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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang, masalah, tujuan, 

manfaat, serta definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa berperan penting dalam kehidupan manusia, salah satunya sebagai 

alat komunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat menerima dan menyampaikan 

segala pengalaman dan pengetahuannya. Dengan kata lain, melalui bahasa, 

seseorang bisa menunjukkan kreativitasnya. Salah satu wujud kreativitas tersebut 

adalah pemakaian bahasa dalam lirik lagu. Dalam lirik, pencipta atau pengarang 

lagu mencoba mengkreasikan unsur-unsur bahasa, baik kata, frasa, klausa, 

maupun kalimat untuk mencapai efek keindahan bagi pendengarnya. 

Selain alunan vokal dan irama musik, sebuah lagu menjadi menarik untuk 

didengar atau dinikmati karena ketepatan pemilihan kata dan penggunaan gaya 

bahasa. Hal ini diutarakan Waluyo (1995:1) yang mengungkapkan bahwa dalam 

nyanyian (lagu), yang dinikmati tidaklah semata-mata hanya lagu atau musiknya 

yang indah, tetapi pada isi liriknya yang mampu menghibur. Melalui penyusunan 

dan pemilihan kata sedemikian rupa, lagu menjadi menarik untuk didengar dan 

dihayati, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada pemilihan gaya 

bahasanya yakni pada lirik lagu Dewa dalam album Bintang Lima. 
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Waluyo (1995:1), menegaskan bahwa nyanyian (lagu) adalah puisi yang 

didengarkan. Sebagai bentuk puisi, paparan bahasa dalam lirik (syair) lagu 

mengekspresikan pikiran dan perasaan penggubah (pencipta lagu). Kata-kata 

dalam lagu dipilih dan disusun oleh pencipta lagu dengan diksi dan gaya bahasa 

yang beragam sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kemampuannya. Pemilihan 

gaya bahasa tertentu dalam suatu lagu dapat menimbulkan efek tertentu. 

Selain itu, pemilihan kata-kata dalam puisi atau lirik lagu sangat penting 

untuk menumbuhkan suasana puitik yang dapat dinikmati dan dipahami oleh 

penikmat. Menurut Atmazaki (1993:35), dalam upaya memilih kata, penyair (atau 

dalam hal ini, pencipta lagu) memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan arti yang 

ada pada sebuah kata. Sebuah lirik lagu tidak hanya terbatas pada penggunaan 

kata-kata saja, akan tetapi juga penggunaan gaya bahasanya, yang meliputi 

beragam jenis, seperti hiperbola, metafora, personifikasi, dan lain-lain. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai gaya bahasa dalam lirik lagu sangat menarik 

untuk dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis 

gaya bahasa pada lirik lagu band Dewa dalam album kelima mereka, yaitu 

Bintang Lima. Album tersebut dipilih karena sebagian besar lirik lagu yang 

terdapat dalam album ini mempunyai ciri khas dan kaya dengan penggunaan gaya 

bahasa yang unik sehingga memperoleh atensi yang luar biasa dari penikmat 

musik di Indonesia. Selain itu, meskipun lirik dan aransemen musiknya terdengar 

cukup rumit, faktanya hampir semua lagu di album ini berhasil menjadi hits. Bagi 

mereka yang senang membaca buku sastra dan puisi ala Kahlil Gibran, mungkin 
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judul-judul lagu di album ini sangat tidak asing, seperti Roman Picisan, Dua 

Sejoli, Cinta Adalah Misteri, dan Sayap-sayap Patah. 

Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan terjualnya album ini yang 

mampu mencapai angka 1,7 juta keping, sekaligus menjadi album terlaris dalam 

perjalanan karir band asal Surabaya tersebut. Sebagai catatan, dalam tiga bulan 

pertama sejak diluncurkan, album ini sudah laku terjual lebih dari 700 ribu keping 

(Alunx, 2009). Kesuksesan album ini juga menguatkan posisi Dewa sebagai salah 

satu band paling berpengaruh di Indonesia. Lima penghargaan di ajang AMI 

Awards pun diraih dari album ini, termasuk kategori grup terbaik dan album 

terbaik. 

Berkenaan dengan penelitian yang relevan terdapat beberapa penelitian 

yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai gaya bahasa dalam lirik 

lagu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Praja Aribawa (2010) dengan 

judul Diksi dan Gaya Bahasa Pada Lirik Lagu Pop D’Masiv. Penelitian tersebut 

berfokus pada penggunaan diksi denotatif dan konotatif, serta gaya bahasa yang 

digunakan dalam lirik lagu D‘Masiv pada album Perubahan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lirik lagu D’Masiv menggunakan diksi denotatif dan 

konotatif yang bertujuan untuk mempermudah pesan yang ingin disampaikan. 

Sementara, dalam  hal penggunaan gaya bahasa, lirik lagu D’Masiv didominasi 

oleh pemakaian gaya bahasa metafora, yang dimakksudkan untuk menimbulkan 

suasana yang sesuai dengan isi lagu. 

Penelitian lain yang sejenis juga pernah dilakukan Ina Krisnawati (2012) 

dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Peterpan dalam Album 

Taman Langit. Penelitian ini juga berfokus pada penggunaan diksi denotatif dan 
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konotatif serta penggunaan gaya bahasa pada lirik lagu Peterpan di album Taman 

Langit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diksi yang digunakan pada lirik 

lagu Peterpan dalam album tersebut berupa makna denotasi dan konotasi. Selain 

itu, gaya bahasa yang digunakan berupa gaya aliterasi, asonansi, repetisi, 

personifikasi, simile, hiperbola, dan erotesis. 

Berbeda dengan dua penelitian tersebut di atas, pada penelitian ini penulis 

mencoba untuk menganalisis khusus pada pemakaian gaya bahasanya yakni 

mengetahui penggunaan gaya bahasa yang digunakan dalam band Dewa dalam 

lirik lagunya yang terkumpul di album “Bintang Lima“. Adapun teori gaya bahasa 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalaha teori gaya bahasa yang 

dikemukakan oleh Tarigan (1990:6) yang mengelompokkan gaya bahasa menjadi 

empat, yaitu mencakup (a) gaya bahasa perbandingan, (b) gaya bahasa 

pertentangan, (c) gaya bahasa pertatutan, dan (d) gaya bahasa perulangan. 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Fokus Penelitian dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya, penelitian 

ini berfokus pada kajian terhadap penggunaan gaya bahasa, yang meliputi (a) gaya 

bahasa perbandingan, (b) gaya bahasa pertentangan, (c) gaya bahasa pertatutan, 

dan (d) gaya bahasa perulangan dalam lirik lagu. Sementara objek dalam 

penelitian ini adalah lirik lagu yang terdapat dalam album Bintang Lima milik 

band Dewa. 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk gaya bahasa dalam lirik lagu Dewa pada album Bintang 

Lima? 

2) Bagaimana fungsi gaya bahasa dalam lirik lagu Dewa pada album Bintang 

Lima? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi yang jelas 

mengenai penggunaan gaya bahasa dalam lirik lagu milik Dewa pada album 

Bintang Lima. Lebih khusus lagi, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa dalam lirik lagu Dewa pada album 

”Bintang Lima”. 

2) Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa dalam lirik lagu Dewa pada album 

”Bintang Lima”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui gambaran yang jelas mengenai gaya bahasa yang digunakan dalam 

lirik lagu Dewa pada album Bintang Lima. Penelitian ini juga dapat digunakan 

peneliti lain dalam memahami kajian linguistik, terutama yang mengkaji tentang 

gaya bahasa.  
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Sementatra manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan mahasiswa, khususnya jurusan 

Bahasa Indonesia, untuk menambah wawasan mengenai penggunaan gaya 

bahasa dalam lirik lagu.  

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar atau 

sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam 

pengajaran gaya bahasa. 

3) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pendengar dan pembaca 

terkait penggunaan gaya bahasa dalam lirik lagu. 

 

1.5 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap istilah dalam 

penelitian ini, perlu diadakan penegasan istilah atau definisi operasional. Istilah-

istilah tersebut disajikan berikut ini. 

1) Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). 

Tarigan membagi gaya bahasa menjadi empat kelompok, yaitu gaya 

bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, 

dan gaya bahasa perulangan. (Tarigan, 1990:6) 

2) Lirik lagu, adalah ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, 

didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya 

penyair atau pencipta lagu melakukan permainankata-kata dan bahasa 

untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. 

(Awe, 2003:51).  


