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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan hasil karya salah satu cabang kebudayaan, yakni 

kesenian. Seperti hasil karya seni umumnya, karya sastra mengandung unsur 

keindahan yang menimbulkan rasa senang, nikmat, terharu, menarik perhatian, 

dan menyegarkan perasaan penikmatnya. Karya sastra adalah hasil karya manusia 

atau pengarang. Sastra mengandung kumpulan dan sejumlah bentuk bahasa yang 

khusus, yang digunakan dalam berbagai pola sistematis untuk menyampaikan 

segala perasaan dan pikiran (Rahmanto, 1988:10).  

jika berbicara tentang bahasa dalam sastra, yang dibicarakan adalah 

hakikat karya sastra itu sendiri. Sebab bahasa bersama-sama imaginasi, 

merupakan dua pengertian dalam satu tubuh. Seluruh ciri bahasa sastra ini yang 

membedakan dengan bahasa yang bukan sastra yang dikenal sebagai bahasa 

konotatif yaitu bahasa yang memiliki makna lain daripada yang ditunjuk dalam 

kamus (Sukada, 1993:10)  

Semi (1988:8) menjelaskan bahwa sastra sebagai seni kreatif yang 

diciptakan manusia dan segala macam segi kehidupan, tidak saja merupakan suatu 

media untuk menyampaikan idea atau pikiran tetapi juga merupakan media untuk 

menampung ide atau sistem berpikir manusia.     

Pada kehidupan sehari-hari kegiatan menyanyi dan menikmati syair lagu 

bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat. Kegiatan tersebut adalah bentuk 
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kegiatan dalam mengapresiasi karya seni. Jadi, kegiatan menyanyikan syair lagu 

dan mendengarkan syair atau lirik lagu adalah sarana menikmati sastra. Syair lagu 

adalah bagian dari hasil sebuah karya seni yang di dalamnya terdapat aspek puitis 

yang berupa pilihan-pilihan kata indah dan penuh makna serta diiringi alunan 

bunyi-bunyi yang berirama. 

Lagu pada umumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perkembangan seorang anak. Lagu dipercaya banyak memiliki keunggulan berupa 

pengembangan intelektualisasi (tingkat kecerdasan), kemampuan untuk berkreasi 

dalam bidang keterampilan sosial. Manusia sejak masa anak-anak hingga dewasa 

seringkali terlibat aktifitas bernyanyi. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan jiwa 

anak usia sekolah lagu memiliki nilai pendidikan, sebagai sarana dari proses 

sosialisasi anak dengan lingkungan, sarana pembentuk daya kreatifitas, dan sarana 

pembinaan mental (Suparna dalam Supriyadi, 2006:3) 

Syair atau lirik lagu diartikan sebagai bentuk puisi yang didendangkan 

(Waluyo, 1987:20). Dengan kata lain, syair lagu bisa disebut dengan puisi yang 

dinyayikan serta disampaikan oleh pencipta lagu kepada pendengar. Syair lagu 

biasanya dipadukan dengan nada-nada yang beriringan atau dikenal dengan musik 

untuk menambah estetika pada saat didendangkan. Sedangkan, musik adalah 

bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, 

budaya dan selera seseorang. Pada sebuah syair lagu berisi cerita hidup seseorang 

atau pengalaman pribadi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata indah. Untuk 

memperindah pilihan kata tersebut seorang pencipta lagu memakai bahasa kiasan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bunyi
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dan gaya bahasa yang menarik, guna memberikan nilai estetik pada lagu itu 

sendiri.  

Pada sebuah syair lagu banyak terdapat pilihan-pilihan kata penuh makna, 

ini disebut dengan lirik lagu. Dengan kata lain, lirik lagu adalah hasil proses pikir 

dan imajinasi pengarang atau pencipta terhadap keadaan yang dituangkan dalam 

bentuk kata dan pilihan kata. Dalam kata lain, kita juga bisa menyebut bahwa lirik 

lagu adalah potongan puisi yang berisikan ekspresi emosi dari seorang penyair 

yang dituangkan dalam pilihan kata. Bentuk ekspresi tersebut didukung oleh 

bunyi dan irama yang mengirinya. Pada setiap lirik lagu mengandung amanat atau 

sebuah pesan dari pencipta lagu kepada para penikmat atau pendengar. 

Pengertian lirik dan lagu dalam dunia musik tersebut merujuk pada syair 

dan lagu yang ditulis serta diaransir oleh seorang musikus. Pengertian puisi lirik 

merujuk kepada tipe-tipe puisi yang memiliki ciri utama yaitu puisi ditulis sebagai 

perwujudan suara penyair yang mengungkapkan sikap, perasaan, serta aspirasi 

pribadi terhadap suatu peristiwa, musibah, objek, dan bentuk pengalaman lain 

yang sangat variatif dan kompleks dalam jagat kehidupan ini. Puisi lirik biasanya 

mengungkapkan perasaan yang dalam, sehingga wajar saja kalau sebagian besar 

puisi tipe ini berhubungan dengan topik-topik cinta, kematian, renungan, agama, 

filsafat, dan yang terkait dengan penghayatan yang dalam dari lubuk jiwa penyair  

(Siswantoro, 2010: 39-40) 

Pada keterangan di atas telah dijelaskan bahwa lirik lagu adalah sebuah 

potongan puisi yang berisikan emosi serta ekspresi pencipta lagu.  Secara singkat 

puisi dapat diartikan sebagai kumpulan kata-kata indah yang terdapat suatu makna 
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yang akan disampaikan. Meskipun demikian, orang tidak akan memahami puisi 

secara sepenuhnya tanpa mengetahui dan menyadari bahwa puisi adalah karya 

estetis yang bermakna. Oleh karena itu perlu dikaji dahulu pengertian dari puisi. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:765), puisi adalah bentuk sastra 

yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. 

Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi 

irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif 

(Waluyo, 2005:1). Dari beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa puisi adalah suatu pemikiran dan ekspresi jiwa seseorang yang dituangkan 

dalam bentuk pilihan kata kiasan yang mengandung makna atau amanat yang 

merangsang imajinasi panca indera serta memiliki tempo, irama, dan ritme 

sendiri. 

Dengan melihat penjelasan mengenai puisi dan lirik di atas, hal ini sangat 

berhubungan dengan lirik lagu  Dewa 19 dalam albumnya yang bertajuk “Laskar 

Cinta”. Dewa 19 adalah grup musik yang dibentuk pada tahun 1986 di Surabaya. 

Dewa 19 adalah band papan atas di Indonesia yang sering memperoleh banyak 

penghargaan di tiap-tiap tahunnya. Pada tanggal 22 November 2004 Dewa 19 

resmi merilis album kedelapannya yang bertajuk “Laskar Cinta” di bawah label 

Aquarius Musikindo. Pada album “Laskar Cinta”, Dewa 19 menyuguhkan musik 

rock yang lebih keras serta penggunaan musik sampling. Pada album ini 

melejitkan hits yang berjudul “pangeran cinta”, “satu”, dan “cinta gila”. 

http://id.wikipedia.org/wiki/musik_populer (diakses 11 Februari 2012) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/musik_populer
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Dewa 19 tetap membuktikan eksistensinya di belantika musik Indonesia 

dan dunia dengan menghasilkan “Double Platinum” di tahun 2004. Pada lirik-lirik 

lagu Dewa 19 di album tersebut banyak terdapat pilihan kata dan kebahasaan yang 

puitis. Dewa 19 selalu memberikan karya-karya terbaik bagi penikmat musik di 

Indonesia. Prestasi yang diraih pun tidak hanya di dalam negeri saja, di luar negeri 

pun mereka mengharumkan nama Indonesia dengan karya-karyanya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/dewa 19 (diakses 11 Februari 2012) 

Peneliti memiliki alasan dalam penelitiannya, karena pada album “Laskar 

Cinta” adalah album populer Dewa 19 di tahun 2004 dan banyak diminati dan 

dinikmati oleh remaja seperti dikalangan SMA. Lirik-lirik lagu dewa 19 juga 

banyak memiliki keunikan yang perlu untuk dikaji. Adapun keunikan pada album 

Dewa 19 tersebut adalah ciri-ciri kebahasaan puisi yang digunakan dalam 

menjadikannya sebuah lirik lagu. Kebahasaan puisi ini meliputi; pemadatan 

bahasa, pemilihan kata khas, kata kongkret, pengimajian, irama, dan tata wajah. 

Selain itu, pengungkapan isi dari sang pencipta syair lagu melalui lirik-liriknya 

yang meliputi tema, nada serta suasana, perasaan, dan amanat. 

Pada lirik-lirik lagu Dewa 19 di album “Laskar Cinta” memiliki banyak 

makna-makna yang terkandung indah. Sehingga, makna yang terkandung indah 

tersebut sangat berhubungan erat dengan kebahasaan puisi dan pengungkapan 

isinya. Hal ini sangat berhubungan erat sebagai media pembelajaran dan alternatif 

pengembangan apresiasi puisi pada siswa SMA khususnya di kelas X semester I 

tentang menulis dan mengapresiasi puisi. Pada lirik tersebut terdapat pilihan-

pilihan kata yang masih perlu dikaji dalam menemukan unsur kebahasaan dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/dewa%2019
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pengungkapan isi. selain itu, apa yang disampaikan pada lirik Dewa 19 dapat 

menjadi refleksi, motivasi, dan deskriptif yang menarik tentang realitas kehidupan 

nyata. 

Jika saja lirik-lirik lagu Dewa 19 di album “Laskar Cinta”  memiliki unsur 

kesusasteraan, maka dapat digunakan sebagai jembatan penghubung bagi siswa 

dalam memahami unsur-unsur kesusasteraan puisi secara umum. Metode 

pengajaran yang digunakan dapat dikembangkan dengan menggunakan metode 

menyanyi dalam pengajaran puisi. Jadi, guru dapat menarik perhatian dan 

motivasi siswa, dengan mendengarkan sebuah syair lagu kemudian 

menganalisisnya.  

Situmorang (1983:32) menegaskan bahwa bahan pengajaran harus mampu 

menarik perhatian siswa. Dengan demikian, pengajaran puisi yang biasanya 

kurang dinikmati oleh siswa segera dapat diatasi dengan metode-metode seperti di 

atas. Hasil penelitian ini juga diharapkan menambah masukan bagi pencipta lagu, 

khususnya Dewa 19 agar dapat mempertahankan dan lebih merambah lebih dalam 

lagi unsur-unsur sastra dalam penciptaan lagu-lagunya. 

Berdasarkan uraian di atas, topik tentang analisis lirik lagu-lagu Dewa 19 

pada album “Laskar Cinta” dan alternatif pengembangannya sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA memang perlu diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

menimbulkan permasalahan sebagai berikut: 

a) Bagaimana unsur kebahasaan yang dipilih Dewa 19 dalam 12 lirik lagu 

pada album yang bertajuk “Laskar Cinta”? 
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b) Bagaimana pengungkapan isi dalam 12 lirik lagu yang dipilih Dewa 19 

pada album yang bertajuk “Laskar Cinta”? 

1.3 Penjelasan Rumusan Masalah 

a) Unsur kebahasaan puisi meliputi pemadatan bahasa, pemilihan kata khas, 

kata kongkret, pengimajian, irama, dan tata wajah. Dalam penelitian ini 

unsur kebahasaan difokuskan pada pemilihan kata khas, dan pengimajian. 

b) Pengungkapan isi meliputi  tema, nada serta suasana, perasaan, dan 

amanat. Dalam penelitian ini difokuskan tema, nada dan suasana penyair, 

serta amanat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak 

dicapai sebagai berikut, 

a) Tujuan Umum pada penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur yang 

ada dan gambaran objektif tentang unsur kebahasaan dan pengungkapan 

isi pada 12 lirik lagu Dewa 19 pada albumnya yang bertajuk “Laskar 

Cinta” 

b) Tujuan Khusus pada penelitian ini adalah deskripsi  tentang pemakaian 

unsur kebahasaan yang meliputi; pemilihan kata khas, dan pengimajian 

serta pengungkapan isi yang meliputi; tema, nada atau suasana penyair dan 

amanat yang dipilih pada 12 lirik lagu Dewa 19 dalam album yang 

bertajuk “Laskar Cinta”. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran 

yang kongkret tentang kajian struktural pada karya sastra. Selain itu, 

diharapkan dapat memberikan konstribusi pada perkuliahan sastra dan 

dapat memberikan pemahaman secara detail tentang deskripsi pemakaian 

unsur kebahasaan dan pengungkapan isi yang dipilih Dewa 19 pada 12 

lirik lagunya di album “Laskar Cinta” 

b) Manfaat Praktis pada penelitian ini adalah menjadi bahan rujukan bagi 

pembaca agar dapat merefleksikan nilai-nilai moral yang berfungsi 

sepenuhnya dalam kehidupan. Selain itu dapat digunakan bahan 

pengajaran khususnya terkait dengan mata kuliah yang berhubungan 

dengan kajian struktural terhadap karya sastra, sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mengerjakan penelitian berikutnya yang berhubungan 

dengan lirik lagu. 

1.6 Penegasan Istilah 

a) Puisi : bentuk sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta 

penyusunan larik dan bait (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006:552). 

b) Syair : puisi lama yang tiap bait terdiri atas empat baris yang berakhir 

dengan bunyi sama; puisi, sajak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2006:674). 

c) Lirik : teks lagu yang terdiri atas baris dan sajak yang merupakan 

susunan kata sebuah nyanyian. 
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d) Dewa 19 adalah sebuah grup musik yang dibentuk pada tahun 1986 di 

Surabaya. Pada tanggal 22 November 2004 resmi merilis album 

kedelapannya yang bertajuk “Laskar Cinta” di bawah label Aquarius 

Musikindo. Dewa 19 dipimpin oleh Ahmad Dhani selaku pemrakarsa 

terbentuknya Dewa 19. Selain itu, Ahmad dhani adalah mesin Dewa 19 

yang banyak menciptakan lagu-lagu yang menjadi popular. Ahmad Dhani 

memainkan Keyboard dan backing vocal, pada posisi vocal yaitu once, 

pada posisi gitar yaitu Andra Ramadhan, posisi bass yaitu Yuke 

Sampurna, dan pemain drum yaitu Tyo Nugros 

http://id.wikipedia.org/wiki/dewa_19 (diakses 11 Februari 2012) 

e) Unsur Kebahasaan adalah perihal tentang bahasa yang meliputi pemadatan 

bahasa, pemilihan kata khas, kata kongkret, pengimajian, irama, dan tata 

wajah (Waluyo, 2005:2-13). 

f) Pengungkapan Isi adalah penyampaian seorang komposer atau pencipta 

lagu yang meliputi tema, nada serta suasana penyair, perasaan, dan amanat 

(Waluyo, 2005:17-40).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/dewa_19

