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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian Kontribusi  “Ekspession Day”  Dalam 

Meningkatkan Kreativitas Siswa Pada Pementasan Musik Di SMA Yayasan 

Pendidikan Teknologi Teladan Medan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kontribusi  “Ekspession Day”  Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Pada Pementasan Musik Di SMA Yayasan Pendidikan Teknologi Teladan 

Medan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan kemampuan siswa 

dalam meningkatkan kreativitas melalui bentuk-bentuk kegiatan yang 

ditampilkan dan secara keseluruhan kegiatan ini sangat membantu siswa 

dalam meningkatkan imajinasi dan kreasi, mengkontribusikan ekspresi 

diri, serta kreatifitas dalam menampilkan musik. 

2. Dalam meningkatkan Kreativitas  pada kegiatan “Ekspession Day”   siswa 

di bimbing melalui pra kegiatan pelatihan ekstrakurikuler yang meliputi 

Sarana dan prasana pendukung pelatihan, waktu dan tempat pelatihan, 

materi pelatihan, proses pelatihan, dan tahap penyelesian.  

3. Sebuah kegiatan tidak lepas dari kekurangan dan kendala atau pun 

permasalahan adapun kendala yang dihadapi saat pra kegiatan adalah: 

Kedisiplinan peserta tentang waktu yang ditentukan, siswa datang 

terlambat 30 menit dari jadwal yang ditentukan sekolah, Kurangnya tenaga 
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pengajar ( guru ) seni musik, Belum adanya peredam ruang musik, Jadwal 

latihan yang di sediakan pihak SMA Yayasan Pendidikan Teknologi 

Teladan Medan dirasa masih kurang.  

Sedangkan kendala dalam mengelar pertunjukan adalah:  Waktu harus 

dimanfatkan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada saat  

pementasaan  “ekspression day”, kendala lainnya iyalah peserta yang 

sudah terdaftar pada hari kegiatan tidak jadi tampil, sementara di rown 

down acara nama peserta tersebut telah ditulis, kendala yang lain adalah 

kurangnya persiapan dalam penataan sound hal ini terjadi dikarenakan 

waktu terlalu singkat sehingga sound yang dipasang tidak begitu maksimal 

ditambah kondisi cuaca hujan yang menghambat beberapa jam harus 

menunda kegiatan. Kendala-kendala tersebut merupakan permasalahan 

yang selanjutnya bisa menjadi refleksi untuk perbaikan kegitan 

“ekspression day” kedepannya. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, maka 

dengan ini peneliti memberikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan  “Ekspession Day”  Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Pada Pementasan Musik Di SMA Yayasan Pendidikan Teknologi 

Teladan Medan merupakan kegiatan yang patut diapresiasikan dan 

dipertahankan (tindak lanjuti) 

2.  Kegiatan  “Ekspession Day”  Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Pada Pementasan Musik Di SMA Yayasan Pendidikan Teknologi 

Teladan Medan diharapkan lebih memperhatikan manajement 

pelatihannya agar siswa dapat menguasai dan memberikan penampilan 

yang maksimal. 

 

 

 

 

 


