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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan ucapan, pikiran perasaan seseorang yang teratur serta 

yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Bahasa 

itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian lahir dan bagian makna. 

Bagian lahir yang nyata adalah merupakan bunyi yang teratur, dan dinamakan 

bentuk bahasa. Dan untuk bagian makna adalah merupakan bentuk pikiran dan 

perasaan manusia, dan inilah yang dinamakan isi bahasa. 

Bahasa adalah suatu sistem simbul lisan yang arbitrer yang dipakai oleh 

anggota masyarakat bahasa untuk komunikasi dan berinteraksi untuk untuk 

sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Sistem 

pada devinisi ini menunjuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan 

satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konsisten, yang bersifat 

hierarkis (Soejono Dardjowidjojo. 2003 : 16) 

Dardjowidjojo (2003 : 282) berpendapat bahwa pemakaian bahasa 

berkaitan dengan praktek pengetahuan bahasa. Semakin luas pengetahuan 

bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi semakin meningkat 

keterampilan dalam member makna suatu kata atau kalimat. 

Melihat pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan alat yang digunakan untuk membentuk pikiran dan perasaan 

seseorang serta dipergunakan sebagai alat komunikasi antar anggota 
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masyarakat untuk bertukar pendapat, berdiskusi atau membahas suatu 

persoalan yang dihadapi. 

Bahasa Indonesia mengenal pengelompokan kosa dalam bentuk kelas 

kata. Tata bahasa Indonesia banyak pendapat para mengenai jumlah dan jenis 

kelas kata. Kelas kata terdiri dari seperangkat kategori morfologis yang 

tersusun dalam kerangka sistem tertentu yang berbeda dan sistem kategori 

morfologis kelas kata lain. Kategori morfologis adalah sederetan kata yang 

memiliki bentuk gramatikal dan makna gramatikal yang sama. Setiap kategori 

morfologis itu terbentuk oleh proses morfologis tertentu. Proses morfologis 

adalah pembentukan kata secara sinkronis. Prosede morfologis itu ada dua 

macam yaitu derivasi dan intleksi. Derivasi adalah proses morfologis yang 

menghasilkan kata-kata yang makna leksikalnya berbeda dari kata pangkal 

pembentuknya. Sebaliknya, infleksi menghasilkan kata-kata yang bentuk 

gramatikalnya berbeda-beda, tetapi leksemnya tetap seperti pada kata 

pangkalnya.  

Djohan (2003 : 7-8) menjelaskan bahwa musik merupakan perilaku 

sosial yang kompleks dan universal yang di dalamnya memuat sebuah 

ungkapan pikiran manusia, gagasan dan ide-ide dari otak yang mengandung 

sebuah sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa seni musik 

atau seni suara dapat mewakili sesuatu hal atau kelompok tertentu. Musik 

tidak hanya di pandang sebuah sarana hibuaran dan rekreasi, tetapi musik juga 

memilki pesan tersendiri dalam sebuah pendidikan dalam proses komunikasi, 
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menyuarakan pesan maupun kritik terhadap suatu hal dengan gaya bahasa 

yang dimilki oleh pemusik tersebut.  

Penyair dengan penguasaan bahasa yang dimiliki, kecermatan dan 

ketepatan penggunaannya dapat menghasilkan puisi yang bagus dan indah. 

Puisi yang dihasilkan penyair dapat berbetuk puisi biasa dan dapat berupa 

puisi lirik lagu. Untuk menuliskan puisi lirik lagu penyair memilih kata-kata 

yang tepat dan bermakna kias, sangat dalam dan bergaya bahasa sehingga 

tuntutan estetika penyair dapat terpenuhi, penyair menciptakan puisi 

menggunakan bahasa yang baku dan indah agar dapat diterangkan melalui 

kata konkrit dan majas atau gaya bahasa. Dengan demikian pembaca dapat 

membayangkan lebih hidup apa yang dimaksud. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002 : 766) dijelaskan bahwa 

musik adalah (1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara diurutkan 

kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilakn komposisi (suara) 

yang mempunyai kesatuan dan berkesinambungan ; (2) nada atau suara yang 

di susun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan 

keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat 

menghasilkan bunyi-bunyi itu). Dalam menulis pada umumnya pengarang 

mengunakan bahasa yang indah atau bahasa yang khas, sehingga lagu yang 

diciptakan mempunyai nilai lebih yang bias dilihat dari bahasanya. Dalam hal 

ini pengarang mengunakan bahasa yang mudah dipahami dan diterima 

sehingga karangan isinya dalam sebuah lagu mudah untuk diketahui 

maksudnya. 
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Lagu adalah salah satu jenis wacana. Lagu merupakan wacana lisan bila 

dilihat berdasarkan medianya, tatapi lagu termasuk wacana tertulis bila dilihat 

berdasarkan teks lagunya. Wacana lagu dapat dikategorikan sebagai wacana 

puisi dilihat dari segi gender sastra dan termasuk rekreatif (Adhami dalam 

sumarlam, 2004 :42) 

Lirik lagu merupakan suatu wacana tulis yang disajikan dalam bentuk 

yang cukup sederhana yang merupakan hasil buah pikiran seseorang. Dalam 

lirik lagu terdapat wacana yang terbentuk kalimat, kata, morfem yang 

merupakan bidang kajian linguistik terutama morfologi. Linguistik bidang 

morfologi ini terdapat suatu kajian yang disebut proses morfemis. Diatara 

proses morfemis yang terpenting adalah afiksasi yaitu pengimbuhan afiks. 

Misalnya sebagai berikut: 

Dalam kata mendapat, mencuri, menyalak, melintang, merintis, 

mengubah, menantang, memperhatikan pengunaan afiks. Selain itu 

memperlihatkan juga berbagai alomorf-alomorf dari afiks (men-). Afiks ialah 

suatu satuan gramatikal terikat yang didalam suatu kata merupakan unsur yang 

bukan kata dan bukan pokok kata, yang memilki kesanggupan melekat pada 

satuan-satuan lain untuk membetuk kata atau pokok kata baru. 

Proses pengunaan afiks atau afiksasi yang serupa banyak dijumpai dalam 

lirik-lirik lagu dan menduduki posisi masing-masing dalam klasifikasinya. 

Selain itu pengunaan afiks ini juga memilki latar belakang fungsi dan makna 

yang beragam. Berdasarkan paparan diatas keanekaragaman bahasa yang 

digunakan terutama dalam lirik lagu, maka wacana dalam suatu lirik lagu\ 
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memang sangat tepat dijadikan objek suatu kajian linguistik, terutama dalam 

bidang morfologi. 

Sedangkan lirik lagu yang digunakan dari lebih khususpada lirik lagu 

“Peterpan” hal itu dikarenakan karya yang dihasilkan oleh Band Peterpan 

berupa lagu yang banyak dan relative mudah dicari datanya. Selain itu 

khalayak umum menyukai lagu-lagu peterpan. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan hal yang sangat penting agar tidak 

terlalu meluas dan menyimpang dari masalah yang telah ditentukan, peneliti 

membatasi masalah yang diteliti pada obyek yang telah ditentukan. Obyek 

dari penelitian ini adalah fungsi, proses, makna afiks yang terdapat dalam lirik 

lagu Peterpan. Agar didalam pembahasan masalah mendapatkan hasil yang 

mendalam, terarah dan sistematis maka penelitian membuat suatu pembatasan 

tentang masalah dari penelitian ini akan membahas tentang “Analisis fungsi, 

dan makna afiks dalam lirik lagu peterpan”. 

C. Perumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang perlu  dicari jawabannya. 

1. Apakah fungsi pengunaan afks pada lagu “Peterpan” ? 

2. Apa makna pengunaan afiks pada lagu “Peterpan” ? 

D. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

1. Mengetahui bagaimana proses pengunaan afiks (prefiks, sufiks, dan infiks) 

pada lagu “Peterpan” 
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2. Mengetahui fungsi pengunaan afiks pada lagu “Peterpan” 

3. Mengetahui makna dari pengunaan afiks pada lagu “Peterpan” 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai “Analisis fungsi dan makna afiks dalam lirik lagu 

Peterpan” diharapkan dapat memberikan manfaat. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisis lagu, 

sehingga kita dapat mengetahui “Analisis fungsi dan makna afiks 

dalam lirik lagu Peterpan”. 

b. Sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan tentang 

“Analisis fungsi dan makna afiks dalam lirik lagu Peterpan”. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi seniman, khususnya pengarang lagu dapat memperoleh 

pengetahuan dalam mengunakan bahasa sebagai ungkapan untuk 

mengeluarkan ide-idenya sesuai dengan kaidah bahasa sastra. 

b. Bagi peneliti lain, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi 

c. Bagi pembaca, memberikan wawasan kepada pembaca dalam 

memahami suatu wacana pada sebuah lagu. 

 

 

 

 




