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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Analisis Tema 

Kumpulan puisi Calligrammes karya Guillaume Apollinaire memiliki 

tema mayor yaitu lebih dominan berupa tema sosial berupa peparangan dan akibat 

yang ditimbulkan. Sedangkan, tema minor puisi tersebut, yang sangat bervariasi 

dan beragam yaitu berupa tema jasmaniah (rasa gundah dan cemas, rasa rindu, 

perasaan prihatin dan cinta), tema organik/moral (nasihat-nasihat dalam 

kehidupan sehari-hari), tema sosial (peperangan, operasi militer), tema egoik 

(masalah yang timbul karena keegoisan) dan tema ketuhanan (filosofi kehidupan, 

pandangan hidup, dan kaitannya dengan Sang Pencipta). 

Kedua sampel puisi juga memiliki tema mayor dan minor. Tema mayor 

puisi “Les Collines” adalah tema sosial. Sedangkan, tema minor yang terdapat 

dalam bagian-bagian puisi “Les Collines” adalah : 

a. Tema jasmaniah berupa kemarahan yang mendasari pertempuran, antusiame 

seseorang atau terbawa nafsu/emosi, sasa takut terhadap kematian/perpisahan, 

keraguan tentang kehidupan, perasaan sedih dan putus asa karena ketidakhadiran 

temannya, menangis dan tertawa. 
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b. Tema organik (moral) berupa nasihat seperti hidup harus lebih baik dari 

waktu ke waktu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan kesempatan atau 

melakukan kesalahan yang sama dalam hidup, kedalaman kesadaran manusia 

sangat berpengaruh dalam mencapai masa depan, nasihat untuk menggali potensi 

diri dan berintrospeksi diri, hidup harus dihadapi dengan penuh kegembiraan 

sehingga segala hal menjadi lebih indah. 

c. Tema sosial berupa pertempuran antara dua pesawat, terbawa nafsu/emosi 

karena hasutan pihak lain, suasana dan keadaan yang mempengaruhi perubahan 

seseorang dalam hidup, ketimpangan  kondisi sosial masyarakat pada saat perang 

dan pasca perang, pelanggaran kode etik peperangan, pengharapan akan hadirnya 

orang lain, kekejaman  perang berupa pemaksaan warga sipil untuk turut andil 

dalam peperangan kematian dan kehancuran akibat perang, dan banyaknya 

permasalahan yang terjadi dalam hidup. 

d. Tema egoik berupa kegigihan atau ambisi untuk saling mengalahkan satu 

sama lain, keberanian dan kepercayaan diri menghadapi masa depan, kekuatan 

besar dalam hidup adalah keinginan dari dalam diri sendiri, fleksibilitas yang 

terjadi pada diri masing-masing orang dan krisis kepercayaan yang terjadi dalam 

diri sendiri. 

e. Tema ketuhanan berupa kontradiksi dalam kehidupan merupakan falsafah / 

pandangan hidup yang akan selalu ada dan pasti ada, sakramen penikahan, takdir 

Tuhan tentang kematian, falsafah hidup tentang karma atau balasan dari Tuhan, 

krisis kepercayaan yang terjadi dalam diri si tokoh tentang keadilan dan keandilan 
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Tuhan dalam kehidupan, keyakinan kuat akan masa depan dan percaya datangnya 

keajaiban dan penyelesaian setiap perkara yang dihadapinya dalam hidup. 

Tema mayor puisi “Il y a” adalah tema mayor jasmaniah / fisik dan 

tema sosial, berupa peperangan. Tema minor yang terdapat dalam bagian-bagian 

puisi “Il y a” adalah : 

a. Tema jasmaniah itu sendiri yang berupa rasa sedih dan kerinduan akan cinta 

yang hilang, kerinduan akan cinta yang tak kunjung datang, perasaan khawatir 

dari seorang tahanan, kecemasan saat berkomunikasi, perasaan cinta, kelembutan 

cinta, keprihatinan dan keheranan umat Hindu terhadap situasi perang yang 

sedang terjadi. 

b. Tema sosial berupa kehancuran akibat pertikaian-pertikaian yang terjadi 

dalam hidup / akibat peperangan, bekerja di tengah malam membuat peti mati, 

dan  situasi pertikaian, peperangan dan operasi militer gaya barat. 

c. Tema ketuhanan berupa kekhusyukan saat berdoa  kepada Tuhan.  

 

2. Analisis Amanat 

Puisi “Les Collines”  memiliki lima belas amanat atau makna muatan 

utama yang terkandung didalamnya, yaitu :  

a. Jadikan ambisi sebagai pemacu semangat dalam mencapai tujuan, bukan 

untuk menghancurkan orang lain. 

b. Harus berani menghadapi masa depan. 

c. Hidup harus lebih baik dari waktu ke waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. 
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d. Jadikan masa lalu atau pengalaman sebagai guru terbaik dalam usaha 

memperbaiki diri. 

e. Kesadaran diri sangat mempengaruhi seseorang dalam mencapai masa depan. 

f. Jangan mudah percaya dan terbawa hasutan orang lain, sekalipun orang 

tersebut terpandang dan pintar. 

g. Kekuatan besar dalam hidup adalah keinginan dari dalam diri sendiri. 

h. Gali potensi yang ada dalam diri sendiri dan berintrospeksi diri. 

i. Harus selalu optimis dan penuh dengan kebaikan dalam menjalani hidupnya. 

j. Jangan bersedih dan jalanilah kehidupan dengan penuh kegembiraan. 

k. Keputusasaan bukan jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang sedang 

dihadapi. 

l. Keajaiban dan penyelesaian setiap perkara yang dihadapinya dalam hidup itu 

akan selalu ada, tergantung sikap dan tindakan dalam menghadapinya. 

m. Manusia harus peka terhadap apa yang ada di dunia ini, serta berusaha 

mencari tahu rahasia alam yang ada dan menjadikannya manfaat bagi kehidupan. 

n. Peperangan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi bukanlah jalan keluar 

atau penyelesaian suatu konflik. 

 

Sedangkan puisi “Il y a” memiliki lima amanat atau makna muatan 

utama, yaitu :  

a. Usaha, perjuangan dan pengorbanan perlu dan penting dilakukan dalam 

kehidupan untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dan kebahagiaan. 
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b. Ketika berdoa, hendaknya dilakukan dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. 

c. Komunikasi yang baik. 

d. Kode etik atau peraturan harus tetap dijaga dan dijalankan sebagimana 

mestinya. 

e. Sebuah peperangan, pertengakaran, perselisihan yang terjadi bukanlah jalan 

keluar atau suatu penyelesaian suatu konflik. 

 

B. Implikasi 

1. Hasil penelitian yang berupa deskripsi tema dan amanat puisi dapat 

dimanfaatkan peminat bahasa Prancis untuk memahami, mengenal dan 

menjelaskan puisi-puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Calligrammes karya 

Guillaume Apollinaire. 

2. Karya sastra terutama dalam penelitian ini berupa puisi dapat memberikan 

hiburan dan manfaat serta pesan moral bagi pembaca 

 

C. Saran 

1. Untuk pengarang 

Pengarang hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pesan 

atau amanat karyanya mudah tersampaikan 

2. Untuk pembaca 

Pembaca hendaknya mampu menerapkan pesan atau amanat dari karya sastra 

untuk mengerti, memahami dan menanggapi keadaan sosial masyarakat.  
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