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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari analisis yang telah 

penulis lakukan. Selain itu, terdapat saran untuk para peneliti yang ingin melakukan 

penelitian serupa. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 3 gaya bahasa kiasan yang 

digunakan pada Lagu Pour Que Tu M’aimes Encore yaitu Ironi sejumlah 1 data, 

persamaan atau simile sejumlah 2 data, dan metafora sejumlah 12 data. Tiap gaya 

bahasa tersebut memiliki fungsi tertentu. Gaya bahasa kiasan ironi berfungsi untuk 

menciptakan keadaan hati sedih dan miris,  Gaya bahasa kiasan simile (persamaan) 

berfungsi untuk memengaruhi dan meyakinkan pendengar bahwa suatu hal itu sama 

dengan hal lain dan untuk gaya bahasa kiasan metafora berfungsi untuk memperkuat 

efek keseriusan dan pengharapan sang tokoh aku. 

Lagu Pour Que Tu M’aimes Encore menceritakan tentang seorang wanita 

yang tidak rela berpisah dengan kekasihnya. Ia berharap dan berusaha dengan 

sungguh-sungguh agar sang mantan kekasih (pujaan hati) dapat mencintainya lagi. 

Kesungguhan ini dikemas dengan menggunakan gaya bahasa metafora yang sangat 

cocok untuk menambah efek menjadi lebih dramatis. Contohnya pada lirik dengan 

gaya bahasa metafora Je m’inventerai reine pour que tu me retiennes Aku akan 

menjadi ratu untuk mendapatkanmu kembali” dan  Je me changerai en or pour que tu 
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m’aimes encore“Aku akan merubah diriku menjadi emas untuk kau mencintaiku 

kembali”. Kedua lirik tersebut menjelaskan hal sulit dan tidak mungkin yang akan 

diusahakan sang tokoh aku untuk membuat sang pujaan hati kembali mencitainya. 

sementara  gaya bahasa kiasan ironi pada lirik J’ai compris tous les mots, j’ai bien 

compris, merci “Aku telah mengerti semua kata-kata itu, aku telah benar-benar 

memahaminya, terima kasih”  menimbulkan kesan sedih dan miris karna sang tokoh 

aku menyindir bahwa ia telah paham dan mengerti namun tetap mengharap cinta sang 

pujaan hati. Sementara pada gaya bahasa kiasan simile pada lirik Que les choses ont 

changé, que les fleurs ont fané “ menekankan dan meyakinkan pendengar bahwa 

hal-hal itu sudah berubah layaknya bunga layu yang tidak dapat diperbaiki. 

5.2 Saran 

Penulis memberikan  saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian dengan tema serupa. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai gaya 

bahasa kiasan pada lagu lain yang dinyanyikan oleh Céline Dion untuk 

membandingkannya dengan penelitian penulis. Perbandingan penelitian dapat berupa 

pola fungsi dalam gaya bahasa kiasan yang saling berkaitan maupun pola penggunaan 

jenis gaya bahasa kiasan. Hal ini untuk menemukan dan membuktikan apakah dalam 

setiap lagunya Celine Dion menggunakan Gaya Bahasa Kiasan yang sama seperti 

penulis atau tidak. Lalu peneliti selanjutnya juga dapat meneliti mengenai gaya 

bahasa kiasan dan fungsinya pada objek yang berbeda seperti pidato presiden, komik, 

novel, hingga teks berita karena penelitian mengenai gaya bahasa pada objek tersebut 

masih jarang dilakukan. 


