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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Delitua mempunyai musik 

ensambel  

2. Metode pengajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi kesenian di SMP 

Negeri 2 Delitua  bukanlah metode yang berdiri sendiri, melainkan gabungan 

dari beberapa metode yaitu ceramah, tanya jawab, latihan (drill), demonstrasi, 

bermain perenan dan eksperimen. 

3. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Delitua  secara teratur melaksanakan latihan musik 

ensambel pada hari kamis dan jumat dimulai pukul 15.00 – 16.30 WIB. Mereka 

melaksanakan latihan di aula SMP Negeri 2 Delitua  dengan menggunakan alat 

musik yang ada di sekolah maupun alat musik pribadi dan sebagai pelatih dari 

musik ensambel ini adalah Daniel Sitinjak. 

4. Dalam pelaksanaan latihan siswa-siswi SMP Negeri 2 Delitua  menggunakan 

notasi musik yang telah diaransemen sebelumnya.  

5. Pelaksanaan latihan yang teratur merupakan suatu program pembinaan yang 

serius dalam upaya meningkatkan wawasan, rasa kebersamaan serta 

meningkatkan keterampilan dalam bermain musik secara bersama dikalangan 

sekolah menengah atas. 

6. Bentuk penyajian musik ensambel di SMP Negeri 2 Delitua  adalah vocal grup, 

paduan suara dan instrumental. 
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7. Sajian yang dipertunjukan musik ensambel di SMP Negeri 2 Delitua  meliputi 

Lagu nasional dan lagu daerah. 

B. Saran 

Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Melihat proses latihan yang singkat, perlu ditambah waktu proses latihan yang 

lebih intensif dan mendatangkan pealatih dari luar agar kualitas musik ensambel 

lebih kaya akan teknik musiknya. 

2. Kepada pihak sekolah SMP Negeri 2 Delitua  untuk mengimformasikan 

keberadaan musik ensambel,  karya-karya yang telah ada dan menarik dan 

inovatif kiranya dapat diadakan suatu pertunjukan untuk umum. Hal ini bertujuan 

agar ensambel lebih dikenal oleh masyarakat dengan cara mengadakan konser. 

3. Agar kiranya fasilitas yagn diberikan oleh para siswa-siswi lebih diperhatikan 

atau dilengkapi. 

4. Agar kiranya keberadaan musik ensambel di SMP Negeri 2 Delitua  

dipertahankan. 


	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN

