BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemakaian gaya
bahasa dalam lirik lagu rap, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
Gaya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu rap yaitu 1) pleonasme,
2) repetisi, 3) hiperbola, 4) personifikasi, 5) metafora, 6) antithesis, dan 7)
ironi. Pemakaian gaya bahasa dalam lirik lagu rap banyak dipengaruhi oleh
penggunaan gaya bahasa repetisi. Untuk gaya bahasa litotes, tropen, paradoks,
sinisme dan sarkasme tidak ditemukan dalam lirik lagu yang di analisis.
Alasan pengarang menggunakan gaya bahasa tersebut yaitu a) untuk
kepentingan keharmonisan rima, b) untuk memperjelas makna kata, c) untuk
menghemat dalam pemakaian kata-kata, d) untuk memperoleh efek keindahan
pada lagu tersebut, dan e) untuk menampilkan variasi dan gaya yang berbeda
dengan lagu dari aliran musik yang lain.
B. Implikasi
Hasil penelitian ini selain berimplikasi pada bahasa juga
berimplikasi terhadap pengajaran bahasa Indonesia khususnya stilistika dan
penikmat lagu.

Implikasi terhadap bahasa, tentunya penelitian ini

memberikan gambaran bahwa bahasa tumbuh dan berkembang sejalan
dengan kemajuan zaman, khususnya teknologi informasi. Oleh karena itu,
pemakaian gaya bahasa dapat digunakan dengan baik dan benar sehingga

akan menghasilkan lirik lagu yang menarik dan bermanfaat bagi
masyarakat.

Hal ini tentunya memberikan implikasi terhadap dunia

pendidikan dengan adanya kemampuan untuk menggunakan gaya bahasa
tidak hanya untuk keperluan penulisan karya tulis, tetapi dapat
menerapkannya dalam berbagai bidang.
Penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu rap. Oleh karena
itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penunjang bagi penelitianpenelitian yang lain.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dapat disarankan sebagai berikut.
1. Guru hendaknya memanfaatkan gaya bahasa sebagai salah satu bahan
pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah sehingga dapat menambah
pengetahuan siswa mengenai perkembangan pemakaian bahasa Indonesia
dalam ranah gaya bahasa.
2. Siswa sebaiknya dapat memanfaatkan wacana gaya bahasa baik media
televisi maupun media cetak untuk menambah wawasan mengenai
perkembangan bahasa di masyarakat melalui lirik lagu.
Pembuat lirik lagu hendaknya lebih banyak menggunakan gaya bahasa untuk
memperindah lirik lagunya.

