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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.  Kesimpulan 

Musik paduan suara merupakan musik yang agak jarang penggemarnya di Indonesia. 

Padahal paduan suaranya sendiri sudah cukup bertebaran di Indonesia. Contohnya 

adalah Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha atau MCU Choir. 

Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu promosi agar jenis musik ini dapat lebih 

diapresiasi di kalangan masyarakat. Tujuan lainnya dari promosi ini adalah untuk 

meningkatkan jumlah pendaftar sebagai anggota MCU Choir. 

 

Cara yang digunakan untuk mempromosikan musik ini adalah dengan membuat 

suatu rangkaian acara konser yang memiliki tema yang tidak asing bagi masyarakat, 

misalnya lagu-lagu yang berasal dari film. Dengan adanya tema rangkaian, 

diharapkan masyarakat dapat lebih berminat dan dapat lebih mengapresiasi jenis 

musik ini. 

 

Promosi ini juga dilakukan dalam berbagai media seperti poster, flyer, x-banner, 

website, buku program, CD latihan, T-shirt, dan undangan agar promosi yang 

dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Logo dari paduan suara pun 

mengalami pergantian sehingga terlihat lebih modern dan memiliki hubungan dengan 

musik. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Kepada Maranatha Christian University Choir 

1. Agar konser-konser yang diadakan dapat lebih diingat oleh penonton, 

sebaiknya menggunakan tema per tahun. Dengan tema ini, konser yang satu 

dengan yang lainnya menjadi memiliki suatu hubungan dan konser-konser 

yang akan diadakan menjadi lebih berkarakter. 

2. Karena budaya paduan suara di Indonesia masih kurang, sebaiknya 

menyertakan lagu-lagu yang cukup populer dalam konser yang akan diadakan 
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sehingga penonton dari luar dunia paduan suara bisa tetap menikmati konser 

yang akan diadakan. 

3. Mengingat banyaknya jenis musik lain dengan cara promosi yang besar-

besaran dan adanya paduan suara lainnya, sebaiknya lakukanlah cara promosi 

yang tidak kalah menarik sehingga promosi yang diadakan akan menjadi 

lebih efektif. 

 

5.2.2. Kepada Lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan Lingkungan 

Umum 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa paduan suara memiliki berbagai 

manfaat positif, oleh sebab itu hendaknya kita mengapresiasi penampilan 

yang akan dibawakan. 

2. MCU Choir adalah sebuah bentuk unit kegiatan yang berada di lingkungan 

Universitas Kristen Maranatha, hendaknya kita mendukung kegitatan yang 

membawa nama kampus kita ini. 

 

5.2.3. Saran Ketika Sidang Akhir 

1. Sebaiknya tingkatkan kemampuan dalam bidang layout. 

2. Untuk dapat menarik lebih banyak audience sebaiknya tingkatkan 

kemampuan dalam bidang typography. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


