
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



47 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa tentang penggunaan musik keroncong dalam empat 

adegan dalam film Soegija berdasarkan jenis musik keroncong yang ada, penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan. Musik keroncong memiliki jenis – jenis dan 

ciri khas yang beragam seperti keroncong asli, langgam, stambul dan ekstra. 

Dalam sebuah film, penggunaan musik keroncong tidak secara dominan 

digunakan secara menyeluruh. Penggunaannya juga lebih fleksibel dan dapat 

digabungkan tanpa harus terpaku pada aturan yang ada. 

 Penggunaan musik keroncong dalam adegan ini juga memberikan sebuah 

gambaran bagaimana latar belakang seorang komposer sangat mempengaruhi dan 

menginspirasi komposer dalam proses memilih, menentukan dan menciptakan 

sebuah komposisi music scoring yang akan digunakan untuk mendukung sebuah 

film. Penggunaan elemen keroncong ekstra secara dominan dan juga adanya 

pengaruh musik lain pada film ini dapat menegaskan ciri khas, karakter, dan latar 

belakang sang komposer dalam menciptakan sebuah karya. 

 Penulis melihat berdasarkan pada empat adegan yang dianalisa, jenis 

musik keroncong yang digunakan secara dominan termasuk kedalam jenis 

keroncong ekstra. Termasuk jenis ekstra keroncong karena ciri yang muncul pada 

empat adegan di film ini bentuknya menyimpang dari jenis keroncong yang ada. 

Tidak adanya penggunaan ciri - ciri musik keroncong yang baku secara 
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menyeluruh, jenis yang muncul merupakan percampuran dari semua ciri – ciri 

pada jenis keroncong yang ada seperti penggunaan instrumen, penerapan irama, 

jumlah birama, gaya pembawaan vokal, dan sebagainya. 

 Penggunaan jenis keroncong ekstra pada empat adegan yang dianalisa 

muncul tidak secara menyeluruh, meskipun demikian penggunaan jenis 

keroncong ekstra pada empat adegan ini berhasil dalam mendukung emosi yang 

ingin ditimbulkan pada setiap adegannya. 

5.2. Saran 

Penulis ingin memberikan beberapa saran bagi pembaca yang ingin meneliti 

tentang hal yang serupa tentang penggunaan musik keroncong pada sebuah film. 

Sebelum meneliti tentang musik keroncong dalam film, pastikan terlebih dahulu  

untuk mengetahui dengan jelas seluk beluk tentang musik keroncong, karena itu 

adalah hal yang sangat penting. Kemudian carilah sumber – sumber pendukung 

tentang musik keroncong baik berupa buku, artikel, ataupu wawancara langsung 

dengan orang yang terlibat dalam musik keroncong. Hal lain yang juga penting 

adalah untuk mengetahui latar belakang dan tujuan komposer dalam menciptakan 

sebuah komposisi musik untuk film tersebut, karena hal tersebut akan 

memudahkan pada tahap analisa. Dalam hal ini penggunaan musik keroncong 

pada film ini adalah untuk mendukung latar waktu pada film tersebut, karena pada 

saat itu musik keroncong sangat diminati. Selain itu, penggunaan musik 

keroncong juga dikarenakan latar belakang komposer sebagai musisi keroncong. 
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