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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Syair Lagu sebagai Karya Sastra Bergenre Puisi 

Lagu merupakan unsur-unsur bunyi bahasa yang dilantunkan penyanyi 

berdasarkan tinggi rendahnya suara (not), sehingga bunyi bahasa itu lebih nikmat 

untuk didengar. Lagu pada dasarnya merupakan ungkapan perasaan, luapan hati 

dari penyanyi itu sendiri, oleh karena itu lagu bisa membuat orang terhibur, 

terpesona, dan bahkan terlena apabila syair lagu yang dilantunkan penyanyi 

mengena di hati pendengar Menurut Adiozh (2010: 24) lagu merupakan syair- syair 

yang dinyanyikan dengan irama yang menarik agar menjadi enak didengar. Lagu 

bisa menjadi media curahan hati seseorang yang membuat lagu tersebut. Sehingga 

lagu yang dinyanyikan bisa bernuansa sedih, senang, maupun jenaka. Dari beberapa 

penjelasan tersebut mengenai definisi lagu, maka dapat disimpulkan bahwa lagu 

adalah suara yang dikeluarkan dengan irama yang menarik, sehingga dapat 

dinikmati oleh pendengar. Lagu dapat berupa curahan perasaan senang, sedih, 

emosi, dan sebagainya. 

Sehubungan dengan itu, diketahui bahwa lirik atau syair lagu merupakan 

elemen penting dalam komposisi musik, sebagai sarana untuk menyampaikan 

makna dan pesan kepada pendengar (khalayak). Lirik lagu dalam musik yang 

sebagaimana bahasa, dapat menjadi sarana atau media komunikasi untuk 

mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam masyarakat. Lirik lagu dapat pula 

sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian terhadap suatu sikap atau nilai. Oleh 

karena itu, ketika sebuah lirik lagu diaransir dan diperdengarkan kepada khalayak 
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juga mempunyai tanggung jawab yang besar atas tersebar luasnya sebuah 

keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu (Lestiana, 2012: 2-3). 

Syair atau lirik merupakan karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan 

pribadi (KBBI V Edisi V). Syair juga dapat diartikan sebagai ekspresi penyair yang 

dituangkan dalam kata-kata yang bernilai estetis. Menurut Budianta (2003:183) 

syair adalah puisi pendek yang mengungkapkan perasaan batin yang sifatnya 

pribadi. Walau terkesan sederhana, sebuah syair lagu sama halnya seperti puisi. Hal 

ini karena lirik memiliki penafsiran yang berbeda dari penikmatnya. Bergantung 

dari segi mana penikmat akan menafsirkan sebuah syair. Penulis sebuah syair 

memiliki cara untuk mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan. 

Menurut Teeuw (dalam Noor, 2010: 25) lirik atau syair adalah ungkapan 

ide atau perasaan pengarang. Dalam hal ini yang berbicara adalah “aku”, yang biasa 

disebut penyair. Lirik inilah yang sekarang dikenal sebagai puisi atau sajak, yakni 

karya sastra yang berisi ekspresi (curahan) pribadi yang lebih mengutamakan cara 

mengekspresikannya. Lirik atau syair sifatnya subjektif, karena hanya 

mengemukakan dunia penyair. 

Lirik atau syair itu sendiri terbangun dari bahasa yang serupa puisi sebab 

tersusun dari beberapa bait yang berisi gagasan dan perasaan yang ingin 

disampaikan penciptanya. Bahasa yang digunakan dalam aktualisasi sebuah karya 

sastra sarat akan ide dan pengalaman manusia, sehingga dapat dikatakan 

kemunculan dan perkembangan bahasa di dalam sebuah karya sastra merupakan 

suatu pertanda kemunculan budaya baru. Demikian pula bahasa di dalam sebuah 

lirik lagu, yang berpotensi menarik perhatian pendengarnya melalui pesan dan ide. 

Sebuah perwujudan ekspresi pengarang lewat puisi yang selanjutnya difasilitasi 
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melalui irama musik yang bertujuan memberi kesan dan suasana emosional untuk 

mempengaruhi perasaan atau pemikiran penikmat lagu. Jadi dapat ditarik simpulan 

bahwa syair atau lirik merupakan suatu ungkapan atau ide dari pengarang atau 

penyair yang sekarang lebih dikenal dengan puisi atau sajak. 

Menurut (McCulay dalam Aminuddin 2014:134) puisi merupakan cabang 

dari karya sastra yang menggunakan media kata-kata sebagai media penyampai 

pesan untuk menghasilkan sebuah imajinasi dan ilusi. Pemilihan bahasa dalam 

penulisan puisi tidak asal pilih, selalu banyak hal yang harus dipertimbangkan 

mulai dari unsur bunyi, tipografi, dan makna. Hal itu, tentunya bertujuan untuk 

memperoleh efek estetika (keindahan) sebagai daya tarik bagi penikmatnya. Puisi 

adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta 

penyusunan larik dan bait (KBBI V Edisi Kelima). Puisi bukanlah hanya sekadar 

kumpulan kata-kata saja. Akan tetapi, dalam menyusunnya harus memerhatikan 

rima dan irama yang cocok serta kualitas dari makna yang akan disampaikan. 

Menurut Altenbernd dalam Pradopo (2010:5) puisi merupakan pendramaan 

pengalaman yang bersifat penafsiran (menafsirkan) dalam bahasa yang berirama.  

Puisi dibangun dari unsur-unsur tertentu yang selalu dipergunakan oleh 

penyair dengan sadar atau tidak. Dapat atau tidak struktur yang dibangun itu 

mengantarkan tema atau amanat mempunyai syarat-syarat tertentu pula untuk dapat 

kesan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian, kesan keindahan ini ditentukan 

oleh dapat atau tidaknya struktur dan tema atau amanat itu bahu-mambahu 

membangun kesan tersebut (Suyitno, 2009: 29-30). Maksudnya, puisi mempunyai 

unsur, syarat, dan kesan, dan bagaimanakah seorang penyair dapat menyampaikan 
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kesemuanya itu kepada pembaca atau pendengar, sehingga makna dapat 

tersampaikan dengan baik.  

Menurut Nurhadi (2004: 20) puisi merupakan ungkapan pikiran dan perasaan 

hasil perenungan atau refleksi penulis. Pengungkapan perasaan tersebut 

menggunakan bahasa yang indah dan padat. Keindahan bahasa mencakup 

kemerduan bunyinya, ketetapan pemilihan katanya, dan keserasian susunan larik 

serta baitnya. 

Menurut Kurniawan (2012: 25) puisi adalah ungkapan perasaan atau ekspresi 

perasaan yang dituliskan dengan bahasa yang indah. Perrine dalam Siswantoro 

(2010: 23) menyatakan bahwa puisi dapat didefinisikan sebagai sejenis yang 

mengatakan lebih banyak dan lebih intensif dari pada apa yang dikatakan oleh 

bahasa harian. Sedangkan Noor (2010: 25) menyatakan bahwa secara konvensional 

puisi biasa diartikan sebagai tuturan yang terikat (terikat oleh baris, bait, rima, dan 

sebagainya). Beberapa ahli sastra berbeda pendapat mengenai pengertian puisi, 

tetapi intinya hampir sama bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam puisi itu berupa 

emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan panca indra, sususan kata-kata 

kiasan, kepadatan, dan sebagainya. 

Selain itu, puisi juga mempunyai karekteristik sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Kurniawan (2012: 26-39) pengertian puisi memang harus 

berpijak dari pemahaman sendiri tentang puisi, tetapi memahami ciri dan karakter 

puisi penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk menulis puisi. Karakter ini 

berkaitan dengan ciri puisi secara universal, yang pastinya dimiliki baik secara 

keseluruhan maupun bagian, untuk karya yang disebut puisi. Karena bersifat 

universal maka pemahaman karakter puisi ini selalu diolah dan dimodifikasi oleh 
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penulisnya sendiri untuk menghasilkan aspek estetis yang indah. Oleh karena itu, 

pemahaman awal tentang karakter puisi menjadi syarat utama sebelum menulis 

puisi. Syarat tersebut meliputi diksi, kalimat, dan tipografi. 

Diksi adalah pilihan kata. Media pengungkapan puisi sebagai 

pengalaman estetis kita adalah dengan kata-kata. Dalam memilih, memilah, dan 

menentukan diksi harus secara selaktif dan cermat. Pemilihan diksi yang baik 

sangat menentukan keindahan dan baik buruknya suatu karya sastra (puisi). Diksi 

atau pilihan kata yang digunakan dalam sebuah karya sastra tentu berbeda dengan 

kata-kata yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kata atau diksi yang 

digunakan dalam karya sastra memiliki kelebihan, baik arti maupun makna 

(Kurniawan, 2012: 27). 

Selanjutnya, ciri khas dari aspek kalimat puisi adalah ritmik-semantik, yaitu 

kalimat dalam puisi selalu menekankan pada aspek - ritmik (bunyi) dan semantik 

(makna). Karena penekanan dua aspek ini maka kalimat dalam puisi biasanya tidak 

logis dan tidak sistematis sebagaimana dalam kalimat pada bahasa sehari-hari dan 

formal. Dalam tradisi formalisme inilah yang disebut bahwa kalimat dalam puisi 

bersifat defamiliar (tidak akrab) sebagaimana bahasa sehari-hari (Kurniawan, 2012: 

31). 

Kemudian, tipografi berkaitan dengan bentuk penulisan puisi yang 

menyangkut pembaitan-enjambemen, penggunaan huruf dan tanda baca, serta 

bentuk bait. Harus diakui, secara konvensional, yang membedakan puisi dan prosa 

sebagai genre sastra adalah pada aspek tipografi, yaitu puisi dalam bentuk bait, 

sedangkan prosa dalam bentuk narasi. Dengan demikian, penyiasatan penulisan 

tipografi menjadi penting sebagai media atau cara untuk mengungkapkan makna. 
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Dasar pemikiran penggalan kalimat atau ungkapan yang perlu dilakukan adalah 

atas dasar makna yang ingin disampaikannya, yang bisa jadi menurut pembacanya 

tidak diindahkan, karena tidak berpikir sampai sejauh itu.  

Aminuddin mengemukakan bahwa puisi merupakan bentuk karya sastra 

yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif serta disusun 

dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa yakni struktur fisik dan struktur 

batin (2014: 25). Mengacu pendapat tersebut, di dalam puisi terdapat struktur fisik 

dan struktur batin. Struktur fisik atau yang disebut pula sebagai struktur 

kebahasaan, sedangkan struktur batin puisi yang berupa ungkapan batin pengarang. 

Aminuddin berpendapat bahwa struktur fisik puisi terdiri atas: diksi, pengimajian, 

kata konkret, majas, versifikasi, dan tipografi. 

Semi mengungkapkan bahwa diksi merupakan pemilihan kata (1993: 122). 

Pendapat tersebut senada dengan Aminuddin yang mengemukakan bahwa penyair 

sangat cermat dalam memilih kata-kata karena kata-kata yang ditulis harus 

dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan 

kata itu di tengah konteks kata lainnya dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi 

itu (2003: 72). Mengacu pendapat tersebut, pemilihan dan pemanfaatan kata dalam 

puisi merupakan aspek yang penting harus diperhatikan. 

Jabrohim, Suminto dan Chairul Saleh (2001, 35-58) menyatakan bahwa 

diksi mempunyai peranan penting dan utama untuk mencapai keefektifan dalam 

penulisan suatu karya sastra. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan 

makna. Hal tersebut bertujuan untuk mengomunikasikan maksud penyair kepada 

pembaca. Oleh karena itu, kata-kata yang digunakan dalam puisi harus dipilih 
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secermat mungkin oleh penyair. Selain itu, penyair juga mempertimbangkan kata-

kata yang dipakai dalam puisi dari berbagai aspek dan efek pengucapannya.  

Mengacu pendapat tersebut, penyair menggunakan kata-kata konotatif 

dalam puisinya yang memiliki makna lebih dari satu. Namun masih sering pula 

dijumpai penyair yang menggunakan kata-kata dalam bahasa sehari-hari. 

Semuanya itu bertujuan untuk memberi keindahan dalam puisinya serta agar 

pembaca mudah memahami karyanya. Selain itu puisi juga merupakan 

pengungkapan perasaan penyair yang mengalir yang dituangkan dalam bentuk kata-

kata yang indah. Oleh karena itu, tak jarang para penyair menggunakan kata khas 

puisi dan juga kata-kata yang jelas seperti bahasa sehari-hari dalam puisi-puisinya. 

Aminuddin menyatakan bahwa pengimajian adalah kata atau susunan kata-

kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, 

pendengaran, dan perasaan (2003: 78). Melalui pengimajian, apa yang digambarkan 

seolah-olah dapat dilihat (imaji visual), didengar (imaji auditif), dan dirasa (imaji 

taktil). Atar Semi (1993: 124) mengemukakan bahwa pengimajian adalah penataan 

kata yang menyebabkan makna-makna abstrak menjadi konkret dan cermat. 

Waluyo (2003:79) mengungkapkan bahwa setiap penyair berusaha 

mengonkretkan hal yang ingin dikemukakan. Hal tersebut bertujuan agar pembaca 

membayangkan dengan lebih hidup apa yang dimaksudkan. Berkaitan dengan 

pendapat tersebut, setiap penyair memiliki cara dalam penggunaan kata konkret 

yang berbeda. Pengonkretan kata ini erat berhubungan dengan pengimajian, 

pelambangan, dan pengiasan. Ketiga hal itu memanfaatkan gaya bahasa untuk 

memperjelas apa yang ingin dikemukakan. 
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Menurut Waluyo (2003: 83) bahasa figuratif atau majas adalah bahasa yang 

digunakan penyair yang bersusun-susun atau berpigura. Pendapat tersebut sejalan 

dengan Jabrohim, Suminto dan Chairul Saleh (2001: 35-58) yang menyatakan 

bahwa bahasa figuratif disebut juga sebagai majas yang biasa dipakai untuk 

menghidupkan lukisan untuk lebih mengonkretkan dan lebih mengekspresikan 

perasaan yang diungkapkan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa majas 

digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan, yakni secara 

tidak langsung mengungkapkan makna. Majas digunakan untuk menyampaikan 

perasaan, harapan, suasana hati, dan semangat hidupnya agar penyair terhindar dari 

keterbatasan kata-kata denotatif yang bermakna lugas. 

Majas mengiaskan atau mempersamakan sesuatu dengan suatu hal yang lain 

agar sesuatu itu dapat digambarkan dengan lebih jelas. Misalnya, untuk 

menggambarkan suasana hati yang gembira, senang, mempunyai harapan besar 

untuk berjumpa dengan seseorang, dan lain- lain. Adapun macam-macam majas, 

antara lain metafora, personifikasi, litotes, ironi, eufemisme, repetisi, dan lain-lain. 

Struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat (2003: 28). 

H. J. Waluyo (2003: 106) menyatakan bahwa tema adalah gagasan pokok (subject-

matter)  yang  dikemukakan  penyair  melalui  puisinya. Dari pendapat tersebut 

dapat diketahui bahwa tema merupakan gagasan pokok yang dikedepankan penyair 

dalam puisi-puisinya. Gagasan pokok persoalan atau pikiran tersebut begitu kuat 

mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. 

Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. 

Sikap penyair kepada pembaca disebut nada puisi. Waluyo menyatakan bahwa nada 

merupakan sikap penyair terhadap pembaca (2003: 125). Mengacu pada pendapat 
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tersebut nada dalam puisi dibuat oleh penyair untuk menimbulkan suasana tertentu. 

Suasana puisi dirasakan oleh pembaca sebagai akibat dari nada yang diambil sang 

penyair.  

Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. 

Amanat, pesan, atau nasihat yang akan disampaikan oleh penyair dapat ditelaah 

setelah tema, rasa, dan nada puisi dipahami (Waluyo, 2003: 130). Mengacu 

pendapat tersebut, amanat dalam puisi tidak dapat lepas dari tema dan isi puisi yang 

dikemukakan penyair. Selain itu, amanat merupakan kesan yang ditangkap 

pembaca setelah membaca puisi. Setelah membaca puisi, pembaca akan dapat 

menyimpulkan amanat puisi dengan cara pandang pembaca terhadap suatu hal. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa puisi 

merupakan curahan atau ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan. Curahan tersebut dapat berupa emosi, imanjinasi, pemikiran, dan 

lain- lain, terikat oleh unsur-unsur yang membentukanya (baris, bait, irama, rima, 

dan sebagainya). Bahasa yang dipakai berbeda dengan pemakaian bahasa sehari-

sehari. Beberapa unsur tersebut sangat menentukan keindahan suatu puisi yang 

diciptakan dan dibaca oleh pembaca. Suatu puisi juga akan bermakna dan 

mempunyai kesan apik ketika puisi yang dibuat atau diciptakan sudah memenuhi 

unsur-unsur yang tertera di atas. 

Keterkaitan antara lirik lagu dengan puisi tidaklah lepas dari definisi syair 

lagu dan puisi. Seperti yang telah dipaparkan di atas, telah kita ketahui bahwa lirik 

merupakan suatu ungkapan atau ide dari pengarang atau penyair yang sekarang 

lebih dikenal dengan puisi atau sajak. Sedangkan puisi itu sendiri merupakan 

curahan atau ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan, 
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curahan  tersebut dapat berupa emosi, imanjinasi, pemikiran, dan lain-lain, terikat 

oleh unsur- unsur yang membentukanya (baris, bait, irama, rima, dan sebagainya) 

dan bahasa yang dipakai berbeda dengan pemakaian bahasa sehari-sehari.  

Lirik atau syair bersifat subjektif, karena hanya mengemukakan dunia 

penyair dan berisi ekspresi (curahan) perasaan pribadi yang lebih mengutamakan 

cara mengekspresikannya. Begitu juga dengan puisi, menurut Noor (2010:24) 

mengungkapkan ekspresi yang kreatif (menciptakan curahan jiwa). Menurut 

Suyitno (2009: 78) sesungguhnya puisi merupakan struktur norma-norma. 

Mengolah bahasa dalam berpuisi adalah semacam mengolah bahasa sehingga 

bahasa itu bersih dari pengertian-pengertian yang terdapat dalam fungsi linguistik 

sehari-hari. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bahasa yang diangkat 

kedalam puisi adalah bahasa lain dibanding bahasa yang terdapat dalam pola 

komunikasi sehari-hari. Dalam sebuah syair lagu, bahasa yang digunakan tidak jauh 

berbeda dengan bahasa puisi. Bahasa pada syair lagu memiliki kaidah-kaidah puisi 

yaitu terdapat unsur emotif melalui bunyi dan kata. Selain itu sebagaimana 

penulisan puisi, penulisan syair lagu juga bersifat ringkas dan padat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lirik atau syair lagu pada intinya sama 

dengan puisi. Pada dasarnya keduanya mempunyai ciri yang sama yaitu keduanya 

terdapat struktur bentuk dan makna. Syair lagu terbentuk dari bahasa yang 

dihasilkan dari komunikasi antara pencipta lagu (pengarang/penyair) dengan 

masyarakat penikmat lagu. Sebagai wacana tulis, karena disampaikan dengan 

media tulis dalam sampul albumnya, dapat juga sebagai wacana lisan melalui kaset. 

Selain struktur bentuk dan makna, lirik atau syair lagu dan puisi juga memiliki 

persamaan yang lain, yaitu unsur bunyi yang merupakan hasil penataan kata dalam 
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struktur kalimat, rima atau bunyi yang sama dan diulang, baik dalam satuan kalimat 

maupun pada kalimat-kalimat berikutnya yang disebut asonansi. Asonansi atau 

keruntutan vokal yang ditandai oleh persamaan bunyi pada satu kalimat akan 

menghasilkan sebuah irama. 

2.2 Stilistika 

Stilistika (stylistic) adalah ilmu tentang gaya (Ratna, 2009:3). Hakikat 

Stilistika pada dasarnya merupakan sebuah studi mengenai pemakaian bahasa 

dalam karya sastra. Stilistika juga dipakai sebagai ilmu gabung yakni linguistik dan 

ilmu sastra. Sudjiman (1993:13) mengungkapkan bahwa pusat perhatian stilistika 

pada dasarnya adalah style yang berisikan cara yang digunakan seorang penulis atau 

pengarang untuk menyatakan tujuannya dengan menjadikan bahasa sebagai sarana.  

Stilistika adalah ilmu yang mengkaji style yakni wujud performansi bahasa 

dalam karya (sastra) melalui pemberdayaan segenap potensi bahasa yang unik dan 

khas meliputi bunyi, diksi, kalimat, wacana, bahasa figurative (figurative language) 

dan citraan (Al-Ma’ruf, 2017). Kaitannya dengan prosedur penerapan teori stilistika 

dalam penelitian ataupun kajian sastra, Wellek dan Warren menyebutkan dua 

kemungkinan pendekatan analisis stilistika. Pertama, dimulai dengan analisis 

sistematis tentang sistem linguistik karya sastra, dan dilanjutkan dengan interpretasi 

tentang ciri-cirinya dilihat dari tujuan estetis karya tersebut sebagai “makna total”. 

Kedua, mempelajari sejumlah ciri khas membedakan sistem.  

Menurut Panuti Sudjiman (1993: 3) stilistika adalah suatu ilmu yang 

digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi setiap karyanya artinya 

memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang 

ditimbulkan oleh pengarang. Stilistika juga meneliti ciri khas penggunaan bahasa 
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dalam wacana sastra, ciri-ciri yang membedakan atau mempertentangkan dengan 

wacana non sastra, meneliti deviasi terhadap tata bahasa sebagai sarana literer.  

Stilistika dapat dilakukan dengan mengkaji bentuk dan tanda-tanda 

linguistik. Biasanya digunakan dalam struktur lahir sebuah karya sastra sebagai 

media ekspresi pengarang dalam mengemukakan citra gagasannya. Mengutip 

pendapat Sugiarti (2010) di dalam jurnalnya bahwa Stilistika adalah bahasa yang 

telah dicipta dan bahkan direkayasa untuk mewakili ide dari sastrawan. Tentu saja 

hal ini menunjukan bahwa bahasa dalam sastra cenderung menuntut untuk 

menghasilkan sesuatu yang berbeda. Adanya stilistika berupaya menunjukkan 

bagaimana unsur-unsur suatu teks berkombinasi membentuk suatu pesan. Unsur-

unsur stilistika tersebut bisa berupa fonem, diksi, kalimat, wacana, bahasa figuratif, 

dan citraan (Ratna, 2009: 45-46).  

Stilistika memiliki pemakaian khusus atau spesifik dalam bahasa, sangat 

berbeda dengan jaringan komunikasi yang lain. Pemakaian dalam konteks ini yaitu 

cara pengarang atau penyair mengungkapkan gagasan imajinatif menggunakan 

istilah-istilah yang mampu memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa. 

Stilistika merupakan wujud performansi kebahasaan, khususnya yang terdapat 

dalam karya sastra. Analisis stilistika dimaksudkan untuk menerangkan sesuatu 

yang pada umumnya dalam dunia kesusasteraan yang menghubungkan antara 

bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Wellek dan Warren (1989: 221) lebih 

menegaskan bahwa stilistika tidak dapat diterapkan dengan baik tanpa dasar 

linguistik yang kuat karena salah satu penelitian utamanya adalah kontras sistem 

bahasa karya sastra dengan penggunaan bahasa pada zamannya. 
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Kajian stilistika itu tidak dilakukan secara khusus melainkan bagaimana 

menjadi bagian dari analisis sebuah sajak. Penelitian lirik lagu ini dianalis dari 

aspek diksi, bahasa kiasan dan retorik, aspek tata bahasa dalam sajak, dan bunyi 

(Oktavian, 2016). Oleh karena itu, style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai 

cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa 

dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Karena hal tersebut, gaya (style) 

menjadi bagian masalah dari pilihan unsur yang mempersoalkan cocok tidaknya 

pemakaian kata, frasa, atau klausa untuk melengkapi situasi tertentu. Oleh sebab 

itu, persoalan gaya meliputi semua hierarki kebahasaan yaitu pilihan kata secara 

individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara 

keseluruhan.  

Kajian stilistika dapat dilakukan dengan mengkaji bentuk dan tanda-tanda 

linguistik yang digunakan dalam struktur lahir karya sastra sebagai media ekspresi 

pengarang dalam mengemukakan gagasannya. Secara umum, lingkup telaah 

stilistika mencakupi diksi atau pilihan kata (pilihan leksikal), struktur kalimat, 

majas, citraan, pola rima, dan matra yang digunakan seorang sastrawan atau yang 

terdapat dalam karya sastra (Sudjiman 1993:13-14). Menelaah lirik lagu dengan 

mengkaitkan kajian berdasarkan unsur-unsur stilistika adalah sangatlah menarik. 

Kemenarikan tersebut berangkat dari ketidaktahuan dalam memaknai lagu tersebut 

secara implisit. 

 Kajian stilistika berpangkal pada bentuk ekspresi, bentuk bahasa kias dan 

aspek bunyi. Akan tetapi, istilah stilistika secara umum dikenal sebagai studi 

pemakaian bahasa dalam karya sastra. Adapun alasan penggunaan bahasa dalam 

karya sastra karena bahasa mampu menghadirkan kekayaan makna, mampu 
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menimbulkan misteri yang tidak ada habisnya. Seperti pendapat di atas sebelumnya 

bahwa aspek-aspek bahasa yang ditelaah dalam studi stilistika meliputi intonasi, 

bunyi, kata, dan kalimat sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya bunyi, gaya kata, dan 

gaya kalimat. Sejalan dengan Al Ma’ruf (2009: 20-21) bahwa bentuk-bentuk atau 

unsur-unsur stilistika tersebut berupa fonem, diksi, kalimat, wacana, bahasa 

figuratif, dan citraan. 

Dari beberapa uraian di tersebut, dapat disimpulkan bahwa stilistika adalah 

ilmu yang mengkaji tentang gaya khas dan unik dari seseorang yang meliputi gaya 

bunyi, gaya leksikal, gaya kalimat, gaya wacana, gaya bahasa figuratif, dan gaya 

citraan untuk mewakili ide yang akan disampaikan. 

2.2.1 Gaya Bunyi  

 Tuturan bahasa terdiri atas perpaduan bunyi. Bukan sembarang bunyi, 

melainkan bunyi-bunyi yang berbeda-beda menurut bahasa tertentu. Bunyi pada 

bahasa yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Bahasa tulis bersifat sekunder walaupun tidak diucapkan. 

Bahasa tulis adalah rekaman dari bahasa lisan. Jadi, bahasa tulis adalah bahasa yang 

seharusnya dilisankan atau diucapkan, dalam bahasa tulis diganti dengan huruf-

huruf dan tanda-tanda lain menurut suatu sistem aksara (Chaer, 2003:42-43). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah bunyi bahasa yang dapat 

berfungsi membedakan makna kata. 

 Bunyi memiliki unsur persajakan yang berfungsi sebagai salah satu upaya 

dalam keberhasilan mencapai pola estetika bahasa. Diungkapkan Sayuti (2007:104) 

secara ringkas dapat dikatakan bahwa persajakan merupakan perulangan bunyi 

yang sama dalam puisi. Pengertian ini dapat diperluas sehingga persajakan dapat 
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diartikan sebagai kesamaan atau kemiripan bunyi tertentu di dalam dua kata atau 

lebih, baik yang berposisi di akhir kata, maupun yang berupa perulangan bunyi-

bunyi yang sama yang disusun pada jarak atau rentangan tertentu secara teratur. 

 Bunyi merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat 

menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Gaya bunyi diatur sedemikian rupa 

agar menimbulkan irama yang indah. Timbulnya irama yang indah tersebut bisa 

disebabkan adanya kolaborasi antara asonansi dan aliterasi. Sayuti (2007: 105) 

mengemukakan bahwa jenis persajakan yang sering muncul dalam puisi-puisi 

Indonesia modern ialah anafora, yaitu suatu ulangan pola bunyi di awal baris. 

Selain itu, berdasarkan posisinya, sajak dalam termasuk kategori sajak tengah. Dari 

keseluruhan, pola persajakan ditentukan oleh tiap barisnya. 

 Kemenarikan di dalam puisi sering dijumpai persamaan bunyi dalam satu 

baris yang berupa persamaan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Jika persamaan 

bunyi itu berupa vokal yang berjarak dekat disebut asonansi, sedangkan bunyi yang 

berupa konsonan disebut aliterasi (Sayuti, 2007: 118). Unsur asonansi dan aliterasi 

tersebut berfungsi untuk menentukan ajegnya suatu bunyi vokal atau bunyi 

konsonan dalam puisi. Setelah melakukan penentuan terhadap adanya bunyi vokal 

ataupun bunyi konsonan, bisa terlihat adanya jenis bunyi yang ditimbulkan seperti 

bunyi efoni atau bunyi kakofoni. Dari pengklasifikasian tersebut akan diketahui 

efek bunyi yang diekspresikan oleh seorang penyair. Hal ini disebabkan hakikat 

puisi merupakan curahan perasaan, ekspresi, kreatifitas seorang penyair yang 

dibalut dengan pemilihan kata berkombinasi dengan bunyi-bunyi nan syahdu. 

 Efoni merupakan suatu kombinasi bunyi vokal yang berfungsi melanjutkan 

ucapan, mempermudah pemahaman arti, dan bertujuan untuk mempercepat irama 
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baris yang mengandungnya (Sayuti, 2007: 122). Ketika menciptakan puisi seorang 

penyair akan menentukan pilihan bunyi vokal dan konsonan agar bunyi yang 

ditimbulkan merdu serta berirama. 

 Kombinasi bunyi-bunyi vokal (asonansi) a,e,i,o,u, bunyi-bunyi konsonan 

bersuara (voiced): b,d,g, j, bunyi liquida: r,l, dan bunyi sengau : m,n,ng,ny akan 

menimbulkan bunyi merdu dan berirama sehingga disebut bunyi efoni. Bunyi yang 

merdu itu dapat mendukung suasana yang mesra, kasih sayang, gembira, dan 

bahagia. Sebaliknya, kombinasi bunyi yang tidak merdu, parau, penuh bunyi k,p,t,s 

ini disebut kakofoni. Kakofoni ini cocok untuk memperkuat suasana yang tidak 

menyenangkan, kacau balau, serba tak teratur, bahkan memuakkan (Pradopo, 

2010:29-30).  

 Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bunyi 

merupakan satuan paling kecil yang dapat membuat perbedaan makna atau 

memiliki makna yang berbeda. Hal tersebut tergantung pada letaknya dengan bunyi 

yang lain. Jadi, Gaya bunyi merupakan cara pengarang atau penulis dalam 

memberikan aspek estetis dalam sebuah syair. Efek estetis bisa meliputi rima, efoni, 

kakafoni, maupun kombinasi antara asonansi dan aliterasi. 

2.2.2 Gaya Leksikal 

 Karya sastra merupakan dunia kata-kata. Komunikasi di dalam sebuah 

karya sastra dilakukan dan ditafsirkan lewat kata-kata. Diksi merupakan unsur 

leksikal dalam gaya bahasa (Nurgiyantoro 2010:290). Unsur leksikal mengacu pada 

pengertian penggunaan kata, frasa, dan klausa tertentu yang sengaja dipilih oleh 

pengarang. Pemilihan leksikal tersebut tentunya melewati pertimbangan-

pertimbangan khusus untuk memperoleh efek ketepatan dan efek estetika. Efek itu 
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sendiri secara sederhana dapat dipertimbangkan dari segi bentuk dan makna untuk 

mendukung estetis karya sastra yang bersangkutan, mampu mengkomunikasikan 

makna, pesan, dan mampu mengungkapkan gagasan yang dimaksudkan oleh 

pengarang. Pemilihan kata, frasa, maupun klausa dalam hal itu disebut dengan gaya 

leksikal. 

 Leksikal dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata baik berufa frasa atau 

klausa oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu 

(Unsayaini, 2016). Pilihan kata bukan saja digunakan untuk menyatakan kata-kata 

mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan tetapi juga 

meliputi persoalan frase dan gaya bahasa. Selain itu, juga berhubungan dengan 

pengelompokan kata-kata dalam susunan yang berbentuk ungkapan-ungkapan yang 

individual atau karakteristik serta memiliki nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2006: 

22-23). 

 Menurut Pradopo (2010:54) penyair memilih kata yang setepat-tepatnya 

untuk mencurahkan perasaan dan isi pikirannya seperti yang dialami batinnya dan 

mengekspresikannya yang mampu menjelmakan jiwanya tersebut. Pemilihan unsur 

leksikal digunakan oleh pengarang untuk menuangkan gagasannya kepada orang 

lain agar tidak terjadi salah tafsir dan merasakan apa yang pengarang rasakan. 

Selain itu, pengarang juga ingin menggambarkan pengalaman jiwanya. Sehingga 

penikmat karyanya mampu merasakan pesan yang ingin disampaikan. Menurut 

Barfield (dalam Pradopo 2010:54) bila kata-kata dipilih atau disusun dengan cara 

yang sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan imajinasi estetik penikmatnya, 

maka diksi yang demikian itu disebut diksi puitis. Seorang sastrawan harus cermat 

dalam memilih kata-kata, sebab kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan 
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maknanya. Oleh sebab itu, juga harus dipertimbangkan urutan katanya dan 

kekuatan atau daya magis dari kata-kata tersebut.  

Leksikal juga dapat diartikan sebagai pemilihan kata yang dilakukan 

pengarang untuk menciptakan efek makna tertentu, berupa penggunaan kata 

konotatif, denotatif, konkret, vulgar, kosakata bahasa daerah, dan kosakata bahasa 

asing (Al-Ma’ruf, 2009: 50). Kata merupakan unsur bahasa yang paling esensial 

dalam karya sastra. Kata yang dikombinasikan dengan kata-kata lain mampu 

menggambarkan bermacam-macam ide, angan, dan perasaan. Pengertian tersirat 

dalam sebuah kata itu mengandung makna, artinya tiap kata mengungkapkan 

sebuah gagasan atau sebuah ide. Jadi, bisa dibilang kata-kata adalah alat penyalur 

gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain.   

 Memahami sebuah diksi tidak akan lepas dengan kompatriotnya yaitu 

makna. Makna kata adalah arti atau maksud yang terdapat dalam suatu kata, dan 

berhubungan antara bentuk dengan hal yang diwakilinya (Keraf, 2009: 25). Makna 

konotatif merupakan makna yang mengandung tambahan. Menurut Keraf makna 

konotasi adalah makna yang stimulus dan respon yang bersifat emosional. Menurut 

KBBI V, konotasi merupakan tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada 

seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Jika dalam artian ringkasnya, 

konotasi mengacu pada makna yang bukan sebenarnya atau makna kias. Makna 

denotasi merupakan lawan dari makna konotasi. Menurut KBBI V, denotasi 

memiliki arti makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan 

yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu 

dan bersifat objektif. Menurut Keraf (2009:28) denotasi merupakan makna yang 

merujuk kepada suatu referen, konsep, atau ide dari suatu referen. 
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Selain itu, untuk menciptakan efek estetis bisa menggunakan pemanfaatan 

sinonim, pemanfaatan kata daerah, pemanfaatan kata asing, pemanfaatan tautologi, 

pemanfaatan anomali, pemanfaatan metafor atau kiasan, pemanfaatan 

personifikasi, pemanfaatan antonim, dan pemanfaatan majas pertautan pars pro toto 

(Sudjiman, 1993:23-32). Pemanfaatan sinonim terutama tampak pada nomina yang 

relative mempunyai banyak sinonim, masing-masing dengan konotasinya. Akan 

tetapi, lebih banyak kata yang dalam penggunaannya harus diperhitungkan benar 

makna konotatifnya. 

Pemanfaatan kata daerah sering digunakan dalam karya sastra yang berlatar 

tempat daerah yang bersangkutan atau tokohnya berasal dari daerah tertentu. 

Dengan demikian, penggunaan kata-kata daerah alih-alih kata Indonesia menjadi 

sarana pelataran atau sarana penokohan. Sedangkan lawan katanya, yaitu 

pemanfaatan kata asing. Penggunaan kata asing dalam setiap konteks dapat 

menimbulkan berbagai kesan, atau sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk 

menimbulkan kesan tertentu.  

Pemanfaatan tautology adalah pengulangan makna atau gagasan dengan 

susunan kata yang berlainan dan tidak menambah kejelasan. Pemanfaatan anomali 

merupakan kombinasi butir leksikal dan pembatasan pasangan yang hendak 

dipersandingkan. Pada intinya pasangan yang tidak lazim itulah yang disebut 

anomali. Pemanfaatan metafor atau kiasan adalah majas yang mengandung 

perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau ungkapan lain untuk 

melukiskan kesamaan dan kesejajaran makna di antaranya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya leksikal adalah 

pemilihan kata-kata baik berupa kata, frasa, dan klausa yang dilakukan oleh 
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pengarang untuk meningkatkan nilai estetis dan menunjukan makna tertentu baik 

yang tersirat maupun yang tersurat. Setiap kata dapat memiliki arti yang berbeda 

tergantung pada konteks yang digunakan seorang penulis. Pemaknaan suatu kata 

dalam suatu karya sastra dapat menjadi sangat berbeda dengan konteks yang 

sebenarnya. Bahkan kata yang dalam konteks normal tidak berarti, dalam karya 

sastra dapat memiliki arti tertentu. 

2.2.3 Gaya Bahasa Figuratif 

Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek 

estetis dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal 

tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Secara singkat penggunaan 

gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu (Dale 

dalam Tarigan, 2013: 4). 

Gaya bahasa atau langgam bahasa adalah cara penutur mengungkapkan 

maksudnya. Banyak cara yang dapat dipakai untuk menyampaikan sesuatu, ada 

cara memakai perlambangan (majas metafora, personifikasi); ada cara yang 

menekankan kehalusan (majas eufemisme, litotes, dan masih banyak lagi majas 

lainnya). Semua itu pada prinsipnya merupakan corak seni berbahasa atau retorika 

untuk menimbulkan kesan tertentu pada mitra berbahasa (Finoza, 2009: 135). 

Sesungguhnya gaya bahasa terdapat dalam segala ragam bahasa seperti 

ragam lisan dan ragam tulis, ragam non sastra dan ragam sastra, karena gaya bahasa 

adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk 

maksud tertentu. Gaya bahasa mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur 

kalimat, majas dan citraan, pola rima, matra yang digunakan seorang sastrawan atau 

dalam sebuah karya sastra (Sudjiman, 1993: 13). 
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Secara singkat dapat dikatakan bahwa gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran, ide, atau gagasan melalui penggunaan bahasa secara khas. 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti mengacu pada teori yang diungkapkan oleh 

Panuti Sudjiman (1993) yaitu gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam 

konteks tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. 

Menurut Keraf (2010:116) gaya bahasa beraneka ragam macamnya. 

Macam- macam gaya bahasa dapat dilihat berdasarkan pilihan kata, nada, struktur 

kalimat, dan berdasarkan langsung tidaknya makna. Setiap ahli memiliki pendapat 

yang berbeda pula tentang gaya bahasa.  

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yaitu apakah acuan 

yang dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya sudah ada yang 

menyimpang. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan (Keraf, 2010: 

129). Masih menurut Keraf gaya bahasa retoris merupakan suatu penyimpangan 

konstruksi biasa dalam bahasa yang digunakan untuk menimbulkan efek tertentu. 

Macam-macam gaya bahasa retoris yaitu aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis, 

apostrof, asindeton, polisindeton, ellipsis, eufemismus, litotes, hysteron proteron, 

pleonasme, tautology, parifrasis prolepsis, erotesis, silepsis, koreksio, hiperbol, 

paradox, dan oksimoron.  

Sedangkan menurut Tarigan jenis majas atau gaya bahasa sangat bervariasi, 

sesuai dengan maksud dan tujuan. Tarigan (2009:5) membagi majas dalam empat 

kelompok, yaitu 1) majas perbandingan, 2) majas pertautan, 3) majas perulangan, 

dan 4) majas pertentangan. Majas atau gaya bahasa perbandingan dibagi dalam 

sepuluh jenis, yaitu perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, 
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alegori, antithesis, pleonasme, perfrasis, antisipasi atu prolepsis, dan koreksio atau 

epanortesis (Tarigan, 2009:8). Majas atau gaya bahasa pertautan dibedakan menjadi 

tiga belas jenis majas, yaitu metonimia, sinekdoke, alusi, eufemisme, eponim, 

epitet, antonomasia, erotesis, paralelisme, ellipsis, gradasi, asindenton, dan 

polisindenton (Tarigan, 2009:121).  

Majas atau gaya bahasa perulangan dibagi menjadi dua belas jenis majas, 

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

epistrofa, simploke, mesodilopsis, epanalepsis, dan anadiplosis (Tarigan, 

2009:174). Majas atau gaya bahasa pertentangan dibagi menjadi dua puluh jenis 

majas, yaitu hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, paronomasia, paralepsis, zeugma 

dan silepsis, satire, inuendo, antifrasis, paradoks, klimaks, antiklimaks, apostrof, 

anastrof atau inverse, apofasis atau preterisio, hysteron, proteron, hipalase, sinisme, 

sarkasme (Tarigan, 2009:55). Namun, pada penelitian ini lebih ditekankan kepada 

penggunaan gaya bahasa sindirian yang terdapat dalam syair lagu-lagu Franky 

Sahilatua. Gaya bahasa sindirian meliputi ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan 

innuedo. 

Ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu 

dengan makna atau maksud yang berlainan dari apa yang terkandung dalam 

rangkaian kata-katanya. Entah dengan sengaja atau tidak, rangkaian kata-kata yang 

dipergunakan itu mengingkari maksud yang sebenarnya (Keraf, 2010:143). 

Sedangkan menurut Tarigan (2009:55) dalam ironi, pengujar menyampaikan 

sesuatu yang sebaliknya dari apa yang ingin dikatakannya, jadi di sini terdapat satu 

penanda dengan dua kemungkinan petanda. Ironi mengandung antonimi atau 

oposisi antara kedua tataran isi. Ironi juga mengandung kesenjangan yang cukup 
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kuat antara makna harfiah dan makna kiasan. Maka di dalam ironi terdapat 

keharusan yang sering bertumpu pada makna inversi semantis, baik secara 

keseluruhan maupun sebahagian. Contoh. Saya tahu Anda adalah seorang gadis 

yang paling cantik di dunia ini yang perlu mendapatkan tempat terhormat. 

Sinisme yaitu suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung 

ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati (Keraf, 2010:143). Lain halnya 

menurut Tarigan (2009: 57) Sinisme adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu 

dengan menggunakan hal yang berlawanan dengan tujuan agar orang tersindir 

secara lebih tajam dan menusuk perasaan. Contoh. Memang Anda adalah seorang 

gadis yang tercantik di seantero jagad ini yang mampu menghancurkan seantero 

jagad ini. 

Sarkasme merupakan satuan acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. 

Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan. Sarkasme dapat saja 

bersifat ironis, dapat juga tidak, tetapi yang jelas bahwa gaya ini selalu akan 

menyakiti hati dan kurang enak didengar (Keraf, 2010:143). Contoh. Memang kamu 

tidak rakus, daging beserta tulang-tulangnya ludes kamu makan. 

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Bentuk 

ini tidak perlu harus bersifat ironis. Satire mengandung kritik terhadap kelemahan 

manusia. Tujuan utamanya adalah agar diadakan perbaikan secara etis maupun 

estetis (Keraf, 2010:144). Misalnya Jangan pernah berpikir kau adalah dewa, 

menghadapi masalah seperti ini pun kau sudah kewalahan. 

Innuendo 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). 
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Contoh. Setiap kali ada pesta, pasti ia akan sedikit mabuk karena terlalu 

kebanyakan minum. 

 


