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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Marching Band merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan 

dilakukan sambil berjalan ataupun sambil berparade keliling kota yang 

dilakukan para pejuang untuk mengenang para partriotisme mereka pada 

saat perang dunia ke-II, seiringnya waktu Marching Band berubah menjadi 

suatu kegiatan yang dapat mengintertain setiap orang  melalui musikal show 

yang karya akan warna-warni artistikal, baik musikal maupun visual. 

Dengan berubahnya Marching Band menjadi jenis entertain musikal show, 

dalam menampilkan sebuah karya musik Marching Band setiap anggota 

dalam Marching Band dituntut untuk memiliki kreatifitas yang tinggi. 

Marching Band di MAN 1 Medan merupakan salah satu wadah untuk 

meningkatkan kreatifitas siswanya baik bakat maupun potensi siswanya 

dalam bidang seni (musik, tari, organisasi) dimana nantinya menghasilkan 

siswa yang cakap dalam setiap aspek kegiatan mereka. 

2. Marching Band MAN 1 Medan memiliki beberapa materi pembelajaran 

yang biasa diberikan kepada anggota pemula yaitu : pengenalan terhadap 

nama-nama instrument dalam setiap devisi, pengenalan fungsi dari setiap 
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instrument dalam Marching Band, pengenalan terhadap teori dasar musik, 

dan pengenalan bagaimana cara memainkan instrument yang ada disetiap 

devisi dalam Marching Band.  

3. Siswa yang merupakan anggota dari Marching Band memberikan respon 

nilai yang positif terhadap pembelajaran Marching Band di MAN 1 Medan, 

sehingga pembelajaran Marching band di MAN 1 medan dapat 

dikategorikan dapat membantu siswa dalam berfikir aktif dan kreatif, siswa 

juga senang dan tidak merasa kesulitan dalam belajar Marching Band. 

4. Marching Band MAN 1 Medan memiliki peranan yang penting dalam 

pengembangan kreatifitas siswa, Marching Band juga merupakan kegiatan 

positif yang dapat membantu siswa dalam cara berfikir aktif dan kreatif, 

serta Marching Band juga memiliki penilaian yang sangat baik dimata siswa 

maupun dilingkungan MAN 1 Medan. 

 

B. SARAN 

   Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran 

antara lain : 

1. Marching Band merupakan suatu kegiatan yang sangat positif untuk diikuti 

oleh setiap siswa, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan kegiatan 

Marching Band disetiap sekolah-sekolah. 

2. Pemerintah hendaknya juga lebih memperhatikan alat-alat dalam setiap 

kelompok Marching Band, agar diberikan alat yang lebih lengkap kepada 

setiap kelompok Marching Band. 
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3. Hendaknya dalam setiap-setiap sekolah kiranya memiliki kegiatan Marching 

Band karena kegiatan Marching Band ini dapat melatih siswa lebih kreatif. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


