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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkembangan 

band Blue Sunshine dari tahun 1998 s/d 2016 di Kota Medan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Band Blue Sunshine adalah salah satu band ternama di Kota Medan 

yang sudah lama berdiri sejak tahun 1998 yang mampu 

mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan hingga saat ini. 

2. Dengan membawakan musik all genre membuat band ini mempunyai 

musik yang komersial dan  mengikuti selera yang memakai band Blue 

Sunshine tersebut sehingga band ini memiliki rasa tanggung jawab yang 

tinggi untuk acara yang dihadirinnya. 

3. Tujuan awal dibentuknya band Blue Sunshine adalah untuk 

memperjuangkan band-band yang ada di Kota Medan agar bisa diakui 

atau perform di kota lain (longtrip) selain Medan sehingga pada tahun 

1999 band Blue Sunshine menjadi band pertama dari kota Medan yang 

berhasil longtrip di Benakutai Hotel, Balikpapan. 

4. Band Blue Sunshine merupakan grup band hiburan yang kerap tampil di 

berbagai cafe/ club hiburan malam dan band Blue Sunshine sering 

tampil di berbagai event-event/ acara  yang ada di kota Medan, baik 

acara pesta perkawinan, launching, dan lain-lain. 
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5. Sistem management pengelolaan band Blue Sunshine memang tidak 

tertata secara rapi tetapi lebih kepada kepengurusan yang bersifat 

mementingkan apa yang menjadi kemauan anggota dan akan 

dibicarakan bersama-sama untuk mendapatkan sebuah keputusan 

dengan kata lain tidak ada suatu aturan tertulis yang dibuat dan harus 

dipatuhi setiap anggota, tetapi tetap harus mematuhi segala keputusan 

yang di buat secara bersama seperti jadwal latihan dan ketepatan waktu 

baik saat pertunjukan maupun saat latihan dan yang lainnya. 

6. Penghasilan yang diterima setiap apabila melakukan pertunjukan di kota 

Medan berkisar antara Rp.500.000,- sampai Rp.800,000,- tetapi apabila 

band Blue Sunshine melakukan pertunjukan di luar Kota Medan, 

biasanya honor yang diterima setiap anggota diatas Rp.1.000.000,-. 

7. Tanggapan masyarakat atau penonton yang sering melihat penampilan 

ataupun yang mengetahui tentang band Blue Sunshine ini adalah positif 

dalam artian secara keseluruhan band ini tidak memiliki nilai negatif.  

 

B. Saran  

1. Diharapkan kepada band Blue Sunshine untuk tetap mempertahankan 

keberadaan dan eksistensinya agar setiap orang yang menyukai band ini 

tetap bisa melihat dan mendengar musik-musik yang disajikan oleh band 

Blue Sunshine. 

2. Diharapkan kepada band ini untuk menigkatkan kerjasama antar band-

band lain dalam membangun dan mengembangkan musik yang ada di 

kota Medan. 

3. Penulis sangat berharap agar kiranya penelitian ini berguna dan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan dibidang kesenian, sehingga dapat 

menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan tentang 

band.  


