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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kehidupan masyarakat manusia membutuhkan alat 

komunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam 

berkomunikasi diperlukan adanya sarana agar komunikasi tersebut dapat 

berjalan dengan baik. Sarana itu berupa bahasa. Dengan bahasa masyarakat 

bisa mengkomunikasikan pesan yang hendak disampaikan pada anggota 

masyarakat lain.  

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat, yang berupa 

lambang bunyi suara dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2004: 19). 

Bahasa dan penggunaannya mencakup aktivitas manusia secara keseluruhan, 

baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat tidak ilmiah dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dengan bahasa 

manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya.  

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, 

dan megidentifikasi diri (Chaer, 2006: 1). Melalui bahasa, manusia dapat 

memperoleh informasi dari sesamanya secara sempurna. Bahasa dibentuk oleh 

kaidah, aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan 

gangguan pada komunikasi yang terjadi.   
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Batasan pengertian bahasa yang lazim diberikan, yaitu bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan suatu masyarakat 

untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 

2001: 22). Beberapa hal menarik yang dapat disimpulkan dari batasan 

pengertian itu adalah (1) bahasa merupakan suatu sistem, (2) sebagai sistem 

bahasa bersifat arbitrer, dan (3) sebagai sistem arbitrer, bahasa dapat 

digunakan untuk berinteraksi, baik dengan orang lain maupun diri sendiri. 

Manusia memerlukan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide, 

pikiran dan gagasan kepada pihak lain dalam suatu masyarakat. Bahasa juga 

merupakan alat pengungkapan yang baik, yang dapat memberikan efek 

tertentu. Manusia didalam kehidupan memerlukan komunikasi satu dengan 

lainnya karena dengan ini mereka bisa saling mengungkapkan gagasan, 

perasaan maupun keinginannya. 

Dalam berkomunikasi manusia menggunakan bahasa sebagai media untuk 

menyampaikan informasi, sebagai pemakai bahasa manusia mempunyai 

pengaruh besar terhadap bahasa yang dipakai. Sumarlam (2009: 1) 

menyatakan secara garis besar sarana komunikasi dibedakan menjadi dua 

macam yaitu komunikasi bahasa lisan dan bahasa tulis.  

Fungsi bahasa bagi masyarakat yang paling utama adalah sebagai sarana 

komunikasi, setiap anggota masyarakat dan komunikasi selalu terlibat dalam 

komunikasi bahasa, baik dia bertindak sebagai kominikator (pembaca atau 

penulis) maupun sebagai komunikan (mitrabicara, pendengar, atau pembaca). 
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Berkomunikasi dapat pula disampaikan dengan cara bernyanyi, menyanyikan 

lagu sama dengan menyampaikan pesan atau informasi.  

Dalam KBBI (2003: 766) dijelaskan bahwa musik adalah (1) ilmu cita seni 

menyusun nada atau suara diurutkan, kombinasi untuk menghasilkan 

komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; (2) nada 

atau suara yang disusun sedemikian rupa seehingga mengandung irama, lagu, 

dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat 

menghasilkan bunyi-bunyi itu). Dalam menulis lagu pada umumnya, 

pengarang menggunakan bahasa yang indah sehingga lagu yang diciptakan 

mempunyai nilai lebih yang bisa dilihat dari bahasanya. Dalam hal ini 

pengarang menggunakan isinya dalam sebuah lagu mudah untuk dimengerti 

maksudnya.  

Gaya bahasa termasuk salah satu unsur pembangun nilai kepuitisan dalam 

puisi, gaya bahasa juga ikut menetukan keindahan puisi dalam segi keindahan 

bunyi. Gaya bahasa mengandung kiat penyair untuk mengungkapkan 

perasaannya atau kata-kata pada bait-bait puisi maupun lirik lagu, salah 

satunya dengan menggunakan bahasa kias atau gaya bahasa.  

Pemakaian bahasa Indonesia dalam lirik lagu harus memperhatikan kaidah 

pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sayangnya dalam lirik lagu 

album “Seperti Seharusnya” banyak dijumpai pemikiran kata yang tidak 

sesuai dengan arti yang sebenarnya, pengarang menggunakan bahasa-bahasa 

yang sulit dipahami oleh masyarakat zaman sekarang. Para penulis lagu hanya 
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mementingkan dari segi komersial saja, sehingga dalam menyanyikannya 

orang akan merasa tidak tahu arti lagu itu yang sebenarnya. Pemakaian atau 

penggunaan kata dalam bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh kejelian 

dalam memilih kata (Indradi, 2008: 83).  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

menganalisis gaya personifikasi dalam lirik lagu album “Seperti Seharusnya” 

pada grup musik Noah dimana objek yang digunakan adalah lagu-lagu yang 

liriknya banyak disukai dan dikenal oleh masyarakat khususnya para remaja 

mereka suka dan sering menyanyikan lirik lagu dari album “Seperti 

Seharusnya” pada grup musik Noah. 

 

B. Rumusan Masalah  

Analisis gaya bahasa personifikasi dalam album “Seperti Seharusnya” pada 

grup musik Noah, dalam penelitian ini ada dua masalah yang perlu dibahas. 

a. Bagaimana makna gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam lirik lagu 

Noah pada album “Seperti Seharusnya”?  

b. Bagaimana karakteristik gaya personifikasi yang terdapat dalam lirik lagu 

Noah pada album “Seperti Seharusnya”? 
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C. Tujuan penelitian  

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.  

a. Mengidentifikasi makna gaya bahasa personifikasi lirik lagu Noah pada 

album “Seperti Seharusnya”. 

b. Mengetahui karakteristik lagu Noah pada album “Seperti Seharusnya”. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan ditelitinya penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam lirik lagu 

Noah, diharapkan dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini.  

a. Dapat mengidentifikasikan makna gaya bahasa personifikasi lagu Noah. 

b. Dapat mengetahui karakteristik lirik lagu Noah pada album “Seperti 

Seharusnya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


