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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis seluruh lirik lagu yang terdapat pada lirik lagu Gary 

Moore, album “Still Got The Blues” berdasarkan teori semantik dan kohesi 

leksikal. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai aspek kohesi 

leksikal dan makna yang terdapat pada lirik lagu Gary Moore “Still Got The 

Blues“ sebagai berikut :  

1.  Dari semua aspek leksikal yang ditemukan di seluruh lirik Gary Moore 

“Still Got The Blues“, penulis menemukan keenam aspek kohesi leksikal, yaitu 

repetisi sebanyak 95%, antonimi 1.5%, kolokasi 1.5%,  meronimi 0.8%, sinonimi 

0.6%, dan hiponimi 0.6%. Dalam penelitian ini, kohesi leksikal berupa repetisi 

ditemukan jauh lebih banyak dibanding aspek kohesi leksikal lainnya. Sebagai 

contoh, dalam lirik lagu As The Years Go Passing By dan Stop Messin’ Around, 

penulis menemukan penggunaan satu aspek leksikal repetisi penuh dalam kedua 

lirik lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Gary Moore cenderung menyukai 

penggunaan repetisi.  

2. Secara semantis, makna yang terdapat pada seluruh data harus dimaknai 

secara kontekstual, karena makna setiap kata tidak selalu sama pada setiap lirik 

lagu bergantung pada konteks kalimatnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

lagu-lagu yang terdapat dalam album Still Got The Blues ini didominasi oleh 

aspek leksikal, berjenis repetisi. Fungsi repetisi ini yaitu untuk meyakinkan para 

pendengar dan menekankan kalimat-kalimat yang terdapat pada lirik lagu agar 

terkesan lebih ekspresif, menarik dan yang paling penting agar pesan dari lirik-
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lirik tertentu dapat lebih mudah dipahami pendengar. Sedangkan beberapa aspek 

kohesi leksikal lainnya, seperti sinonimi, antonimi, meronimi, hiponimi, dan 

kolokasi, walaupun dalam lirik-lirik lagu Gary Moore ditemukan hanya sedikit, 

juga berfungsi sangat penting yaitu dapat membuat lirik lagu terkesan menarik 

dan tentunya tidak monoton.  

Di akhir penelitian ini, penulis menyadari bahwa dengan mengenal teori 

aspek leksikal yang dikemukakan oleh Halliday & Hasan, Renkema dan beberapa 

para pakar bahasa lainnya, dapat membantu menulis dan memahami lirik menjadi 

lebih mudah.  

 

4.2 Saran 

Setelah penulis mengkaji teori kohesi leksikal, dalam analisis ini hanya 

dikaji berdasarkan kohesi leksikal secara umum sehingga banyak memungkinkan 

terdapat kekurangan. Dengan menganalisis kohesi leksikal dalam teks, terutama 

pada lirik lagu, menulis dan memahami lirik akan menjadi lebih mudah. Kepada 

peneliti selanjutnya yang memiliki minat yang sama, penulis menyarankan untuk 

menganalisis kohesi selain kohesi leksikal yaitu kohesi grammatikal. Penelitian 

ini diharapkan memimpin penelitian selanjutnya sebagai referensi untuk meneliti 

perbedaan yang mungkin relevan dengan penelitian ini. Maka dari itu, dengan 

adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat melanjutkan analisis kohesi 

gramatikal dengan menggunakan data yang lain seperti lirik-lirik lagu yang 

memiliki banyak variasi penggunaan aspek kohesi gramatikal tertentu. Sehingga 

peran dari teori kohesi gramatikal yang pertama kali dikenalkan oleh Halliday dan 

Hasan menjadi lebih jelas. 


