
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap empat lirik lagu karya 

Flow, makna lirik lagu dapat ditemukan dalam struktur yang membangun lirik 

lagu tersebut. Struktur lirik lagu yaitu diksi, bahasa figuratif, imaji, kata konkret, 

dan verifikasi. Diksi dalam lirik lagu ini banyak menggunakan kata-kata yang 

lebih puitis. Bahasa figuratif dalam lirik lagu ini banyak menggunakan kata-kata 

kiasan. Imaji dalam lirik lagu ini menggambarkan kesedihan dari penyair. Kata 

konkret dalam lirik lagu ini digunakan untuk memperjelas makna yang terdapat di 

dalam lirik lagu. Verifikasi dalam lirik lagu ini menggambarkan kata-kata yang 

sering berulang yaitu menciptakan keindahan dalam  lirik lagu. 

 Struktur batin lirik lagu, yaitu dalam tema, perasaan, nada dan suasana, 

dan amanat. Tema dari empat buah lirik lagu ini adalah kemanusiaan yang 

menggambarkan cinta. Perasaan yang tergambar dalam lirik lagu ini adalah 

perasaan sedih dan harapan pada kedamaian. Nada dan suasana yang digunakan 

dalam lirik lagu ini menyiratkan nada lugas. Amanat yang terdapat dalam lirik 

lagu ini adalah tidak boleh pantang menyerah. 

 Melalui analisis semiotika Roland Barthes dapat ditemukan makna patah 

hati, makna kesedihan, makna kecewa, makna rindu, makna tegar, dan makna 

semangat baru dalam lirik lagu karya Flow yaitu berdasarkan makna denotatif dan 

makna konotatif.  Keempat lirik lagu yang berjudul Remember, Sign, Niji No 

Sora, dan Hikari Oikakete karya Flow memiliki makna yang hampir sama.  

 

 



 

 

4.2 Saran 

  Dalam penelitian ini menganalisis tentang pemaknaan lirik lagu yang 

berjudul Remember, Sign, Niji No Sora, dan Hikari Oikakete karya Flow dengan 

menggunakan tinjauan semiotik. Penulis berharap penelitian tentang pemaknaan 

lirik lagu yang berjudul Remember, Sign, Niji No Sora, dan Hikari Oikakete karya 

Flow dapat dilanjutkan, karena penelitian mengenai pemaknaan lirik lagu ini 

belum cukup kompleks dalam menemukan maknanya karena bersifat dinamis dan 

pemaknaannya tergantung penafsiran orang lain. Oleh karena itu, bagi yang ingin 

melakukan penelitian mengenai lirik lagu Flow dapat menganalisis lirik lagu ini 

dengan kajian dan topik yang berbeda, seperti menganalisis dari segi sosiologi dan 

psikologi yang terdapat dalam lirik lagu karya Flow. 

 

 

 


