
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Setelah melihat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada awalnya group musik Roris Band terbentuk didasari karna mereka 

ingin menggambarkan suatu seni dalam entertainer atau dunia hiburan 

dan dapat melampiaskan seni cita dalam cita-cita. 

2. Penyajian lagu di lakukan dengan membawakan lagu-lagu yang telah 

mereka sepakati sesuai dengan acara atau ivent yang di isi oleh group 

Roris Band, yang mana jika mereka tampil atau manggung mereka 

terlebih dahulu membawakan lagu-lagu yang umum, dan kemudian 

mereka akan berinteraksi dengan para tamu atau audiens untuk 

menyumbangkan sebuah lagu atau meriquest sebuah lagu. 

3. Dalam hal penyajian lagu group ini biasanya membawakan lagu-lagu 

pop yang  sedang popular dan digemari masyarakat pada saat itu dan 

juga lagu-lagu lama yang masih eksis sampai saat ini. 

4. Instrument musik yang digunakan oleh group musik Roris Band adalah 

keyboar,saxshopone,gitar akustik,gitar elektrik,gitar bass,drum set 

(formasi Full Band), lain halnya jika mereka tampil dengan formasi semi 

 

 



 

 

 

 

band,alat musik yang digunakan adalah Keyboard, Saxsophone, Gitar 

Acustik dan terkadang menggunakan Conga, Timbalis, Maracas. 

5. Cara latihan yang dilakukan Group Musik Roris Band adalah satu kali 

dalam seminggu dan biasanya hanya melatih jenis lagu yang sedang 

popular dan di gemari oleh masyarakat atau publik. 

 

A. SARAN 

 Melihat berbagai materi penelitian yang disusun secara seksama maka 

penulis memberikan saran-saran yang membangun terhadap Group Musik Roris 

Band. 

1. Karena group ini adalah group musik yang masih eksis di bidang 

hiburan dikota Medan diharapkan group ini membuat dokumen 

musik dalam bentuk rekaman lagu,supaya nama dari group ini 

semakin harum di Blantika musik Nasional. 

2. Agar group musik Roris Band membuat suatu wadah khusus sebagai 

tempat latihan untuk semua anggota Group Musik Roris Band. 

3. Mengadakan rapat bulanan atau tahunan tentang kemajuan Group 

Musik Roris Band. 

4. Kiranya group ini selalu maju dan eksis dalam dunia hiburan kota 

Medan umumnya dan khususnya di dunia hiburan Nasional. 

 


