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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti adalah ditemukan hal-

hal sebagai berikut. 

1. Lagu Kembang Tanjung Panineungan karya Mang Koko terbagi menjadi tiga 

bagian besar, yang dimana tiap bagian tersebut diawali dengan gending 

pembuka yang sama. 

2. Dari ketiga bagian besar yang terdapat dalam lagu Kembang Tanjung 

Panineungan, bagian pertama dan kedua dari lagu tersebut terdiri dari lima 

bagian, dimana dalam komposisi kacapinya terdapat kesamaan. Namun pada 

bagian ketiga terdiri dari enam bagian, yang dimana terdapat satu bagian 

perpindahan surupan melodi sekar secara keseluruhan menjadi surupan sorog. 

3. Lagu Kembang Tanjung Panineungan tidak memiliki pola gending yang baku, 

dalam kata lain berdiri sendiri atau mandiri. 

4. Untuk komposisi iringan kacapi, jari tangan kanan memainkan pola yang tetap, 

tetapi pada perpindahan surupan terdapat penyederhanaan pola sesuai dengan 

nada yang terdapat dalam surupan yang dibawakan oleh sekar. 

Penyederhanaan pola tersebut dengan tidak memainkan nada 5(la) dan 4(ti) 

guna mengikuti nada yang tumbuk antara Surupan jawar dengan surupan 

sorog. Hal tersebut menghilangkan adumanis dan diganti menjadi gembyang. 

5. Komposisi iringan kacapi untuk bass tidak terdapat pola yang tetap, namun 

lebih mementingkan nada kenongan yang dituju. Pada saat melodi sekar 

berpindah surupan menjadi sorog, melodi yang dimainkan oleh bass hanya 

terdapat pada wilayah gembyang gedé dengan mengolah tiga nada saja, yaitu 

1(da), 2(mi),dan 3(na). Dalam tiap perpindahan surupan dari sorog menjadi 

jawar, melodi yang dimainkan oleh bass setelah membunyikan nada goong 

selalu diikuti dengan nada 5(la). 
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B. IMPLIKASI 

Setelah pelaksanaan penelitian, karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu model untuk menganalisis karya musik khususnya dalam karawitan 

Sunda. Tahapan analisis yang terdapat dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

tahapan standar pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. 

Adapun hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai ide kekaryaan bagi 

generasi penerus seni untuk membuka wawasan ilmu dibidang karawitan Sunda 

terkait dengan konsep musik yang ditemukan peneliti. Selain itu, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tentang pengetahuan 

musik secara umum serta musik karawitan Sunda secara khusus terkait substansi 

materi penggunaan kacapi dalam lagu-lagu kawih Mang Koko-an. 

 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, banyak sekali hal yang bisa 

dijadikan sebagai proses penelaahan kembali yang dapat dilakukan berbagai 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Dikarenakan pada kesempatan kali ini peneliti hanya memusatkan perhatian 

pada struktur lagu dan komposisi kacapi, maka peneliti memberikan 

rekomendasi kepada para peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti 

komposisi sekar yang terdapat pada lagu Kembang Tanjung Panineungan ini. 

2. Selain lagu Kembang Tanjung Panineungan, masih banyak lagu karya Mang 

Koko lainnya yang memiliki hal-hal menarik dan belum dianalisis oleh 

mahasiswa seni musik. 


