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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari 41 data yang telah dianalisis, dapat 

disimpulkan nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan dengan ayat-ayat Al-Quran 

dalam lima lirik lagu Michael Jackson (1) We are the World, (2) Man in the Mirror, 

(3) Heal the World, (4) Black or White dan (5) What More Can I Give sebagaimana 

yang tercantum dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut; 

1) Gambaran nilai kemanusiaan yang terdapat dalam lirik lagu We are the World 

yaitu Love pertama yang mengindikasikan kasih sayang dan perlindungan, 

Love (cinta) yang kedua (membuat orang lain merasa aman, menghibur, 

membantu dan mendukung orang lain serta menempatkan kebutuhan orang lain 

di atas kebutuhan kita) serta Social Intelligence jenis emosional.  

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam lirik lagu Man in the Mirror yaitu 

Kindness (Kebaikan hati) jenis empati dan simpati serta Social Intelligence 

(Kecerdasan sosial) jenis personal dan emosional.   

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam lirik lagu Heal the World yaitu Love 

(cinta) yang pertama (kasih sayang dan perlindungan), Kindness (Kebaikan 

hati) jenis empati dan juga Social Intelligence jenis emosional. 

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam lirik lagu Black or White yaitu Love 

(cinta) pertama dimana kasih sayang dan perlindungan sebagai sumber utama 

dan Love (cinta) kedua yang membuat orang lain merasa aman dan terhibur. 

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam lirik lagu What More Can I Give adalah 
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Love (cinta) yang pertama (kasih sayang dan perlindungan) dan Love (cinta) 

yang kedua yaitu cinta yang membuat orang lain merasa aman, menghibur, 

membantu, mendukung dan berkorban untuk orang lain serta menempatkan 

kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. 

Adapun nilai kemanusiaan yang tidak terdapat dalam lima lirik lagu Michael 

Jackson di atas yaitu Love (cinta) yang melibatkan hasrat untuk kelekatan 

seksual, fisik dan juga emosional dengan individu dan nilai kemanusiaan dan 

Social Intelligence (Kecerdasan sosial) jenis sosial yang melibatkan dengan 

keanggotaan juga kekuatan politik. 

2) Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan lirik lagu We are the Word terdapat 

dalam Surat Ali Imran ayat 104, Surat Al-Maidah ayat 2, Al-Hadid ayat 7 dan 

Surat Maryam ayat 96. Sedangkan dalam lirik lagu Man in the Mirror terdapat 

dalam Surat Ar-Ra’d ayat 11, Surat Az-Zumar ayat 53, Surat Al-An’am ayat 

135 dan Surat AN-Nisa ayat 8. Untuk lirik lagu Heal the World, ayat yang 

berhubungan dengna lirik lagu tersebut terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 90, 

Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Surat Mayram ayat 96 dan Ar-Rum ayat 11. 

Adapun Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 13, Surat Ar-Rum ayat 22 dan 

Fatir surat 28 adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan lirik lagu Black or 

White. Terakhir yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan lirik lagu What 

More Can I Give terdapat dalam Al-Quran Surat kedua yaitu Al-Baqarah ayat 

148 dan 245, Surat Maryam ayat 96 dan Surat Al-Hadid ayat 7. 
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5.2 Saran 

 Lirik lagu merupakan salah satu objek dari karya sastra yang menarik untuk 

diteliti baik dari unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Penelitian ini merujuk pada 

unsur intrinsik dari memilihan kata atau diksi yang terdapat dalam lirik lagu itu 

sendiri serta tanggapan yang diberikan peneliti dengan hubungan antara lima lirik 

lagu Michael Jackson dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan baik untuk para pembaca ataupun kepada peneliti lainnya 

antara lain; 

1)  Penelitian karya sastra khususnya dengan objek kajian lirik lagu harus dikaji 

lebih dalam lagi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik serta dapat 

memberikan tanggapan lebih terhadap sebuah karya sastra. 

2) Penelitian dengan objek kajian lirik lagu tidak hanya dapat dikaji dari sisi sastra 

saja melainkan dapat dikaji dari sisi linguistik. Oleh karena itu, lirik lagu tidak 

hanya dikaji sebatas pemilihan kata (diksi) saja, banyak sekali hal yang dapat 

dikaji lebih dalam dari sebuah lirik lagu. 

3) Diharapkan bagi para pembaca dapat mengambil pesan yang terdapat dalam 

sebuah lirik lagu mengingat sejatinya sebuah karya sastra pastilah mengandung 

pesan moral yang berguna bagi kehidupan. Terlebih jika karya sastra itu sendiri 

merupakan cerminan dari apa yang ada dalam Al-Quran yang menjadi sebaik-

baiknya petunjuk bagi umat Islam. 


