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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai majas hiperbola pada lagu 

Jepang,peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1) Bentuk majas hiperbola yang terdapat dalam lagu Jepang pada album 

Hero milik Super Junior adalah bentuk [ように],[になる],[より]. 

Bentuk majas hiperbola juga sering diandaikan dengan keadaan alam 

sekitar,bunyi dan waktu.  

2) Padanan maknanya dalam bahasa Indonesia yaitu [ように] memiliki arti 

seperti, ],[になる] memiliki arti menjadi dan ],[より] memiliki arti 

lebih dari/dibandingkan. 

 

B. Implikasi 

1) Memberi pengetahuan pada mahasiswa bahasa Jepang khususnya 

dalam bidang linguistik,karena bahasa yang digunakan dalam lagu 

berbeda dengan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari,lagu 

sering menggunakan pengandaian atau kosakata yang tidak diketahui. 

Majas hiperbola jarang dibahas secara khusus dalam pembelajaran 

bahasa Jepang,sehingga bisa menjadi tambahan wawasan bagi para 

mahasiswa. 

2) Menjadi sumber referensi bagi pengajar dalam mengajarkan majas 

hiperbola pada Bahasa Jepang.  

3) Menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

C.    Rekomendasi 
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1) Rekomendasi untuk pengajar 

a. Mengenalkan tentang majas hiperbola dalam bahasa Jepang kepada 

para mahasiswa.  

b. Membahasnya dalam bentuk lagu-lagu Jepang agar dapat 

menambah pemberdaharaan kosakata dan bentuk kalimat.  

 

 

2) Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya 

a. Memahami dengan baik tema yang dijadikan yang menjadi bahan 

penelitian. 

b. Mencari sumber referensi yang lebih banyak dan relevan. 

c. Dalam penelitian ini,objek penelitian adalah lagu berbahasa Korea 

yang dialihbahasakan menjadi bahasa Jepang,sehingga dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti majas hiperbola 

dalam lagu asli berbahasa Jepang.   

 

3) Rekomendasi untuk pembelajar 

a. Dapat mempelajari tentang majas hiperbola dalam bahasa Jepang 

sebagai wawasan baru. 

b. Dapat menambah pemberdaharaan kosakata dan bentuk kalimat. 

 


