BAB V
PENUTUP

A.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk, nilai, dan

fungsi parikan pada lirik lagu karya Genk Kobra yang telah dilakukan dalam
penelitian ini, maka dapat diketahui kesimpulannya. Kesimpulan tersebut adalah
sebagai berikut.
1.

Bentuk parikan yang terdapat pada 25 lirik lagu GK yang berhasil ditemukan
ada 5, yaitu parikan 2 gatra, parikan 3 gatra, parikan 4 gatra, parikan 6
gatra, dan parikan 8 gatra. Setiap bentuk parikan memiliki pola konstruksi
yang berbeda, bukan didasarkan pada jumlah wanda-nya namun didasarkan
pada letak isi dan sampirannya. Pada parikan 2 gatra, baris pertama
merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Pada parikan 3 gatra,
mempunyai 2 pola konstruksi, yang pertama parikan dengan baris pertama
dan kedua merupakan sampiran sedangkan baris ketiga merupakan isi, sedang
yang kedua dengan pola konstruksi baris pertama merupakan sampiran dan
baris kedua dan ketiga merupakan isi. Temuan: parikan GK mempunyai
keunikan tersendiri, yaitu ditemukannya parikan berjumlah 3 gatra yang
berbeda dari parikan menurut konvensi yang biasanya baris atau gatra-nya
berjumlah genap, yaitu 2 atau 4. Parikan 4 gatra konstruksinya terbagi
menjadi dua, yaitu parikan yang baris pertama dan keduanya merupakan
sampiran sedang isinya berada pada baris ketiga dan keempat; ada pula
parikan yang baris pertama dan ketiganya merupakan sampiran dan isinya
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berada di baris kedua dan keempat. Parikan 6 gatra pola konstrtuksinya
terbagi menjadi dua, yaitu parikan yang baris pertama, ketiga, dan kelimanya
merupakan sampiran sedang isinya berada pada baris kedua, keempat, dan
keenam. Parikan yang terakhir adalah parikan 8 gatra dengan pola konstruksi
baris pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh merupakan sampiran, sedang isinya
berada pada baris kedua, keempat, keenam, dan kedelapan.
2.

Nilai parikan diambil dari hasil terjemahan, sehingga antara parikan yang
satu dengan lainnya berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut dibagi menjadi 4, yaitu
nilai sosial, religi, dan pendidikan serta persatuan.

3.

Fungsi parikan mengacu pada nilai parikan sehingga ditemukan bermacammacam fungsi yaitu fungsi menasihati, menyindir, mencela, persuasif,
pemberitahuan atau pernyataan.

B.

IMPLIKASI
Hasil penelitian ini menunjukkan parikan yang terdapat dalam lirik GK

bersifat berkesinambungan, maksudnya parikan yang terdapat dalam lirik GK ini
sering muncul di dalam setiap lirik lagunya, hal inilah yang menjadi ciri khas dari
lagu GK dibandingkan dengan lagu-lagu berbahasa Jawa lainnya. Setiap parikan
dalam satu lagu, tidak dapat dipisahkan, artinya satu parikan dengan parikan yang
lain dalam satu lagu tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang
dapat membentuk isi lagu. Selain itu, parikan memiliki nilai-nilai yang sangat
tinggi sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau nasihat, agar dapat
dimanfaatkan oleh penonton atau pendengar karena memiliki nilai-nilai yang
luhur. Nilai moral yang terkandung dalam parikan pada lirik lagu GK yang
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meliputi nilai sosial, religi, pendidikan, dan persatuan. Isi yang terkandung dalam
parikan digunakan sebagai sarana untuk memberikan nasihat atau pitutur secara
tidak langsung sehingga nilai yang terkandung tersampaikan dan dapat diterapkan
dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, hasil penelitian yang diperoleh secara praktis dapat
digunakan sebagai tambahan wawasan bagi orang-orang yang bergerak dalam
dunia pendidikan dan bahasa dalam hal pengetahuan mengenai nilai-nilai moral
yang terdapat dalam parikan dan lagu. Parikan merupakan salah satu warisan
tradisi leluhur sehingga generasi penerus bangsa diharapkan tetap menjaga dan
melestarikan parikan agar sastra tradisional tersebut tidak punah serta dapat
menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Menyisipkan parikan di dalam suatu
karya seni maupun sastra, salah satunya di dalam sebuah puisi atau syair lagu
merupakan salah satu pelestarian parikan itu sendiri.
C.

SARAN
Penelitian tentang parikan ini masih sangat terbatas pada bentuk, nilai

dan fungsi parikan dalam lirik lagu GK. Masih banyak nilai sastra parikan yang
belum dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu diharapkan pada penelitian
selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi tentang parikan karena masih ada
banyak hal yang menarik dari parikan yang dapat digali selain dari lagu, misalnya
pada pentas pewayangan. Hal ini akan membuat parikan menyenangkan untuk
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
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