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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini mengenai lirik lagu 

“Imagine” ciptaan John Lennon pada akhirnya tanda-tanda yang ada pada lirik 

tersebut dapat dimaknai dengan menggunakan teori segitiga makna dari Charles 

Sanders Peirce. 

 

 Makna yang tersembunyi dari lirik lagu “Imagine” karya John Lennon 

tersebut adalah mengenai semangat persaudaraan, hidup dengan rukun dan damai 

serta dapat menghargai toleransi dan perbedaan antar sesama manusia. Makna 

dalam lirik lagu ini juga menghimbau agar sebagai manusia hendaknya jangan 

menjadi individu yang egois dan serakah, makna dari semangat saling berbagi 

juga ditanamkan pada lirik ini Tiap penggalan bait dari lirik lagu tersebut 

mengisyaratkan untuk hidup dalam kebaikan dengan mengasihi satu dengan yang 

lainya  

 

Secara keselurahan tiap kata pada lirik tersebut adalah bentuk kata kerja 

yang imperatif. Karena itu lirik lagu “Imagine” dapat dimaknai sebagai suatu 
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bentuk persuasi dan ajakan untuk hidup dalam perdamaian dan persatuan, serta 

menghargai pluralisme dan multikulturalisme. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka diajukan 

beberapa saran sebagai beriktut: 

1. Bagi para akademisi, disarankan untuk dapat mengembangkan 

penelitian semiotika yang lebih mendalam terkait dengan tanda dan 

makna lirik yang disampaikan melalui sebuah lagu. 

2. Bagi para praktisi musik, disarankan untuk memerhatikan berbagai 

tanda dan makna dalam menggubah sebuah lagu, karena lagu dapat 

memengaruhi pendengarnya. 
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