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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Video musik merupakan sebuah sarana yang tepat untuk mempromosikan 

seorang atau grup musik kepada masyarakat luas, dengan video musik, orang 

awam dapat dengan mudah mencerna dan memahami isi lagu yang dibawakan 

oleh sang musikus. Sebab didalam video musik terdapat elemen yang cukup 

lengkap untuk menyalurkan sebuah visi dan misi pembuat musik maupun 

lagunya. 

Dalam karya ini, penonton disuguhkan pengalaman mengikuti vieo musik 

yang sedikit berbeda dari biasanya. Dengan membawa konsep 3 sudut pandang 

yang berbeda dalam satu latar belakang yang sama, video musik dari band 

“Senggol Tromol” ini didaulat akan merangsang rasa penasaran untuk 

menyaksikan semua sekuel dari ketiga lagu yang dibawakan. 

Mengingat ketiga video ini berlatarbelakang sama tetapi memiliki sudut 

pandang cerita yang berbeda, sutradara adalah tiang paling vital dalam mengatur 

seluruh jalannya proses pra sampai pasca produksi. Sehingga ketika proses 

editing semua gambar yang diperlukan untuk membangun tiga video tersebut 

dapat terpenuhi sesuai konsep yang telah dirangkai.  

Secara keseluruhan, video musik  sudah sesuai dengan konsep dan teori – 

teori yang digunakan dan semua unsur telah disuguhkan degan baik sehingga 

dapat diberikan kepada penonton sebagai sarana visualisasi lirik dan lagu yang 

menghibur.  

 

B. Saran 

Video musik ini cukup sarat dengan inovasi kekinian perihal pembuatan 

video musik, yang mana biasanya sebuah video musik hanya diperuntukkan 

sebuah lagu dan akan berbeda cerita apabila sebuah band kembali memproduksi 

video musiks dengan tema lagu yang berbeda pula. Tetapi dalam video musik 
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ini terdapat tiga lagu yang dikemas dalam satu setting sama dan hanya 

membedakan tokoh utamanya saja. ini dapat menjadi sebuah acuan baru dalam 

dunia pembuatan video musik. Pasalanya, dengan menggunakan metode 

produksi seperti ini akan menghemat lebih banyak biaya dibandingkan jika harus 

membuah satu persatu video musik dengan latar yang berbeda-beda. 

Hanya saja, memang dalam proses pembuatannya diperlukan konsistensi 

yang kuat dari para creator-nya. Melihat sisi produksinya yang cukup sulit akan 

terbayarkan dengan hasil akhir yang setimpal yaitu beberapa video dalam sekali 

produksi. Dalam pembuatan video musik ini diperlukan kedisiplinan oleh para 

creator-nya. Seluruh konsep estetis menjadi sebuah tanggung jawab sutradara 

dalam mencapai keberhasilan penciptaan sebuah karya. Semua kesepakatan 

yang telah dirapatkan sebelumnya harus dilaksanakan dengan maksimal oleh 

masing-masing divisi. 

Dalam karya ini 3 lagu menghasilkan tiga video yang mana sebetulnya 

dikerjakan dalam sekali sesi. Ini akan sangat baik bila didukung dengan media 

partner yang lebih eksis supaya bentuk-bentuk video musik seperti ini dapat 

dikembangkan dikemudian hari. 
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