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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis 

lakukan terhadap penggunaan sinestesia pada lirik lagu Céline Dion dalam album 

S’il Suffisait d’Aimer. Selain itu, juga terdapat saran mengenai penelitian yang dapat 

dilakukan peneliti-peneliti selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian tentang sinestesia pada lirik 

lagu Céline Dion dalam album S’il Suffisait d’Aimer, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat 4 jenis sinestesia dengan total 17 data, diantaranya : 

a. Pertukaran tanggapan dari indera pengecap ke indera pendengaran 

sebanyak 1 data. 

b. Pertukaran tanggapan dari indera pengecap ke indera penglihatan 

sebanyak 3 data. 

c. Pertukaran tanggapan dari indera peraba ke indera penglihatan sebanyak 

4 data. 

d. Pertukaran tanggapan dari indera peraba ke indera pendengaran 

sebanyak 1 data. 

e. Pertukaran tanggapan dari indera pendengaran ke indera penglihatan 

sebanyak 5 data. 
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f. Pertukaran tanggapan dari indera penglihatan ke indera pendengaran 

sebanyak 3 data. 

2. Perubahan makna yang terjadi di setiap lirik yang mengandung sinestesia 

terjadi jika induk frasa atau kelas katanya ditanggap oleh indera yang 

berbeda, yang menyebabkan tanggapan indera dari atribut frasa atau unsur 

lainnya bertukar dengan mengikuti induk frasa atau sebaliknya, sehingga 

berpengaruh pada makna dari kata tersebut. Makna kata tersebut menjadi 

tidak bermakna sebenarnya lagi, namun dapat berubah menjadi makna 

kiasan. 

 

5.2 Saran 

Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang sinestesia, penulis 

memiliki beberapa saran, diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya sebatas meneliti tentang perubahan makna akibat 

pertukaran tanggapan indera yang ada dalam lirik lagu, sehingga perlu 

diadakan penelitian lainnya yang berbeda, yakni menganalisis jenis 

perubahan makna yang lain sebagaimana disampaikan oleh Tarigan (1986, 

hal. 85), yakni generalisasi (perluasan makna), spesialisasi (penyempitan 

makna), ameliorasi (peninggian makna), peyorasi (penyempitan makna), 

dan asosiasi (persamaan makna) yang terdapat pada lirik lagu Céline Dion 

dalam album S’il Suffisait d’Aimer. 
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2. Objek kajian sinestesia ini tidak terbatas pada karya sastra seperti lirik lagu, 

novel, puisi, ataupun cerpen, namun dapat pula berupa karya sastra yang 

lain, seperti film, drama berseri, drama yang dipentaskan ataupun cerita 

humor agar data yang ditemukan lebih bervariasi. 

Demikianlah, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

informasi mengenai kajian linguistik khususnya mengenai pembahasan sinestesia. 
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