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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

V.1 Kesimpulan 

Melalui hasil penelitian yang sudah dijalankan penulis, dapat disimpulkan 

bahwa lagu Mendung tanpo udan Ndarboy Genk versi NdarBoy Genk menjadi viral 

dikarenakan beberapa penjabaran sebagai berikut: 

1. Konsep media massa online digunakan pada lagu Mendung tanpo udan 

Ndarboy Genk versi NdarBoy Genk karena banyak pihak baik masyarakat 

nasional maupun internasional menimbulkan effect yang membuat lagu 

Mendung tanpo udan Ndarboy Genk versi NdarBoy Genk tersebut menjadi 

viral. Viralitas yang didapatkan oleh lagu tersebut karena para pengguna 

media massa online ataupun media sosial selalu menggunakan lagu tersebut 

pada berbagai kegiatan seperti menari ataupun sekedar menyanyikan 

lagunya karena terbilang enak dan memiliki vibes Jawa kental. Effect viral 

ini kemudian juga akan mempengaruhi penggunaan yang berkalilipat dan 

sering. Sehingga netnografi yang bisa ditemukan yaitu karena melihat 

bagaimana para pengguna media sosial saling berinteraksi dengan cara 

menggunakan lagu tersebut untuk menari ataupun menyanyi.  

2. Berdasarkan sepuluh hasil komentar dengan likes terbanyak dari akun 

Youtube NdarBoy Genk, lagu Mendung tanpo udan Ndarboy Genk versi 

NdarBoy Genk dapat menjadi viral dan memiliki likes yang terbilang 

banyak karena lagu Mendung tanpo udan Ndarboy Genk versi NdarBoy 

Genk terbilang enak dan bagus untuk di dengar, selain itu juga lagu tersebut 

memiliki vibes jawa yang kental. Lalu lagu tersebut semakin dikenal 

banyak pihak baik masyarakat nasional maupun internasional dikarenakan 

terdapat salah satu boyband asal Korea Selatan yaitu NCT menggunakan 

lagu tersebut sebagai musik untuk membuat tarian di TikTok, sehingga lagu 

Mendung tanpo udan Ndarboy Genk versi NdarBoy Genk di dengar sampai 

ke Korea Selatan. Setelah cukup viral digunakan oleh Boyband Korea, lagu 

Mendung tanpo udan Ndarboy Genk berhasil masuk kedalam ranah 
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pertelevisian seperti acara Lapor Pak di Trans 7 yang hal ini dapat 

menambah viralitas atau eksistensi lagu Mendung tanpo udan Ndarboy 

Genk versi NdarBoy Genk di masyarakat. Apabila dilihat bahwa lagu 

Mendung tanpo udan Ndarboy Genk Versi Ndarboy Genk dapat dilihat 

menjadi sebuah bentuk viralitas karena para pengguna media massa 

ataupun media sosial selalu menggunakan lagu tersebut pada berbagai 

kegiatan seperti menari ataupun sekedar menyanyikan lagunya karena 

terbilang enak. Hal ini juga menunjukkan netnografi yang menunjukkan 

keunikan dari lagu Mendung tanpo udan Ndarboy Genk.  

V.2 Saran 

V.2.1 Saran Praktis 

 Saran praktis yang dapat disalurkan pada penelitian ini bagi para 

pengikut dan pendengar musik khas tradisional disarankan dapat 

mempertahankan ketertarikannya pada musik tradisional dan daerah dan 

tidak melupkannya. Selain itu juga bagi penyanyi yang menciptakan atau 

bahkan mengcover lagu-lagu daerah dan tradisional disarankan selalu 

memberikan dan membuat karya serupa seperti lagu Mendung tanpo udan 

Ndarboy Genk dengan banyak versi tidak hanya versi NdarBoy Genk.  

V.2.2 Saran Akademis 

 Kepada para peneliti yang akan datang jika membahas mengenai 

viralitas, disarankan dapat mebaca penelitian ini kemudian menggunakan 

metode penelitian yang berbeda seperti metode kuantitatif.  
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