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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENANDA HUBUNGAN SINONIMI DAN HIPONIMI PADA LAGU ANAK-

ANAK KARYA IBU SUD 

 

Rini Handayani. A 310080002, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012,56 halaman 

 

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai sinonimi dan hiponimi pada lagu anak-anak 

karya ibu Sud. Ada dua tujuan penelitian ini yaitu, (1) untuk mendeskripsikan pengguna penanda 

sinonimi pada lagu anak-anak karya ibu Sud, dan (2) untuk mendeskripsikan pengguna penanda 

hiponimi pada lagu anak-anak karya ibu Sud. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan hasil temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik. 

Teknik pengumpulaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, teknik simak dan 

diikuti teknik catat. Analisis data menggunakan metode padan, metode padan adalah metode 

yang alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian bahasa yang bersangkutan. 

Selanjutnya menggunakan  metode agih, metode agih adalah metode yang alat penentunya justru 

bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 

Simpulan penelitian ini adalah menunjukkan penanda hubungan sinonimi dan hiponimi 

pada lagu anak-anak karya ibu Sud. Dalam lagu anak-anak karya ibu Sud dalam penelitian ini 

banyak menggunakan penanda hubungan sinonimi dibandingkan dengan penanda hubungan 

hiponimi. 

Kata kunci : Sinonimi, Hiponimi dan Lagu anak-anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari memerlukan komunikasi untuk dapat 

menjalin hubungan dengan manusia lain dalam lingkungan masyarakat sekitar. Ada dua cara 

melakukan komunikasi, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Secara tertulis merupakan 

hubungan tidak langsung, sedangkan secara lisan adalah hubungan langsung. Dalam 

hubungan langsung akan terjadi sebuah percakapan antar individual atau kelompok.  

Bahasa merupakan sistem simbol bunyi bermakna dan berartikulasi oleh alat ucap 

yang bersifat arbriter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh 

sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Tidak ada seorangpun yang 

dapat melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang lain tanpa menggunakan bahasa, 

walaupun kemam[uan menggunakan bahasa tidak secara otomatis menentukan kemampuan 

berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ditentukan oleh kemampuan bahasa seseorang.  

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam interaksi 

manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, 

perasaan serta pengalamannya kepada orang lain. Tanpa bahasa manusia akan lumpuh dalam 

berkomunikasi, berinteraksi antarindividu maupun antar kelompok. Dengan demikian, 

manusia tidak terlepas dari bahasa. Adanya alat komunikasi tersebut akan menimbulkan 

gejala kebahasaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial pemakainya. Gejala 

kebahsaan tersebut tidak ditentukan oleh faktor lingual saja, tetapi juga ditentuka oleh faktor 

non lingual yang mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya status sosial, tingkat 

pendidikan, ekonomi, jenis kelamin, umur, dan yang lainnya. Adapun faktor lingual yaitu 

faktor yang terdapat dalam bahasa itu sendiri, misalnya fonologi, morfologi, dan sintaksis. 



Bahasa indonesia merupakan pendukung kebudayaan bangsa indonesia. Semakin 

luas pengetahuan bahasa yang digunakan dalam komunikasi, semakin meningkat 

kemampuan ketrampilan dalam memberi makna suatu kata atau kalimat. Selain sering 

digunakan sebagai sarana dan media tinggi bahasa indonesia, lagu merupakan suatu hasil 

dari kebudayaan. Lagu (lirik) menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud atau 

tujuan dari si penyayi kepada si pendengar. Bahasa juga merupakan objek linguistik, oleh 

karena itu bahasa merupakan seperangkat bunyi yang langsung kita dengar dari oenutur 

bahasa itu sendiri. 

Lagu merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa indonesia, diantaranya dapat digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan kemampuan menilis puisi. Sebagai objek kajian gaya bahasa dan analisis 

wacana. Di dalam sebuah lagu ada beberapa macam hubungan penanda  dan contohnya 

sinonim dan hiponim. Sinonimi adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama 

dengan bentuk lain. Kesamaan ini bagi kata atau kalimat walaupun umumnya sinonim 

dianggap hanya kata-kata saja (Kridalaksana, 2000: 90). 

Dari uraian di atas atau definisi diatas dapat dijelaskan bahwa sinonimi digunakan 

untuk menyatakan kesamaan arti, karena dalam sejumlah perangkat kata yang dijumpai 

memiliki makna yang sama atau hubungan antara kata-kata yang mirip (dianggap mirip 

maknanya). Misalnya, kata cantik dan ayu adalah dua kata yang bersinonim; bunga, 

kembang, dan puspa adalah tiga kata yang bersinonim , sedangkan mati, wafat, meninggal, 

dan mampus adalah empat kata yang bersinonim. 

Hiponimi adalah  hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Hubungan 

hiponim dekat dengan sinonim. Bila sebuah kata memiliki sebuah komponen makna kata 



lainnya, tetapi tidak sebaliknya; maka perhubungan itu disebut hiponimi. Misalnya kata 

mawar, melati, atau anggrek termasuk kedalam kata bunga, jadi kata mawar adalah hiponim 

dari bunga atau mawar meliputi superordinat bunga. (Djajasudarma, 2009: 7 ). 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hiponimi dalam bahasa indonesia dapat 

mengacu pada kata benda dan kata sifat. Konsep hiponimi menandakan adanya kelas atas 

dan kelas bawah, adanya makna sebuah kata yang berda di bawah makna lain. Leksem 

berada ditingkat bawah makna spesifik disebut dengan hiponim atau subordinat, sedangkan 

leksem ditingkat atas makna generik disebut dengan hipernim atau superordinatif. 

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENANDA HUBUNGAN SINONIMI 

DAN HIPONIMI DALAM LAGU ANAK-ANAK KARYA IBU SUD”.  

Pembatasan Masalah  

Untuk memudahkan pembahasan masalah, serta untuk menghindari penguraian yang 

terlalu luas, perlu adanya pembatasan masalah. Dengan adanya pembatasan masalah 

diharapkan pembahasanya lebih mudah dipahami. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka 

masalah penelitian ini hanya dibatasi pada penanda hubungan sinonimi dan hiponimi pada 

“ANALISIS PENANDA HUBUNGAN SINONIMI DAN HIPONIMI DALAM LAGU 

ANAK-ANAK KARYA IBU SUD”.   

Perumusan Masalah 

Dua masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana Bentuk Penanda Hubungan Sinonimi pada Analisis Lagu Anak-Anak Karya 

Ibu Sud?  

2. Bagaimana Bentuk Penanda Hubungan Hiponimi pada Analisis Lagu Anak-Anak Karya 

Ibu Sud? 



Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan penanda hubungan sinonimi pada lagu anak-anak karya Ibu Sud. 

2. Mendeskripsikan penanda hubungan hiponimi pada lagu anak-anak. 

 

Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. 

1. Manfaat praktis 

a. Memperkaya hasil penelitian dalam peristiwa kebahasan terutama masalah kohesi 

leksikal. 

b. Menambah khasanah kajian dalam bidang analisis wacana khususnya linguistik 

umumnya. 

2. Manfaat teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada penulis lagu tentang 

penanda kohesi leksikal. 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca atau 

pemakai bahasa untuk dapat menerapkan penanda kohesi secara tepat sesuai 

konteks kalimat yang dimaksud. 

Penelitian yang Relevan 

Penelitian Dewi (2001) dengan judul “Piranti Kohesi Wacana Iklan pada Wajah 

feminina 1999”. Dalam penelitian tersebut Dewi membahas masalah kohesi dalam wacana 

iklan kosmetik pada wajah femina yang terdiri dari penunjukan, penggantian, ellips, dan 

konjungsi. Adapun konjungsi leksikal yang ada dalam wacana iklan kosmetik tersebut dari 

tiga jenis, yaitu pengulangan, sinonim, dan hiponim. Dari ketujuh piranti kohesi yang ada, 

yang sering muncul adalah pengulangan sebagian, penggantian, sinonim, dan pelepasan. 

Secara tidak langsung penelitian ini mendasari penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

mengenai penanda hubungan sinonimi dan hiponimi, hanya saja penelitian ini memfokuskan 

pada sinonimi dan hiponimi pada lagu anak-anak. 



Penelitian Iin utami (2004) yang berjudul “Analisis Kohesi Leksikal Puisi Remaja 

Harian SOLOPOS”. Penelitian ini menitikberatkan penanda kohesi leksikal berupa sinonim, 

repetisi, dan kohesi sebagai penanda antar kalimat yang berperan memadukan kalimat secara 

padu dan utuh sehingga terbentuk wacana yang kohesif. Kekohesifan wacana teks puisi 

remaja harian solopos berada pada tingkat yang memadai artinya ketepatan antar unsur 

dalam satu kalimat dan antar bait menjadi suatu teks yang padu serta mengandung unsur 

dalam pertautan makna. Persamaan penelitian Iin dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji tentang sinonim. 

 

Objek Penelitian 

Objek kajian dalam penelitian ini yaitu  lagu anak-anak yang bersifat sinonimi dan 

hiponimi karya ibu Sud. 

Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data kualitatif, yakni data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar bukan angka-angka (Aminuddin, 

1990: 16). Data dalam penelitian ini berupa wacana pada lagu anak-anak karya ibu Sud. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

1996: 144). Sumber data dalam penelitian ini adalah lagu anak-anak karya ibu Sud. 

Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan tiga teknik yaitu (1) teknik pustaka, (2) teknik simak, (3) 

teknik catat. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data. Sedangkan pustaka mempunyai arti barang-barang tertulis. Dalam 

melaksanakan metode studi pustaka peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.  

Teknik simak adalah suatau teknik untuk mengumpulkan data dengan cara 

menyimak lagu anak-anak karya Ibu sud, kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik 

catat adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mencatat 



teori yang diperlukan, kemudian merangkai teori yang dicatat sehingga menjadi sebuah 

perangkat yang harmonis dan siap sebagai landasan teori yang yang berfungsi sebagai 

landasan teori yang berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis data. Artinya teknik 

catat ini digunakan untuk mencatat teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan 

dirangkai secara sistematis sebagai landasan teori sehingga membentuk susunan yang 

relevan. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusun, mengkategorikan data, mencari tema 

dengan maksud memahami makna. Berdasarkan jenis data tersebut, maka teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu pencarian data bukan 

dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian 

diadakan (dalam Milles dan Hiperman dalam Syamsudin, 2007: 111).  

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data-data yang terkumpul 

dalam penelitian ini dianalisis dengan metode padan dan metode agih. Metode padan adalah 

metode yang alat penetunya diluar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang 

bersangkutan. Metode agih adalah metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang 

bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 13-15). 

1. Analisis Sinonimi 

Menurut Sumarlam (2002: 39) sinonimi dapat diartikan sebagai nama lain untuk 

benda atau hal yang sama, atau ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan 

ungkapan lain (lihat Abdul Chaer, 1990: 85). Sinonimi merupakan salah satu aspek leksikal 

untuk mendukung kepaduan wacana. Sinonimi barfungsi menjalin hubungan makna yang 

sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain dalam wacana. 

Sinonim adalah beberapa kata yang artinya hampir sama. Di sini dikatakan hampir 

sama artinya. Setiap perbedaan maupun perubahan bentuk masih membawa perbedaan atau 

perubahan makna. Contoh: wanita bersinonim dengan perempuan, gagah bersinonim dengan 

perkasa, istri bersinonim dengan bini, baik bersinonim dengan bagus (Soeparno, 2000: 107). 

 

 

 

 



TABEL 1 

Analisis Data Sinonimi 

No. Data Kata Bersinonim Makna Lain 

1. 1 Mulia dan sejahtera Bahagia  

2. 2 Bunga  Kembang  

3. 3 Tanah air Negeri  

4. 4 Tanah air dan bangsa Negeri  

5. 5 Samudera  Laut  

6. 6 Mencurahkan segenap tenaga Berkorban  

7. 7 Suara  Bunyi  

8. 8 Cinta  Pujaan hati 

9. 9 Tumpah darah dan tanah 

pusaka 

Indonesia  

10. 10 Bangsa  Negara 

11. 11 Sungguh  Amat 

12. 12 Gembira Riang 

13. 13 Riang Senang 

14. 14 Daku Aku 

15. 15 Topi saya bundar Bundar topi saya 

1. Analisis Hiponimi 

Hiponimimi adalah hubungan antar kata umum dan kata khusus.  Hiponim adalah kata 

yang memiliki cakupan makna lebih sempit dan hanya mengacu pada hal tertentu. Kata 

namun disebut superordinat atau hipernim. Contoh kata ikan sebagai superordinat memiliki 

beberapa hiponim antara lain: mas, mujair, nila, lele, kakap, dan sebagainya (Nudin, Ade, 

2001: 2). 

Kridalaksana (dalam Markhamah, 2009: 24) mengemukakan bahwa salah satu bentuk 

pengorganisasian dalam bahasa adalah adanya sekelompok kata-kata/istilah yang mencakup 

kata-kata lain. Kata-kata yang mencakup kata-kata lain disebut superordinat, sedangkan kata-

kata yang tercakup pada kata yang lebih luas maknanya dinamakan hiponim. Hiponim adalah  

hubungan dalam semantik antara makna spesifik dan makna generik atau antara anggota 

taksonomi dengan nama taksonominya. Contoh hiponim adalah pensil, pena, penggaris, 



karet penghapus, yang keempatnya tercakup pada superordinat alat tulis. Contoh hiponim 

lainnya mawar, melati, kamboja, flamboyant, dahlia, dan kenanga. Adapun superordinat 

kata-kata tersebut adalah bunga. 

Menurut Sumarlam (2002: 45) hiponimi dapat diartikan sebagai sebagai satuan bahasa 

(kata, frasa, kalimat) yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual 

yang lain. Unsur atau satuan lingual yang mencakupi berupa unsur atau satuan lingual yang 

berhiponim itu disebut “hipernim” atau “superordinat”. 

Tabel 2 

Analisis Hiponimi 

 

No.  Data  Kelas 

atas/hipernim/superordinat 

Kelas 

bawah/hiponim/subordinat 

1. 1 Burung Kutilang  

2. 2 Warna Hijau, kuning, kelabu, 

merah muda dan biru 

3. 3 Pohon Cemara  

4. 4 Warna Merah, putih dan biru 

5. 5 Bangsa  Indonesia  

6. 6 Negara Indonesia  

7. 7 Bunga  Mawar dan melati 

8. 8 Burung Kakaktua 

9. 9 Bintang  Kejora  

10. 10 Burung Unta 

11. 11 Hari Minggu  

A. Pembahasaan. 

Penelitian mengenai Sinonimi dan Hiponimi telah dilakukan sebelumnya, namun 

dengan objek dan kajian yang berbeda. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rini mulyati 

(2010) yang berjudul “Penanda Hubungan Sinonimi dan Hiponimi pada Tajuk Rencana 

Harian SOLOPOS Edisi November-Desember 2009) tujuan dalam penelitian ini 

mendeskripsikan penanda hubungan sinonimi dan hiponimi pada tajuk rencana harian 

solopos. Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu pertama, pengguna penanda 



hubungan sinonimi ditandai adanya hubungan makna sepadan antara satuan lingual  tertentu 

dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Yang kedua, pengguna penanda hubungan 

hiponimi ditandai adanya unsur hipernim (atasan) dan hiponim (bawahan) sehingga unsur 

tersebut dapat diketahui kejelasan antara atasan dan bawahan. Penanda hubungan hiponim ini 

ditandai adanya satuan bahasa yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna 

lingual yang lain. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang 

sinonim dan hiponim. 

Terdapat bebeerapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini. Penelitian Rini Mulyati dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-

sama mengkaji sinonimi dan hiponimi, perbedaannya hanya pada objek yang dikaji. Jika Rini 

Mulyati meneliti sinonimi dan hiponimi pada tajuk rencana harian solopos, maka penelitian 

ini mengkaji tentang sinonimi dan hiponimi pada lagu anak-anak karya ibu sud. 

Penelitian Dewi (2001) dengan judul “Piranti Kohesi Wacana Iklan pada Wajah 

feminina 1999”. Dalam penelitian tersebut Dewi membahas masalah kohesi dalam wacana 

iklan kosmetik pada wajah femina yang terdiri dari penunjukan, penggantian, ellips, dan 

konjungsi. Adapun konjungsi leksikal yang ada dalam wacana iklan kosmetik tersebut dari 

tiga jenis, yaitu pengulangan, sinonim, dan hiponim. Dari ketujuh piranti kohesi yang ada, 

yang sering muncul adalah pengulangan sebagian, penggantian, sinonim, dan pelepasan. 

Persamaan dan perbedaan juga terdapat pada penelitian Dewi. Secara tidak langsung 

penelitian Dewi mendasari penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai penanda 

hubungan sinonimi dan hiponimi yang sama dengan penelitian ini. Perbedaannya hanya 

terdapat pada objeknya tidak  secara langsung memfokuskan sinonimi dan hiponimi, 

sedangkan penelitian ini memfokuskan sinonimi dan hiponimi. 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemerolehan data dan pembahasan pada bab IV yang mengkaji 

sinonimi dan hiponimi yang terdapat dalam lagu anak-anak karya ibu sud, dapat diambil 

suatu kesimpulan, yaitu penggunaan pananda hubungan sinonimi ditandai adanya hubungan 

makna sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dan 

penggunaan penanda hubungan. Hiponimi ditandai adanya unsure hipernim (atasan) dan 

hiponim (bawahan) sehingga unsure tersebut dapat diketahui antara hipernim dan hiponim. 

Penanda hubunagan ini daitandai adanya satuan bahasa yang maknanya merupakan bagian 



dari makna satuan lingual yang lain. Dalam lagu anak-anak karya Ibu Sud banyak 

menggunakan sinonimi dibandingkann dengan hiponimi. 
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