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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dikemukakan uraian landasan teori yang meliputi (1) lirik 

lagu, (2) gaya bahasa kiasan, (3) jenis gaya bahasa kiasan, dan (4) fungsi gaya 

bahasa.  

2.1 Kumpulan Lagu  

 Kumpulan lagu adalah bagian dari bahasa yang dihasilkan dari pencipta 

yang menuangkan karyanya kedalam sebuah tulisan sehingga mempunyai makna. 

Lirik lagu terbentuk dari komunikasi atau kondisi antara pencipta atau pengarang 

lagu dengan pendengar dalam artian masyarakat penikmat lagu sebagai wacana 

tulis karena disampaikan dengan media tulis. Kumpulan lagu merupakan citraan 

ataupun isi hati yang dituangkan seseorang dari dalam batinnya tentang suatu hal 

baik yang sudah dilihat, didengar maupun dialami. Lirik lagu memiliki ciri khas 

tersendiri dibandingkan dengan sajak karena penuangan ide lewat lirik lagu 

diperkuat dengan alunan musik melodi dan jenis-jenis irama yang disingkronkan 

dengan lirik lagu. Lirik lagu termsuk dalam genre sastra karena lirik adalah karya 

sastra (puisi) yang berisi curahan isi hati pengarang atau pribadi pengarang, dalam 

bentuk susunan kata sebuah nyanyian (Waluyo, 2010:8). 

 Lirik lagu hampir sama seperti puisi yang diciptakan sebagai media 

keindahan untuk memberikan kekuatan ekspresif serta emotif dalam 

mengungkapan nuansa konkretisasi pengalamannya, pencipta atau pengarang lirik 

lagu memunculkan kata-kata berupa tulisan atau teks yang dapat dimasukkan 

dalam karya sastra jika memenuhi kriteria dan bahasa yang lebih cenderung ke 
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sastra. Bahasa puisi dapat dikategorikan sebagai bahasa yang khas karya sastra, 

karena bahasa dan kata-katanya dalam puisi merupakan bentuk dari pengalaman 

batin dari penyair atau pengarang. Sehingga, bahasa yang digungakan dalam 

seperti puisi cenderung ekspresif dan mempunyai makna tersendiri. Bahasa puisi 

yang bersifat ekspresif ini memiliki sifata khusus yakni, beraturan, bahasanya 

padat, dan terkadang menyimpang dari aturan bahasa yang ada. Dengan demikian, 

penikmat akan lebih memperhatikan sekaligus menyadari bahwa hal itu 

merupakan usaha pengarang untuk menciptakan  suasana tertentu. 

 Seperti halnya dengan karya sastra, cara agar dapat mengetahui sejauh 

mana penciptaan suasana pada puisi dapat dilihat dari aspek-aspek pembentuknya. 

Dalam puisi untuk mendapatkan situasi emosional tersebut biasanya puisi 

memuyai alur irama tertentu yang diciptakan melalui persamaan bunyi. Irama 

dalam puisi bisa dibentuk dalam permainan variasi bunyi dalam kata-kata yang 

berfungsi mendekatkan pilihan kata lepas serta sebagai struktur ritmik untuk 

memberi penekanan yang lebih terhadap kata-kata dalam puisi 

2.2 Gaya Bahasa Kiasan 

Gaya bahasa kiasan ataupun gaya bahasa, merupakan suatu dari 

penggunaan bahasa dalam bentuk perbandingan atau perumpamaan. Umumnya 

kiasan sering dianggap hanya dipakai terhadap karya sastra dalam bentuk lirik 

lagu. Perihal lirik lagu merupakan karya sastra yang diciptakan sama halnya 

dengan puisi dan dilamnya terdapat berbagai bahasa kiasan. Pada dasarnya secara 

tidak langsung kiasan dianggap hanya dapat ditemuan dalam berbagai jenis 

penggunaan bahasa. Gaya bahasa bisa dilihat dari bermacam-macam sudut 
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pandang. Menurut Keraf (2010:116), gaya bahasa yang ditinjau dari segi 

nonbahasa dan segi bahasa. Dilihat dari segi bahasa aspek-aspek bahasa yang 

digunakan, maka gaya bahasa dapat debedakan berdasarkan titik tolak unsur 

bahasa yang di pergunakan, yaitu: (1) gaya bahasa berdasarkan pemilihan kata, (2) 

gaya bahasa berdasarkan intonasi atau nada yang terkandung dalam wacana, (3) 

gaya bahasa berdasarkan sturuktur kalimat, (4) gaya bahasa berdasarkan langsung 

tidaknya makna. 

 Gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya makna, 

yaitu perkiraan yang dipakai masih mempertahankan makna enotatifnya atau 

sudah ada penyimpangan. Bila acuan yang di gunakan itu masih mempertahankan 

makna dasarnya, maka bahasa itu masih bersifat polos. Tetapi bila sudah ada 

perubahan makna,meskipun berupa makna konotatif atau sudah menyimpang jauh 

dari makna denotatifnya, maka acuan itu dianggap sudah memiliki gaya. Gaya 

bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya makna dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Karena pada 

penelitian ini hanya memfokuskan pada gaya bahasa kiasan.  Gaya bahasa kiasan 

awalmulanya dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan dijelaskan 

bahwa kiasan adalah kata-kata yang berbunga-bunga, bukan dalam arti kata yang 

sebenarnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan 

pada pentingnya hal yang disampaikan. 

Menurut Keraf (2010:136), gaya bahasa kiasan merupakan penyimpangan 

yang lebih jauh, khususnya dalam bidang makna. Gaya bahasa kiasan 

awalmulanya dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan. 
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Membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, berarti mencoba 

menemukan ciri khusus yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. 

Perbandingan sebenarnya mengandung dua pengertian, yaitu perbandingan yang 

termasuk dalam gaya bahasa yang polos atau langsung, dan perbandingan yang 

termasuk dalam gaya bahasa kiasan. 

Pada awalnya, bahasa kiasan berkembang dari penganalogian. Mula-mula 

analogi digunakan dengan pengertian proposisi; oleh karnanya, analogi sekedar 

menyatakan hubungan kuantitatif. Misalnya hubungan antara 3 dan 4 dinyatakan 

sebagai analog dengan 9 dan 12. Secara lebih umum dapat dikatakan bahwa 

hubungan antara x dan y sebagai analog dengan hubungan antara nx dan nx. 

Dalam memecahkan sebuah permasalahan, dapat diringkas bahwa nilai dari suatu 

kuantitas yang diketahui dapat ditetapkan bila diberikan relasinya dengan sebuah 

kuantitas yang ditangkap. Dalam arti yang lebih luas ini, analogi lalu berkembang 

menjadi kiasan. Usulan-usulan sering dinyatakan dengan pengungkapan yang 

populer melalui analogi kualitatif. Hal ini tampak jelas dari munculnya fenomena 

orang mempergunakan metafora, yang sebenarnya merupakan sebuah contoh dari 

analogi kualitatif. 

2.3 Jenis Gaya Bahasa Kiasan 

 Gaya bahasa kiasan atau disebut juga gaya bahasa, adalah suatu wujud 

penggunaan bahasa dalam bentuk perbandingan atau perumpamaan. Pada 

umumnya kiasan dianggap hanya digunakan pada karya sastra dalam bentuk lirik 

lagu. Perihal lirik lagu merupakan karya sastra yang diciptakan sama dengan puisi 

dan didalamnya terdapat berbagai bahasa kiasan. Sehingga secara tidak langsung 
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kiasan dianggap dapat ditemukan dalam berbagai bentuk penggunaan bahasa. 

Keraf (2010: 136) mengungkapkan, gaya bahasa kiasan merupakan gaya bahasa 

yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal lain, atau mencoba 

menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Berdasarkan penjelasan 

pengertian gaya bahasa kiasan diatas, dari hasil perbandingan analogi muncul 

jenis-jenis gaya bahasa. Lebih lanjut, (Keraf, 2010: 138) menyebutan bahwa 

terdapat 16 jenis gaya bahasa kiasan yaitu simile, metafora, alegori atau parabel, 

personifikasi, alusi, eponim, epitet, sinekdoke, metonimia, antonomasia, hipalse, 

ironi, satrie, inuendo, antifrasis, dan paronomasia. 

2.3.1 Persamaan atau Simile 

Simile atau ibarat adalah salah satu majas dalam bahasa Indonesia. Simile 

adalah majas yang membandingkan sesuatu hal yang lain dalam artian dengan 

menggunakan kata penghubung atau dengan kata pembanding. Keraf (2010: 138) 

mengungkapkan, Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat 

eksplisit, yaitu gaya bahasa yang langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan 

hal lain. Biasanya ditandai dengan kata-kata: seperti, sama, sebagai, bagaikan 

laksana, dan sebagainya. Menurut Tarigan (2013:9), perumpamaan adalah asal 

kata simile dalam bahasa inggris, kata simile berasal dari bahasa latin yang 

bermakna „seperti‟.  

Persamaan juga dibagi dari beberapa bagin atas persamaan tertutup dan 

persamaan terbuka. Persamaan tertutup adalah persamaan yang mengandung 

perincian mengenai sifat persamaan tersebut, sedangkat persamaan terbuka adalah 

persamaan yang tidak menciptakan perincian mengenai sifat persamaan itu. Jadi 
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perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan 

yang sengaja kita anggap sama. 

Contoh: Bibirnya seperti delima mereka. 

   Bagai air didalam daun talas 

 

2.3.2 Metafora 

Metafora adalah salah satu majas dalam bahasa Indonsia. Metafora 

merupakan ungkapan secara tidak langsung berupa perbandingan analogis. Arti 

makna yang terdapat dalam majas metafora adalah suatu penetapan kedua dari 

makna asalnya, yaitu makna yang bukan menggunakan kata dalam arti 

sesungguhnya, melainkan sebagi kiasan yang berdasarkan persamaan an 

perbandingan.  Keraf (2010:139) mengungkapkan, metafora adalah sejenis 

penganalogian yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam 

bentuk yang singkat: bunga bangsa, buaya darat, buah hati, cindera mata, dan 

sebagainya. Menurut Tarigan (2013:15), metafora adalah perbandingan yang 

implisit diantara dua hal yang tidak sama, simpel, sederhana, padat dan tersusun 

sangat rapi di dalamnya terdapat dua gagasan: yang satu adalah suatu kenyataan 

atau sesuatu yang diungkapkan, yang menjadi objek dan yang satu lagi merupakan 

perbandingan terhadap kenyataan tersebut. 

Metafora sebagai perbandingan langsung, tidak mempergunakan penanda 

hubungan eksplisit yaitu kata: seperti,bak, bagai,bagaikan, dan sebagainya, oleh 

karnanya inti pertama langsung dihubungkan dengan inti kedua. Proses dari 

bentuk tersebut sebenarnya sama dengan simile tetapi secara berangsur-angsur 

keterangan tentang persamaan dan pokok pertama dihilangkan, dalam arti lain jika 

dihilangkan penanda hubungan eksplisitnya akan menjadi bentuk metafora. Dapat 
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disimpulkan bahwa, metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan 

dalam pengertian sesungguhnya. 

Contoh: Pemuda bunga bangsa 

Orang itu buaya darat 

 

2.3.3 Alegori, Parabel dan Fabel 

Algori, Parabel dan fabel adalah suatu cerita singkat yang mengandung 

kiasan. Bila sebuah metafora mengalami perluasan, maka ia dapat berwujud 

alegori, parabel, atau fabel. Perluasan ketiga bentuk ini akan mengandung ajaran-

ajaran moral dan sering sukar dibedakan suatu dari yang lain. Makna kiasan ini 

harus ditarik dari bawah permukaan ceritanya. Dalam alegori, nama-nama 

pelakunya adalah abstrak, serta tujuannya selalu jelas tersurat. Parabel (parabola) 

adalah suatu kisah singkat dengan tokoh-tokoh biasanya manusia, yang selalu 

mengandung tema moral. Istilah parabel dipakai untuk menyebut cerita-cerita 

fiktif di dalam kitab suci yang bersifat alegoris, untuk menyampaikan suatu 

kebenaran moral atau suatu spiritual. Fabel adalah adalah suatu metafora 

berbentuk cerita mengenai dunia binatang, di mana binatang-binatang bahkan 

makhluk-makhluk yang tidak bernyawa bertindak seolaholah sebagai manusia. 

Tujuan fabel seperti parabel adalah menyampaikan ajaran moral atau budi pekerti. 

Fabel menyampaikan suatu prinsip tingkah laku melalui analogi yang transparan 

dari tindak-tanduk binatang, tumbuh-tumbuhan, atau makhluk tidak bernyawa. 

(Keraf, 2010: 140)  

2.3.4 Personifikasi 

Personifikasi adalah majas yang melekat sdan memunyai sifat insani 

(manusiawi) pada suatu benda mati sehingga seoalah-olah memunyai sifat benda 
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hidup yang maksudnya, terdapat pilihan kata yang mengenakan sifat manusia 

pada benda mati tersebut. Keraf (2010:140) mengungkapkan, Personifikasi adalah 

semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda mati atau sejenisnya 

yang tak bernyawa seolah-olah dapat bertingkah laku sama halnya dengan 

manusia. Personifikasi (pengingsananan) merupakan ciri khas khusus dari 

metafora, yang mengiaskan benda-benda mati mempunyai tindakan, berbuat, 

berbicara seperti manusia. Menurut Tarigan (2013:17) personifikasi adalah gaya 

bahasa yang melekatkan sifat insani kepada benda yang tak bernyawa dan ide 

yang abstrak.  

Seperti halnya dengan simile dan metafora, personifikasi memunyaiciri 

khas yakni suatu unsur persamaan. Kalau metafora membuat perbandingan 

dengan suatu hal yang lain, maka dalam penginsanan hal yang lain itu adalah 

benda-benda mati yang bertindak dan berbuat seperti manusia, atau perwatakan 

manusia. inti yang dibandingkan itu seoalah-oalh berwujud manusia, baik dalam 

tindak tunduk, perasaan, dan perwatakan manusia lainnya. Jadi, personifikasi 

terdapat persamaan sifat antara benda mati dengan sifat-sifat manusia. 

Contoh: Angin yang meraung ditengah malam yang gelap itu menambah 

lagi ketakutan kami. 

2.3.5 Alusi  

Alusi adalah semacam acuan yang berusaha menyugestikan kesamaan 

antara orang, tempat, atau peristiwa. Biasanya, alusi ini adalah suatu referensi 

yang eksplisit atau implisit kepada peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, atau tempat 

dalam kehidupan nyata, mitologi, atau karya-karya sastra yang terkenal. Misalnya 
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dulu sering dikatakan Bandung adalah Paris Jawa. Demikian dapat dikatakan : 

Kartini kecil itu turut memperjuangkan persamaan haknya. Kedua contoh ini 

merupakan alusi. Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk membentuk suatu 

alusi yang baik, yaitu sebagai berikut. (1) harus ada keyakinan bahwa hal yang 

dijadikan alusi dikenal juga oleh pembaca, (2) penulis harus yakin bahwa alusi itu 

membuat tulisannya menjadi lebih jelas, (3) bila alusi itu menggunakan acuan 

yang sudah umum, maka usahakan untuk menghindari acuan semacam itu. Bila 

hal-hal tersebut tidak diperhatikan maka acuan itu dianggap plagiat atau akan 

kehilangan vitalitasnya (Keraf, 2010: 141).  

2.3.6 Eponim 

Eponim adalah suatu gaya di mana seseorang yang namanya begitu sering 

dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan 

sifat itu. Misalnya: Hercules dipakai untuk menyatakan kekuatan; Hellen dari 

Troya untuk menyatakan kecantikan (Keraf, 2010: 141). 

2.3.7 Epitet 

Epitet (epiteta) adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau 

ciri khusus dari seseorang atau sesuatu hal. Keterangan itu adalah suatu frasa 

deskriptif yang menjelaskan atau menggantikan nama seseorang atau suatu barang 

(Keraf, 2010: 141). Misalnya, Lonceng pagi untuk ayam jantan. Raja rimba untuk 

singa, dan sebagainya. 

2.3.8 Sinekdoke 

Sinekdoke adalah suatu istilah yang diturunkan dari kata Yunani 

synekdechesthai yang berarti menerima bersama-sama. Sinekdoke adalah 

semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk 
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menyatakan keseluruhan (pars pro toto) atau mempergunakan keseluruhan untuk 

menyatakan sebagian (totum proparte) (Keraf, 2010: 142). Misalnya, Setiap 

kepala dikenakan sumbangan sebesar Rp1.000,00. (pars pro toto) Dalam 

pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama 

Senayan, tuan rumah menderita kekalahan 3-4. (totum pro parte). 

2.3.9 Metonimia 

Kata metonimia diturunkan dari kata Yunani meta yang berarti 

menunjukkan perubahan dan onoma yang berarti nama. Dengan demikian, 

metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk 

menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. 

Hubungan itu dapat berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik dengan barang 

yang dimiliki, akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, isi untuk menyatakan 

kulitnya, dan sebagainya (Keraf, 2010: 142).  

Contoh: Ia membeli sebuah chevrolet.  

2.3.10 Antonomasia 

Antonomasia juga merupakan sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang 

berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, atau gelar 

resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri (Keraf, 2010: 142). 

 Contoh: Yang Mulia tidak dapat menghadiri pertemuan ini. Pangeran 

yang meresmikan pembukaan seminar itu.  

2.3.11 Hipalase 

Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu 

dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan pada 

sebuah kata yang lain. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa hipalase adalah 
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suatu kebalikan dari relasi alamiah antara dua komponen gagasan (Keraf, 2010: 

142). Misalnya, Ia berbaring di atas sebuah bantal yang gelisah (yang gelisah 

adalah manusianya, bukan bantalnya).  

2.3.12 Ironi, Sinisme dan Sarkasme 

Ironi diturunkan dari kata eironeia yang berarti penipuan atau pura-pura. 

Sebagai bahasa kiasan, ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin 

mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang 

terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Ironi akan berhasil kalau pendengar 

juga sadar akan maksud yang disembunyikan di balik rangkaian kata-katanya 

(Keraf, 2010: 143). Misalnya, Saya tahu bahwa Anda adalah gadis yang paling 

cantik di dunia ini yang perlu mendapatkan tempat terhormat! Sinisme diartikan 

sebagai suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan 

terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Sinisme diturunkan dari nama suatu aliran 

filsafat Yunani yang mula-mula mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-

satunya kebaikan, serta hakikatnya terletak dalam pengendalian diri dan 

kebebasan, tetapi kemudian mereka menjadi kritikus yang keras atas 

kebiasaankebiasaan sosial dan filsafat-filsafat lainnya. Dengan kata lain, sinisme 

adalah ironi yang lebih kasar dari sifatnya (Keraf, 2010: 143). Misalnya, Memang 

Anda adalah seorang gadis yang tercantik seantero jagad ini yang mampu 

menghancurkan seluruh isi jagad ini. Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih 

kasar dari ironi dan sinisme. Ia adalah suatu acuan yang mengandung suatu 

kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat saja bersifat ironi, dapat juga 

tidak, tetapi yang jelas adalah bahwa gaya ini akan selalu menyakiti hati dan 

kurang enak di dengar. Kata sarkasme diturunkan dari bahasa Yunani sarkasmos, 
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yang lebih jauh diturunkan dari kata kerja sakasein yang berarti “merobek-robek 

daging seperti anjing”, “menggigit bibir karena marah”, atau “berbicara dengan 

kepahitan” (Keraf, 2010: 144). Misalnya, Kelakuanmu memuakkan saya. Lihat 

sang Raksasa itu (maksudnya si Cebol).  

2.3.13 Satire 

Uraian yang harus ditafsirkan lain dari makna permukaannya disebut 

satire. Kata satire diturunkan dari kata satura yang berarti talam yang berisi penuh 

buah-buahan. Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. 

Bentuk ini tidak perlu harus bersifat ironis. Satire mengandung kritik tentang 

kelemahan manusia. Tujuan utamanya adalah agar diadakan perbaikan secara etis 

maupun estetis (Keraf, 2010: 144). 

2.3.14 Inuendo 

Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang 

sebenarnya. Ia menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak langsung dan sering 

tampaknya tidak menyakitkan hati kalau dilihat sambil lalu (Keraf, 2010: 144). 

Misalnya, Ia menjadi kaya-raya karena sedikit mengadakan komersialisasi 

jabatannya. Setiap kali ada pesta, pasti ia akan sedikt mabuk karena kebanyakan 

minum.  

2.3.15 Antifrasis 

Antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata 

dengan makna kebalikannya yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri, atau 

kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya 

(Keraf, 2010: 144). Misalnya, Engkau memang orang yang mulia dan terhormat. 
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Antifrasis akan diketahui dengan jelas, bila pembaca atau pendengar mengetahui 

atau dihadapkan pada kenyataan bahwa yang dikatakan itu adalah sebaliknya. 

2.3.16 Pun atau Paronomasia 

Pun atau paronomasia adalah kiasan dengan mempergunakan kemiripan 

bunyi. Ia merupakan permainan kata yang didasarkan pada kemiripan bunyi, 

tetapi terdapat perbedaan besar dalam maknanya (Keraf, 2010: 145). Misalnya, 

Tanggal dua gigi saya tanggal dua. Oh, adinda sayang, akan kutanam bunga 

tanjung di pantai tanjung hatim. 

 

2.4 Fungsi Gaya Bahasa  

 Gaya adalah keseluruhan cara yang dilakukan dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari, baik kegiatan jasmaniah maupun rohanih, baik lisan maupun tuisan. 

Gaya bahasa adalah bentuk retorik yaitu penggunaan katanya dalam berbicara dan 

menulis dapat memberi pengaruh pembaca atau pendengar (Tarigan, 2013;4). 

Terlihat dari pendapat tersebut bahwa, fungsi gaya bahasa adalah untuk 

mempengaruhu para pendengar maupun pembaca dalam artian agar pembaca atau 

pendengar dapat melakukan sesuatu untuk mengapresiasi dalam konteks tertentu. 

 Baik gaya maupun gaya bahasa berkaitan dengan aspek keindahan. Di sisi 

lain, gaya bahasa sangat berkaitan dengan situasi dan suasana karangan. Dalam 

arti ialah bahwa gaya bahasa menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, 

misalnya kesan baik maupun buruk, senang kurang enak dan sebagainya yang 

diterima pikiran dan perasaan  dalam tempat, benda-benda, suatu keadaan atau 

kondisi tertentu (Ahmadi, 2009:169). Proses munculnya gaya bahasa jelas 
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disadari oleh penulisnya, dalam arti memperoleh faktor keindahan secara 

maksimal. 

 Selain pendapat di atas, Tarigan (2013:4) mengatakan bahwa terkadang 

melalui kata-kata masih sangat kurang jelas untuk menerangkan sesuatu; oleh 

sebab itu dipergunakanlah persamaan, perbandingan serta kata-kata atau frasa 

kiasa lainnya. Bertolak dari beberapa pendapat diatas, dapatlah ditarik 

kesimpulannya bahwa fungsi gaya bahasa yaitu sebagai alat untuk mempengaruhi 

atau meyakinkan penyimak atas gagasan kita, memperkuat efek terhadap gagasan 

yang disampaikan, alat untuk memperjelas sesuatu dan alat untuk menciptakan 

keadaan hati tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat tentang fungsi gaya bahasa 

yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan fungsi gaya bahasa adalah 

sebagai berikut: 

1) Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi atau 

meyakinkan pembaca atau pendengar. Dalam arti lain, gaya bahasa 

bisa mengajak pembaca atau pendengar  semakin yakin dan percaya 

terhadap apa yang disampaikan oleh pencipta lirik lagu. 

2) Gaya bahasa berfungi sebagai alat untuk menciptakan atau 

memunculkan keadaa  hati atau perasaan tertentu, artinya gaya bahasa 

dapat menjadikan dan mengajak pembaca atau pendengar hanyut 

dalam suasana hati tertentu, misalnya kesan baik atau buruk, sedih, 

senang, dan sebagainya setelah mengetahui tentang apa yang 

disampaikan oleh pencipta lirik lagu. 
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3) Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk memperkuat efek terhadap 

pemikiran yang disampaikan, artinya gaya bahasa dapat membuat 

pembaca atau pendengar terkesan  seoalah-olah terhipnotis terhadap 

suatu gagasan yang telah disampaikan oleh pencipta lirik lagu. 

 

 

 

 

 


