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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pendidikan formal di sekolah menengah, jika dinyatakan apakah 

bahasa itu, biasanya akan dijawab, “bahasa adalah alat komunikasi”. Menurut 

Kridalaksana dalam Chaer (2007:32) Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa sebagai alat untuk 

menyampaikan ide, pikiran, hasrat dan keinginan kepada orang lain. Maksudnya 

ialah manusia dapat menyatakan ide, pikiran, hasrat dan keinginannya kepada 

orang lain dengan menggunakan bahasa, sehingga pesan yang disampaikan dapat 

dimengerti oleh orang lain. Penggunaan bahasa akan terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki peran penting dari 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa adalah alat komunikasi berupa sistem lambang dan bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebagaimana diketahui, bahasa terdiri atas 

kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna yang berbeda-

beda. Seseorang bebas memberikan makna sesuai sepengetahuan mereka. Pada 

dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan 

kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk 

mengekspresikan diri, dan beradaptasi sosial dalam lingkungan (Keraf, 2004:4). 

Dalam setiap proses komunikasi, bahasa memiliki peranan penting didalamnya, 

karena bahasa merupakan suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. 
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Bahasa tidak hanya diwujudkan dengan percakapan sehari-hari, tetapi bahasa juga 

dapat disampaikan melalui sebuah lagu. 

Fungsi sebuah bahasa adalah untuk menyatakan ekspresi diri (memahami 

pikiran dan perasaan, serta menyatakan pikiran dan perasaan seseorang), sebagai 

alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan 

sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial (Keraf, 2004:4). Seseorang akan 

lebih leluasa mengungkapkan perasaan dengan menggunakan lagu, karena melalui 

lagu seseorang lebih mudah mengekpresikan perasaan yang dirasakan. Hal ini 

menekankan bahwa interaksi dan segala macam kegiatan dalam masyarakat akan 

lumpuh tanpa bahasa. Selain itu, dengan bahasa manusia dapat mengemukakan 

peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Melalui bahasa 

seseorang dapat menggambarkan kehidupan ke dalam sebuah karya sastra tulis 

yang berupa lirik lagu.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:771) lagu adalah ragam suara 

yang berirama (bercakap, bernyanyi, membaca, dsb). Jadi, lagu merupakan unsur 

bunyi bahasa yang didendangkan oleh seorang penyanyi berdasarkan tinggi 

rendahnya suara (not), sehingga bunyi bahasa yang dihasilkan lebih enak untuk 

didengarkan. Lirik lagu biasanya menggunan bahasa yang teratur, artinya lirik 

lagu ditempatkan pada struktur yang tepat sehingga lagu tersebut lebih enak 

didengar dan tidak sulit dipahami maknanya. Bahasa dalam lirik lagu mempunyai 

pengertian yang dapat diterima dan logis, sehingga ide yang diungkapkan melalui 

bahasa itu dapat diterima oleh pendengar. Setiap lirik lagu mengandung maksud 

atau pesan yang akan disampaikan. Pesan yang disampaikan biasanya tidak secara 
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eksplisit dituangkan lewat lagu tersebut akan tetapi lebih secara implisit walaupun 

ada di antara lirik lagu yang tertuang secara eksplisit. 

Penggunaan bahasa dalam lagu merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh seorang penyair untuk mencapai tujuan artistik. Pencipta lagu mencoba 

mengkreasikan unsur-unsur bahasa, baik kata, frasa, klausa, maupun kalimat 

untuk mencapai efek keindahan tertentu bagi pendengar. Umumnya, lagu sering 

didengar dalam kehidupan sehari-hari dan disukai oleh semua kalangan, baik 

anak-anak, remaja, maupun orang tua. Lagu yang menarik tidak semata-mata 

karena alunan vokal penyanyi dan alunan musiknya saja, tetapi satu unsur lagi 

yang sangat penting diketahui yaitu lirik lagu yang menarik ditulis dengan 

menggunakan pilihan dan ketetapan bahasa yang menggunakan kata-kata puitis 

dalam lagu. Bahasa dalam lirik lagu selain sebagai sarana ekspresi juga sebagai 

bentuk pengungkapan maksud dan tujuan. 

Berkaitan dengan diksi, penelitian terhadap lirik lagu dapat dimaksudkan 

sebagai upaya mendeskripsikan tampilan unsur bahasanya, baik dari aspek 

leksikal yang meliputi pemakaian repetisi (pengulangan), sinonimi (padanan 

kata), kolokasi (sanding kata), hiponimi (hubungan atas bawah), antonimi (lawan 

kata/opsisi makna), dan ekuivalensi (kesepadanan bentuk) maupun dari aspek 

pemaknaanya. Sehingga dapat dideskripsikan makna keberadaan unsur tersebut 

dalam membangun karakter warna lagu-lagunya. 

Dewasa ini industri musik berkembang pesat seiring berkembangnya zaman. 

Seseorang dapat mengungkapkan perasaan yang dialaminya dengan menggunakan 

lagu, maka dari itu lagu juga dapat dikategorikan penting dalam kehidupan 
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seseorang. Penggunaan bahasa secara khas tampak pada lirik lagu. Para penyair 

(penggubah lagu) berusaha agar melalui pengolahan bahasa dengan menggunakan 

daya khayal atau daya imajinasi akan meningkatkan daya ungkap dan sekaligus 

keindahan bahasa. Kata-kata yang dipilih dan disusun oleh seorang penggubah 

lagu dengan gaya bahasa tertentu sehingga menimbulkan efek keindahan. Kata-

kata dipilih penggubah lagu dengan maksud untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan kemauan kepada orang lain.  

Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat 

terhadap penggunaanya. Maka, bunyi yang dihasilkan oleh penyanyi adalah 

bahasa. Setiap lagu yang mereka nyanyikan menggunakan gaya bahasa yang 

berlainan dalam memastikan lagu mereka dapat dinikmati pendengar. Lagu 

biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan marah, benci, kagum, cinta, 

simpati, dan lain sebagainya. Melalui penyususunan dan pemilihan kata yang 

sedemikian rupa, lagu menjadi menarik untuk didengar dan dihayati.  

Lagu dapat dikategorikan sebagai puisi dilihat dari segi genre sastra dan 

tergolong wacana rekreatif (Waluyo dalam Sumarlam, 2004:42). Lagu merupakan 

wacana yang puitis, bahasanya singkat dan memiliki irama. Demikian pula 

dengan lagu yang sering didendangkan dalam program acara YKS. Pemilihan lirik 

lagu yang dipopulerkan kembali oleh Soimah dalam program televisi YKS 

sebagai bahan kajian didasarkan pada pertimbangan. Soimah yang bernotaben 

sebagai sinden selalu menyajikan lagu yang sebelumnya belum pernah didengar 

dimasyarakat menjadi cukup familiar ditelinga masyarakat. Ketertarikan 

pendengar tersebut selain karena musiknya, juga karena irama atau lirik yang 
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menarik dan mudah dipahami, yang tampak pada pemakaian bahasa, khususnya 

dalam pilihan leksikalnya dan pemaknaanya. 

Yuk Keep Smile (disingkat YKS) adalah acara televisi sketsa komedi, kuis 

interaktif, musik, dan game show yang ditayangkan oleh stasiun televisi Trans 

TV. Acara ini tayang untuk kali pertama pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 

tayang secara langsung pada 30 September 2013 hingga tanggal 27 Juni 2014, dan 

ini merupakan kelanjutan acara Yuk Kita Sahur, yang sebelumnya ditayangkan 

sebagai acara sahur Trans TV pada bulan Ramadhan (Wikipedia, online 29 Nov’ 

2014).  

Penelitian lirik lagu dalam program acara televisi YKS menekankan dan 

meninjau pada aspek leksikal meliputi pemakaian repetisi (pengulangan), 

sinonimi (padanan kata), kolokasi (sanding kata), hiponimi (hubungan atas 

bawah), antonimi (lawan kata/opsisi makna), dan ekuivalensi (kesepadanan 

bentuk) dan pemaknaanya dalam setiap penyampaian maksud pada lirik lagu 

tersebut. Maksud dan tujuan mengkaji dan menganalisis lirik lagu tersebut agar 

para pendengar dan pecinta lagu yang dipopulerkan dalam program acara televisi 

YKS menjadi paham akan arti sebenarnya. Penelitian tentang syair lagu pernah 

dilakukan oleh Hari Windu Asrini (2005) dengan judul “Telaah Gramatikal dan 

Leksikal Lagu-Lagu Mars Di Lingkungan Organisasi Muhammadiyah”. Penelitian 

ini mengkaji aspek gramatikal yang meliputi pengacuan (referensi), pelepasan, 

penyulihan (subtitusi), konjungsi, dan perangkaian (relasi konjungtif), dan aspek 

leksikal yang meliputi perulangan, sinonimi, sanding kata, antonimi, hiponimi, 

dan kesepadanan bentuk. Hasil penelitian menggambarkan bahwa keseluruhan 
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lagu Mars Ortom Muhammadiyah, bertemakan tenang ajakan, seruan, motivasi 

atau ‘pembakar semangat’ bagi pihak intern ‘warga’ dan ‘outsider’ untuk bersama 

berjuang mencapai tujuan. 

Penelitian tentang lirik lagu juga pernah dilakukan oleh Nurmi Aisyah (2007) 

dengan judul “Telaah Syair Lagu Minang Album Boy Shandy” yang membahas 

mengenani aspek leksikal lirik lagu tersebut, meliputi repetisi, sinonimi, kolokasi, 

hiponimi, antonimi, dan ekuivalensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan aspek leksikal dalam album Boy Shandy meliputi : a) repetisi 

(perulangan), yang terdiri dari epizeuksis, anafora, epistrofa, anadiplosis, dan 

Utuh, b) Sinonim (padanan kata) yang terdiri dari sinonim morfem bebas dengan 

morfem terikat, sinonim antara kata dengan kata, dan sinonim antara kata dengan 

frasa, c) Kolokasi (sanding kata), d) antonimi (oposisi makna) yang terdiri dari 

oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hieralkial dan, oposisi 

majemuk, e) hiponimi dan, f) ekuivalensi. Kemudian Akh Kusairi (2011) juga 

meneliti mengenai analisis gramatikal dan leksikal lagu dengan judul “Analisis 

Gramatikal dan Leksikal Syair Lagu Ciptaan Iwan Fals Album Wakil Rakyat” 

yang menitik beratkan pada aspek gramatikal dan leksikal dari beberapa syair lagu 

Iwan Fals album Wakil Rakyat. Hasil analisis dalam skripsi Akh Kusairi sebagai 

berikut, a) pemakaian piranti kohesi gramatikal direfleksikan melalui syair lagu 

dengan judul Emak, Diet, Libur Kecil Kaum Kusam, PHK, Mata Indah Bola 

Pimpong, Surat Buat Wakil Rakyat, Di mana, Guru Zirah, Potret Panen+Mimpi 

Werreng, Teman Kawanku Punya Teman. b) pemakaian piranti kohesi leksikal 

direfleksikan melalui syair lagu Emak, Diet, Libur Kecil Kaum Kusam, PHK, 
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Mata Indah Bola Pimpong, Surat Buat Wakil Rakyat, Di mana, Guru Zirah, 

Potret Panen+Mimpi Werreng, Teman Kawanku Punya Teman. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini selain berbeda objek yang 

diteliti, penelitian ini mengkaji tentang pemakaian aspek leksikal yang meliputi 

pemakaian repetisi (pengulangan), sinonimi (padanan kata), kolokasi (sanding 

kata), hiponimi (hubungan atas bawah), antonimi (lawan kata/opsisi makna), dan 

ekuivalensi (kesepadanan bentuk) dan pemaknaanya yang terdapat dalam lirik 

lagu yang dipopulerkan dalam program acara televisi YKS. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah Analisis Diksi Lirik Lagu yang 

Dipopulerkan dalam Acara Yuk Keep Smile (YKS) Program Televisi Trans TV. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam program acara YKS, banyak sekali lagu-lagu baru yang bermunculan. 

Untuk menghindari cakupan yang lebih luas, maka peneliti membatasi hanya pada 

beberapa lagu yang dianggap popular, yaitu lagu yang berjudul Oplosan, Kereta 

Malam, Buka Dikit Jos, dan Simalakama. 

Menurut Sumarlam (2004:138-145) wacana tekstual dapat dianalisis dari dua 

aspek, yaitu gramtikal dan leksikal. Aspek gramatikal meliputi aspek pengacuan 

(reference), penyulihan (sustitution), pelepasan (ellipsis), dan perangkaian 

(conjuction) sedangkan aspek leksikal meliputi pemakaian repetisi (pengulangan), 

sinonimi (padanan kata), kolokasi (sanding kata), hiponimi (hubungan atas 

bawah), antonimi (lawan kata/opsisi makna), dan ekuivalensi (kesepadanan 

bentuk). Untuk menghindari cakupan masalah yang lebih luas, maka peneliti 

memfokuskan pada masalah yang lebih khusus. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
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agar peneliti dapat menghasilakan hasil yang lebih teliti dan jelas, serta 

memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap analisis data yang ditemukan. 

Peneliti memfokuskan hanya pada jangkauan aspek leksikal yang meliputi 

pemakaian repetisi (pengulangan), sinonimi (padanan kata), kolokasi (sanding 

kata), hiponimi (hubungan atas bawah), antonimi (lawan kata/opsisi makna), dan 

ekuivalensi (kesepadanan bentuk) dan dari aspek pemaknaanya yang terkandung 

dalam lirik lagu Oplosan, Kereta Malam, Buka Dikit Jos, dan Simalakama yang 

dipopulerkan program acara televisi YKS Trans TV. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana wujud aspek leksikal dalam lirik lagu Oplosan, Kereta Malam, 

Buka Dikit Jos, dan Simalakama yang dipopulerkan dalam program acara 

YKS? 

b. Bagaimana makna yang terkandung dalam lirik lagu Oplosan, Kereta Malam, 

Buka Dikit Jos, dan Simalakama yang dipopulerkan dalam program acara 

YKS? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum, rumusan tujuan dalam penelitian ini adalah analisis diksi lirik 

lagu Oplosan, Kereta Malam, Buka Dikit Jos, dan Simalakama yang dipopulerkan 

dalam acara YKS program televisi Trans TV. Secara khusus tujuan dari penelitian 

ini akan dipaparkan sebagai berikut: 
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a. Mendeskripsikan aspek leksikal berupa repetisi (perulangan), sinonim 

(padanan kata), antonim (lawan kata), kolokasi (sanding kata), hiponim 

(hubungan atas bawah), dan ekuivalensi ( kesepadanan bentuk) yang 

terkandung dalam lirik lagu Oplosan, Kereta Malam, Buka Dikit Jos dan 

Simalakama yang dipopulerkan dalam program acara televisi YKS Trans TV. 

b. Mendeskripsikan makna yang terkandung dalam lirik lagu Oplosan, Kereta 

Malam, Buka Dikit Jos dan Simalakama yang dipopulerkan dalam program 

acara televisi YKS Trans TV. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan laporan penelitian yang 

berisi deskripsi analisis wacana tekstual lirik lagu Oplosan, Kereta Malam, Buka 

Dikit Jos, dan Simalakama yang dipopulerkan dalam acara YKS program televisi 

Trans TV. Adapun manfaat diantaranya: 

a. Teoretis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat mengkontruksikan karya sastra 

berupa lagu dengan kajian pemakaian repetisi (pengulangan), sinonimi (padanan 

kata), kolokasi (sanding kata), hiponimi (hubungan atas bawah), antonimi (lawan 

kata/opsisi makna), dan ekuivalensi (kesepadanan bentuk). 

b. Praktis  

Secara praktis manfaat dalam penelitian ini adalah bagi peneliti menambah 

wawasan dan memperkaya khazanah ilmu sastra terhadap suatu karya sastra 

berupa lagu, sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan terhadap analisis 

wacana tekstual lirik lagu Oplosan, Kereta Malam, Buka Dikit Jos, dan 



10 
 

Simalakama yang dipopulerkan dalam program acara televisi YKS Trans TV 

dalam aspek leksikal yang mencakup pemakaian repetisi (pengulangan), sinonimi 

(padanan kata), kolokasi (sanding kata), hiponimi (hubungan atas bawah), 

antonimi (lawan kata/opsisi makna), ekuivalensi (kesepadanan bentuk), dan 

pemaknaanya. Dan bagi pembaca dapat memberikan masukan sebagai referensi 

tambahan bagi kajian disiplin ilmu. 

1.6 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu untuk 

dijelaskan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini disajikan definisi 

secara operasional terkait beberapa istilah: 

a. Diksi 

Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai 

untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentu pengelompokan kata-

kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya 

makna yang paling baik digunakan dalam suatu situasi (Keraf, 2010:24)  

b. Analisis Leksikal 

Analisis leksikal adalah analisis terhadap pemakaian repetisi (perulangan), 

sinonimi (padanan kata), kolokasi (sanding kata), hiponimi (hubungan atas 

bawah), antonimi (lawan kata/opsisi makna), dan ekuivalensi (kesepadanan 

bentuk). 
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c. Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata, atau 

bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah 

konteks yang sesuai (Sumarlam dalam Sumarlam, Ed 2004:141). 

d. Sinonimi 

Sinonimi digunakan untuk menyatakan sameness of meaning (kesamaan arti). 

Hal tersebut dilihat dari kenyataan bahwa para penyususn kamus menunjukkan 

sejumlah perangkat kata yang memiliki makan sama; semua bersifat sinonim, atau 

satu sama lain sama makna, atau hubungan di antara kata-kata yang mirip 

(dianggap mirip) maknanya.dengan demikian kita dapat mencari makna misalnya 

kata pandai bersinonim dengan cerdas dan pintar, dan seterusnya. 

e. Antonimi 

Istilah antonimi berasal dari kata Yunani Kuno, onoma (nama) dan anti 

(melawan). Secara harfiah adalah nama lain dari benda lain, atau ada yang 

mengatakan bahwa antonimi adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang 

dapat dijenjangkan (Kridalaksana dalam Djajasudarma, 2009:73). 

f. Kolokasi 

Menurut Sumarlam (2004:97) kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi 

tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara 

berdampingan. 
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g. Hiponimi 

Menurut Verhaar dalam Pateda (2001:209) hiponim ialah ungkapan (kata, 

biasanya atau kiranya dapat juga frasa atau kalimat) yang maknanya dianggap 

merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain.  

h. Ekuivalensi  

Yang dimaksud ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan 

lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma (Sumarlam dalam 

Sumarlam, 2004:145). 

i. Makna Kata 

Makna kata adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar 

atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk/aspek yang dapat dicerap dengan 

pancaindra (Keraf, 2010:25) 

j. Lagu 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:771) lagu adalah ragam suara 

yang berirama (bercakap, bernyanyi, membaca, dsb). Wacana lagu dapat 

dikategorikan sebagai wacana puisi dilihat dari segi genre sastra dan tergolong 

wacana rekreatif (Waluyo dalam Sumarlam, 2004:42). Lagu merupakan wacana 

yang puitis, bahasanya singkat dan memiliki irama. 

 


