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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang dijelaskan dalam bab IV 

disimpulkan aspek makna dan jenis-jenis makna yang terdapat pada sepuluh lagu 

Sam Smith Lay Me Down, Stay with Me, Money on My Mind, Good Thing, Leave 

Your Lover, I’m Not the Only One, I’ve Told You Now, Like I Can,  Life Support,  

Not in That Way dalam album “In The Lonely Hour” sebagaimana tercantum 

dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis, aspek-aspek makna yang terdapat dalam sepuluh 

lagu Sam smith yaitu: 

a) Aspek makna pengertian yang terdapat dalam lagu Leave your lover, I’m 

not the Only one, Like I can, Lay me down, Stay With Me , Money on my 

mind, Leave your Lover, Life support, dan lirik lagu Not in that way. 

b) Aspek makna perasaan  ditemukan terbagi menjadi tiga yaitu rasa sedih yang 

ditunjukan pada lagu lagu Lay me down, Leave your lover, I’m not the only 

one, dan Life support. Kedua yaitu aspek makna perasaan yang menunjukan 

rasa kesal, ditunjukan dalam lirik lagu Money on my mind serta lagu I’ve 

told you now, dan yang terakhir yaitu aspek makna perasaan yang 

menunjukan rasa gelisah, ditemukan pada lirik dari lagu Stay with me, 

Good Thing dan Like I can. 

c) Aspek makna nada ditemukan dalam dua jenis yaitu nada tinggi yang 

terdapat dalam lagu Stay with me, I’m not the only one dan I’ve told you 
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now, sedangkan aspek makna nada yang ditunjukan dengan nada rendah 

terdapat pada lirik  lagu I’ve Told You Now,  Like I Can dan  Not in That 

Way. 

d) Aspek makna tujuan yang ditemukan terbagi menjadi tiga jenis diantaranya 

yaitu bertujuann memohon terdapat  pada lagu lay me down, Stay with me 

dan life support. Tujuan memerintah ditemukan pada lagu , Money on My 

Mind, Good Thing dan Leave Your Lover serta tujuan yang terakhir yaitu 

bersifat membuktikan yang ditunjukan dalam lagu I’ve Told You Now dan 

Like I Can. 

2.  Jenis-jenis makna yang terdapat dalam pembahasan pada bab sebelumnya 

yaitu lima jenis makna, diantaranya : 

a) Makna konotatif yang ditemukan dari hasil analisis yaitu berjumlah 

selapan data dijelaskan dalam lirik lagu Stay with Me, Money on My Mind, 

Leave Your Lover, Like I Can,  Life Support,  Not in That Way.  

b) Makna Stilistik yang hanya ditemukan pada lagu I’m not the only one. 

c) Makna Afektif ditemukan sebanyak 12 data yang terdapat pada lagu Lay 

Me Down, Stay with Me, Money on My Mind, Good Thing, Leave Your 

Lover, I’m Not the Only One, I’ve Told You Now,  Like I Can,  Life 

Support,  Not in That Way 

d) Makna Reflektif yang hanya ditemukan dalam lagu I’ve told you now. 

e) Makna Tematik yang merupakan jenis makna terakhir ditemukan sebanyak 

5 data diantaranya dalam lagu Lay Me Down, Stay with Me, Good Thing, ,  

Like I Can dan Life Support. 
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5.2 SARAN 

Menjadikan lirik lagu sebagai salah satu objek dalam sebuah penelitian 

merupakan hal yang menarik, seperti yang dilakukan penulis yaitu menganalisis 

aspek makna dan jenis-jenis makna pada lagu Sam Smith dalam album In The 

Lonely Hour. Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan baik itu kepada 

pembaca maupun peneliti yang lainya, antara lain : 

1. Penelitian dengan menggunakan Lirik lagu sebagai objek kajian lebih 

baik dikaji lebih dalam lagi, karena banyak hal menarik yang dapat 

diteliti dari sebuah karya sastra berupa lirik lagu, dengan kata lain 

mengambangkan rasa antusias dalam memahami hasil karya sastra. 

2. Lirik lagu yang dijadikan suatu objek penelitian tidak hanya dapat diteliti 

dari sisi Linguistik saja, namun bisa juga dari sisi sastra. Lirik lagu tidak 

hanya dianalisis dari sisi aspek makna dan jenis makna yang ada 

didalamnya, namun banyak sekali dari sisi satra seperti menganalisis 

Citraan dari sisi sastra, diksi, dan yang lainya. 

3. Diharapkan bagi pembaca agar dapat memahami makna dari isi lagu 

yang menjadi objek, serta mengetahui bahwa setiap lagu mempunyai 

pesan tersendiri yang ingin penulis atau penyanyinya sampaikan. Baik itu 

sebuah representasi dari kisah nyata ataupun hanya sebuah karangan 

fiktif belaka. 


