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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian temuan 

dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pelatihan Marching 

Band Gita Bahana Juang Karawang menggunakan beberapa materi 

pembelajaran pelatihan yang yang bertujuan untuk melatih anggota untuk 

dapat membaca notasi balok dan dapat memainkannya pada instrumen 

masing-masing anggota. Adapun beberapa materi yang digunakan dalam 

proses pelatihan Marching Band Gita Bahana Juang Karawang ini yaitu 

meliputi materi pengenalan notasi balok, dan teknik-teknik pemanasan 

pelatihan instrumen battery (perkusi), instrumen PIT, dan instrumen tiup.  

Dalam proses pelatihannya, untuk instrumen battery (perkusi) 

menggunakan teknik-teknik pemanasan berupa teknik gripping, teknik 

pemanasan rudiment (single dan hand to hand), teknik pemanasan aksen 

(aksen dan hand to hand), dan teknik pemanasan diddle, dengan teknik 

lanjutan yaitu teknik plam. Kemudian untuk instrumen instrumen PIT 

menggunakan teknik pemanasan tangga nada. Selanjutnya untuk instrumen 

tiup menggunakan beberapa teknik, yaitu postur tubuh, pernafasan 

(breathing, fleksibelity bibir, sol mi sa si, dan menggunakan pemanasan 

long tone, dengan teknik lanjutan yaitu teknik pemanasan cressendo, 

descressendo, dan staccato. Selanjutnya dalam kegiatan proses pelatihan 

Marching Band Gita Bahana Juang Karawang ditemukan beberapa metode 

pelatihan yang pelatih gunakan untuk proses latihan tersebut, meliputi 

metode ceramah, metode demonstrasi, metode drill (pengulangan) dan 

metode tutor sebaya.  

Dari proses pelatihan yang telah dilakukan tersebut didapatkan 

hasil pelatihan yaitu anggota menjadi lebih memahami dan mengetahui 

prngetahuan materi tentang bagaimana cara membaca notasi balok untuk 

diterapkan langsung dalam memainkan alat. Materi notasi balok meliputi 
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nama notasi, simbol dan bentuk notasi, simbol/tanda-tanda istirahat, serta 

nilai-nilai notasi balok. Bukan hanya pengetahuan dan pemahaman saja, 

hasil daripelatihan tersebut juga terlihat dari perubahan perilaku dari tiap-

tiap anggota pelatihan. Diantaranya anggota lebih terlihat percaya diri 

untuk dapat tampil memainkan alat di depan teman-teman dan orang 

banyak, hal tersebut membuat mereka mempunyai sikap saling 

menghargai satu sama lain, selain itu rasa musikalitasnya pun menjadi 

lebih baik setelah melakukan proses pelatihan dibandingkan dengan 

sebelum melakukan proses pelatihan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian materi dan penerapan 

metode yang diberikan pelatih dalam proses pelatihan Marching Band Gita 

Bahana Juang Karawang ini memberikan kemudahan kepada anggota 

pelatihan dalam berlatih membaca notasi balok lalu mempraktikkannya 

dalam memainkan alat musik.  

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Hasil penelitian mengenai proses pelatihan Marching Band Gita 

Bahana Juang karawang ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

menambah informasi mengenai materi , teknik-teknik pelatihan serta 

metode yang diterapkan pada proses pelatihan instrumen battery (perkusi), 

instrumen PIT, dan instrumen tiup dalam Marching band Gita Bahana 

Juang Karawang. 

Selain itu untuk masyarakat umum yang menyukai Marching Band 

khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan apresiasi dan 

menambah wawasan derta pengetahuan dalam bidang musik, khususnya 

dalam proses pelatihan Marching Band berupa pelatihan instrumen battery 

(perkusi), instrumen PIT, dan instrumen tiup dengan beberapa materi, 

teknik-teknik dan metode yang diterapkan di dalamnya. 

Kemudian bagi peneliti yang berminat untuk meneliti tentang 

proses pelatihan Marching Band, semoga dapat menjadi referensi untuk 

penelitian yang lebih baik lagi dalam segala aspek sehingga dapat 
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digunakan sebagai referensi maupun bahan pembelajaran pelatihan 

Marching Band yang lebih baik dari penelitian ini. 


