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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud majas beserta latar 
belakang, fungsi, dan tujuan majas yang ditimbulkan dalam album 1000 Kisah 
Satu Hati karya Ungu dan mendeskripsikan citraan dalam kumpulan album 1000 
Kisah Satu Hati karya Ungu. Masalah yang akan digali dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimana wujud majas beserta latar belakang, fungsi, dan tujuan 
majas dalam album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu, (2) Bagaimana citraan 
dalam kumpulan album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu (3) Bagaimana makna 
dalam kumpulan album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian ini mengamati data yang berupa kata, frase, dan kalimat 
pada album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu. Sumber data yang dipakai yaitu 
album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu yang terdiri dari 6 lagu. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan catat yaitu dengan 
menganalisis isi atau content analysis. Pada analisis peneliti menyimak kemudian 
mencatat dokumen-dokumen yang diambil dari data primer yang berkaitan 
dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Penelitian ini menemukan bahwa pada album 1000 Kisah Satu Hati karya 
Ungu terdapat penggunaan latar belakang yang aspek budaya, keyakinan, norma, 
dan pranata sosial yang dominan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan latar 
belakang budaya pada syair yaitu dengan melibatkan cinta yang sudah menjadi 
budaya kaum muda bahkan orang tua, yang mereka yakini mampu menciptakan 
kedamaian dihati. Cinta tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia. Hal 
tersebut bisa dilihat dalam setiap aktivitas manusia yang selalu mengagung-
agungkan cinta. Norma dan pranata sosial juga sedikit dimunculkan pada salah 
satu lagu berjudul “doa untuk Ibu”. Makna penggunaan majas beserta citraan 
pada lagu Ungu album 1000 Kisah Satu Hati ditemukan bahwa pada penggunaan 
majas hanya terdapat majas pada lirik lagu Ungu di album 1000 Kisah Satu Hati, 
yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, majas repetisi, majas pararelisme dan 
majas simile. Hal ini disebabkan oleh dalam setiap lirik sering menggunakan 
pengulangan-pengulangan setiap bait berurutan berdasarkan interlude, bridge 
dan reference lagu. Citraan yang ditemukan 4 citraan yaitu citraan penglihatan, 
citraan pendengaran, citraan penciuman dan citraan perabaan pada lirik lagu 
Ungu di album 1000 Kisah Satu Hati. 
 

Kata kunci: Majas, Citraan & Makna, Stilistika, 1000 Kisah Satu Hati. 



1. Pendahuluan 

Bahasa sastra memiliki sifat antara lain: emosional, konotatif, bergaya atau 

berjiwa, dan ketidaklangsungan ekspresi. Setiap situasi dan tujuan yang 

berbeda memungkinkan penutur atau penulis dalam bahasa tulis memilih 

variasi bahasa yang digunakan. Pemakaian variasi bahasa yang digunakan 

oleholeh seorang disebut ragam bahasa. 

Ungkapan bahasa akan tertuang lebih dalam, dalam sebuah karya sastra. 

Seperti pusisi, novel, drama, lagu ataupun pengaplikasian element teknis 

sebuah drama dalam film.  

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa lirik lagu terbentuk 

dari bahasa yang dihasilkan dari komunikasi antara pencipta lagu dengan 

masyarakat penikmat lagu sebagai wacana tulis karena disampaikan dengan 

media tulis pada sampul albumnya dapat juga sebagai wacana lisan melalui 

kaset. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

menganilisi lirik pada album 1000 Kisah Satu Hati karena; pertama, Ungu 

adalah salah satu band ABG yang mampu menciptakan nuansa romantic 

dalam liriknya, kedua, Lirik dalam lagu merupakan salah satu karya sastra 

yang bisa dinikmati oleh semua orang, ketiga, pencitraan setiap orang akanlah 

berbeda sehingga akan mempengaruhi kualitas dari lirik lagu terutama pada 

lirik lagu Ungu. 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana wujud 

majas beserta latar belakang, fungsi, dan tujuan majas dalam Album 1000 

Kisah Satu Hati karya Ungu? dan bagaimana citraan dalam Kumpulan Album 

1000 Kisah Satu Hati karya Ungu? 

Penelitian ini sangat penting terutama bagi semua pembaca dan pencinta 

karya sastra yang manfaatnya adalah; secara teoretis, penelitian ini diharapkan 

dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang tinjauan 

stilistika berupa diksi dan citraan dalam album 1000 Kisah Satu Hati karya 

Ungu dan secara praktis, penelitian ini akan menambah wawasan tentang 

stilistika berkaitan dengan analisis lirik lagu-lagu Ungu, membuat masyarakat 



pecinta Ungu lebih memahami diksi dan citraan dalam lirik lagu-lagu Ungu 

dan membantu masyarakat penikmat musik lebih kritis menanggapi lagu-lagu 

Ungu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan wujud majas beserta 

latar belakang, fungsi, dan tujuan majas yang ditimbulkan dalam Album1000 

Kisah Satu Hati karya Ungu dan mendeskripsikan citraan dalam kumpulan 

Album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu.  

 

2. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif, 

tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian 

terpancang (embedded research) karena variable utamanya yaitu majas dan 

citraan dalam Album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu sudah ditentukan 

sebelumya.. sutopo (2002: 112) berpendapat bahwa penelitian dengan 

strategi terpancang, peneliti didalam proposalnya sudah memilih dan 

menentukan variable yang menjadi fokus utama sebelum melakukan 

penelitian.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi pustaka dan 

catat yaitu dengan menganalisis isi atau content analisis. Teknik pustaka 

adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data. Sedangkan teknik catat berarti penulis sebagai 

instrument kunci melakukan observasi secara cermat, terarah, dan teliti 

terhadap sumber data primer (Subroto, 1992: 42). Langkah pertama dalam 

pengumpulan data yaitu penulis membaca lirik lagu Ungu Album 1000 

Kisah Satu Hati satu persatu hingga keseluruhan, kemudian mempelajari 

hal-hal yang  terdapat dalam lirik yang berhubungan dengan majas dan 

pencitraan. Data yang diperoleh yang berhubungan dengan majas dan 



pencitraan tersebut kemudian digunakan sebagai data primer yang 

diperlukan untuk dianalisis.    

3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis pada penelitiain ini adalah teknik deskriptif 

kualitatif dimana penerapan penelitiannya, kesimpulan ditarik atas dasar 

empiris setelah sebelumnya dilakukan verivikasi data, makalah yang 

dibuat atas dasar berfikir induktif, salah satu diantaranya dapat dilakukan 

melalui pendeskripsian gejala dan peristiwa berdasarkan pengamatan 

lapangan (Sudjana, 2009: 86-87).  

Teknik analisis data pada penelitian ini melibatkan teknik 

semiotika. Semiotika bersinonim dengan logika sebab pemahaman 

mengenai tanda-tandalah yang justru memungkinkan manusia untuk 

berfikir, bernalar. Semiotika didefinisikan pula sebagai strudi sistematis 

yang melibatkan produksi dan interpretasi tanda dalam proses pemaknaan. 

Para ilmu tanda Trabaut dalam Kutharatna (2009: 266), sepakat bahwa 

lambing bahasa tidak secara langsung mewakili benda, melainkan 

memerlukan mediasi, seperti kesadaran, ide, gambar, konsep, interpretan, 

tujuan, dan lambang.  

Lambang kebahasaan dalam teks sastra, sebagai suatu yang hadir 

lewat motivasi subjektif pengarang, pemaknaannya dengan demikian juga 

menunjuk pada suatu yang lain di luar struktur yang terdapat dalam teks 

sastra itu sendiri. Sastra sebagai teks yang memiliki potensi komunikasi 

dengan pembaca, dalam upaya memahami semiotic tersebut terdapat 

empat pendekatan. Pendekatan itu meliputi 1) pendekatan ekspresif, 2) 

pendekatan mimesis, 3) pendekatan objektif, dan 4) pendekatan pragmatis 

atau reseptif, (Aminudin, 2009: 124). 

 

3. Pembahasan 

Penggunaan latar belakang dalam sebuah karya sastra adalah untuk 

membantu pembaca dalam mengetahui sebuah penafsiran dalam tiap kalimat. 

Karena penafsiran kaya akan makna maka tiap pembaca akan mempunyai 



penfsiran yang berbeda pada tiap karya sastra yang mereka baca. Latar 

belakang yang biasa muncul dalam setiap karya sastra biasa diwujudkan 

dalam symbol-simbol seperti keterlibatan dalam aspek asosiasi budaya, 

norma, pranata sosial, etika moral, keyakinan, mitos, tradisi dan aspek lain. 

Penggunaan latar belakang budaya pada syair lagu Ungu lebih 

melibatkan cinta yang sudah menjadi budaya kaum muda bahkan orang tua, 

yang mereka yakini mampu menciptakan kedamaian di hati. Cinta tidak dapat 

dihilangkan dalam kehidupan manusia hal tersebut bisa dilihat dalam tiap 

aktifitas manusia yang selalu mengagung-agungkan cinta, terutama dalam lirik 

lagu Ungu yang bertema cinta. Karena sudah menjadi budaya, maka muncul 

keyakinan bahwa manusia tanpa adanya cinta tidak akan dapat hidup. Hingga 

menciptaskan sugesti pada tiap orang hingga mengakibatkan orang menjadi 

stress bila mereka dihadapkan pada masalah cinta, atau bahkan bunuh diri bila 

orang tidak mendapatkan cinta. 

Penggunaan majas pada lagu Ungu album 1000 Kisah Satu Hati 

terdapat 2 unsur majas yang digunakan yaitu majas perbandingan dan majas 

penegasan. Majas perbandingan terdiri dari majas personifikasi dan majas 

hiperbola sedangkan majas penegasan terdiri dari majas repetisi dan majas 

pararelisme. Penggunaan pada majas perbandingan album Ungu disebabkan 

karena ada perumpamaan kepada benda yang membuat seolah-olah benda 

tersebut hidup dan penggunaan kata cinta yang berfungsi untuk memberikan 

penekanan pada kalimat tersebut agar terlihat lebih indah dan lebih 

mengesankan untuk didengar oleh pendengar lagunya ataupun akan terdengar 

indah bila diucapkan dalam kehidupan keseharian. Penggunaan majas 

penegasan karena penggunaan pengulangan karena pada album Ungu 

pengulangan sebagai bentuk penegasan dan bukannya pengulangan kata yang 

sama. Selain itu penegasan digunakan untuk menunjukkan keindahan sang 

kekasih, yang mana tidak cukup hanya satu ungkapan pujaan saja, melainkan 

banyak kata-kata indah yang bisa diberikan untuknya karena rasa sayang dari 

penutur. 



Penggunaan pencitraan pada lagu Ungu album 1000 Kisah Satu Hati 

adalah citraan penglihatan (visual imagery), citraan pendegaran (auditory 

imagery), citraan penciuman (smell imagery), dan citraan perabaan (tactile 

thermal imagery). Seperti penggunaan kata yang menyimbolkan bisikan 

sebagai indera pendengaran, kata membisikkan terkesan indah karena secara 

harafiah kata membisikan adalah mengucapkan kata dengan mendekatkan 

mulut ke telinga dan pengucapan dengan nada rendah. Hal ini bila dilakukan 

oleh kedua kekasih akan menunjukkan keakraban dan kemesraan, sehingga 

penutur merasa sangat dekat dan bahagia ketika menerima bisikan dari 

kekasihnya. Kata aroma sebagai symbol untuk indra penciuman Menawarkan 

aroma ke dalam tubuh berarti cinta telah memberikan semua kenikmatan 

hingga bisa dirasakan seluruh tubuh. Sentuhan pada tubuh yang 

menyimbolkan indra peraba akan memberikan kehangatan ketika sepasang 

kekasih bercengkraman tanpa ada rasa kikuk dan santai, hingga merasakan 

kehangatan ketika apapun terasa tersntuh oleh tubuh. Pada lirik lagu Ungu 

album 1000 Kisah Satu Hati tidak lepas dari ungkapan-ungkapan yang 

romantis seperti simbol tersebut di atas. 

 

4. Simpulan 

Latar belakang yang biasa muncul dalam setiap karya sastra biasa 

diwujudkan dalam simbol-simbol seperti keterlibatan dalam aspek asosiasi 

budaya, norma, pranata sosial, etika moral, keyakinan, mitos, tradisi dan aspek 

lain. Pada album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu ditemukan penggunaan 

latar belakang yang aspek budaya, keyakinan, norma, dan pranata sosial yang 

dominan. Penggunaan latar belakang budaya pada syair yaitu dengan 

melibatkan cinta yang sudah menjadi budaya kaum muda bahkan orang tua, 

yang mereka yakini mampu menciptakan kedamaian di hati. Cinta tidak dapat 

dihilangkan dalam kehidupan manusia hal tersebut bisa dilihat dalam tiap 

aktifitas manusia yang selalu mengagung-agungkan cinta. Pada bait di lagu-

lagu Do’a Untuk Ibu memperkuat latar belakang budaya yang mana 

menunjukkan adat ketimuran dari penulis. 



Penggunaan citraan hanya ditemukan 4 citraan yaitu citraan penglihatan, 

citraan pendengaran, citraan penciuman dan citraan perabaan pada lirik lagu 

Ungu di Album 1000 Kisah Satu Hati, yang mana juga disebabkan karena 

penggunaan pengulangan bait pada lirik lagu terutama pada interlude, bridge 

dan reference, sehingga mereka sering menggunakan kalimat-kalimat yang 

sama dalam lagu mereka 

Makna penggunaan majas pada lagu Ungu album 1000 Kisah Satu Hati 

ditemukan bahwa pada penggunaan majas hanya terdapat 2 majas pada lirik 

lagu Ungu di Album 1000 Kisah Satu Hati, yaitu majas perbandingan dan 

majas penegasan. Hal ini disebabkan karena dalam tiap lirik sering 

digunakannya pengulangan-pengulangan tiap bait berurutan berdasarkan 

interlude, bridge dan reference lagu. 
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