BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Peneliti menggunakan Teori Ferdinand de Saussure untuk menganalisis
dan mencari makna motivasi ekstrinsik yang terdapat pada lirik lagu “Live Your
Live” karya Day6. Teori Saussure mengatakan bahwa bahasa merupakan suatu
sistem tanda, dan pada setiap tanda tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu penanda
(signifier) dan pertanda (signified). Penanda dalam hal ini adalah lirik dari lagu
Day6 itu sendiri, yaitu “Live Your Live”. Sedangkan pertanda dalam hal ini adalah
makna motivasi pada lirik lagi “Live Your Live”.
Dari hasil analisis dan research yang dilakukan oleh penulis terhadap lagu
“Live Your Live” dapat terlihat bahwa terdapat makna motivasi pada lirik lagu
“Live Your Life” yang dibawakan oleh Day6, yaitu tidak apa-apa merasakan putus
asa dan merasa tidak memiliki semangat karena kita adalah seorang manusia yang
wajar untuk merasakan hal tersebut. Ketakutan yang kita rasakan hanyalah satu
hal yang kita pikirkan dan belum tentu terjadi maka dari itu tetaplah berusaha dan
memberikan yang terbaik. Tetap berusaha bangkit dan menjalani kehidupan
disetiap kesulitan atau bahkan keterpurukan yang terjadi di hidup kita. Tetaplah
berusaha menjalani kehidupan dan memberikan yang terbaik karena masa depan
yang kita inginkan atau kita impikan hanya kita yang dapat meraihnya.
5.2 Saran
Setelah mendengarkan dan menganalisis lirik lagu “Live Your Life” karya
Day6 peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut;

5.2.1

Saran Praktis
Diharapkan semakin banyak lagu-lagu yang memiliki makna motivasi

atau menggambarkan masalah sosial yang ada di masyarakat sehingga musik
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tidak hanya digunakan sebagai media hiburan saja, tetapi dapat memiliki
manfaat di masyarakat.
5.2.2

Saran Teoritis
Peneliti berharap untuk adanya penelitian selanjutnya terkait makna-

makna motivasi atau makna lain yang terkandung pada lirik lagu, baik untuk
lagu Indonesia ataupun mancanegara dengan menggunakan metode semiotika
ataupun metode penelitian lainnya. Diharapkan juga bahwa penelitian yang
dilakukan ini dapat memberikan semangat serta manfaat bagi pembacanya.
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