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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah alat yang penting dalam masyarakat. Dengan bahasa 

kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, ataupun berkarya sehingga bahasa 

adalah hal yang penting dan sangat berhubungan erat sekali dengan kehidupan 

masyarakat ataupun manusia hidup dilingkungan khalayak umum, sehingga 

bisa dikatakan bahwa nanusia tidak bisa hidup dengan bahasa.  

Kridalakasana (2001: 21) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem 

lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi, kesadaran dan 

kebenaran bahasa dalam kehidupan manusia memiliki fungsi besar dan 

berkaitan erat, yaitu untuk mewujudkan daya ungkap manusia yang 

mencerminkan aspek-aspek sosial. 

Salah satu fungsi bahasa ialah fungsi tekstual yang berkaitan dengan 

peranan bahasa untuk membentuk mata rantai kebahasaan dan mata rantai 

unsur situasi yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh pemakainya baik 

secara lisn atau tulis (Sudaryanto dalam Sumarlam ,2003 : 3 ). Menurut 

Sumarlam (2003 : 3) salah satu fumgsi bahasa adalah fungsi imajinatif. 

Didalam hal ini bahasa berfungsi sebagai pencipta sistem ,gagasan,atau kisah 

yang imajinatif.Fungsi ini biasanya mengisahkan cerita cerita ,dongeng 

,menulis cerpen ,novel ,lagu ,dan sebagainya, 
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Sebuah kata yang paling tepat untuk mengatakan maksud tertentu perlu 

diperhatikan kesesuain dengan situasi yang dihadapi.Dalam hal ini sangat 

perlu diperlukan gaya yang tepat yang digunakan dalam suatu situasi.Gaya 

bahasa merupakan cara menggunakan bahasa .Gaya bahasa sebagai bagian 

dari diksi pertalian dengan ungkapann ungkapan yang individual atau 

berkarakteristik ,atau juga yang memiliki nilai artistic yang tinngi 

(Keraf,1994:23) 

Bertindak dari hal tersebut masyarakat dalam kehidupan sehari harinya 

mendapat informasi ataupun hiburan dari berbagai media.Ada media cetak 

seperti majalah,surat kabar,bulletin.media elektronik atau seperti 

televisi,radio,internet yang senantiasa memberikan infornasi atau hiburan 

kapan saja dan dimana saja masyarakat membutuhkan informasi dan hiburan. 

Dalam media elektronik atau sering disebut media audio visual selain 

menyajikan informasi atau berita ada juga menampung aspirasi masyarakat , 

saran,dan juga hiburan bagi masyarakat, salah satu bagian dari media 

elektronik yang sangat di gemari oleh masyarakat ialah hiburan contoh 

hiburan yang digemari oleh masyarakat ialah hiburan musik atau lagu bisa dari 

pemutaran acara musik di televisi ataupun pemutaran lagu di radio. 

Musik ialah merupakan salah satu cabang hiburan yang hadir dan 

banyak digemari oleh masyarakat terutama dikalangan anak-anak remaja. Hal 

ini terjadi karena musik mengandung unsur estetik yang terbentuk dari karya 

cipta oleh pengarang atau penulis melalui kreatifitas dalam mengekspresikan 
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suatu bahasa yang hidup dalam benak penulis yang dituangkan dalam sebuah 

lagu. 

Lagu adalah salah satu jenis wacana. Lagu merupakan wacana lisan 

bila di lihat berdasarkan mediannya, tetapi juga termasuk wacana tulis bila 

berdasarkan teks lagunya. Wacana lagu dapat dikategorikan sebagai wacana 

puisi dilihat dari segi gendre sastra dan termasuk rekreatif (Adhami dalam 

Sumarlam, 2004:42). 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bahasa hiperbola 

pada lagu lagu group band godbless karena pada lagu lagu karya group band 

Godbless banyak terdapat lirik lirik yang menggunakan bahasa hiperbola. 

Untuk mmahami ataupun mendeskripsikan lirik lagu lagu group band 

godbless, masalah penggunaan bahasa hiperbola sengaja dipandang sebagai 

hal yang menarik dan sangat tepat untuk di teliti. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada tiga masalah yang akan dibahas. 

1. Bagaimana wujud gaya bahasa hiperbola pada lirik lagu lagu group band 

godbless. 

2. Bagaimana makna gaya bahasa hiperbola pada lirik lagu group band 

godbless. 

3. Bagaimanakah variasi makna pada gaya bahasa hiperola dalam lirik group 

band god bless. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan wujud gaya bahasa hyperbola pada lirik lagu lagu group 

band godbless. 

2. Mendeskripsikan makna gaya bahasa hyperbola yang terdapat pada lirik 

lagu group band godbless. 

3. Mendeskripsikan variasi makna pada gaya bahasa hiperbola yang terdapat 

pada lirik lagu group band godbless. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian mengenai bahasa hiperbola dan variasi makna pada lirik 

lagu group band godbless, diharapkan dapat memberikan manfaat 

1. Secara teoritis  

a. Dapat Menambah berbendaharaan teori bidang bahasa khususnya 

mengenai gaya bahasa dan variasi makna. 

b. Dapat memberikan pemahaman bagi peneliti lain mengenai gaya 

bahasa dan variasi makna 

2. Secara Praktis  

a. Bagi guru Bahasa Sastra Indonesa dan Daerah,dapat memberikan 

wawasan mengenai bahasa dalam memahami suatu wacana pada 

sebuah lrik lagu. 

b. Bagi Mahasiswa, Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi seniman, khuusnya seorang pengarang lagu dapat memperoleh 

pengetahuan dalam menggunakan bahasa sebagai ungkapan untuk 

mengeluarkan ide-idenya sesuai engan kaidah bahasa sastra .  

d. Bagi Masyarakat, khususnya pemerhati seni dapat dijadikan sumber 

informasi yang mengulas tentang gaya bahasa dalam lagu lagu sehingga 

dapat mengetahui maksud lagu itu. 




