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ABSTRAK 

 

Suwandy D, Reza. 2017. “Kerjasama Tim Dalam “Drill Design” (Studi Kasus 

Marching Band Bahana Tanah Pilih Kota Jambi). Tugas Akhir. Program 

Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Pendidikan Universitas 

Teknologi Yogyakarta. Pembimbing Ulfa Amalia, MA. 

 

Marching Band Bahana Tanah Pilih Kota Jambi merupakan kegiatan olahraga dan 

seni yang dibina langsung oleh Dispora Kota Jambi. Kegiatan Marching Band 

juga tidak terlepas dari pentingnya kerjasama. Kerjasama yang baik dapat 

membawa sebuah tim menjadi lebih baik.Kegiatan Marching Band dengan 

menggunakan Show Design atau Drill Design Menekankan pada aspek kerjasama 

setiap anggota tim, sehingga setiap individu memilki pemikiran yang sama. Pada 

penelitian ini yang akan diungkap difokuskan hanya untuk mengetahui kerjasama 

tim dalam drill design Marching Band Bahana Tanah Pilih Kota Jambi. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan hasil 

penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif. Fokus Penelitian ini adalah 

kerjasama tim dalam “drill design”. Kerjasama tim dalam proses drill design 

sangat berpengaruh pada sebuah Marching Band.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi 

Sumber data pada penelitian ini anggota tim dan pelatih. Peneliti menggunakan  

reliabilitas dan transfebilitas untuk mengecek keabsahan data pada penelitian. 

Dalam menganilisis data peneliti menggunakn 3 tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 

hingga bulan juli 2017.Proses wawancara dilakukan disaat anggota sedang 

melakukan proses latihan atau saat sesi latihan telah berakhir. Selain melakukan 

wawancara kepada anggota peneliti juga melakukan wawancara kepada section 

leader, pelatih drill dan kepala pelatih. Dari subyek yang peneliti amati terlihat 

hanya sebagian kecil yang dapat melakukan kerjasama yang baik pada proses 

latihan drill.  

Simpulan pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa anggota yang kurang 

disiplin dalam proses latihan. Setiap anggota tim perlu untuk meningkat 

kedisiplinan supaya tim dapat menjadi lebih baik. Para anggota juga perlu untuk 

mempunyai rasa memiliki kepada tim dan sesama anggota. Para pelatih harus 

menanamkan kepercayaan kepada setiap anggota tim dan melakukan evaluasi 

proses latihan setiap akhir sesi latihan. Untuk pengurus dari Dispora Kota Jambi  

perlu meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan anggota tim. 
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