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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis secara menyeluruh yaitu sejumlah 12 lirik lagu 

Coldplay di dalam album Mylo Xyloto, seluruh data yang berjumlah 74 dan hanya 

dianalisis sebanyak 32 data. Data-data ini berdasarkan analisis transitivity. Maka 

penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai analisis transitivity yang 

terdapat pada 12 lirik lagu Coldplay dalam album Mylo Xyloto sebagai berikut: 

1. Dari keseluruhan 12 lirik lagu Coldplay ini penulis menemukan, 

membahas, dan menganalisis tiga puluh dua data dengan menggunakan 

teori enam tipe proses transitivity dari tujuh tipe proses yang Halliday 

kemukakan. Enam proses ini telah penulis jelaskan secara lengkap 

bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami makna yang 

terkandung dalam setiap lirik lagu Coldplay di album Mylo Xyloto ini. 

2. Menjawab pertanyaan nomor dua pada identifikasi masalah mengenai tipe 

proses apa yang paling dominan dari 32 data pada 12 lirik lagu Coldplay 

ini yaitu jawabanya dapat diuraikan sebagai berikut, material process tipe 

kreatif terdapat lima data (16%) yang ditemukan dan dianalisis, material 

process tipe transformatif terdapat enam data (17%) yang ditemukan dan 

dianalisis, mental process terdapat tujuh data (18%) yang ditemukan dan 

dianalisis, behavioural process terdapat enam data (17%) yang ditemukan 
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dan dianalisis, verbal process terdapat tiga data (11%) yang ditemukan 

dan dianalisis, relational process terdapat tiga data (11%) yang ditemukan 

dan dianalisis, dan existentional process terdapat dua data (10%) yang 

ditemukan dan dianalisis. Berdasarkan  penelitian ini, penulis menemukan 

mental process paling dominan diantara tipe proses lainnya dengan total 

prosentase sebanyak 18% dari keseluruhan data yang penulis kaji. 

Menurut perkiraan penulis mental process ditemukan paling dominan 

karena mental process menggunakan panca indera (perceptive), proses 

berpikir (cognitive), dan perasaan (affective) dimana mental process ini 

mempengaruhi penulis atau pengarang dalam pembuatan lagu-lagunya 

karena tipe proses ini dapat dialami dari kejadian nyata pengarang dan 

menuangkanya kedalam lirik pada lagu-lagu Coldplay ini. 

4.2 Saran 

 Tugas akhir ini merupakan penelitian awal dan hanya menganalisis tipe-

tipe proses transitivity. Penelitian ini masih dapat diteruskan dengan mengkajinya 

lebih dalam misalnya dengan menganalisis klausa menggunakan teori 

interpersonal meaning. Tipe-tipe proses transitivity ini hanya dikaji berdasarkan 

analisis transitivity yang tergabung di dalam ideational meaning sehingga 

memungkinkan banyak terdapat kekurangan dalam penjelasan data-data dan 

teorinya. Kepada peneliti selanjutnya yang mempunyai minat yang sama seperti 

penulis, penulis menyarankan untuk manganalisis makna pada klausa dalam lirik-
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lirik lagu dengan menggunakan interpersonal meaning atau textual meaning

sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dengan mudah lagi dalam 

memahami makna lirik lagu dan tidak hanya dari segi ideational meaning-nya 

saja tetapi dapat lebih luas dengan menggunakan interpersonal meaning dan 

textual meaning. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini peneliti selanjutnya 

dapat melanjutkan analisis lirik-lirik lagu berdasarkan interpersonal dan textual 

meaning. Sehingga pemahaman terhadap makna yang terdapat pada lirik suatu 

lagu menjadi jauh lebih jelas yaitu dengan mempelajari teori Halliday, dan teori 

Gerot and Wignell lebih dalam. 


