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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan 
ekstrakurikuler drum band pada MTsN Model Padang. Jenis penelitian adalah 
penelitian kualitatif dengan mengunakan metode desktriptif dengan metode 
survey,observasi, wawanacara, dokumentasi, dan pemotretan untuk mendukung 
proses pemilihan data yang dianalisis dengan data primer dan data sekunder. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, terhadap pelaksanaan 
ekstrakurikuler drum band pada MTsN Model Padang, dimulai dari kegiatan 
perencanaan, proses pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan perencanaan dijabarkan 
dalam penyusunan program, bimbingan, pemilihan pelatih, pemilihan pemain, 
penentuan materi, pengoranisasian dan penyediaan sarana dan prasarana, Kegiatan 
proses pelaksanaan dijabarkan dari kegiatan latihan dan penampilan. proses evaluasi 
dijabarkan dalam kegiatan latihan dan penampilan baik rutin maupun perlombaan 
yang dibuat dalam bentuk laporan dan rapat kegiatan. 

Selain melihat pelaksanaan kegiatan drum band, penelitian juga membahas 
tentang peranan sekolah dan orangtua dalam mendukung kegiatan yang ada pada 
MTsN Model Padang. Peranan sekolah dalam mendukung kegiatan ini, dimulai dari 
dukungan kepala sekolah dengan ikut memotivasi siswa dalam setiap pertandingan, 
mencukupi segala perlengkapan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran setiap 
perlombaan yang diadakan di luar sekolah. Peranan guru dapat dilihat dengan 
bersedianya guru menjadi pembina kegiatan ekstrakurikuler drum band. Selanjutnya 
peranan orangtua dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band, dapat dilihat melalui 
motivasi orangtua terhadap anak-anaknya dalam mengikuti setiap kegiatan, dengan 
cara memberikan izin saat latihan dan izin saat penampilan mengikuti perlombaan. 
Selain peranan orang-orang di atas peranan senior juga ikut membantu kelancaran 
kegiatan ini dengan menjadi pelatih kelompoknya, dan sebagai sarana informasi bagi 
siswa, alumni dan masyarakat luar. 

Dalam mempertahankan keberadaan kegiatan drum band pada MTsN Model 
Padang, agar lebih baik. MTsN Padang melakukan komitmen bersama untuk selalu 
bekerjasama dan mendukung seluruh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 
sekolah, serta bekerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa dengan 
memberi dukungan secara moril dan materil serta menegakkan disiplin yang tinggi 
pada setiap kegiatan. 
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