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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

     Peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan fokus 

pada permasalahan mengenai analisis struktur dan proses pembuatan lagu 

“Lihatlah Lebih Dekat dalam film Petualangan Sherina”. 

     Proses pembuatan lagu “Lihatlah Lebih Dekat” karya Elfa Secioria, diawali 

dari proses penulisan naskah film oleh Mira Lesmana dan Riri Riza, kemudian 

Elfa mulai menulis melodi lagu yang disesuaikan dengan karakteristik dan 

wilayah suara Sherina.  Setelah rancangan melodi utama lagu tersebut selesai 

dilanjutkan dengan pembuatan lirik lagu yang dibantu oleh Uci Nurul dan Mira 

Lesmana. Penulisan lirik tersebut disesuaikan dengan naskah dan melodi yang 

sudah dibuat. 

     Peranan lagu soundtrack dalam film ternyata sangat penting karena bisa 

mendukung cerita dalam film, contohnya dapat mendukung alur cerita, suasana, 

emosi, latar tempat, dan lain-lain. Itu artinya lagu soundtrack harus disesuaikan 

dengan tema pada film. 

     Lagu “Lihatlah Lebih Dekat” Karya Elfa Secioria secara keseluruhan 

terdiri dari 91 bar dan tersusun ke dalam III (tiga) bagian. Didalamnya. 

menggunakan birama 4/4, dengan tonalitas Dm pada bar ke 1-42, pada bar ke 43 

terjadi perpindahan tonalitas menjadi Amayor dan dalam bar 48 pada ketukan 

ketiga terjadi perpindahan tonalitas ke Cmayor. 

B. Rekomendasi 

     Pada bagian ini peneliti menyampaikan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait 

yang terlibat dalam proses pembuatan lagu “Lihatlah Lebih Dekat” agar dapat 

menjadi kemajuan dalam penggarapan lagu dalam film selanjutnya. Pada 

dasarnya dalam setiap pembuatan karya lagu pasti terdapat kekurangan dan 

kelabihan. Kelabihan tersebut hendaknya dapat terus dikembangkan. 

1. Musisi dan Seniman 
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     Sebagai bahan pembelajaran dalam pembuatan karya musik terutama untuk 

anak-anak, sebetulnya lagu “Lihatlah Lebih Dekat” ini sudah sangat bagus dan 

sangat mendidik namun, untuk diterima dikalangan masyarakat awam yang 

kurang memahami musik, karya lagu ini teralu rumit baik untuk dinyanyikan oleh 

anak, maupun untuk menjadi suatu suguhan karya untuk diperdengarkan. Maka 

dari itu, diharapkan para musisi dan seniman pencipta karya lagu dapat lebih jeli 

untukmembuat lagu yang mudah dipahami oleh semua kalangan. 

2. Mahasiswa Seni Musik 

     Diharapkan para mahasiswa Seni Musik Terutama di Universitas Pendidikan 

Indonesia dapat menjadikan skripsi ini sebagai rujukan dalam membuat karya, 

dan dapat menjadi manfaat untuk masyarakat luas. 


