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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 Lirik adalah salah satu bentuk dari puisi. Lirik adalah kata-kata yang hadir 

dalam sebuah lagu. Hubungan puisi dan lagu bisa terjadi secara timbal balik, 

pengembangan dari sebuah puisi bisa menjadi sebuah lagu, begitu pula dengan lagu 

apabila liriknya dianalisis maka lirik tersebut dapat ditempatkan sebagai puisi. 

 Setelah penulis melakukan analisis terhadap lirik lagu soundtrack anime 

Samurai X dalam album Rurouni Kenshin Complete Collection,  maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam album Rurouni Kenshin Complete Collection terdapat 

berbagai macam majas. Majas-majas tersebut dapat dilihat melalui data berikut : 

1. Lagu Sobakasu : majas repetisi 

2. Lagu Tactics : majas repetisi, majas klimaks, majas personifikasi, majas 

simile, dan majas antitesis. 

3. Lagu Namida wa Shitteiru : majas repetisi dan majas klimaks.  

4. Lagu Heart of Sword : majas simile. 

5. Lagu ½ : majas asindeton, majas personifikasi, majas repetisi, dan majas 

simile.  

6. Lagu The Fourth Avenue Cafe : majas personifikasi, majas erotesis, dan 

majas simile. 

7. Lagu It’s Gonna Rain : majas simile, majas klimaks, majas koreksio, dan 

majas repetisi. 
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8. Lagu 1/3 Junjou Na Kanjou : majas personifikasi, majas hiperbol, dan majas 

simile. 

9. Lagu Kimi Ni Fureru Dake : majas repetisi. 

10. Lagu Dame : majas repetisi dan majas erotesis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa majas repetisi 

merupakan majas yang paling banyak terdapat pada lirik lagu soundtrack anime 

Samurai X.  

 

3.2 Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian terhadap majas dalam lirik lagu 

soundtrack anime Samurai X masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap agar 

penelitian tentang lirik lagu soundtrack anime Samurai X ini dapat dilanjutkan 

dengan penganalisisan yang lain, misalnya analisis citraan.  

 Selain lirik lagu, masih banyak karya sastra yang di dalamnya menggunakan 

majas yang dapat diteliti, contohnya novel, puisi maupun cerpen. Karya-karya 

tersebut dapat dijadikan bahan penelitian untuk menambah wawasan dan ilmu 

mengenai majas.  


