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Banyaknya jumlah peminat jenis hiburan musik membuat masyarakat untuk berinisiatif 

membentuk grup musik. Untuk mempertahankan existensi sekelompok grup musik perlu adanya 
manajemen sebagai pegelola yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengevaluasian. Sebagai contoh Grup musik Refresh adalah salah satu grup musik yang 
memakai manajemen sebagai organisasi perencanaan. Permasalahan yang diteliti adalah 
bagaimana manajemen Grup musik Refresh di Semarang. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 
penelitian yaitu Bagaimanakah manajemen Grup musik Refresh di Semarang. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen Grup musik Refresh di 
Semarang. Manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan serta informasi tentang 
manajemen Grup musik Refresh dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang 
akan datang dan dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di 
kota Semarang dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif, 
kemudian dereduksi, diklasifikasi, diinterpretasikan dan dideskripsikan dalam bahasa verbal 
untuk mencari verifikasi. 

Hasil penelitian manajemen Grup musik Refresh di Semarang menunjukan kemampuan 
dalam pengelolaan manajemen Grup musik Refresh  di Semarang sudah menerapkan seluruh 
langkah manajemen, namun belum maksimal khususnya pada pengadministrasian atau 
pendokumentasian. Administrasi yang dimilikinya belum terperinci dan dokumentasi yang 
dimiliki belum menunjukan seluruh aktifitas yang telah dilaksanakan. Pembagian kerja dan 
pengawasan sudah dapat dijalankan dengan baik. Namun perlu pembagian kerja yang 
menyuluruh dan tidak hanya pada pengurus dan seksi-seksinya saja. 
Sejalan dengan simpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai 
berikut: 1) Menyusun rencana program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 
grup musik, dan perlu membuat visi dan misi. 2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia 
pengurusnya untuk mengelola band tersebut dan jika perlu mencari tenaga yang professional 
dalam pengelolaan band tersebut, 3) Melakukan pembagian kerja harus menyeluruh, 4) 
melengkapi dokumentasi pementasan, 5) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan 


