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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Genre sastra atau jenis sastra dapat dikelompokkan ke dalam dua 

kelompok, yaitu sastra imajinatif dan nonimajinatif. Dalam praktiknya sastra 

nonimajinatif terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, 

otobiografi, dan sejarah. Karya sastra imajinatif itu sendiri ialah karya prosa 

fiksi termasuk di dalamnya cerpen, novelet, novel atau roman; puisi yang di 

antaranya puisi epik, puisi lirik, dan puisi dramatik; dan drama bentuknya 

berupa drama komedi, drama tragedi, melodrama, dan drama tragikomedi 

(Najid, 2003:12). 

Dalam kesusastraan dikenal bermacam-macam jenis genre sastra. Menurut 

Warren dan Wellek (1995: 298) genre sastra bukanlah  nama, karena konvensi sastra 

yang berlaku pada suatu karya sastra membentuk ciri karya tersebut. Menurutnya, 

teori genre adalah suatu prinsip keteraturan. Sastra dan sejarah sastra diklasifikasikan 

tidak berdasarkan waktu dan tempat, tetapi berdasarkan tipe struktur atau susunan 

sastra tertentu. 

Dalam wujudnya syair  lagu termasuk dalam genre sastra karena isinya 

yang menyerupai isi genre puisi yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan 

kata sebuah nyanyian (KBBI, 2003:678). Dipaparkan oleh Teeuw (1983:11), 

bahwa puisi adalah sebuah aktualisasi atau realisasi tertentu dari sebuah sistem 

kode dan konvensi. Dengan demikian syair lagu dapat disamakan dengan 
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puisi, tetapi penyajiannya melalui nyanyian, yang termasuk dalam genre sastra 

imajinatif. 

Lagu adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh pengarang untuk 

mengungkapkan perasaannya. Sama halnya dengan puisi dalam syair lagu 

digambarkan tentang isi hati serta perasaan seorang penulis. Biasanya syair 

lagu disebut juga dengan puisi yang dilagukan. Setiap lagu pasti mempunyai 

tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai 

pendengarnya. Lagu berisi barisan kata-kata yang dirangkai secara baik 

dengan gaya bahasa yang menarik oleh komposer dan dibawakan dengan 

suara indah penyanyi. 

Banyak puisi yang dinyanyikan oleh para penyanyi dengan suara 

merdunya. Puisi yang dilagukan tersebut menunjukkan bahwa syair lagu 

merupakan bentuk dari puisi yang dilagukan. Puisi yang dilagukan tersebut, 

seperti lagu sajadah panjang yang dibawakan oleh Bimbo.  Puisi karya Taufik 

Ismail itu diaransemen oleh Bimbo menjadi sebuah lagu yang indah untuk 

didengar.  

Sebagai karya seni karya sastra tidak akan terlepas dari pengaruh aliran 

yang melatarbelakangi lahirnya karya tersebut. Hal ini disadari atau tidak oleh 

pengarangnya, pengaruh aliran tersebut dapat dianalisis dalam karya sastra 

yang ditulisnya. Menurut Korrie Layun Rampan, aliran sastra dapat diartikan 

sebagai hasil ekspresi para sastrawan yang meyakini bahwa jenis sastra yang 

mereka ciptakan itulah hasil sastra yang paling cocok untuk zamannya. Jika 
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hasil sastra sebelumnya dapat dianggap sastra konvensional, sastra yang 

mereka ciptakan kemudian dianggap sastra inkonvensional. 

Teeuw (dalam Sugiarti, 2004: 67) menyatakan bahwa karya sastra tidak 

lepas dari pengarang dalam masyarakatnya, karena karya sastra tidak hadir 

dalam kekosongan budaya, sehingga karya sastra tidak dapat lepas dari 

pengarang yang menulisnya. Pengarang tidak lepas dari pikiran atau 

pandangan dunia dan perkembangan zaman. 

Selain genre sastra yang telah disebutkan diatas dalam sastra juga terdapat 

beberapa aliran sastra yang berkaitan erat dengan sejarah kesusastraan. Aliran-

aliran dalam sastra ini sebenarnya telah lama berkembang di Eropa. Namun 

hakikatnya aliran-aliran yang ada itu berpangkal dari realisme dan 

ekspresionisme serta aliran yang mendasarkan pikiran dan pandangan hidup, 

seperti materialisme dan idealisme (Sugiarti, 2004:1). Salah satu aliran yang 

cenderung pada realisme adalah romantisme yang akan kita bahas lebih lanjut 

pada penelitian ini.   

Romantisme adalah salah satu aliran sastra yang menekankan emosi yang 

kuat sebagai sumber dari pengalaman estetika, memberikan tekanan baru 

terhadap emosi-emosi seperti rasa takut, ngeri, dan takjub yang dialami ketika 

seseorang menghadapi yang sublim dari alam (www.nyanyian 

bahasa.blogspot.com). Selain itu romantisme juga mengesahkan imajinasi 

individu sebagai otoritas kritis yang memungkinkan kebebasan dari 

pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni. 
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Romantisme sendiri dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Pencerahan dan 

mengagungkan medievalisme serta unsur-unsur seni dan narasi yang 

dianggap berasal dari periode Pertengahan. Nama "romantik" sendiri berasal 

dari istilah "romans" yaitu narasi heroik prosa atau puitis yang berasal dari 

sastra Abad Pertengahan dan Romantik. (www.wikipedia.com)  

Tujuan utama aliraran romantisme yang berkembang akhir abad ke-18 ini 

adalah agar pembaca ataupun pendengar tersentuh emosinya 

(Sugiarti,2004:154). Karena bertujuan untuk membuat pendengar dalam hal 

ini mendengarkan lagu yang dibawakan oleh penyanyi maka, setiap gejolak 

yang ada maupun konflik sangat ditonjolkan. Biasanya kata-kata yang 

digunakan disusun secara dramatis dan setuntas-tuntasnya. 

Ada beberapa ciri-ciri yang sangat menonjol dalam aliran romantisme ini 

Noyes (1956: xxii-xxvi) ciri-ciri romantisme adalah (1)kembali ke alam, (2) 

melankolik, (3) keprimitivan, (4)sentimental, (5)individual. 

Penelitian ini menggunakan aliran romantisme karena romantisme adalah 

sebuah aliran yang menampakkan perasaan manusia sebagai unsur yang paling 

dominan. Karena cinta bersumber dari perasaan manusia, sehingga 

romantisme selalu diidentikkan dengan percintaan. Padahal tidak semua 

romantisme bernaung pada cinta. Sastra romantis ini diartikan sebagai genre 

sastra yang berisi tentang kisah-kisah asmara yang indah dan penuh kata-kata 

yang indah. 

Penelitian romantisme pada syair lagu ini dikarenakan banyak sekali lagu-

lagu popular yang beredar saat ini, yang syairnya sangatlah melankolis 
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sehingga membuat para pendengarnya terhanyut dalam lagu tersebut. Sebagai 

contoh, lagu-lagu yang dipopulerkan oleh grup band yang personilnya 

kebanyakan lelaki tapi menyanyikan lirik lagunya dengan mendayu-dayu. 

Grup band maupun grup vocal yang kebanyakan dipunggawai oleh kaum 

adam ini lebih banyak bahkan cenderung mengambil tema tentang cinta. 

Masalah cinta memang sangat erat kaitannya dengan romantisme sendiri 

karena biasanya orang yang sedang jatuh cinta lebih melankolis, individualis 

bahkan cenderung sentimental. Sebagai contoh, grup band atau grup vocal 

yang menggunakan tema-tema percintaan dalam lagunya adalah Yovie n The 

Nuno yang kebanyakan syairnya dalam beberapa album yang telah 

dikeluarkan adalah bertema tentang cinta. 

Penelitian ini menganalisis syair lagu Yovie n The Nuno karena memiliki 

kemenarikan syair yang bervariasi. Lagu-lagunya yang sarat berbagai tema 

dengan lirik romantis dan sedikit nakal ala Yovie Widianto membuat penulis 

tertarik untuk meneliti romantisme dalam album ini. Yovie n The Nuno 

sendiri adalah merupakan salah satu grup musik papan atas Indonesia yang 

personilnya adalah empat orang lelaki. Dalam penelitian lagu Yovie n The 

Nuno ini terdapat 21 lagu yang akan diteliti lebih lanjut. 

Pada penelitian sebelumnya tentang syair lagu telah dibahas tentang 

Estetika pada syair lagu Ada Band album Heaven of Love yang telah diteliti 

oleh Rudy Sulistyo. Dalam penelitiannya tentang Estetika pada syair lagu Ada 

Band album Heaven of Love, Rudy menyimpulkan bahwa pengubah lirik lebih 

banyak menggunakan diksi yang konkrit, selain itu juga ada Achmad Fauzi 
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yang meneliti tentang Analisis Wacana Kumpulan Lirik Lagu Nasyid Taqwa 

karya Hawari (Tinjauan Aspek Gramatikal). Karena pada penelitian 

sebelumnya belum ada yang meneliti tentang romantisme dalam syair lagu, 

maka dari itu penulis meneliti tentang romantisme pada syair lagu Yovie n 

The Nuno. 

1.2 Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang romantisme pada 

syair lagu Yovie and The Nuno. Romantisme yang akan diteliti pada syair 

lagu Yovie and The Nuno ini berisi 21 lagu. Penelitian romantisme dalam 

syair lagu ini ditinjau dari beberapa aspek yakni tematik serta ciri-ciri 

romantisme yaitu (1) kembali ke alam, (2) melankolik, (3) keprimitivan, (4) 

sentimental, (5) individual yang terdapat dalam syair lagu Yovie and The 

Nuno. 

1.3 Rumusan Masalah 

  Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Bagaimanakah romantisme syair lagu Yovie n The Nuno ditinjau dari 

ciri-ciri romantisme yang meliputi kembali ke alam, melankolis, 

keprimitivan, sentimental dan individual? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif 

tentang romantisme ditinjau dari ciri-ciri romantisme yakni kembali ke alam, 

melankolis, keprimitivan, sentimental dan individual. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang bisa didapat dalam penelitian ini adalah: 

 Pembaca mengetahui ciri-ciri romantisme yaitu (1) kembali ke alam, (2) 

melankolik, (3) keprimitivan, (4) sentimental, (5) individual yang terkandung 

dalam syair lagu Yovie and The Nuno. 

1.6 Definisi Operasional 

a. Syair adalah karya sastra (puisi) yang tiap-tiap baitnya terdiri atas empat larik 

atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama (KBBI, 2005:1114).  

b. Lagu adalah berbagai irama yang meliputi suara instrumen dan bernyanyi dan 

sebagainya, nyanyian, tingkah laku, cara, lagak. Lagu adalah ragam suara 

yang berirama, nyanyian, ragam, nyanyi, dan tingkah laku (KBBI, 2005:624). 

c. Romantisme adalah halauan kesusastraan akhir abad ke-18 yang 

mengutamakan perasaan, pikiran dan tindakan spontanitas. Aliran seni 

(drama) yang mengutamakan imajinasi, emosi, dan sentiment idealis (KBBI, 

2005:961) 

d. Yovie n The Nuno adalah salah satu grup vokal dari Indonesia yang 

digawangi oleh Yovie Widianto. 

e. Sentimentalitas adalah tingkat keadaan sentimen, didasarkan pada perasaan 

dan emosi yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu atau bertentangan dengan 

pertimbangan pikiran (KBBI, 2005:1040 ). 

f. Melankolis adalah adalah keadaan pembawaan lamban. Pendiam, murung, 

sayu, sedih, muram (KBBI, 2005: 728). 
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g. Primitivisme adalah keadaan yang sangat sederhana, belum maju (sebuah 

peradaban yang terbelakang). Sederhana, masih kuno atau tidak modern 

(KBBI, 2005: 896). 

h. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu 

diperhatikan (kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan). 

Paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu 

kepercayaan bagi setiap orang (KBBI, 2005:430) 

 


