BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari penelitian tentang Analisis Komposisi Chevaliers De Sangreal dalam
Soundtrack Film The Da Vinci Code karya Hans Zimmer dapat ditarik beberapa
kesimpulan antara lain yaitu film dapat memberi tempat untuk dapat
menginterpretasikan secara luas bagi penata musik, meliputi pemain musik,
pemain peran utama (dialog dengan adegan dan emosi pemeran) berdasarkan
situasi yang dibutuhkan. Hal yang harus dilakukan penata musik sebagai
pemikiran utama dalam film yaitu musik diperhitungkan harus memainkan
beberapa peranan yang diperlukan untuk membangun berbagai efek dramatis,
perasaan dan suasana yang ditonjolkan pada setiap adegan dalam sebuah karya
film.
Komposisi musik Chevaliers De Sangreal dalam adegan terakhir film The
Da Vinci Code ini memiliki fungsi untuk menunjukkan suasana batin seorang
tokoh (Robert Langdon yang berprofesi sebagai pakar simbologi), menunjukkan
suasana tempat dan waktu. Selain itu, karya musik ini juga dapat merealisasikan
konsep dari film itu yang mengundang emosi dan melibatkan penonton untuk
tenggelam ke dalam nuansa tersebut lewat suara.
Komposisi musik ini menggunakan instrumen flute, oboe, clarinet, basson,
horn, trumpet, trombone, tuba, biola, viola, cello dan contrabass. Komposisi ini

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

58

59

menggunakan tempo yang statis, tidak ada perubahan, dan pengulangan motif
dengan tensi stabil, selain itu karya ini mengandung nada dan irama yang
sederhana. Penata musik tetap sadar akan unsur, bentuk, nilai nada yang
digunakan dan hanya dikembangkan melalui ketinggian nada yang dengan jelas
mempengaruhi

gerakan

harmonisasi.

Selain

itu,

penata

musik

juga

mempertahankan susunan melodi dengan pengolahan susunan frasering yang juga
membentuk frase tanya jawab.

B. Saran
Setelah melakukan penelitian, meninjau dan mengamati objek formal dan
material, serta menyimpulkan beberapa poin penting dari penelitian yang sudah
dilakukan. Ada beberapa saran sebagai berikut:
1.

Dalam menganalisis sebuah komposisi musik film, agar lebih
mencermati berbagai tanda-tanda yang terdapat di dalam suatu
komposisi musik, serta berkaitan dengan berbagai faktor yang
mempengaruhinya

2.

Musik memiliki peranan penting dalam sebuah film, selain itu
musik dan film juga dapat menjadi bahan untuk dikaji lebih dalam
melalui bidang psikologi, makna – makna seperti semiotika,
hermeneutika dengan metode analisis.

3.

Pemilihan objek penelitian tidak harus dalam fenomena yang ada
di sekitar kita tetapi bisa diambil melalui fiksi. Selain itu penelitian
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ini juga bermanfaat bagi pembaca untuk memperluas wawasan
relasi serta fungsi antara musik dan film.
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