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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa maka manusia dapat menjalin 

hubungan dengan manusia lain dengan baik dalam melakukan proses interaksi sosial. 

Dalam bahasa terdapat istilah lawan kata atau biasa disebut antonim. Antonim 

merupakan struktur semantik yang menekankan hubungan pertentangan makna. Pada 

dasarnya setiap bahasa memiliki antonim, hanya saja ungkapan kata serta budaya 

masyarakat penuturnya yang menjadikannya berbeda. 

Indonesia adalah negara yang kaya. Kayak akan sumber daya, 

keanekaragaman budaya serta bahasanya. Sebagai warga negara yang kaya akan 

semua hal tersebut terasa wajar jika setiap individu ingin mengungkapnya kepada 

dunia. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menunjukkan keunggulan dari salah 

satu keragaman bahasa yang digunakannya. Tidak jarang juga dari mereka 

mengungkapkan keberagaman dalam bentuk karya yang dapat didokumentasi. 

  Di era demokrasi ini semakin banyak manusia yang bebas dalam 

berekspresi, mereka bebas mengungkapkan rasa baik itu secara positif maupun 

negatif. Penuangan perasaan secara negatif contohnya dengan cuitan sosmed 

sedangkan secara positif biasanya dengan penuangan kepada karya baik itu bentuk 

cerita, buku, artikel, puisi, lagu ataupun karya yang lain. Dalam penelitian ini objek 

yang dibahas tentang karya satra berupa lagu. 

Lagu adalah kata yang biasanya identik dengan musik. Musik merupakan 

gabungan dari instrumen dan juga liriki. Lirik dari suatu lagu biasanya menjadi tolak 

ukur pertama bagi penilaian suatu lagu. Hal ini bisa terjadi karena pembuatan suatu 

lirik biasanya dipengaruhi oleh faktor rasa dan imajinasi sang pencipta, semua itu 

dibuktikan dengan liriknya yang membuat pendengar terbuai serta hanyut dalam isi 

lagunya. Banoe (2003) dalam bukunya Kamus Musik menuliskan bahwa lagu 

merupakan media yang paling bagus digunakan untuk sarana tubuh. Tidak sedikit 

orang yang lebih memilih untuk mendengarkan lagu dan menyayikannya untuk 

mengisahkan dirinya dibandingkan dengan bercerita kepada sesama.  
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Seorang pengarang dalam menciptakan karya satra memiliki ciri khas 

tersendiri. Ciri khas tersebut selalu memiliki perbedaan dalam gaya penulisannya. 

Lagu salah satu karya satra yang paling simpel. Dalam lagu ciri khas pengarang 

ditunjukkan melalui diksi (pilihan kata), gaya bahasa dan makna. Faktor tersebut 

akan membuat pendengar menjadi tertarik untuk mendengarkan lagu tersebut.   

 Gaya bahasa, diksi dan makna yang dituangkan dalam lagu akan 

menambah nilai esteik dari lagu. Penggunaan gaya bahasa dalam lagu sangat penting. 

Karena gaya bahasa akan memepengaruhi lirik dan tempo lagu yang akan 

dinyanyikan. Jadi gaya bahasa dapat menghasilkan irama lagu yang indah saat di 

dengar. Diksi merupakan pilihan kata yang dituangkan pengarang dalam karya satra. 

Diksi dalam karya sastra memiliki ciri dan ke khasan masing-masing. Dalam lagu 

diksi digunakan untuk menggambarakan perasaan pengarang.   

Pramuka singkatan dari praja muda karana adalah sebuah organisasi 

kepanduan yang ada di Indonesia. Organisasi ini dalam dunia internasional bisasanya 

disebut scout. Tidak jauh berbeda dengan organisasi yang lainnya, disini anggotanya 

juga diajari memimpin, mandiri, merasa bahagia (bersyukur akan keadaan) dean juga 

kreativitas. Contoh bentuk kreativitas dari pramuka adalah yel-yel. Yel-yel 

merupakan nyanyian atau sekedar kata singkatan yang digabungkan guna 

menggambarkan semangat atau keadaan dalam kegiatan yang dilakukan.    

Dalam pembuatan sebuah lagu biasanya pencipta lebih sering terinspirasi 

dari kisah hidupnya atau yang ada disekitarnya. Seperti lagu Cinta Simpul Mati 

merupakan lagu yang diciptakan berdasarkan pengalaman penciptanya ketika sedang 

berada di bumi perkemahan. Lagu ini dipopulerkan oleh L.O Band, merupakan band 

yang dipungawai oleh anggota pramuka aktif dari Kwarda Lampung. Lagu lain yang 

diciptakan karena interaksi di bumi perkemahan adalah Cinta Sebatas Patok Tenda. 

Lagu ini diciptakan berisi tentang dilematis anggota pramuka yang mengalami cinta 

lokasi saat berada di bumi perkemahan. Karena unik dan manisnya lirik lagu yang 

terdapat dalam kedua lagu tersebut, maka penting bagi kami untuk mengulas makna 

sebenarnya dan pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta dan bagaimana 

psikologis dari pencipta. 
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Dalam pembuatan lagu seorang musisi menggunakan diksi, makna, dan 

gaya bahasa yang memiliki ciri khas didalamnya. Uli pada tahun 2016 melakukan 

penelitian tentang gaya bahasa pada lagu daerah Pontianak. Dalam penelitiannya, Uli 

mendapatkan data berbagai jenis gaya bahasa yang terdapat dalam lagu daerah 

Pontianak. Gaya bahasa yang digunakan dalam lagu daerah bahasa yaitu, gaya 

bahasa perbandingan, pertautan dan perulangan. Eka Wijaya melakukan penelitian 

diksi pada lagu terjemahan bahasa jepang. Dalam penelitian yang dilakukannya, Eka 

Wijaya menemukan diksi yang digunakan pada lagu terjemahan tidak sesuai dengan 

diksi yang sebenarnya. 

Gaya bahasa, diksi dan makna lagu merupakan unsur-unsur dasar yang 

harus ada dalam sebuah lagu. Karena ketiga hal tersebut dapat menyampaikan pesan 

dan suasana hati pengerang ketika menciptakan lagu. Hal ini juga telah dibahas 

sebelumnya oleh Dhinny Agus Setiawati (2014) dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisa makna perbandingan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Thohosinki” dan 

juga Firman Galang Kurniaji Arabica (2015) dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisis lagu dan makna syair karya grup band be seven steady Semarang”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan gaya bahasa pada lagu Cinta Simpul Mati dan cinta 

Sebatas Patok Tenda? 

2. Bagaimana penggunaan diksi pada lagu Cinta Simpul Mati dan cinta Sebatas 

Patok Tenda? 

3. Bagaimana makna pada lagu Cinta Simpul Mati dan cinta Sebatas Patok Tenda? 

 

C. Tujuan 

1. Mengidentifikasi penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada lagu Cinta Simpul 

Mati dan cinta Sebatas Patok Tenda 

2. Mengidentifikasi diksi yang terdapat pada lagu Cinta Simpul Mati dan cinta 

Sebatas Patok Tenda. 

3. Menidentifikasi makna lagu Cinta Simpul Mati dan cinta Sebatas Patok Tenda. 
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D. Manfaat 

1. Mengetahui penggunaan makna, gaya bahasa, dan diksi yang terdapat dalam lagu 

Cinta Sebatas Patok Tenda dan Cinta Simpul Mati. 

2. Mengenalkan siswa mengenai gaya bahasa, diksi dan makna yang terdapat dalam 

karya satra. 

3. Memberikan pembelajaran siswa bagimana cara mengalaisis gaya bahasa, diksi 

dan makna yang terdapat karya satra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


