
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri (Chaer, 2007:33). Oleh karena itu, bahasa merupakan hal 

penting yang perlu dipelajari karena bahasa mempunyai fungsi dan peranan yang 

besar dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa yang utama yaitu sebagai alat 

komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya seluruh kegiatan manusia selalu melibatkan bahasa, selain itu 

bahasa digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antar sesama. Seseorang 

dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan, dan menyampaikan 

pendapat dan informasi melalui bahasa sehingga bahasa merupakan sarana 

komunikasi yang utama. 

Kusno (1985:1) menyatakan bahwa bahasa berdasarkan penampilan dan 

pemakaiannya dibedakan menjadi empat bentuk yaitu, (1) bahasa lisan, (2) bahasa 

tulis, (3) bahasa lisan tertulis, dan (4) bahasa lisan terlisankan. Pertama bahasa 

lisan merupakan bahasa yang digunakan dalam bentuk tutur atau ucapan, kedua 

bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, serta 

banyak dimanfaatkan dalam berbagai situasi komunikasi dan tujuan yang berbeda, 

ketiga bahasa lisan tertulis merupakan bahasa tulis yang mempunyai ragam 

bahasa lisan. Hal ini dapat dijumpai dalam cerita atau naskah drama, yang 

umumnya berupa dialog, dan keempat bahasa lisan terlisankan merupakan bahasa 
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lisan yang mempunyai ragam bahasa tulis. Hal ini dapat dijumpai dalam uraian 

mengenai laporan tertentu atau dalam pidato, dan sebagainya. Berdasarkan empat 

bentuk jenis bahasa tersebut, maka seseorang dapat menyampaikan ide atau 

gagasan dengan mudah sesuai situasi dan tujuan yang diinginkan. 

Bahasa berfungsi sebagai sarana atau alat yang efektif untuk 

berkomunikasi, melalui bahasa manusia dapat menyampaikan fakta, pikiran, 

perasaan, keinginan, dan sikapnya. Selain itu, dengan bahasa manusia dapat 

mengemukakan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, melalui bahasa seseorang dapat menggambarkan kehidupannya ke 

dalam sebuah karya tulis atau karangan yang berupa lirik lagu. Lagu adalah ragam 

suara yang berirama (KBBI, 2007:624). Jadi, lagu merupakan unsur-unsur bunyi 

bahasa yang dilantunkan si penyanyi berdasarkan tinggi rendahnya suara (not), 

sehingga bunyi bahasa lebih enak didengar. Sebuah lagu yang mengandung nilai 

estetik dapat membuat pendengar lebih bersemangat dan tertarik untuk 

mendengarkan lagu tersebut. Apabila pengubah lagu menyajikannya dengan gaya 

bahasa unik dan menarik. Penggunaan gaya bahasa dalam lagu merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan oleh seorang pengubah lagu untuk mencapai tujuan 

artistik. Pengubah lagu mencoba mengkreasikan unsur-unsur bahasa baik kata, 

frase, klausa maupun kalimat untuk mencapai efek keindahan tertentu bagi 

pendengar. 

Umumnya, lagu sering didengar dalam kehidupan sehari-hari dan disukai 

banyak kalangan baik anak-anak remaja maupun orang tua. Lagu yang menarik 

tidak semata-mata karena alunan vokal penyanyi dan alunan musiknya saja, tetapi 
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satu unsur lagi yang sangat penting diketahui yaitu pemilihan dan ketepatan 

bahasa yang menggunakan kata-kata puitis dalam lagu. Melalui penyusunan dan 

pemilihan kata yang sedemikian rupa lagu menjadi menarik untuk didengar dan 

dihayati. 

Waluyo (1987:2) mengatakan bahwa lagu atau nyanyian adalah puisi yang 

didendangkan. Dengan demikian sebagai bentuk puisi, di dalam lagu terdapat 

paparan bahasa yang digunakan penggubah lagu untuk mengekspresikan pikiran, 

perasaan dan keinginan. Penggunaan kata dalam lagu dipilih dan disusun oleh 

pengubah dengan gaya bahasa yang beragam sesuai dengan pikiran, perasaan dan 

kemampuannya. Pilihan kata yang disusun oleh seorang pengubah lagu dengan 

gaya bahasa tertentu dalam lagu dapat menimbulkan efek keindahan tertentu. 

Perihal pemilihan kata itulah yang disebut diksi yang nantinya akan sangat 

berpengaruh pada gaya bahasa yang digunakan. 

Wujud paparan bahasa dalam lirik lagu berupa susunan kata-kata yang 

tentunya dipilih dan disusun untuk menimbulkan efek keindahan agar lagu 

tersebut menarik. Upaya menciptakan efek keindahan itu secara otomatis 

mendorong pengubah lagu untuk menciptakan lirik dengan memanfaatkan gaya 

bahasa tertentu yang mampu membangun nada dan irama. 

Gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa 

merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan 

menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar (Tarigan, 1986:5). 

Bertolak dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa gaya bahasa berfungsi 

sebagai alat untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. 
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Gaya bahasa memungkinkan seseorang dapat menilai pribadi, watak, dan 

kemampuan orang lain yang mempergunakan bahasa itu. Diksi dan gaya bahasa 

juga dapat dimanfaatkan dalam pemikiran strategi dan perencanaan naskah, salah 

satunya yakni naskah lagu. Keraf (2008: 113) menyatakan bahwa style atau gaya 

bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. 

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan.  

Wali Band merupakan grup musik asal Jakarta yang berdomisili di Ciputat 

Timur, Tangerang Selatan. Grup musik ini dibentuk pada tahun 1999 dengan 

beranggota 5 orang personil yaitu Faank (vokalis), Apoy (gitaris), Tomie (drum), 

Ovie (keybord), dan Nunu (bass). Semua personil band ini adalah lulusan 

pesantren dan sebagian merupakan alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Band ini umumnya bergenre lokal pop kreatif total dengan sedikit sentuhan irama 

melayu dalam lagu-lagu mereka. 

 Wali Band mempunyai karakter tersendiri dalam menciptakan dan 

menyampaikan atau menyanyikan lagu-lagu ciptaannya, yaitu dilihat dari setiap 

lirik lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Wali Band sangat sederhana dan 

banyak perulangan lirik lagu. Di samping itu, sebagian besar warna lirik lagu-lagu 

dari Wali Band bernuansakan pengungkapan peryataan-pernyataan retoris yakni 

berupa lirik lagu yang tidak mengutamakan kontruksi kelaziman kalimat, hal 

tersebut bertujuan untuk mempengaruhi emosi dan perasaan para pendengar. 

Pengungkapan retoris dalam lirik lagu Wali Band sebagian besar menggambarkan 
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tentang kisah perjalanan hidup seseorang yang telah dialami dalam kehidupannya. 

Sehubungan dengan alasan tersebut, penelitian tertarik untuk mengkaji lirik lagu 

dalam album Wali Band dari segi penggunaan gaya bahasa retoris yang terdapat 

pada lirik lagu dalam Wali Band. 

Penelitian tentang gaya bahasa sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Anik Sujiati (2008) yang berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Cerpen-cerpen 

Jawa Pos sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra Di SMA. Penelitian 

tersebut mendeskripsikan tentang permasalahan gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat, gaya bahasa kiasan. Hasil simpulan dalam penelitian tersebut gaya 

bahasa yang cenderung dominan digunakan adalah gaya bahasa berdasarkan 

struktur kalimat yang meliputi klimaks, anti klimaks, antitesis, dan repetisi, 

sedangkan gaya bahasa kiasan yang cenderung digunakan yang meliputi simile, 

metafora, personifikasi, sarkasme, dan inuendo. 

Di samping penelitian yang dilakukan oleh Anik Sujiati, penelitian gaya 

bahasa juga pernah dilakukan oleh Ani Agustin (2004) yang berjudul Gaya 

Bahasa dalam Rubrik Opini Jawa Pos Edisi Juli 2003. Penelitian tersebut 

mendeskripsikan tentang permasalahan pada bentuk penggunaan gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat, dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 

makna. Hasil simpulan dalam penelitian ini bahwa gaya bahasa berdasarkan 

struktur kalimat dalam rubrik opini Jawa Pos edisi Juli 2003 yang cenderung 

digunakan meliputi gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, 

repetisi (epizeuksis, anafora), sedangkan gaya bahasa berdasarkan langsung 
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tidaknya makna yang cenderung digunakan meliputi gaya persamaan, metafora, 

metonimia, sarkasme, satire, dan invendo. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan 

pada telaah terhadap berbagai bentuk, fungsi, dan makna gaya bahasa retoris yang 

digunakan dalam lirik lagu-lagu Wali Band. Di samping itu, penelitian yang akan 

dilakukan memungkinkan untuk menghasilkan bentuk gaya bahasa yang berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, karena subjek yang diteliti berbeda. Penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyangkut 

tentang gaya bahasa. Bertolak dari uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul 

“Gaya Bahasa Retoris Pada Lirik Lagu-lagu dalam Album Wali Band”. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Penelitian ini mempunyai jangkauan masalah yang luas. Style atau gaya 

bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. 

Keraf (2008:115-145) menyatakan bahwa gaya bahasa dapat dilihat dari segi 

nonbahasa dan segi bahasa. Dari segi nonbahasa, gaya bahasa terdiri atas (1) gaya 

bahasa berdasarkan pengarangnya, (2) gaya bahasa berdasarkan masa, (3) gaya 

bahasa berdasarkan medium, (4) gaya bahasa berdasarkan subyek, (5) gaya bahasa 

berdasarkan tempat, (6) gaya bahasa berdasarkan hadirin, dan (7) gaya bahasa 

berdasarkan tujuan. Adapun dari segi bahasa, dapat dibedakan berdasarkan titik 

tolak unsur bahasa yang dipergunakan yaitu, (1) gaya bahasa berdasarkan pilihan 

kata, (2) gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana, (3) gaya 
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bahasa berdasarkan struktur kalimat dan (4) gaya bahasa berdasarkan langsung 

tidaknya makna. 

Berdasarkan langsung tidaknya makna, gaya bahasa dapat dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu:  

1) gaya bahasa retoris, dan  

2) gaya bahasa kiasan.  

Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang semata-mata merupakan 

penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu (Keraf, 

2008:129). Maksud dari penyimpangan konstruksi biasa yakni penyimpangan dari 

konstruksi kalimat yang lazim, sedangkan untuk mencapai efek tertentu 

maksudnya yakni untuk memberi efek menjelaskan tentang suatu hal, memberi 

efek penekanan atau memperkuat makna, memberi efek untuk menghidupkan 

objek mati, memberi efek untuk menstimulasi asosiasi, dan memberi efek untuk 

menimbulkan gelak tawa atau untuk hiasan. Adapun macam-macam gaya bahasa 

retoris terdiri atas gaya aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis atau preterisio, 

apostrof, asindeton, polisindeton, kiasmus, elipsis, eufemismus, litotes, histeron 

proteron, pleonasme dan tautologi, perifrasis, prolepsis atau antisipasi, erotesis 

atau pertanyaan retoris, silepsis dan zeugma, koreksio atau epanortosis, hiperbola, 

paradoks dan oksimoron. Sedangkan gaya bahasa kiasan terdiri atas persamaan 

atau simile, metafora, alegori, parabel, fabel, personifikasi, alusi, eponim, epitet, 

sinekdoke, metonimia, antonomasia, hipalase, ironi, sinisme, sarkasme, inuendo, 

satire, antifrasis, pun atau paronomasia. 
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Menurut Badudu (1984:70-85) gaya bahasa dari segi bahasa pada garis 

besarnya dibedakan atas (1) gaya bahasa perbandingan, (2) gaya bahasa sindiran, 

(3) gaya bahasa penegasan, dan (4) gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa 

perbandingan meliputi metafora, personifikasi, asonansi, alegori, paralel, 

simbolik, tropen, metonimia, litotes, sinekdoke, eufemisme, hiperbolisme, alusio, 

antanomasia, dan perifrasis. Gaya bahasa sindiran meliputi ironi, sinisme, dan 

sarkasme. Gaya bahasa penegasan meliputi pleonasme, repetisi, paralelisme, 

tautologi, klimaks, anti klimaks, inversi, elipsis, retoris, koreksio, asindenton, 

polisindeton, intrerupsi, eksklamasio, enumerasio, dan pratevito. Gaya bahasa 

pertentangan meliputi paradoks, antitesis, kontradiksio, interminis dan anakhronis. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis gaya bahasa retoris di 

klasifikasikan dalam tiga kelompok gaya bahasa, yakni pertama gaya bahasa 

penegasan yang terdiri dari gaya bahasa retoris kategori asonansi, eufemisme, 

hiperbolisme, dan perifrasis, kedua gaya bahasa penegasan yang meliputi gaya 

bahasa retoris kategori pleonasme, tautologi, inversi, elipsis, retoris, koreksio, 

asindeton, dan polisin deton, dan ketiga gaya bahasa pertentangan yang meliputi 

gaya bahasa retoris kategori paradoks. 

Adapun dilihat dari segi bentuknya, Tarigan (1986:6) membagi gaya 

bahasa menjadi 4 kelompok meliputi (1) gaya bahasa perbandingan, (2) gaya 

bahasa pertentangan, (3) gaya bahasa pertautan, dan (4) gaya bahasa perulangan. 

Gaya bahasa perbandingan meliputi perumpamaan, metafora, personifikasi, 

depersonifikasi, alegori, antitesis, pleonasme, dan tautologi. Gaya bahasa 

pertentangan meliputi hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, paronomasia, 
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paralipsis, zeugma dan silepsis, satire, inuendo, antiprasis, paradoks, klimaks, anti 

klimaks, apostrof, anastrof atau inversi, apofasis atau preteresio, histeron proteron, 

hipalase, sinisme, dan sarkasme. Gaya bahasa pertautan meliputi metonimia, 

sinekdoke, alusi, aufemisme, eponim, epitet, antonomasia, erotesis, paralelisme, 

elipsis, gradasi, asindeton dan polisindeton. Gaya bahasa perulangan meliputi 

aliterasi, asonansi, antanaklasis, kiasmus, epizeukis, tautotes, anafora, epistrofa, 

simploke, mesodiplosis, epanalepsis dan anadiplosis. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa jenis gaya bahasa retoris diklasifikasikan dalam empat 

kelompok, yakni pertama gaya bahasa perbandingan yang meliputi gaya bahasa 

retoris kategori pleonasme, dan tautologi, kedua gaya bahasa pertentangan yang 

meliputi gaya bahasa retoris kategori hiperbola, oksimoron, zeugma dan silepsis, 

paradoks, apostrof, anastrof atau inversi, apofasis atau preteresio, dan histeron 

proteron, ketiga gaya bahasa pertautan yang meliputi gaya bahasa retoris kategori 

aufemisme, elipsis, asindeton dan polisindeton, dan keempat gaya bahasa 

perulangan yang meliputi gaya bahasa retoris kategori aliterasi, asonansi, dan 

kiasmus. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat cakupan dan lingkup permasalahan dalam penelitian ini sangat 

luas, maka perlu diadakan pembatasan sehingga sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Selain itu juga karena keterbatasan kemampuan, tenaga, dan waktu, 

maka peneliti membatasi penelitian gaya bahasa tersebut hanya dilihat dari segi 

bahasa, khususnya berkenaan dengan bentuk yang peneliti batasi sesuai batasan 

menurut Keraf (2008:130) yaitu gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 
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makna, yakni pada gaya bahasa retoris. Adapun bentuk gaya bahasa retoris yang 

dikaji terdiri atas aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis atau preterisio, apostrof, 

asindeton, polisindeton, kiasmus, elipsis, eufemismus, litotes, histeron proteron, 

pleonasme dan tautologi, perifrasis, prolepsis atau antisipasi, erotesis atau 

pertanyaan retoris, silepsis dan zeugma, koreksio atau epanortosis, hiperbola, 

paradoks dan oksimoron. Selain bentuk gaya bahasa retoris, penelitian ini juga 

mengkaji dari aspek fungsi dan makna penggunaan gaya bahasa retoris yang 

terdapat dalam lirik lagu-lagu Wali Band. Gaya bahasa yang dimaksud mencakup 

keseluruhan bentuk gaya bahasa retoris yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. 

Adapun aspek fungsi yang dimaksud mencakup lima fungsi yaitu (1) fungsi untuk 

menjelaskan, (2) fungsi untuk penekanan atau memperkuat, (3) fungsi untuk 

menghidupkan objek mati, (4) fungsi untuk menstimulasi asosiasi, dan (5) fungsi 

untuk menimbulkan gelak tawa atau untuk hiasan. Lagu yang di analisis tidak 

keseluruhan album yang diciptakan oleh Wali Band. Adapun lirik lagu yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini berupa 30 lirik lagu Wali Band dalam album 

pertama Orang Bilang terdiri dari 10 lagu, album kedua Cari Jodoh terdiri dari 10 

lagu, dan album ketiga Aku Bukan Bang Toyib terdiri dari 10 lagu.  

 

1.4 Rumusan masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut ini. 

1) Bagaimana bentuk, fungsi, dan makna gaya bahasa retoris yang terdapat 

dalam lirik lagu Wali Band? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan 

penelitian dirumuskan berikut ini. 

1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa retoris yang terdapat dalam lirik lagu 

Wali Band. 

2) Mendeskripsikan fungsi penggunaan gaya bahasa retoris yang terdapat 

dalam lirik lagu Wali Band. 

3) Mendeskripsikan makna penggunaan gaya bahasa retoris yang terkandung 

dalam lirik lagu Wali Band. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dapat dirumuskan berikut ini.  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfatkan sebagai alternatif dalam 

penyajian bahan pengajaran bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan 

dengan materi gaya bahasa. 

2) Menambah wawasan kepada peneliti mengenai bentuk, fungsi dan makna 

gaya bahasa retoris, khususnya dalam teks lagu. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu untuk 

dijelaskan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 
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menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini disajikan definisi 

secara operasional terkait beberapa istilah. 

1) Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas 

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa 

(Keraf, 2008: 113).  

2) Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang semata-mata merupakan 

penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu (Keraf, 

2008:129). Maksud dari penyimpangan konstruksi biasa yakni penyimpangan 

dari konstruksi kalimat yang lazim, sedangkan untuk mencapai efek tertentu 

maksudnya yakni berhubungan dengan fungsi penggunaaan gaya bahasa yaitu 

untuk memberi efek menjelaskan tentang suatu hal, memberi efek penekanan 

atau memperkuat makna, memberi efek untuk menghidupkan benda mati, 

memberi efek untuk menstimulasi asosiasi, dan memberi efek untuk 

menimbulkan gelak tawa atau keindahan.  

3) Letak perbedaan gaya bahasa retoris kategori aliterasi, asonansi dengan 

repetisi adalah gaya bahasa retoris terdapat perulangan konsonan yang sama 

dan perulangan vokal yang sama baik pada bentuk kata yang sama maupun 

pada kata yang berbeda, baik dalam satu baris atau dalam antar baris dalam 

satu bait lagu.  

4) Lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi. Lirik 

dapat juga diartikan susunan kata sebuah nyanyian (KBBI, 2007:678). Lagu 

adalah ragam suara yang berirama (KBBI, 2007:624). Jadi lirik lagu 
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merupakan unsur-unsur bunyi kata yang dilantunkan si penyanyi berdasarkan 

tinggi rendahnya suara (not), sehingga bunyi bahasa itu lebih enak didengar. 

5) Wali Band merupakan grup musik Indonesia yang berasal dari Jakarta 

tepatnya di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Grup musik ini dibentuk pada 

tahun 1999, dengan beranggotakan 5 orang personil yaitu Faank (vokalis), 

Apoy (gitaris), Tomie (drum), Ovie (keybord), dan Nunu (bass). Band ini 

umumnya bergenre lokal pop kreatif total dengan sedikit sentuhan irama 

melayu. Wali Band merilis berbagai album sepanjang karirnya. Album Wali 

Band pertama bertajuk Orang Bilang dirilis 28 Maret 2008. Album kedua 

berjudul Cari Jodoh dirilis Juni 2009. Album ketiga berjudul Aku Bukan Bang 

Toyib album ini dirilis pada Juni 2011.  

6) Karakter lirik lagu Wali Band adalah banyak perulangan lirik lagu dan 

sebagian besar warna lirik lagu-lagu dari Wali Band bernuansakan 

pengungkapan peryataan-pernyataan retoris yakni berupa lirik lagu yang tidak 

mengutamakan kontruksi kelaziman kalimat. Pengungkapan retoris dalam lirik 

lagu Wali Band sebagian besar menggambarkan tentang kisah perjalanan 

hidup seseorang yang telah dialami dalam kehidupannya. 


