikuler drumband juga 

dapat menjadikan pribadi yang lebih aktif, percaya diri,pandai 

berinteraksi,kepemimpinan,  kompak, dan juga disiplin. 

 

3. Alat  Yang Diperlukan Saat Latihan Drumband 

Dalam bermain drumband tentunya harus menggunaan alat musik 

dan untuk alat musik yang di gunakan pada saat kegiatan 

ekstrakurikuler drumband tergolong banyak macamnya dan setiap alat 

memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda – beda. Macam – macam alat 

musik drumband yaitu berupa senardrum, tenor, keyboard toa, bass 

drum, tongkat mayoret, stick, marching bell, cymbal, quarto dan 

bendera.  

Alat musik drumband yang telah disebutkan tadi  memiliki macam 

dan kegunaan yang berbeda – beda seperti halnya senardrum yang 

memiliki diameter berukuran 14 inci jika dipukul maka snare wire 

segera merespon dengan cara memukul kembali head bawah sehingga 
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menghasilkan suara yang tajam
5
, bass drum adalah alat musik yang 

ukurannya lebih besar  dan juga mengeluarkan suara yang besar namun 

bernada rendah disbanding drum lainnya, stick merupakan  alat pukul 

pada drum yang terbuat dari kayu atau fiber
6
, cymbal adalah jenis alat 

musik yang terbuat dari logam kuningan yang berkualitas kekuatannya 

sudah terjamin dan suara yang dihasilkan sangat cocok untuk digunakan 

dalam bermain drum
7
,  quarto adalah jenis alat musik yang fungsinya 

untuk memberikan irama dan nada ritmis dalam penampilan  

permainannya selalu mengisi nada-nada kosong,  keyboard toa adalah 

jenis alat musik yang fungsinya  sebagai inti dari lelaguan yang 

dimainkan dalam unit drum band hal ini juga menuntut ketepatan nada 

si penggunanya dalam hal ini pemain di harapkan harus bisa mengingat 

nada-nada lagu serta dengan tepat memainkan tiap-tiap not dengan 

ritme yang kompak dan harmonis dengan pemain lainnya, bendera 

adalah bukan instrumen musik namun merupakan aksesoris yang 

dimanfaatkan pemainnya sebagai alat bantu tari untuk menimbulkan 

efek-efek visual tertentu yang mendukung tema penampilan, marching 

bell adalah jenis alat musik yang terdiri dari bilah-bilah logam persegi 

(lyra) yang setiap logam memiliki nada tersendiri dan dimainkan 

dengan cara memukul dengan stick yang ujungnya terbuat dari mika, 

tongkat mayoret adalah alat drumband tapi bukan instrument musik 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk memimpin penampilan entah 

itu menentukan arah ke mana dituju, lagu yang dipilih, dan mengatur 

segala kondisi yang terjadi ketika penampilan
8
, Tenor drum adalah jenis 

alat musik drumbnad yang biasanya terdiri dari 4-6 drum, empat drum 

utama (10cm, 12cm, 13cm, dan 14cm) dan 1 atau 2 spock drum yang 

biasanya berdiameter 6cm dan ada juga yang memakai 8cm. Stick tenor 

                                                           
5
 Tim Abdi Guru, Kesenian untuk SMP Kelas VII ( Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama )  

6 
6
 ibid., 7 

 
8
 Devitha,  Alat – Alat Drumband, 2018 di Akses pada 3 Mei 2019 Pukul 01:47 WIB 
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terbuat dari bahan karet, kulit hewan, dan juga nylon dan pada ujungnya 

kepala tenor  berbentuk seperti roda atau bola.
9
   

Jadi dalam hal ini para pemain drumband di  harapkan  untuk dapat 

menguasai alat musik yang telah di sediakan oleh pihak sekolah namun 

tak hanya bisa bermain alat music drumband saja, para pemain juga di 

tuntut untuk selalu kompak dalam memainkan berbagai alat drumband 

agar nantinya dapat menciptakan nada lagu yang enak untuk di dengar 

oleh pendengarnya. 

B. Analisis Penerapan Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband Untuk 

Meningkatkan  Rasa Percaya Diri Siswa di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun 

Kegiatan ekstrakurikuler drumband merupakan fasilitas dari madrasah 

untuk para siswa siswinya dalam hal ini untuk mencapai minat, bakat dan 

juga potensi yang ada pada diri siswa dan  kegiatan ini diselenggarakan oleh 

pihak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

memiliki kewenangan di madrasah.  

Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun tidak hanya sebagai pengembangan minat, bakat dan 

potensi yang ada pada diri dari para pemainnya namun melalui kegiatan ini 

juga dapat berpengaruh dalam hal merubah sikap para setiap pemain menjadi 

pribadi yang lebih percaya diri. Hal ini dapat di lihat dari faktor internal dan 

faktor eksternal. Adapun pengertian dari faktor internal yaitu adalah faktor 

percaya diri yang di pengaruhi oleh diri sendiri
10

 dan untuk faktor yang 

eksternal yaitu adalah faktor perubahan percaya diri  yang dapat dipengaruhi 

oleh berbagai hal misalnya dari pendidikan, pekerjaan dan juga  lingkungan 

sekitar.
11

 jadi disini dapat disimpulkan bahwa penerapan kegiatan 

ekstrakurikuler drumband untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa 

                                                           
9
 Anita Kusuma Astuti, Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drumband 2017 di Akses pada 3 

Mei 2019 pukul 03:22 WIB 
10

 Ibid., 8 
11

 Ibid., 10 
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memiliki dua faktor yang pertama adalah faktor internal dan yang ke dua 

adalah faktor eksternal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Faktor Internal  

Disini dapat dijelaskan bahwa faktor internal merupakan faktor 

percaya diri yang dapat di pengaruhi oleh diri sendiri, jadi adanya faktor 

tersebut di sebabkan oleh keyakinan yang timbul pada diri seseorang itu 

sendiri dalam hal ini orang tersebut sudah mengetahui kemampuan dan 

juga potensi yang ada dalam dirinya dan orang yang memiliki keyakinan 

pada dirinya sendiri biasanya orang tersebut sudah mengetahui apa yang 

akan di lakukannya, seperti halnya kegiatan ekstrakurikuler drumband 

yang ada di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun, disana terdapat 

pemain yang sudah memiliki rasa semangat yang tinggi, sangat 

berantusias dan juga memiliki kesadaran diri, hal ini perlu di apresiasi 

karena mereka telah mampu membangun sikap yang jarang dimiliki oleh 

orang lain.  

Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun sangat memiliki pengaruh yang teramat besar terhadap 

para siswa siswinya hal itu terbukti bahwa mereka memiliki antusias 

yang sangat besar untuk mengikutinya, di sini di jelaskan antusiasme 

artinya semangat. ketika seseorang sedang bersemangat maka pada saat 

itulah tuhan senantiasa mendampinginya dan dengan itulah, manusia 

menciptakan impian yang lebih besar, berusaha memperoleh kemajuan – 

kemajuan serta mencapai sebuah kesuksesan. jika seseorang dapat 

mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup dalam dirinya, maka 

sikapnya menjadi lebih terarah hingga dapat menikmati hal – hal yang 

benar – benar menakjubkan di dunia ini.
12

 jadi sebagai manusia kita 

harus memiliki sikap semangat dan sudah seharusnya menciptakan rasa 

semangat muncul dari dalam diri agar hidup kita nantinya dapat  lebih 

terarah dan impian - impian yang selama ini kita impikan bisa terwujud.  

                                                           
12

 Raihan Adi Prabowo, Positive Personality (Yogyakarta : CV Solusi Distribusi, 2017) 

23 
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Selain memiliki antusias dan semangat yang besar para siswa siswi 

juga di harapkan mampu memiliki kesadaran diri yang tumbuh dengan 

sendirinya, dengan adanya kesadaran diri yang positif maka dapat 

mendorong seseorang untuk mampu menerima kenyataan hidup sebab ia 

dapat mengenali seluruh potensi kekuatan maupun kelemahan yang ada 

pada dalam dirinya.
13

 Jadi antusias yang ada pada dalam diri seseorang 

akan menghasilkan semangat dan jika sudah memiliki semangat maka 

mereka akan berusaha memperoleh kemajuan dalam mencapai sebuah 

kesuksesan dan kesadaran diri yang ada pada dalam diri seseorang 

mampu mendorong untuk menerima kenyataan hidup yang lebih baik 

namun hal ini juga di landasi dengan pemikiran – pemikiran yang positif, 

jika seseorang sudah memiliki pemikiran yang positif maka sikap  

keyakinan yang ada pada diri sendiri dan juga sikap semangat akan 

terdorong dengan sendirinya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penanaman konsep diri sangat penting dilakukan karena penanaman 

konsep diri maka akan membentuk pribadi yang lebih percaya diri.  

Hal ini sesuai dengan seseorang yang memiliki perkembangan 

konsep diri  maka akan terbentuknya sikap percaya diri  pada seseorang 

tersebut. Di sini dapat di jelaskan konsep diri merupakan gagasan tentang 

dirinya sendiri. jadi jika seseorang sudah memiliki gagasan mengenai 

dirinya sendiri maka orang tersebut pasti memiliki sikap percaya diri 

karena memiliki sikap percaya diri harus mengetahui tentang dirinya 

sendiri terlebih dahulu, mengetahui apa saja kelebihan dan potensi pada 

dirinya.  

Rasa rendah diri hanya dimiliki oleh setiap individu yang memiliki 

konsep diri negatif, namun berbanding terbalik dengan individu yang 

memiliki konsep diri percaya diri maka individu tersebut dapat memiliki 

konsep diri yang positif
14

 Hal ini di karenakan seseorang yang tidak 

memiliki konsep diri sudah di pastikan memiliki pemikiran – pemikiran 

                                                           
13

 Agoes Dariyo, Peran Self – Awareness dan Ego Supprt Terhadap Kepuasan Hidup 

Remaja Tionghoa, 2016 di Akses pada 3 Mei 2019 Pukul 01 : 52 WIB 
14

 Raihan Adi Prabowo, Positive Personality 5 Langkah Mengelola Pikiran dan Mindset 

Positif ( Yogyakarta: CV Solusi Distribusi ) 8 
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negatife tentang dirinya dan tentang keinginan yang ingin di capai namun 

untuk seseorang yang memiliki konsep diri positif sudah di pastikan 

orang tersebut memiliki pemikiran – pemikiran yang positif tentang 

dirinya dan memiliki keyakinan diri tentang keinginan yang ingin di 

capai. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan yang ada pada 

diri seseorang akan memicu timbulnya pemikiran positif mengenai 

tentang dirinya dan akan menjadikan orang itu tau apa yang akan 

dilakukannya. Hal ini sesuai dengan Keyakinan akan kemampuan diri 

merupakan suatu sikap positif mengenai dirinya bahwa ia paham dengan 

apa yang di lakukannya
15

 Sebelum itu seseorang harus memiliki tujuan 

yang ingin di capai agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan di 

harapkan seseorang dapat menyugesti diri sendiri agar selalu berfikir 

positif agar jauh dari pemikiran - pemikiran negatif .  

 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor percaya diri yang dapat 

dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya yaitu pendidikan, pekerjaan 

dan juga lingkungan, seperti halnya faktor dari orang tua, di sini peran 

orang tua sangat penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang 

memiliki tingkat percaya diri tinggi, caranya yaitu orang tua harus 

memiliki sifat nyaman, harmonis dan juga mendukung apapun yang di 

lakukan anak agar mereka merasa lebih di berikan kebebasan 

berpendapat dan menentukan masa depannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa orang tua berperan penting dalam membangun kepercayaaan diri 

pada anak. Dengan pribadi percaya diri maka akan mudah mendapatkan 

masa depannya dengan gemilang
16

 karena tidak ada paksaan dan atas 

kemauan dari anak itu sendiri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  orang 

tua merupakan faktor penting yang dapat merubah mindset anak mereka 

mampu membentuk karakter percaya diri.   

                                                           
15

 ibid., 6 
16

 Muzdalifah M. Rahman, Peran Orang Tua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Pada 

Anak Usia Dini, di Akses pada 2 Mei 2019 Pukul 00:44 WIB 
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Percaya diri juga dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang hal 

ini dapat di pengaruhi jika seseorang yakin terhadap dirinya sendiri maka 

orang tersebut akan memiliki konsep percaya diri namun sebaliknya jika 

orang tersebut tidak memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri dan 

selalu dipenuhi dengan pemikiran negatif maka orang tersebut akan 

cenderung tampil tidak percaya diri. Hal ini sesuai dengan konsep 

percaya diri tentang kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang 

memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat sesuatu hal yang 

mendorongnya untuk maju.  

Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri yang cenderung 

negatif, kurang percaya pada kemampuannya karena itu sering menutup 

diri.
17

 dan jika seseorang terlalu menutup diri maka orang tersebut akan 

selalu di bayang – bayangi oleh rasa ketakutan yang tercipta pada diri 

sendiri dan juga kegagalan, hal itu membuat seseorang sulit untuk maju.  

Peran dari keluarga sangat di butuhkan karena dengan adanya 

dukungan baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti halnya 

anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik maka akan 

memberikan rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi pada diri 

seseorang
18

 dalam hal ini akan merubah pribadi seseorang yang tadinya 

kurang percaya diri akan makin percaya diri dan menjadi pribadi yang 

lebih terbuka dan mengutarakan pendapat tentang keinginan yang ingin 

di capai, Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga sangat 

berpengaruh terhadap proses perkembangan anak  karena keluarga dapat 

menciptakan kondisi kenyamanan jika ada ikatan yang baik dan interaksi 

yang baik maka akan menciptakan rasa percaya diri yang tinggi.  

Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighhin 

Prambon Madiun selain untuk menumbuhkan sikap percaya diri ternyata 

bermain alat musik drumband juga dapat melatih otak kanan dan kiri 

pada anak karena dalam bermain instrumen drumband siswa dituntut 

                                                           
17

Dessy Triana Relita dkk, Hubungan Antara Rasa Percaya Diri Dengan Hasil Belajar 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Karya Sekada Tahun 

2014/2015 di Akses pada 3 Mei 219 pukul 02 : 20 WIB 
18
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untuk menggerakkan secara seimbang tangan kanan dan tangan kiri, Otak 

kanan di gunakan untuk mengendalikan tubuh sebelah kiri, dan otak kiri 

digunakan untuk mengendalikan tubuh sebelah kanan
19

 jadi dalam hal ini 

dapat di simpulkan bahwa bermain alat musik drumband dapat melatih 

otak kanan dan kiri pada seseorang, di dalam penggunaan kedua belahan 

otak ini dapat melatih kekompakan pada siswa, mengasah daya ingat 

siswa, mengajarkan siswa untuk berekspresi, mengajarkan kedisiplinan 

dan keberanian serta kreativitas siswa. 

Dalam bermain alat musik drumband harus ada pelatih yang 

senantiasa mendampingi, disini pelatih berperan sebagai guru yang 

melatih dalam hal kegiatan ekstrakurikuler drumband namun tugas 

pelatih sejatinya  tidak hanya melatih saja melainkan juga memberikan 

motivasi kepada para pemain drumband, hal ini dilakukan karena agar 

para pemain dapat memainkan alat musik drumband dengan baik dan 

benar jika para pemain sudah dapat memainkan alat musik dengan baik 

dan benar pasti akan muncul rasa percaya diri dari dalam diri para 

pemain. Dalam hal ini motivasi berkaitan dengan fungsi proses dalam 

diri seseorang. Fungsi proses tersebut mengacu pada peningkatan fokus, 

regulasi diri, memaksimalkan diri, membangun kepercayaan diri, dan 

meningkatkan kesiapan mental.
20

 jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi 

sangat penting untuk diterapkan karena dengan adanya motivasi 

seseorang dapat terdorong untuk melakukan segala hal dengan maksimal 

dan motivasi juga dapat membangun rasa percaya diri pada diri 

seseorang.  

                                                           
19

 Friska Cynthia Megavidhi, Bentuk Lagu “Ekspresi” Versi Bandd Gema Satya Laksita 

SMPN 6 Tuban, 2015 di Akses 2 Mei 2019 Pukul 19:00 WIB  
20

 Diah Dinar Utami dkk, Kapsul Motivasi “ Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Mahasiswa” di Akses pada 2 Mei 2019 Pukul 21:46 WIB 
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C. Analisis Dampak Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband Terhadap Rasa 

Percaya Diri Pada Siswa di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun  

   Kegiatan ekstrakulikuer di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon 

Madiun sangatlah berdampak kepada para anggotanya mulai dari kelas empat 

sampai pada kelas enam. dampak yang terjadi setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler drumband yaitu adalah para siswa siswi sudah dapat memiliki 

percaya diri, memiliki mental yang kuat, perubahan mulai terlihat dari sikap 

dan perilaku, kompak, disiplin, lebih berani, dapat bersosialisasi dengan guru 

dan teman sebaya. Untuk para anggota dari penggiat kegiatan ekstrakurikuler 

drumband yang ada di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun yaitu  

adalah para anggota dari kelas empat, lima dan enam. Kegiatan 

elstrakulikuler drumband merupakan salah satu kegiatan yang sudah berjalan 

lama di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun kegiatan ini sudah ada 

sekitar 10 tahun lamanya. Adapun dampak dari kegiatan ekstrakurikuler 

drumband yaitu sebagai berikut: 

 

1.  Mental 

 Kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun berdampak pada percaya diri siswa, Adapun dampak 

tersebut dapat terlihat pada saat para siswa siswi latihan drumband dan 

juga pada saat berada di kelas saat pelajaran berlangsung. Adapun 

perubahannya dapat terlihat dari sikap mereka semakin percaya diri, 

sikap ini di peroleh dari dalam diri siswa itu sendiri karena pada setiap 

latihan drumband sang pelatih selalu melatihh para pemainnya untuk 

memiliki mental yang kuat, Adapun cara pelatih untuk  melatih mental 

yang kuat yaitu dengan memberikan dukungan penuh kepada para 

pemain dan juga para pemain diminta untuk memainkan alat musik 

drumband tanpa ragu – ragu  dan tanpa takut adanya kesalahan karena 

nanti jika di temui kesalahan maka pelatih akan membenarkannya.  
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Pada dasarnya pemain drumband di haruskan untuk memiliki sikap 

percaya diri dikarenakan hal ini sudah tuntutan, para pemain pada 

akhirnya akan dituntut untuk tampil di depan orang banyak jadi mereka 

harus memiliki sikap yang percaya diri.          

        Kegiatan drumband sejauh ini telah mampu memberikan pengaruh 

yang besar kepada para siswa siswi di MI Tarbiyatul Muballighin 

Prambon Madiun. Seseorang yang memiliki mental yang kuat pasti 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kepercayaan diri merupakan 

adanya sikap individu yang yakin akan kemampuannya sendiri untuk 

bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu 

perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap 

tindakannya, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki 

kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri: toleransi, tidak memerlukan 

dukungan orang lain dalam setiap mengambil keputusan atau 

mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki 

dorongan prestasi yang kuat.
21

 jika seseorang tidak memiliki ciri – ciri 

yang telah di sebutkan maka seseorang tersebut di anggap tidak memiliki 

percaya diri. 

 

2. Sikap dan Perilaku 

Sikap dan perilaku dapat berubah karena adanya pengaruh dari 

rangsangan lingkungan sosial, misalnya dari keluarga. jika suau keluarga 

mampu membuat kenyamanan, keterbukaan, dan saling mendukung 

maka dampak yang diperoleh pada nantinya adalah menjadikan 

seseorang tampil lebih percaya diri karena ini mereka merasa di akui dan 

di terima keberadaanya.   

  Kegiatan ekstrakurikuler yang di adakan di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun juga memiliki dampak yang sangat besar 

dan dampak ini dapat  di rasakan oleh para peserta didik dan juga guru 

kelas, dampak yang terlihat jelas setelah mengikuti kegiatan 
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 Diah Dinar Utami dkk, Kapsul Motivasi “ Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Mahasiswa” di Akses pada 2 Mei 2019 Pukul 21:43 WIB 
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ekstrakurikuler drumband yaitu para siswa siswi kelas empat, lima dan 

enam yang ada di MI Tarbiyatul Muballinghin Prambon terlihat  lebih 

aktif di kelas, jujur, berani, disiplin, ekspresif, dapat bersosialisasi 

dengan teman sebaya dan juga guru. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler drumband dapat merubah sikap dan perilaku 

dari para pemainnya.  

  Kegiatan ekstrakurikuler drumband dapat memicu terbentuknya 

interaksi aktif antara peserta didik dengan peserta didik dan antara 

peserta didik dengan pelatih atau pembina dengan demikian peserta didik 

menjadi percaya diri (personal skill) untuk berkomunikasi dan bekerja 

sama (social skill) dengan baik, membentuk dan melatih kerja sama 

dimana dalam kegiatan ekstrakurikuler membutuhkan kerja sama (social 

skill) yang baik pada saat berdiskusi maupun berlatih sehingga pada saat 

perlombaan yang khususnya membutuhkan kerja sama tim peserta didik 

sudah terbiasa, terlatih dan mampu bekerja sama dengan baik antar 

sesama temannya,  ekstrakurikuler membutuhkan kerja sama. 

Ekstrakurikuler merupakan wadah bagi berkembangnya minat dan 

bakat peserta didik sehingga kelak memiliki keterampilan dan kreativitas 

yang terlatih dengan baik,  melatih sikap kejujuran. Sikap kejujuran yang 

dimaksud adalah sikap yang dimiliki oleh peserta didik untuk mampu 

memahami dan menghormati pendapat orang lain dengan jujur menerima 

dengan lapang dada kritik yang orang lain berikan, memimpin suatu 

diskusi dengan segala kejujuran, serta menyampaikan informasi dengan 

porsi yang tepat tidak dikurang-kurangkan dan tidak dilebih-lebihkan, 

sehingga proses diskusi dalam kegiatan ekstrakurikuler akan berjalan 

lancar dan terhindar dari konflik.
22

  

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

drumband dapat memicu terbentuknya interaksi aktif antara peserta didik 

dengan peserta didik lainnya, antara peserta didik dengan pelatih, 

ekstrakurikuler membutuhkan kerja sama tim yang baik dan melatih 

sikap kejujuran. Tak hanya itu kegiatan ekstrakurikuler drumband juga 

                                                           
22

 Febi Putri Nuri dkk, Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Perkembangan Life 
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dapat membentuk pribadi yang lebih disiplin, dapat di jelaskan bahwa  

sikap disiplin sangat diperlukan karena disiplin adalah kesadaran diri 

agar segala tindakan dan tingkah laku seseorang selalu menaati peraturan 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah di 

gariskan.23  

 Disini dapat disimpulkan bahwa dengan  disiplin maka seseorang 

dapat memiliki kesadaran diri dalam mentaati peraturan yang ada. Selain 

disiplin perubahan sikap dan perubahan perilaku yang tampak dari diri 

siswa siswi MI Tarbiyatul Muballiighin Prambon Madiun yaitu mereka 

lebih tampak berani, sikap berani yang dimiliki oleh para siswa siswi ini 

seperti halnya mereka berani untuk tampil di depan kelas mereka berani 

ketika diminta oleh guru untuk maju ke depan kelas dan mereka berani 

untuk mengerjakan soal yang ada di depan di sini dapat terlihat bahwa 

murid yang di tunjuk tadi langsung maju ke depan tanpa perlu pikir 

panjang.  Sikap berani sangat diperlukan karena keberanian adalah sikap 

untuk berbuat  sesuatu  dengan  tidak merisaukan kemungkinan - 

kemungkinan buruk. Orang yang memiliki keberanian akan mampu 

bertindak tanpa dibayangi oleh ketakutan yang sebenarnya imajinasi 

belaka.
24

  

 Hal ini dapat di simpulkan bahwa seseorang harus berani dalam 

mengambil suatu tindakan dan suatu keputusan yang telah di tetapkan 

karena dengan keberanian inilah seseorang di anggap telah memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi jadi seseorang harus memiliki sikap berani agar 

terhindar dari bayang – bayang ketakutan. 

 

3. Kekompakan  

Dalam kegiatan drumaband kekompakan sangatlah diperlukan 

karena dengan adanya kekompakan maka akan menciptakan kerja tim 

yang hebat, dalam kegiatan drumband memang harus saling 

                                                           
23

  Lastri Winarsih, Strategi Pembinaan Karakter Anggota Ekstrakurikuler Kelompok 

Ilmiah Remaja (KIR) SMA Negeri 1 Badegan, 2017 di Akses pada 2 Mei 2019 Pukul 20:17 WIB 
24

 Amar Ma’rufi, Hubungan Sikap Berani dengan Kepercayaan Diri pada Kegiatan Senam 

Irama 2018 di Akses pada 2 Mei 2019 Pukul 21:08 WIB 
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berkomunikasi antara pemain satu dengan pemain lainnya tujuannya 

agar tidak ada miss komunikasi saat memainkan alat musik dan juga 

saat mengatur barisan. Tetapi jika terjadi miss komunikasi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler drumband maka nantinya akan merubah semua 

yang telah di rencanakan pada sebelumnya. Namun dalam kegiatan 

ekstrakurikuler drumband sangat sering di jumpai kesalahan – 

kesalahan dalam memainkan alat musik seperti halnya pemain kurang 

bisa menyesuaikan antara instrument satu dengan instrument lainnya, 

pemahaman notasi masih kurang, dan juga para pemain kurang bisa 

mengkolaborasikan masing – masing dari setiap alat musik yang 

dimainkan. 

Dalam hal ini aspek kerjasama sangat penting dilakukan secara 

berkelompok. Kerjasama dan kekompakan mutlak dilakukan jika 

sebuah tim menginginkan kemenangan dalam suatu permainan.  

Bagaimanapun tingginya skill individual yang dimiliki para pemain 

serta bagusnya pelatih maupun official yang ada, jika tidak dibarengi 

dengan kerjasama yang kuat maka akan sia-sia saja. Kerjasama dalam 

hal ini bukan hanya intern di antara para atlet saja tetapi semua pihak 

yang bertanggungjawab terhadap tim, termasuk pelatih dan seluruh 

official di dalamnya.
25

  

Maka dapat disimpulkan bahwa kekompakan sangat perlu 

dilakukan karena dengan adanya kekompakan akan dapat memperkuat 

kerja sama tim. 

 

 

                                                           
25

 Utvi Hinda Zhannisa, Implementasi Nilai - Nilai Olahraga Dalam Pembangunan Nilai 

Kewarganegaraan dan Memperkokoh NKRI, 2015 di Akses Pada 3 Mei Pukul 10:10 WIB 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya meningkatkan rasa 

percaya diri melalui kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler drumband di MI Tarbiyatul 

Muballighin Prambon Madiun diselenggarakan  yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada siswa dalam menggali 

kemampuan bermusik, dapat mengasah bakat agar lebih tajam lagi dalam 

bermain musik, minat bermusik lebih tinggi sejak adanya kegiatan 

ekstrakurikuler drumband. Rasa percaya diri pada siswa mampu 

terbentuk dengan adanya keyakinan yang ada pada diri siswa masing – 

masing.   

2. Penerapan kegiatan ekstrakurikuler drumband untuk meningkatkan rasa 

percaya diri siswa di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. 

Terlaksananya kegiatan ini di latar belakangi oleh adanya dua faktor, 

diantaranya faktor in ternal dan faktor eksternal, adapun faktor internal 

yaitu meliputi kesadaran diri, antusia, dan juga penanaman konsep diri  

dan untuk faktor eksternal yaitu sikap percaya diri yang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan misalkan orang tua, pelatih dan juga guru. 

3. Dampak kegiatan ekstrakurikuler drumband terhadap rasa percaya diri 

pada siswa di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Madiun. Dengan hal 

ini dampak yang dirasa saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

drumband yaitu terbentuknya  sikap percaya diri yang mengacu pada   

perubahan mental pada dirinn siswa yang dulunya ragu berubah menjadi 

pribadi yang pemberani, kompak, dan adanya perubahan pada sikap dan 

perilaku siswa. 
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B. Saran 

1. Bagi  Sekolahan 

Sebaiknya kegiatan ekstrakurikuler drumband dapat diikuti oleh 

semua siswa termasuk kelas satu, dua dan tiga hal ini diikut sertakan agar 

para murid dari kelas satu dua dan tiga dapat mengenal lebih awal dan 

ketika sudah waktunya untuk memainkan alat drumband lebih bisa 

menguasai dan tentunya lebih percaya diri, lalu untuk sarana dan prasarana 

pendukung drumband diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi. 

2. Bagi Siswa 

Bagi siswa di harapkan dapat menjalankan kegiatan ekstrakurikuler 

drumband lebih semangat lagi dan lebih giat dalam berlatih. 

3. Bagi Pelatih  

Pelatih diharapkan dapat lebih menguasai lagi berbagai macam 

metode dan strategi yang lebih bervaristif sehingga akan membuat pemain 

lebih bisa memahami dan menerima materi dengan baik.. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk penelitian 

selanjutnya dan penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih 

dalam lagi tentang kegiatan drumband dan percaya diri.   
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