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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

	
 Pada bab ini, peneliti menguraikan tiga point besar, yaitu kesimpulan dari 

hasil temuan penelitian ini, bagaimana implikasinya, dan saran atau rekomendasi 

yang perlu diperhatikan beberapa pihak untuk ke depannya. Penjelasan dari point-

point tersebut adalah sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

	 Berdasarkan dari tujuan penelitian yang berjudul “Perbandingan makna 

budaya lagu tradisional anak Sunda dan Korea: Sebuah Kajian 

Antropolinguistik”, peneliti memfokuskan untuk membandingan bentuk satuan 

lingual dan makna budaya antara dua lagu Sunda dan Korea yang memiliki tema 

serupa. Adapun judul lagu yang terpilih dalam penelitian ini yaitu antara lain 1) 

Ayun Ambing dan Jajang Jajang Uri Aga (자장 자장 우리 아가) yang memiliki 

tema lagu nina bobo bayi; 2) Bulantok dan Dal-dal Museun Dal (달 달 무슨 달) 

yang memiliki tema bulan; 3) Cing-cangkeling dan Saeya Saeya Pharangsaeya 

(새야 새야 파랑새야) yang memiliki tema burung; dan 4) Oyong-oyong 

Bangkong dan Dukkeoba Dukkeoba (두껍아 두껍아) yang memiliki tema katak. 

Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diidentifikasi. 

1) Pada lagu자장자장 우리 아가 (Jajang-jajang Uri Aga) terdiri atas bentuk 

satuan lingual dengan total 32 dan terbagi atas 24 kata, lima frasa, satu klausa, 

dua kalimat. Sedangkan bentuk satuan lingual Ayun Ambing bentuk satuan 

lingual dengan total 37 dan terbagi atas 27 kata, lima frasa, tiga klausa, dan dua 

kalimat. Sementara itu perbandingan dalam lagu Ayun Ambing dan Jajang 

Jajang Uri Aga (자장 자장 우리 아가) yaitu terdapat bentuk satuan lingual 

sama dengan makna yang serupa yaitu sebanyak satu buah yaitu kata 

‘jajangjajang’ (자장자장) dan ‘Ayun Ambing’ yang memiliki makna nina 

bobo. Berdasarkan bentuk sama dan makna berbeda, terdapat satu buah yaitu 

pada frasa Ulji mara / 울지 마라 dengan frasa ‘ulah rungsing’ yang memiliki 

arti ‘jangan mudah menangis’. Berdasarkan bentuk berbeda dan makna serupa 
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terdapat satu buah yaitu frasa‘uri aga’ (우리 아가) dan kata ‘hidep’ yang 

sama-sama memiliki arti ‘anak kita’. 

 Pada lagu달달 무슨 달 (Dal-dal Museun Dal)  terdiri atas bentuk satuan 

lingual dengan total 18 dan terbagi atas sepuluh kata, enam frasa, dan dua 

klausa. Sedangkan bentuk satuan lingual Bulantok total 16 dan terbagi atas 

sembilan kata, empat klausa, dan tiga kalimat. Pada lagu Bulantok dan Dal-dal 

Museun Dal (달 달 무슨 달) terdapat bentuk satuan lingual sama dengan 

makna serupa sejumlah satu yaitu pada Dal (달) dan ‘bulan’ yang berartikan 

‘bulan’. Lalu berdasarkan bentuk berbeda dan makna serupa terdapat tiga buah, 

contohnya yaitu pada terdapat klausa 1) jaebang-gachi dunggeun-dal 

(쟁반같이 둥근달) dan kalimat ‘aya bulan sagede batok’ yang memiliki 

makna penggambaran bulan pada tahap pertama yaitu berbentuk bulat kecil.  

 Pada lagu새야 새야 파랑새야  (Saeya-saeya pharangsaeya) terdiri atas 

24 bentuk satuan lingual dan terbagi atas 16 kata, lima frasa, dua klausa, dan 

satu kalimat. Sedangkan bentuk satuan lingual Cing Cangkeling bentuk satuan 

lingual dengan total 30 dan terbagi atas kata sebanyak 21 buah, frasa sebanyak 

lima buah, dan kalimat empat buah. Dalam lagu Cing Cangkeling  dan Saeya 

Saeya Pharangsaeya (새야 새야 파랑새야) terdapat bentuk satuan lingual 

dengan bentuk dan makna sama pada kata Pharangsaeya (파랑새) juga 

‘manuk’ yang berartikan simbol negara penjajah secara makna konotatif. 

Terdapat bentuk berbeda dan makna serupa yaitu contohnya pada 1) kata 

baeksori (백설이)  dengan frasa ‘plos ka kolong’ yang berartikan kematian. 

 Pada lagu두껍아-두껍아 (Dukkeoba-dukkeoba) terdiri atas bentuk satuan 

lingual dengan total 24 dan terbagi atas 15 kata, lima frasa, dua klausa, dan dua 

kalimat. Sedangkan bentuk satuan lingual Oyong-oyong Bangkong bentuk 

satuan lingual dengan total 51 dan terbagi atas 28 kata, sepuluh frasa, empat 

klausa, empat kalimat, dan lima wacana. Perbandingan bentuk satuan 

lingualnya yaitu terdapat bentuk sama dengan makna berbeda yaitu kata 

dukkeoba (두껍아) mengacu pada karakter ibu kodok dalam cerita 

Omdukkeobi (옴두꺼비) dengan kata ‘bangkong’ yang merupakan imaji 

‘manusia / masyarakat Sunda’. 
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2) Dalam lagu dengan tema menimang bayi yaitu lagu Ayun Ambing dari daerah 

Sunda, dan Jajang Jajang Uri Aga (자장 자장 우리 아가) dari daerah Korea 

memiliki makna budaya yang serupa yaitu makna budaya 1) tradisi menimang 

anak, misalnya pada larik lagu Ayun Ambing ‘Ari ayun… ayun ambing’ dengan 

larik ‘jajangjajang uri aga jajangjajang uri aga’ (자장자장 우리아가 

자장자장 우리아가) yang bagi masyarakat Korea dan Sunda 

mengekspresikan suatu kegiatan menimang anak yang sejak dahulu sudah 

turun dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Adapun makna budaya yang 

serupa lainnya adalah adanya makna budaya 2) kasih sayang keluarga, dan 3) 

makna budaya penghormatan kepada orang tua. Selain itu, terdapat 

perbedaannya pada Ayun Ambing adanya 1) makna budaya kegigihan hidup 

dan 2) makna budaya perlindungan diri. Sedangkan pada lagu  Jajang Jajang 

Uri Aga (자장 자장 우리 아가), terdapat makna budaya 1) kepercayaan agar 

terhindar dari bahaya, 2) makna budaya permohonan kedamaian hidup, dan 3) 

makna budaya keloyalan terhadap negara. 

 Lagu Dal-dal Museun Dal (달달 무슨 달) dan Bulantok sama-sama 

memiliki makna budaya mensyukuri keindahan alam. Misalnya pada larik lagu 

Bulantok terdapat larik ‘Bulantok-bulantok’ yang menjadi wujud suatu rasa 

syukur manusia terhadap keindahan alam dengan bulan purnama yang terang 

berbentuk bulat seperti batok, dan pada lagu Dal-dal Museun Dal (달달 무슨 

달) terdapat larik Dal-dal museun dal nat-gwa gachi balkeun dal (달 달 무슨 

달 낮과 같이 밝은 달) yang bermakna pengingat akan rasa syukur ketika 

melihat bulan bulat yang terang. Adapun terdapat perbedaan makna budaya 

yaitu pada lagu Bulantok terdapat makna budaya mengambarkan warisan 

kekayaan budaya tradisional. Sementara itu pada lagu Dal-dal Museun Dal 

(달달 무슨 달) memiliki makna budaya 1) fase kehidupan manusia, 2) 

penghormatan simbol negara dan 3) nasihat hidup. 

 Dalam lagu Saeya-saeya Pharangsaeya (새야 새야 파랑새야) dan Cing 

Cangkeling, terdapat makna budaya serupa yaitu kewaspadaan terhadap negara 

penjajah. Contohnya pada lagu Cing Cangkeling dalam larik ‘manuk 

cingkleung cindeten’ yang menggambarkan Belanda yang menjajah wilayah 
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Sunda, dan pada lagu Saeya-saeya Pharangsaeya (새야 새야 파랑새야) yaitu 

dalam larik Saeya-saeya pharang-saeya nokdub-bache anjhi mara (새야 새야 

파랑새야 녹두밭에 앉지 마라) merujuk pada  Jepang yang menjajah wilayah 

Korea tahun 1984 di wilayah Gobu. Adapun perbedaannya yaitu pada lagu 

Cing Cangkeling, yaitu adanya makna budaya 1) mensyukuri keindahan alam, 

dan 2) mengingatkan tentang Tuhan. Sementara, pada lagu 새야 새야 

파랑새야 (Saeya-saeya Pharangsaeya) terdapat makna budaya 1) harapan 

kebahagiaan, 2) penghormatan kepada pahlawan, 3) kepedulian terhadap 

sesama, dan 4) kekalahan melawan penjajah. 

  Larik lagu Dukkeoba-dukkeoba (두껍아-두껍아) dan Oyong-oyong 

Bangkong memiliki makna budaya yang serupa, yaitu makna budaya 1) gotong 

royong, misalnya pada lagu Oyong-oyong bangkong terdapat larik ‘Hayu 

urang gotong royong’ berkaitan dengan kepercayaan dan norma masyarakat 

Sunda umumnya yang hidup selalu bekerja sama, lalu pada lagu Dukkeoba-

dukkeoba (두껍아-두껍아) terdapat larik ‘Dukkeoba dukkeoba neohwi jib jio 

julke’ (두껍아 두껍아 너희 집 지어 줄께) merupakan suatu gambaran 

kebersamaan pada permainan rakyat dukkeobijib (두꺼비집). Selain itu 

terdapat makan budaya serupa pada kedua lagu tersebut yaitu 2) makna budaya 

tuntunan kehidupan. Adapun makna budaya berbeda tercermin pada lagu 

Oyong-oyong Bangkong tergambar dari makna budaya 1) saling peduli, 2) 

perilaku buruk, dan 3) mengingat Tuhan. Di sisi lain, lagu두껍아-두껍아 

(Dukkeoba-dukkeoba) memiliki makna budaya 1) kasih sayang keluarga, dan 

juga 2) makna budaya datangnya marabahaya. 

5.2 Implikasi 

	 Penelitian ini memberikan acuan informasi mengenai karakteristik bentuk 

satuan lingual dalam lagu tradisional anak Sunda dan Korea mengenai makna 

denotatif serta konotatif dalam lariknya. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran makna budaya yang terdapat dalam dalam lagu tradisional 

anak Sunda dan Korea yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

formal bagi pelajar, mahasiswa, bahkan hingga pengajar itu sendiri. Serta, 

pemahaman makna budaya ini juga dapat tersampaikan dalam ranah infromal 
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sebagai bentuk pelestarian dan pengenalan pemaknaan budaya, tradisi 

kepercayaan, dan adat istiadat yang terdapat di wilayah Sunda dan Korea. 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

penulis rekomendasikan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Bagi tenaga pendidik dan pembelajar terutama yang berkaitan dengan 

pendidikan bahasa Sunda dan Korea, baik lagu tradisional anak Sunda 

maupun Korea diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian pemaknaan 

bahasa dan praktiknya dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan, lagu 

tradisional memiliki makna dan pesan yang sangat mendalam dan dapat 

dimanfaatkan sebagai ilmu kekayaan mengenai pengenalan budaya beserta 

fenomenanya yang terjadi di wilayah Sunda maupun Korea. 

2) Lagu tradisional anak Sunda maupun dan Korea ternyata diketahui 

mengandung nilai budaya yang luhur yang dapat dijadikan pelajaran bagi 

semua kalangan masyarakat sebagai referensi menghargai nilai budaya yang 

dimilikinya. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bagi pemerintah agar lagu 

tradisional anak Sunda maupun Korea diberikan perhatian lebih sehingga 

dapat dikenalkan kepada masyarakat umum baik bagi para penuturnya 

maupun ranah yang lebih luas. Hal tersebut bertujuan agar nilai tradisi dan 

makna budayanya tidak punah, lalu apresiasi serta minat melestarikan budaya 

tradisional tersebut tidak terkikis oleh pesatnya perkembangan zaman. 

3) Bagi peneliti maupun pembaca penelitian antropolinguistik selanjutnya, 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran. Adapun 

penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga peneliti 

selanjutnya dapat melakukan penelitian berkelanjutan mengenai lagu 

tradisional anak Sunda dan Korea. Pada kenyataannya, masih banyak yang 

dapat dikaji dan dikembangkan mengenai lagu tradisional anak baik dari segi 

kebudayaan, bahasa, pemaknaan, nilai maupun fungsi lagu tradisional 

tersebut. Oleh karenanya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk terus 

memberikan apresiasi positif demi meningkatkan keberlangsungan usaha 

pelestarian bahasa dan budaya Sunda maupun Korea ke depannya 


