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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di BAB 

IV, tentang Karya-karya Theodora Sinaga Untuk Pesta Paduan Suara Gerejawi 

(PESPARAWI), maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Memiliki latarbelakang pendidikan musik secara nonformal dan formal. 

Nonformal didapat dari orang tua dan formal didapat dari perguruan tinggi. 

2. Pada tahun 1993 Theodora Sinaga mulai menciptakan lagu Pesta Paduan 

Suara Gerejawi (PESPARAWI), baik untuk lagu wajib maupun lagu 

pilihan dan beliau masih aktif menciptakan lagu sampai sekarang.  

3. Segala lagu-lagu ciptaan Theodora Sinaga untuk Pesta Paduan Suara 

Gerejawi (PESPARAWI) tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. 

Tuhan lebih dari inspirasi.  

4. Memiliki struktur  ciptaan lagu yang hampir sama dengan hasil ciptaan 

lainnya, yaitu memiliki Introitis (intro), Verse, Chorus, Interlude dan 

Ending. 

5. Mempunyai ciri khas disetiap ciptaan Theodora Sinaga yaitu, perubahan 

nada dasar (Modulasi), perubahan tempo,  perubahan tanda birama dan 

pengulangan melodi yang sangat sering terjadi pada setiap ciptaan 

karyanya, menurut peneliti hal tersebutlah yang menjadi ciri khas dari hasil 

ciptaan Theodora Sinaga.  
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6. Lagu-lagu hasil ciptaan Theodora Sinaga untuk Pesta Paduan Suara 

Gerejawi (PESPARAWI) dibawakan dalam tingkat Kabupaten, Kota, 

Daerah, Provinsi dan Nasional. 

 

B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka 

dengan ini peulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya lagu-lagu yang diciptakan untuk PESPARAWI dipublikasikan 

kemasyarakat, agar karya itu dapat lebih dikenal oleh banyak orang. 

2. Setiap karya merupakan hasil buah pikiran sendiri, hendaknya karya 

tersebut didaftarkan kepada lembaga yang menaungi hasil karya/cipta, agar 

tidak terjadi plagiat atau mencuri hasil karya/cipta orang lain.  

 

C. PENUTUP 

 Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan 

skripsi ini tetapi karena motivasi dan arahan dari segala pihak, semoga skripsi ini 

menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Penulis mengucapkan 

terimakasih dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun, agar skripsi ini 

menjadi lebih baik lagi. 

 


