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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan penggunaan bahasa 
figuratif yang terdapat dalam lirik lagu album Camellia II karya Ebiet G. Ade. (2) 
memaparkan makna yang terkandung dalam lirik lagu album Camellia II karya 
Ebiet G. Ade. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Objek yang 
digunakan adalah aspek stilistika berupa bahasa figuratif (majas) dalam  lirik lagu 
album Camellia II karya Ebiet G. Ade tinjauan stilistika. Sumber penelitian 
diperoleh dari album Camellia II karya Ebiet G. Ade. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik pustaka, teknik simak dengan teknik lanjut yaitu teknik 
catat.  Validasi data yang digunakan yaitu dengan teknik trianggulasi teori. Teknik 
analisis data dengan menggunakan metode interaktif dan metode semiotik. 

Hasil analisis berdasarkan penggunaan bahasa figuratif yang berupa majas 
dalam lirik lagu album Camellia II yaitu ditemukan 30 data yang terdiri dari 5 
majas antara lain Metafora 5 data, Simile 4 data, Personifikasi 11 data, Metonimia 
3 data, dan Sinekdoki (pars pro toto dan totum pro parte) 7 data. 

Hasil penelitian makna stilistika yang terkandung dalam lirik lagu Camellia 
II, ditemukan beberapa gagasan yaitu (1) kekaguman Ebiet terhadap sosok 
perempuan, (2) empati terhadap orang-orang yang menderita, (3) dimensi 
religiositas, (4) kekaguman Ebiet terhadap alam semesta. 

 
Kata kunci: bahasa figuratif, lirik lagu, stilistika 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu wujud dari karya sastra tersebut adalah lagu (lirik lagu). Lagu yang 

dilengkapi dengan musik merupakan cabang hiburan yang hadir dan banyak 

digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini terjadi 

karena lagu (musik) mengandung unsur-unsur estetik yang terbentuk dari karya cipta 

oleh pengarang atau penulis melalui kreativitas dalam mengekspresikan suatu bahasa 

yang hidup dalam benak penulis yang dituangkan dalam sebuah lagu. 

Lirik merupakan karya sastra (puisi) yang berisi curahan-curahan perasaan 

pribadi dan suasana kata sebuah nyanyian (KBBI, 2008:59). Dalam hal ini, Carlyle 
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(dalam Pradopo, 2001:6) menyatakan bahwa “Penyair dalam menciptakan puisi itu 

memikirkan bunyi yang merdu seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun 

begitu rupa sehingga yang menonjol adalah rangkaian bunyi yang merdu seperti 

musik, yaitu dengan menggunakan orkestra bunyi”. 

Pengertian lagu adalah wujud musik berupa suatu kerangka termasuk dari 

melodi dan berirama yang tersusun norma, tempo, dan dinamika. Dalam pengertian 

sempit lagu sama artinya dengan melodi. Lagu merupakan suatu hasil dari 

kebudayaan. Lagu (lirik) menggunakan  bahasa untuk menyampaikan maksud suatu 

tujuan dari si penyair kepada si pendengar. 

Banyak hal yang bisa ditempuh untuk menikmati karya sastra. Salah satunya 

melalui pengkajian stilistika. Stilistika sebagai salah satu subilmu kesusastraan, 

banyak berperan dalam pengkajian sastra karena stilistika menjadi cara sang 

sastrawan memanfaatkan unsur kaidah-kaidah kebahasaan dengan memahami efek-

efek yang ditimbulkan oleh pengguna bahasa. Bahasa figuratif merupakan retorika 

sastra yang sangat dominan, dipakai untuk memperoleh efek estetis dengan 

pengungkapan gagasan secara kias yang menyaran pada makna literal. 

Kajian stilistika karya sastra dengan mengaitkan fungsinya bagi pemaknaan 

karya sastra perlu dikembangkan. Selain bermanfaat bagi kritik sastra, hasil 

penelitian stilistika tersebut dapat memberikan sumbangan bermakna bagi kajian 

linguistik khususnya kajian linguistik pada karya sastra. Sarana bahasa pengungkap 

stilistika karya sastra merupakan bagian dari kreativitas pengarang sebagai wujud 

ekspresi dalam mengungkapkan gagasannya. Stilistika karya sastra sekaligus 

menunjukkan pribadi pengarang dalam karyanya.  

Dalam konteks ini, Ebiet G. Ade adalah sosok seorang musisi lama yang 

sudah malang melintang di dunia kreativitas yang menghasilkan karya sastra. Ebiet 

sendiri merupakan seorang pembuat syair puisi yang handal, tetapi ia tak bisa 

berdeklamasi dengan puisi tersebut. Akhirnya, ia mencari cara lain untuk 

membacakan puisinya tanpa harus berdeklamasi, yakni dengan melagukannya. Inilah 

cikal bakal Ebiet G Ade yang kita kenal sekarang. Ebiet lebih suka disebut penyair 

daripada penyanyi. 
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 Camellia II ialah album kedua Ebiet G Ade yang diluncurkan pada tahun 

akhir tahun 1979 oleh Jackson Record. Camellia II ialah salah satu lagu dalam album 

ini. Album ini memuat 10 lagu, semua ditulis oleh Ebiet sendiri. Lagu pertama dalam 

album ini adalah “Berita Kepada Kawan”. Lagu ini ditulis sehubungan dengan 

bencana alam akibat Kawah Sinila di Pegunungan Dieng menyemburkan gas beracun 

(karbon monooksida) dan memakan korban puluhan jiwa. Lagu ini sering 

dinyanyikan bila ada liputan bencana alam di televisi. 

Ebiet G. Ade telah menerima sejumlah penghargaan, antara lain (1) 18 

Golden dan Platinum Record dari Jackson Record dan label lainnya dari album 

Camellia II hingga Isyu!; (2) Biduan Pop Kesayangan PUSPEN ABRI (1979-1984); 

(3) Pencipta Lagu Kesayangan Angket Musika Indonesia (1980-1985); (4) 

Penghargaan Diskotek Indonesia (1981); (5) 10 Lagu Terbaik ASIRI (1980-1981); 

(6) Penghargaan Lomba Cipta Lagu Pembangunan (1987); (7) Penyanyi kesayangan 

Siaran Radio ABRI (1989-1992); (8) BASF Awards (1984 - 1988); (9) Penyanyi 

solo dan balada terbaik Anugerah Musik Indonesia (1997); (10) Lagu Terbaik AMI 

Sharp Award (2000); (11) Planet Muzik Awards dari Singapura (2002); (11) 

Penghargaan Lingkungan Hidup (2005); (12) Duta Lingkungan Hidup (2006); (13) 

Penghargaan Peduli Award Forum Indonesia Muda (2006); (14) Sejumlah 

penghargaan dari berbagai lembaga independen (http://www.ebietgade.com 

/biodata.html diakses pada 15 Maret 2012).  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adadua (2) hal,yaitu: 

1. mendeskripsikan pemanfaatan bahasa figuratif yang terdapat dalam album 

Camellia II Karya Ebiet G. Ade, 

2. memaparkan makna yang terkandung dalam album Camellia II Karya Ebiet G. 

Ade. 

 

KAJIAN TEORI 

1. Gaya Bahasa ‘Style’ 

Style diartikan sebagai ‘gaya bahasa’. Gaya bahasa adalah cara pemakaian 

bahasa dalam karangan, atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan 

sesuatu yang akan dikemukakan Abram (dalam Al-Ma’ruf, 2009:7). Menurut 
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Hawkes (dalam Al-Ma’ruf, 2009:142), style ‘gaya bahasa’ merupakan salah satu 

unsur strukturkarya sastra. Style ‘gaya bahasa’ merupakan sistem tanda tingkat 

kedua dalam konvensi sastra. 

Dapat disimpulkan bahwa style ‘gaya bahasa’ adalah cara 

mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan bahasa khas sesuai dengan 

kreativitas, kepribadian dan karakter pengarang untuk mencapai efek tertentu, 

yakni efek estetik atau kepuitisan dan efek penciptaan makna. 

2. Stilistika 

Menurut Junus (dalam Sukesti, 2003:142) stilistika ialah bagian dari 

linguistik yang memusatkan perhatiannya pada variasi penggunaan bahasa, 

terutama bahasa dalam kesusastraan. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan 

Kridalaksana (dalam Sukesti, 2003:142) bahwa stilistika adalah (1) ilmu yang 

menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra, ilmu interdisipliner 

antar linguistik dan kesusastraan dan (2) penerapan linguistik pada penelitian 

gaya bahasa. 

3. Fungsi Style ‘Gaya Bahasa’ 

Gaya bahasa merupakan bentuk retorika, yakni penggunaan kata-kata 

dalam berbicara dan menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar 

(Tarigan dalam Al-ma’ruf, 2010:18). Gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi 

dan suasana karangan. Artinya gaya bahasa menciptakan perasaan hati tertentu 

misalnya, kesan buruk, senang, tidak enak, dan sebagainya yang diterima 

perasaan karena pelukisan tempat, benda-benda, suatu keadaan atau kondisi 

tertentu (Ahmadi dalam Aminuddin, 1990:169).  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi gaya 

bahasa adalah sebagai alat untuk (1) meningkatkan selera, artinya dapat 

meningkatkan minat pembaca/ pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan 

pengarang/ pembicara; (2) mempengaruhi atau meyakinkan pembaca atau 

pendengar, artinya dapat membuat pembaca semakin yakin dan mantap terhadap 

apa yang disampaikan pengarang/ pembicara; (3) menciptakan keadaan perasaan 

hati tertentu, artinya dapat membawa pembaca atau pendengar hanyut dalam 
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sasana hati tertentu, seperti kesan baik atau buruk, perasaan senang, benci, dan 

sebagainya setelah menangkap apa yang dikemukakan pengarang. 

4. Tujuan Stilistika 

Pada dasarnya tujuan stilistika adalah untuk (1) merespon teks yang 

dianlisis sebagai sebuah karya sastra dan (2) mengobservasi bahasa karya sastra 

tersebut.       

5. Bidang Kajian Stilistika 

a. Bahasa figuratif 

Figurative berasal dari bahasa latin figura, yang berarti form, shape. 

Figura berasal dari kata fingere dengan arti to fashion. Bahasa kias pada 

dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan menciptakan 

citraan. Menurut Al-Ma’ruf (2010:161) bahasa figuratif diartikan sebagai 

satuan kebahasaan yang memiliki makna yang tidak langsung, makna yang 

terkandung di balik kata yamg terkandung dibalik kata yang tertulis (eksplisit). 

Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bagasa 

untuk memperoleh efek estetis dengan pengungkapan gagasan secara kias 

yang menyaran pada makna literal (literal meaning). Bahasa figuratif dalam 

penelitian karya sastra dapat mencakup majas, idiom, dan peribahasa. 

1) Permajasan  

Permajasan terbagi menjadi dua jenis, yakni (1) figure of though: 

tuturan figuratif yang terkait dengan pengolahan dan pembayangan 

gagasan, dan (2) rethorical figure: tuturan figuratif yang terkait dengan 

penataan dan pengurutan kata-kata dalam konstruksi kalimat (Aminuddin, 

1995:249). Permajasan menurut scoot (dalam Al-ma’ruf, 2010:40-48) 

mencakup metofora, simile, personifikasi, dan metonimia. 

a) Metafora 

Metafora adalah majas seperti simile, hanya saja tidak 

menggunakan kata-kata pembanding  seperti bagai, sebagai, laksana, 

seperti dan sebagainya.  
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b) Simile (perbandingan) 

Simile adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal lain 

dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti: bagai, sebagai, 

bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding 

lainnya.  

c) Personifikasi  

Majas ini mempersamakan benda mati dengan manusia, benda-

benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, melihat, mendengar, dan 

sebagainya seperti manusia.  

d) Metonimia  

Metonimia atau majas pengganti nama adalah penggunaan 

sebuah atribut sebuah objek atau pengguna an sesuatu yang sangat 

dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut 

(Altenbernd dan Lewis dalam Al-Ma’ruf, 2010:48). 

e) Sinekdoki (Syinecdoche) 

Majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu hal 

atau benda untuk hal atau benda itu sendiri disebut sinekdoki 

(Altenbernd dan Lewis dalam Al-Ma’ruf, 2010:48). Sinekdoki dapat 

dibagi menjadi dua yakni (1) pars pro toto (sebagian untuk 

keseluruhan) dan (2) totum parte (keseluruhan untuk sebagian).   

2) Idiom 

Idiom merupakan konstruksi yang maknanya tidak sama dengan 

gabungan makna anggota-anggotanya (Kridalaksana dalam  Al-Ma’ruf, 

2010:48). 

3) Peribahasa (saying, proverb) 

Peribahasa berasal dari kata “peri”, hal dan “bahasa” yang berarti 

alat untuk menyampaikan maksud. Peribahasa kemudian berarti 

berbahasa dengan bahasa kias (Ebnusugiho dalam Al-Ma’ruf, 2010:48).  

6. Lirik Lagu 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:59), lirik merupakan karya 

sastra (puisi) yang berisi curahan-curahan perasaan pribadi dan suasana kata 
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sebuah nyanyian. Dalam hal ini, Carlyle (dalam Pradopo, 2001:6) menyatakan 

bahwa ada kemiripan antara puisi dan lagu dalam musik, dengan kutipannya 

sebagai berikut: “Penyair dalam menciptakan puisi itu memikirkan bunyi yang 

merdu seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun begitu rupa sehingga yang 

menonjol adalah rangkaian bunyi yang merdu seperti musik, yaitu dengan 

menggunakan orkestra bunyi”. Lagu adalah wujud musik berupa suatu kerangka 

termasuk dari melodi dan berirama yang tersusun norma, tempo dan dinamika. 

Dalam pengertian sempit lagu sama artinya dengan melodi 

 

METODE PENELITIAN  

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, artinya data yang 

dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa 

angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel. Jadi, metode 

kualitatif-deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kata, 

kalimat, dan wacana yang terdapat dalam lirik lagu album Camellia II Karya 

Ebiet G. Ade. Menurut Bogdan & Biklen (dalam Al-Ma’ruf, 2010:83) Penelitian 

kualitatif memiliki karakter analisis data dilakukan secara induktif dan makna 

menjadi perhatian utama. 

Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian terpancang 

(embedded research) karena variabel utamanya yaitu “Bahasa Figuratif dalam 

lirik lagu album Camellia II Karya Ebiet G. Ade.” yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Strategi ini dipilih agar penelitian tidak berubah arah dan desain asli 

penelitian tetap sesuai dengan permasalahan yang diajukan sebelumnya. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah aspek stilistika berupa bahasa figuratif dalam 

lirik lagu album Camellia II Karya Ebiet G. Ade. 

3. Data dan  Sumber Data 

a. Data 

Data yang dikumpulkan adalah data deskriptif kualitatif yaitu data 

yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moeleong, 
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2006:11). Data dalam penelitian ini berupa kata, frase dan kalimat yang 

mengandung bahasa figuratif dalam lirik lagu album Camellia II Karya Ebiet 

G. Ade. 

b. Sumber Data 

Menurut Loflan (dalam Moleong, 2006:112) sumber data adalah 

sumber dari mana data itu diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif yaitu kata-kata dan selebihnya adalah tambahan. Sumber data dalam 

penelitian ini menggunakan data penelitian primer dan sekunder, adapun data 

yang diperoleh dari sumber data tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Sumber data primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari album 

Camellia II Karya Ebiet G. Ade.  

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar dari peneliti sendiri, 

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Dalam 

penelitian ini sumber sekundernya berupa artikel dari internet biografi 

Ebiet G. Ade (http://www.ebietgade.com/ biodata.html Diakses pada 15 

Maret 2012). 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pustaka, teknik simak dengan teknik lanjut yaitu teknik catat. Teknik pustaka adalah 

teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Soebroto 

dalam Al-Ma’ruf, 2009:6). Teknik simak adalah suatu metode dengar dengan cara 

menyimak menggunakan bahasa (Sudaryanto, 1993:132). Data yang telah ditulis 

dalam kertas kemudian diklasifikasikan atas dasar penggunaan bahasa figuratif yang 

terdapat dalam lirik lagu album Camellia II Karya Ebiet G. Ade. 

5. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Ketepatan 

data tidak hanya tergantung dari ketepatan memiliki sumber data dan teknik 
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pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validasi datanya 

(Sutopo, 2002:77-78). Data yang telah digali dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Untuk 

menjamin keabsahan dan kredibilitas data digunakan teknik trianggulasi, yang lazim 

dipakai dalam penelitian kualitatif. Teknik trianggulasi yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah trianggulasi teori. Teknik trianggulasi teori dilakukan 

ketika proses analisis data berlangsung, digunakan beberapa teori yang relevan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan dua cara yakni (1) Model Interaktif dan (2) 

Metode Pembacaan Model Semiotik. Proses analisis data dilakukan dengan model 

interaktif Miles & Huberman (dalam Al-Ma’ruf, 2010:89) dengan langkah-langkah: 

(1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan simpulan dan verifikasi data. Ketiga 

langkah itu dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung baik dalam lirik lagu 

album Camellia II Karya Ebiet G. Ade, maupun di lapangan, dan aktifitasnya 

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses 

siklus dan terus-menerus.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Makna Stilistika Lirik Lagu dalam Album Camellia II  

1. Kekaguman Ebiet terhadap Sosok Perempuan  

Camellia terlihat sangat sempurna dengan berbagai ungkapan yang Ebiet 

utarakan, sehingga secara kasat mata Camellia itu terlihat begitu nyata. Ebiet 

terlihat sangat romantis ketika mengungkapkan ataupun melukiskan sosok 

kekasihnya itu.  Sangat jelas bahwa Ebiet begitu memuja sang kekasih yang 

ia panggil Camellia. 

2. Empati terhadap Orang-Orang yang Menderita 

Beberapa lagu ciptaan Ebiet menunjukkan perhatian dan rasa prihatinya 

terhadap bencana yang melanda tanah air. Salah satunya lagu yang berjudul 

Berita Kepada Kawan yang terdapat dalam album Camellia II. Dilukiskan 

dalam lirik lagu tersebut bagaimana menderitanya rakyat kecil akibat 

bencana alam yang melanda daerah mereka.  
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3. Dimensi Religiositas 

Religiositas lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati, riak getaran 

hati nurani pribadi ; sikap personalyang sedikit banyak misteri bagi orang 

lain, karena menafaskan intimitasjiwa, yakni cita rasa yang mencakup 

totalitas termasuk rasio dan manusiawi kedalam si pribadi manusia. Dimensi 

religiositas melihat aspek yang ada dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani 

pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena 

menafaskan intimitas jiwa, yakni cita rasa yang mencakup totalitas, termasuk 

rasio dan manusiawi, keadaan pribadi manusia.  

Sebagai seorang sastrawan Ebiet tentu mempunyai sisi religiositas yang 

ada dalam tiap karyanya. Salah satunya yang terdapat dalam album Camellia 

II ini pada lagu yang berjudul Hidup III. 

4. Keakraban Ebiet dengan Alam Semesta 

Pada album Camellia II ini banyak dari lagu-lagu Ebiet yang berlatarkan 

alam baik itu pantai maupun pegunungan. Dalam keadaan-keadaan tertentu 

Ebiet lebih senang menghabiskan waktunya dengan bercengkrama dengan 

keindahan alam. Ia banyak menghabiskan waktunya di tempat itu, misalnya 

mencurahkan perasaannya yang sedang gembira karena jatuh cinta maupun 

ketika ia sedang patah hati. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Hasil analisis Bahasa Figuratif dalam Lirik Lagu Album Camellia II dapat 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, 

dapat menyadarkan paradigma peserta didik akan tugas dan kewajibannya. 

Salah satu materi pembelajaran sastra Indonesia yang dapat digunakan 

adalah ”Mengungkapkan isi suatu puisi (lirik lagu) Camellia II karya Ebiet G. 

Ade secara langsung ataupun melalui rekaman”, dapat diterapkan di kelas X. 

Materi Pembelajaran yang disusun berdasarkan standar isi yang berupa Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada kelas X semester 1 (ganjil) sebagai 

berikut. 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 



  11

Kelas  : X 

Semester  : 1 (ganjil) 

Standar Kompetensi : Mendengarkan 

5. Memahami Puisi yang disampaikan secara langsung/ 

tidak langsung 

Kompetensi Dasar : 5.2 Mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan baik 

secara langsung ataupun melalui rekaman. 

Indikator :  

• Siswa mampu mengungkapkan puisi yang disampaikan secara langsung 

ataupun melalui rekaman 

• Siswa mampu mengungkapkan majas apa saja yang terdapat pada puisi yang 

disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman  

• Siswa mampu memahami makna yang terkandung dalam puisi yang yang 

disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Langkah-langkah Pembelajaran :    

• Siswa mendengarkan dengan seksama puisi yang disampaikan  

• Siswa mengidentifikasi majas apa saja yang terdapat dalam puisi tersebut 

• Siswa memaknai puisi tersebut sesuai dengan pemahaman masing-masing 

• Kemudian guru dan siswa melakukan evaluasi dan refleksi terkait kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan tersebut. 

  Dengan mendengarkan dan memahami puisi yang disampaikan diharapkan 

siswa mampu mengungkap isi dari puisi yang disampaikan tersebut, misalnya 

tema puisi, majas yang mewarnai puisi tersebut dan makna yang terkandung di 

dalamnya. Misalnya puisi (lirik lagu) yang bertemakan Kekaguman Ebiet 

terhadap Sosok Perempuan, kutipannya sebagai berikut. 

Kau campakan  

Dan kau telantarkan kembang  

Yang kupersembahkan kepadamu 

Sepenuh hati 

    (“Nyanyian Ombak”, Camellia II) 
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Kata kembang pada penggalan puisi atau lirik lagu di atas  merupakan 

pengganti nama perasaan cinta seseorang yang ingin diungkapkan dan 

dipersembahkan kepada kekasihnya.  Kata kembang juga dapat dijadikan 

sebagai simbol keindahan wanita.  

Selain itu, diketahui penggunaan majas metonimia oleh Ebiet pada penggalan 

puisi atau lirik di atas dimaksudkan untuk melukiskan perasaan kecewa Ebiet 

karena dicampakan oleh kekasihnya. Dengan majas metonimia itu terlihat 

pelukisan sesuatu itu menjadi lebih hidup dan mengesankan.  

Makna yang terkandung di dalam penggalan puisi atau lirik di atas adalah 

dalam perjalanan hidupnya, khususnya percintaan Ebiet tidak selalu beruntung. Ia 

juga pernah mengalami suatu hal yang disebut putus cinta ataupun patah hati. 

Semua perasaan gundahnya ia tuangkan dalam bait-bait puisi atau lirik lagu yang 

indah. Puisi atau lagu di atas mengisahkan tentang kesedihan Ebiet karena 

cintanya dicampakan oleh kekasihnya. Ebiet merasa sangat kecewa karena cinta 

yang sepenuh hati dan tulus ia persembahkan disia-siakan begitu saja. Dalam 

penggalan puisi atau lirik lagu di atas kembang merupakan simbol dari perasaan 

cinta seseorang lelaki kepada kekasihnya. Baginya cinta itu adalah keindahan 

yang seharusnya tulus dipersembahkan untuk orang yang benar-benar 

dicintainya. 

Selain puisi atau lirik yang bertemakan percintaan tema Keakraban Ebiet 

dengan Alam Semesta juga mewarnai puisi atau lirik karya Ebiet. Contoh 

analisisnya sebagai berikut. 

Kau dengarkan  

Dan coba renungkan  

Gelombang di laut 

Nyanyikan rindu, menikam kalbu 

 

     (“Nyanyian Ombak”, Camellia II) 

Data di atas merupakan majas personifikasi, terlihat pada baris pertama /kau 

dengarkan dan coba renungkan/ yang dirangkai dengan baris kedua 

/gelombang di laut nyanyikan lagu rindu/. Pada baris kedua jelas terlihat 
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pemanfaatan majas personifikasi, bahwa gelombang di laut seolah-olah seperti 

manusia yang dapat bernyanyi atau mengungkapkan kerinduan selayaknya sifat 

manusia. Penggunaan majas personifikasi pada lirik lagu diatas tentu saja untuk 

memunculkan efek estetika dalam sebuah karya, karya Ebiet tersebut terlihat 

menjadi lebih hidup, menarik, dan mengesankan pembaca. 

Kemudian makna yang terkandung dalam penggalan puisi atau lirik di atas 

adalah penggunaan kata gelombang merupakan salah satu simbol dari laut. 

Gelombang menjadi salah satu kata kunci yang menjelaskan bahwa ketika itu 

Ebiet sedang berada di pantai atau laut untuk mendamaikan kalbunya. Mungkin 

perasaan Ebiet sedikit lebih membaik ketika ia bersatu dengan alam, 

mendengarkan deru ombak dan senikmati semilir angin pantai. Penggalan lirik 

lagu di atas mengisahkan tentang perasaan rindu Ebiet kepada kekasihnya, 

perasaan yang begitu mendalam hingga menikam kalbunya. 

 

SIMPULAN 

Stilistika lirik lagu album Camellia II sebagai sarana ekspresi memiliki daya 

pukau yang tinggi dan menunjukkan keunikan dan kekhasan ala Ebiet G. Ade yang 

terlihat pada penggunaan bahasa figuratif yang difokuskan pada permajasannya saja. 

Stilistika lirik lagu album Camellia II dan gagasan  tersebut tidak terlepas dari latar 

sosiohistoris Ebiet sebagai pencipta atau pengarang, yakni orang Jawa asli kelahiran 

Wanadadi, Banjarnegara. Ia memiliki rasa cinta alam yang sangat kuat sehingga 

banyak dari lagu-lagunya yang bertemakan alam, dan duka derita kelompok tersisih. 

Keistimewaan stilistika lirik lagu album Camellia II terlihat pada pemanfaatan 

bahasa figuratifnya yang pada penelitian ini difokuskan pada permajasannya saja. 

Penggunaan bahasa figuratif yang unik dan khas mampu memancarkan makna lebih 

dari satu dengan mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, digunakan Ebiet 

untuk menciptakan pembayangan bagi para penikmat karyanya. Melalui bahasa 

figuratif maka stilistika lirik lagu album Camellia II menjadi medium ekspresi 

gagasan menjadi lebih hidup, ekspresif dan sensual. 

Pemanfaatan bahasa figuratif pada bagian permajasan yang dominan adalah jenis 

majas personifikasi yang diperoleh 11 data disusul kemudian oleh sinekdoki dengan 
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7 data dan metafora 5 data. Adapun majas simile dan metonimia hanya sedikit yakni 

hanya 4 dan 3 data saja. Dari sisi yang lain makna stilistika lirik lagu album Camellia 

II sebagai hasil interpretasi dengan menggunakan teori semiotik dapat disimpulkan 

bahwa Camellia II merupakan karya sastra yang memiliki seni dan mengandung 

gagasan yang kaya makna. 

Stilistika lirik lagu Camellia II digunakan untuk menuangkan gagasan  yang kaya 

akan makna meliputi kekaguman Ebiet terhadap Sosok Perempuan, empati terhadap 

orang-orang yang menderita, dimensi religiositas, dan keakraban Ebiet dengan Alam 

Semesta. Hasil analisis bahasa Figuratif dalam Lirik Lagu Album Camellia II dapat 

diimplikasikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, dapat 

menyadarkan paradigma peserta didik akan tugas dan kewajibannya. Salah satu 

materi pembelajaran sastra Indonesia yang dapat digunakan adalah ”Mengungkapkan 

isi suatu puisi (lirik lagu) Camellia II karya Ebiet G. Ade secara langsung ataupun 

melalui rekaman”, dapat diterapkan di kelas X. 
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