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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan hasilnya pada 

bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Bentuk penggunaan gaya bahasa metafora banyak dipergunakan pada 

kalimat di lirik lagu berbahasa Indonesia dan Jepang. Penggambaran 

konsep abstrak terhadap cinta banyak dituangkan pada penggunakan 

kosakata yang memiliki kedekatan sifat dan sensasi yang dirasakaan 

terhadap cinta. Hal tersebut bisa dipahami dengan banyaknya variasi 

penggunaan source domain dalam mengkongkritkan target domain cinta. 

2) Terdapat 8 jenis dari 13 jenis common source domains  yang dipergunakan 

pada lirik lagu berbahasa Jepang dan Indonesia pada tahun 1970-an yaitu 

The Human Body, Health and Illness, Animals, Plants, Building and 

Construction, Machine and Tools, Light and Darkness, dan Heat and Cold. 

Selain itu diluar dari ketigabelas common source domains  tersebut, 

ditemukan juga domain yang dipergunakan yaitu Colour. Kemudian 

terdapat pula tiga  source domain yang hanya terdapat dalam lirik lagu 

berbahasa Jepang yaitu, Source Domain Food and Cooking, Economic dan 

Forces.  

3) Berikut adalah perbedaan dan persamaan yang ditemukan pada lirik lagu 

berbahasa Indonesia dan Jepang, diantaranya : 

a) Dalam lirik lagu berbahasa Indonesia dan Jepang tahun 2000-an 

ditemukan 10 jenis dari 13 jenis common source domains, antara lain 

The Human Body, Health and Illness, Plants, Building and 

Construction, Machine and Tools, Forces, Light and Darkness, Heat 

and Cold, Food and Cooking, dan Economic. Selain itu, diluar dari 

ketigabelas common source domains ini ditemukan juga Source 

Domain Music. Kemudian, diluar dari 10 source domains tersebut 
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ditemukan 3 source domain yang hanya terdapat pada lirik lagu 

berbahasa Jepang yaitu, source domain Animal, Colors dan Movement 

and Direction. 

b) Pada lirik lagu berbahasa Jepang pada tahun 1970 banyak ditemukan 

ungkapan yang menyatakan cinta yang tak berbuah dan memiliki kesan 

negatif dengan pengambaran yang menyatakan luka, air mata dan 

kesedihan. Peran wanita yang digambarkan pada masa ini dinilai 

sebagai pihak pasif yang menanti dan diarahkan oleh pria. Sementara 

pada lirik lagu berbahasa Indonesia sama halnya dengan bahasa Jepang 

menggunakan banyak the human body domain, namun tidak ditemukan 

penggambaran yang menyiratkan kesan negatif.  

c) Kontak fisik dalam ungkapan cinta tidak digambarkan sebagai hal yang 

tidak membahagiakan dan cenderung dinilai sebagai indikasi 

terwujudnya hubungan percintaan. Namun terdapat pula keunikan 

dengan ditemukan penggunaan「愛」「本気」 dalam lirik lagu 

berbahsa Jepang sebagai ekspresi yang menyatakan syarat dan harapan 

akan hubungan percintaan yang tidak secara fisik. Pada lirik bahasa 

Indonesia ungkapan cinta yang menggambarkan fisik pun ditemukan 

namun dengan frekuensi dan variasi yang lebih sedikit. Pada lirik lagu 

berbahasa Indonesia terdapat kecenderungan uangkapan cinta secara  

emosi lebih banyak ditemukan. 

d) Sementara itu pada lirik lagu cinta tahun 2000-an pada lirik lagu bahasa 

Jepang mata diumpamakan sebagai cermin hati, lalu penggunaan 

khusus terhadap kata 「心」dipergunakaan untuk mengungkapakan 

rasa dan emosi. Kemudian penggunaan anggota tubuh lainnya banyak 

digunakan untuk menggambarkan perasaan pasangan. Begitu juga pada 

bahasa Indonesia perumpamaan mata sebagai cermin hati pun 

ditemukan. Akan tetapi pada lirik lagu Indonesia perumpamaan “hati” 

digambarkan lebih pada aktifitas perorangan yang mengindikasikan 

perasaan atau perhatian terhadap pasangan. 

e) Domain human body yang mengindikasikan perasaan yang lebih kuat 

pun banyak ditemukan pada lirik tahun 2000-an. Pola seperti keadaan 
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perasaan atau tindakan yang diharapkan pada pasangan pun banyak 

ditemukan, agar hubungan percintaan bisa terbentuk. Pola semacam ini 

ditemukan pada kedua bahasa. Namun ungkapan yang menyatakan 

keberadaan seseorang dalam sebuah hubungan percintaan hanya 

ditemukan pada lirik berbahasa Indonesia. 

f) Berkenaan dengan domain health and sickness, pada bahasa Jepang 

banyak ditemukan rasa cinta pada pasangan tanpa akhir hingga 

merelakan jiwa dan hidupnya sendiri. Sementara pada lirik be rbahasa 

Indonesia pengungkapan dengan memunculkan tokoh tertentu sebagai 

perumpamaan ungkapan cinta cukup banyak ditemukan.  Sama halnya 

saat muncul pada lirik 70-an, ungkapan yang menyatakan perawatan 

dan penyembuhan memiliki kesan yang positif dan muncul pada kedua 

lirik di tahun 2000-an. Namun yang berbeda dengan lirik tahun 70-an 

yang mengedepankan perhatian terhadap kesehatan dan kondisi 

pasangan, pada tahun 2000 ungkapan perasaan yang lebih kuat banyak 

ditemukan.  

g) Pada bahasa Jepang pengambaran sifat binatang dijadikan sebagai 

perumpaan sikap yang memiliki pasangan. Sementara dalam bahasa 

Indonesia perumpamaan binatang tertuju pada merpati sebagi lambang 

cinta yang universal. 

h) Perkembangan hubungan cinta yang diperumpamakan dengan 

pertumbuhan bunga ditemukan pada kedua bahasa. Kata-kata seperti 

bersemi, mekar, layu dan lainnya ditemukan untuk menggambarkan 

perkembangan hubungan percintaan seseorang. Begitu pula pada lirik 

lagu tahun 2000 perkembangan hubungan cinta yang diperumpamakan 

dengan pertumbuhan bunga ditemukan pada kedua bahasa dan 

menjadikan bunga sebagai pusat penggambarannya. 

i) Pada lirik berbahasa Jepang domain yang menyatakan tempat dan jalan 

lebih banyak ditemukan dibandingkan sebagai bangunan. Sementara 

pada lirik berbahasa Indonesia domain yang menyatakan hubungan 

dengan konstruksi lebih banyak ditemukan. Sama halnya pada tahun 

1970-an pada lirik berbahasa Jepang tahun 2000-an domain yang 
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menyatakan tempat dan jalan lebih banyak ditemukan dibandingkan 

sebagai bangunan. Sementara pada lirik berbahasa Indonesia domain 

yang menyatakan hubungan atau konstruksi lebih banyak ditemukan 

mengammbarkan kesuksesan dan penyelesaian suatu hubungan 

percintaan . 

j) Baik pada lirik lagu pada tahun 70-an maupun tahun 2000-an 

pergerakan matahari, benda langit, cahaya, api sering dijadikan 

terbentuknya penggambaran cinta sebagai cahaya dan  kegelapan. Pola 

penggunaan domain ini ditemukan pada kedua bahasa. 

k) Pada domain machine and tools  lirik lagu Jepang tahun 70-an 

penggambaran cinta sebagai mesin jarang ditemukan, namun 

perumpamaan sebagai alat cukup banyak ditemukan. Namun pada 

tahun 2000-an mesin dan  perkembangan teknologi tertuang pada lirik 

lagu. Berbeda dengan lirik lagu bahasa Indonesia yang tidak mengalami 

perubahan penggambaran baik pada lirik tahun 70-an maupun 2000. 

l) Cukup berbeda lirik berbahasa Indonesia dengan lirik berbahasa Jepang. 

Pada lirik bahasa Indonesia warna primer dan sekunder dipergunakan 

sebagai perumpamaan. Namun dalam bahasa Jepang hanya warna 

primer yang dipergunakan, dan warna yang bukanlah warna atau warna 

abstrak pun ditemukan  

m) Pada lirik lagu bahasa Jepang, lirik yang menginginkan kekuatan agar 

bisa menjadi seseorang yang lebih baik banyak ditemukan. Sementara 

pada lirik berbahasa Indonesia domain physical force tergambarkan 

dengan adanya keberadaan kekutan yang tidak bisa ditandingi oleh diri 

sendiri.  

n) Walaupun terhitung berjumlah kecil, domain food and cooking, Money 

and Economic Transactions (Bussiness) ditemukan pada kedua bahasa. 

Hanya, berbanding terbalik dengan tahun 70-an pada tahun 2000-an 

domain food and cooking lebih banyak ditemukan pada bahasa 

Indonesia. 
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Implikasi  

Dalam pembelajaran bahasa Jepang, penggunaan media lagu sebagai 

media pembelajaran bahasa Jepang untuk meningkatkan pembendaharaan kata 

disebut efektif dan efisien. Dengan menggunakan lagu, pengenalan linguistik 

kognitif atau linguistik akan lebih mudah bagi pemula, dan sambil menikmatinya 

kita bisa menambahkan variasi metode pembelajaran. 

Lalu, di era perkembangan teknologi dan informasi menyebar dengan 

cepat sekarang ini, perubahan budaya, kebudayaan populer, menjadi hal yang 

penting untuk dipahami. Dengan menggunakan lagu menjadi salah satu pilihan 

untuk memberikan pendekatan para pembelajar.   

 

Saran untuk penelitian selanjutnya  

Pada penelitian ini penulis menganalisis penggunaan domain yang terdapat 

pada lirik lagu berbahasa Jepang dan Indonesia. Akan tetapi masih banyak, bagian 

yang belum tertuntaskan dari penelitian ini dan menarik untuk diteliti, salah 

satunya  yaitu fenomena lirik yang terdapat pada lirik lagu bahasa Jepang dan 

Indonesia. Sudah lewat dari 10tahun dari lirik yang dijadikan objek penelitan ini, 

sehingga budaya semacam apa dan perubahan seperti apa yang kini telah muncul 

pada lirik lagu menjadi pertanyaan baru. Sehingga budaya seperti apa yang kini 

sedang populer menjadi salah satu poin pentingnya. 

 Dengan menyadari adanya perubahaan  budaya, maka pemakaian kata pun 

akan mengikuti dan mengalami perubahan. Walau telah dlakukan analisis data 

berdasarkan obejk tertentu, pada kenyataannya ungkapan cinta seperti apa yang 

saat ini sering dipergunakan dan seperti apa hubungan percintaaan pada waktu 

tertentu dinilai, menjadi poin yang penting terutama bagi negara yang sedang 

menurun tingkat pertumbuhan penduduknya seperti Jepang. Oleh karena itu, pada 

penelitian selanjutnya akan lebih baik bila dilakukan juga pengambilan angket dan 

sesi interview agar bisa mendapatkan ungkapan cinta yang paling dekat dengan 

kenyataan di lapangan. Kemudian dengan mempertimbangkan aspek budaya, akan 
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menjadi analisis yang menarik bila kelak mengkontraskan lirik bahasa Inggris 

yang cenderung diasumsikan memiliki ungkapan yang lebih bebas dengan bahasa 

Jepang maupun dengan bahasa Indonesia.  


