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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan. 

Dari hasil analisis wacana kritis model “ Teun Vand Djik ” pada syair lagu “ 

Maluku dan Pattimura Muda ” peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dalam syair lagu “ Maluku” patriotisme digambarkan sebagai rasa cinta 

serta persasaan kagum terhadap keindahan dan kekayaan alam serta 

keanekaragaman sosial diMaluku. Selain rasa cinta dan kekaguman, dalam 

syair lagu ini patriotisme digambarkan secara mendalam dengan 

menggunakan kata – kata yang memiliki makna persatuan, sedangkan pada 

syair lagu “Pattimura Muda” patriotisme digambarkan sebagai sikap 

keberanian dan pengabdian sebagaimana yang dimiliki oleh Kapitan 

Pattimura sebagai pejuang yang membela dan mempertahankan Maluku. 

2. Syair lagu “ Maluku dan Pattimura Muda”  menjelaskan bahwa  persatuan 

bagi Maluku dapat terbentuk apabila adanya rasa cinta serta perasaan 

kagum dalam diri masyarakat, secara khusus bagi generasi muda Maluku  

untuk mengabdi  serta  meiliki keberanian untuk memikul tanggung jawab  

membangun Maluku, karena masa depat tanah Maluku ada dalam tangan 

generasi muda Maluku. 
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5.2. Saran. 

Berkaitan dengan penelitian analisis wacana kritis terhadap syair lagu, maka saran 

yang dapat diberikan adalah :  

1. Membongkar makna dari syair lagu menggunakan analisis wacana kritis, 

tidak cukup hanya dengan mengamati satu – persatu kalimat  atau 

penggalan  kalimat tertentu, tetapi perlunya melihat satu kesatuan kalimat 

yang utuh dalam satu frase ( bait ). 

2. Penelitian ini berdasarkan analisis wacana kritis dengan menjadikan teks 

lagu sebagai objek penelitian. Hasil yang diperoleh merukana interpretasi 

peneliti yang dikaitkan dengan  teks – teks lainnya serta karya seni lainnya ( 

intertekstualitas )  yang saling berhubungan. Selain itu keterbatasan waktu 

dan biaya penelitian membuat peneliti secara langsung tidak dapat berada di 

Maluku untuk melihat dan mengamati secara langsung realitas kehidupan 

sosial sebagimana  yang digambarkan dalam teks lagu yang diteliti. Untuk 

itu jika penelitian ini hendak di lanjutkan, maka akan lebih bermanfaat dan 

menarik jika penelitian dipusatkan terhadap persepsi masyarakat Maluku  

tentang teks dari kedua lagu ini serta persepsi masyarakat tentang persatuan 

bagi Maluku, sehingga nantinya, peneliti yang hendak melanjutkan 

penelitian ini dapat secara langsung berada di Maluku serta berinteraksi 

dengan lingkungan dan masyaraakat yang ada di Maluku demi kepentingan 

penelitian selanjutnya. 
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