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ABSTRAK 

Masalah dalam penelitian ini adalah strata norma Roman Ingarden dalam lirik lagu 

Inka Christie album Gambaran Cinta dan kaitannya dengan pembelajaran puisi di SMA. 

Oleh karena itu,  Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimankah strata norma 

Roman Ingarden dalam lirik lagu Inka Christie album Gambaran Cinta dan bagaimanakah 

kaitan antara hasil analisis lirik lagu Inka Christie album Gambaran Cinta dengan 

pembelajaran puisi di SMA. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 

dan observasi, sedangkan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam menganalisis. Hasil 

analisis data disajikan dengan metode formal dan informal. Berdasarakan hasil analisis strata 

norma Roman Ingarden dalam lirik lagu Inka Christie album Gambaran Cinta dapat 

disimpulkan bahwa (1) lapis bunyi yang berupa pengulangan bunyi asonansi dan aliterasi 

memberikan sebuah irama sehingga membuat bunyi-bunyi pada ketiga lirik lagu tersebut 

menjadi bunyi yang memiliki keistimewaan. (2) lapis arti masing-masing menggambarkan 

tentang cerita yang berbeda, namun secara umum terdapat kesamaan yakni ketiga lirik lagu 

tersebut mengandung arti kesedihan. (3) lapis ketiga adalah objek-objek yang dikemukakan.  

Objek-objek yang dikemukakan pada ketiga lirik lagu tersebut mengandung makna konotatif 

dengan berbagai gaya bahasa. (4) lapis keempat masing-masing mengandung makna yang 

berbeda, namun secara umum ketiga lirik lagu tersebut menggambarkan tentang  ratapan si 

aku. (5) lapis kelima adalah pesan atau pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran yang dapat 

diambil dari lirik lagu pertama dan kedua adalah jangan terlalu berlebihan ketika mencintai 

pasangan, sedangkan lirik lagu ketiga berpesan agar kita senantiasa bertaubat kepada tuhan 

ketika merasa diri penuh dosa. Hasil analisis dari ketiga lirik lagu tersebut menunjukkan 

bahwa masing-masing strata atau lapis mempunyai keterkaitan dengan  indikator 

pembelajaran puisi di SMA kelas XII semester I KTSP. Oleh karena itu, lirik lagu Inka 

Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta ini dapat dijadikan sebagai objek 

pembelajaran puisi di sekolah.  

 

Kata kunci: strata norma Roman Ingarden, lirik lagu, gambaran cinta, pembelajaran puisi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Belakang 

Sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media dalam 

penyampaiannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis dan ragam karya sastra 

yang telah dilahirkan penciptanya. Jenis karya sastra itu berupa prosa, drama, dan 

puisi, sedangkan ragam dari karya sastra itu sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan 

jenisnya. Prosa mempunyai ragam cerpen dan novel, drama mempunyai ragam 

teaterikal, opera, operet, dan pantomim, dan puisi mempunyai ragam pantun, syair, 

elegi, romansa,  soneta, doa-doa, dan lirik lagu.  Walaupun terdapat jenis puisi yang 

begitu beragam, namun pada penelitian ini akan secara khusus membahas tentang 

lirik lagu. 

Lirik lagu merupakan buah pemikiran dari seorang penyair yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan. Lirik lagu biasanya berisi tentang curahan hati yang 

disampaikan oleh seorang penyair, baik tentang cinta, agama, alam, dan politik. 

Menciptakan sebuah lirik lagu tidaklah mudah, karena  dalam menciptakan sebuah 

lirik lagu seorang penyair harus berimajinasi tinggi untuk  menghasilkan sebuah diksi 

yang tepat. 

Seiring dengan perkembangannya lirik lagu mempunyai ragam kualitas dengan 

nilai estetikanya. Kualitas lirik lagu dapat dikelompokkan berdasarkan tahun 

dilahirkannya lagu tesebut. Seperti contoh, pada zaman modern ini sebagian besar 

lagu-lagu hampir  tidak memiliki nilai estetika dalam setiap bait liriknya. Berbeda 
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halnya dengan karya tahun 90-an, karya-karya atau lagu-lagu tahun 90-an cendrung 

memiliki kualitas lirik dengan nilai estetika yang jauh lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan karya atau lagu-lagu modern zaman sekarang ini. Salah satu 

contoh karya tahun 90-an yang memiliki kualitas lirik dengan nilai estetika yang 

tinggi adalah lagu-lagu Inka Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang lirik lagu Inka Christie dalam 

album Gambaran Cinta. 

Hal yang menarik dari lirik lagu Inka Christie dalam album Gambaran Cinta 

untuk diteliti karena lirik lagu Inka Christie dalam album Gambaran Cinta ini 

menggunakan diksi yang begitu puitis, sehingga membentuk sebuah irama yang dapat 

memberikan kepuasan dari segi estetik ketika mendengarkan lagu tersebut. Selain itu, 

lirik lagu Inka Christie dalam album Gambaran Cinta ini juga memiliki kepadatan 

makna yang begitu dalam, sehingga untuk memahami makna tersebut perlu dilakukan 

analisis terhadap lirik lagu tersebut.  

Sebagai upaya untuk menganalisis lirik lagu Inka Christie dalam album 

Gambaran cinta digunakan pendekatan strata norma Roman Ingarden. Pendekatan 

strata norma Roman Ingarden  merupakan pendekatan untuk mengkaji puisi atau lirik 

lagu berdasarkan lapis-lapis atau strata yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. 

Digunakannya pendekatan starata norma Roman Ingarden dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui secara mendalam usur-unsur pembentuk kepuitisan dan kepadatan 

makna yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie album Gambaran Cinta. 
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 Mengingat lirik lagu Inka Christie dalam album Gambaran Cinta ini 

merupakan lirik lagu yang memiliki diksi puitis dan kepadatan makna, maka 

sangatlah baik jika lirik lagu tersebut bisa menjadi bagian dari pembelajaran puisi di 

Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu, dengan mengkaitkan lirik lagu Inka 

Christie dalam album Gambaran Cinta ini dengan pembelajaran puisi di Sekolah 

Menengah Atas maka diharapkan pembelajaran puisi akan menjadi lebih menarik, 

sehingga dapat mendorong minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sastra 

khususnya pembelajaran puisi. Apabila peserta didik telah mempunyai minat yang 

tinggi dalam mengikuti pembelajaran sastra khsusnya puisi, maka akan memberikan 

hasil yang lebih baik.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dirumuskan dengan judul 

“Analisis Strata Norma Roman Ingarden dalam Lirik Lagu Inka Christie Album 

Gambaran Cinta dan Kaitannya dengan Pembelajaran Puisi di SMA”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan  masalahnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah strata norma Roman Ingarden dalam lirik lagu Inka Chritie album 

Gambaran Cinta? 

2. Bagaimanakah kaitan antara hasil analisis lirik lagu Inka Christie album Gambaran 

Cinta dengan pembelajaran puisi di SMA? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan strata norma Roman Ingarden dalam lirik lagu Inka 

Christie album Gambaran Cinta. 

2. Untuk mendeskripsikan kaitan antara hasil analisis lirik lagu Inka Christie album 

Gambaran Cinta dengan pembelajaran puisi di SMA. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

ataupun praktis. 

1.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber refrensi atau acuan 

untuk kegiatan penelitian yang akan mengkaji tentang lirik lagu sebagai puisi. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru-guru,  mahasiswa dan 

siswa dalam memperkaya pengetahuan tentang strata norma dalam lirik lagu dan 

kaitannya dengan pembelajaran puisi di SMA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Sejauh ini, penelitian yang membahas tentang Analisis Strata Norma Roman 

Ingarden pada Lirik Lagu Inka Christie Album Gambaran Cinta belum pernah 

dilakukan. Akan tetapi pernah dilakukan penelitian sejenis yang menggunakan 

pendekatan strata norma Roman Ingarden dengan objek kajian yang berbeda atau 

penelitian terhadap lirik lagu namun menggunakan pendekatan yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2013) dengan judul “Analisis Strata 

Norma Roman Ingarden pada Lirik Lagu Sasak dalam Album Pemban Selaparang”. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil dari masing-masing lirik lagu dan 

bagaimana kesesuaian tempo dari masing-masing lirik lagu dengan makna dan tema 

yang terkandung di dalamnya. Siswa dapat menggunakan lagu-lagu dalam album 

Pemban Selaparang ini sebagai pembanding atau refrensi agar mampu menentukan 

kesesuaian tema, suasana, dan isi puisi yang dipilih dengan musikalisasinya. Ada 

beberapa lirik lagu dalam album Pemban Selaparang ini yang non diatonis, namun 

kita bisa membayangkan bagaimana tempo yang dimainkan ketika dinyanyikan. 

Semua lagu tersebut dilagukan dengan tempo yang pelan atau mendayu-dayu karena 

lagu tersebut bercerita tentang kesedihan, tentang kemewahan seorang raja dan ada 

juga yang berisi nasihat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasmuni (2015) yang berjudul “Gaya Bahasa 

pada Lirik Lagu Band Padi dalam album Lain Dunia dan Kaitannya dengan 
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Pembelajaran Sastra di SMP”. Berdasakan analisisi data, diperoleh kesimpulan 

bahwa gaya bahasa berdasarkan langsung atau tidaknya makna yang digunakan 

dalam Lain Dunia tersebut bersifat variatif. Gaya bahasa retoris yang paling dominan 

adalah gaya asendeton, gaya asonansi, dan gaya hiperbol. Gaya bahasa kiasan yang 

paling dominan adalah gaya semile, gaya personifikasi, dan gaya metonimia. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Putra (2015) yang berjudul “Gaya 

Bahasa Lagu-Lagu Sasak dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP”. 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan berbagai jenis gaya bahasa di dalam lirik-lirik 

lagu yang diteliti. Jenis-jenis gaya bahasa pada lagu Sasak yaitu: hiperbola, litotes, 

ironi, sinisme, asyndeton, metafora, dan simile. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 

satu baris lirik lagu ditemukan bukan hanya satu jenis gaya bahasa saja, melainkan 

dua bahkan tiga jenis gaya bahasa. Hasil analisis pada penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan 

sebagai contoh dan soal pada materi mengenai membut puisi dengan memperhatikan 

unsur persajakan pada SMP kelas VIII semester II. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Strata Norma Roman Ingarden 

Karya sastra itu tidak hanya merupakan satu sistem norma, melainkan terdiri 

atas beberapa strata (lapis) norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma 

di bawahnya. Rene Wellek (dalam Pradopo 2014:14-15) mengemukakan analisis 

norma-norma Roman Ingarden itu sebagai berikut. 
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a. Lapis Bunyi (sound stratum) 

Bila orang membaca puisi, maka yang terdengar itu adalah rangkaian bunyi 

yang dibatasi jeda pendek, agak panjang, dan panjang. Tetapi, suara itu bukan 

hanya suara tidak berarti. Suara sesuai dengan konvensi bahasa, disusun begitu 

rupa sehingga menimbulkan arti. Dengan adanya satuan-satuan suara itu orang 

menangkap artinya.  

Sajak merupakan satuan-satuan suara: suara suku kata, kata, dan barangkali 

merupakan seluruh bunyi (suara) sajak itu: suara frase dan suara kalimat. Jadi, 

lapis bunyi dalam sajak itu adalah semua satuan bunyi yang berdasarkan konvensi 

bahasa tertentu, di sini bahasa Indonesia. Hanya saja, dalam puisi pembicaraan 

lapis bunyi haruslah ditujukan pada bunyi-bunyi atau pola bunyi yang bersifat 

“istimewa” atau khusus, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan efek puitis atau 

nilai seni (Pradopo 2014: 16). 

Bunyi yang bersifat istimewa atau khusus dalam sebuah puisi dapat tercipta 

melaui pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi yang dimaksud meliputi asonansi 

dan aliterasi (Siswantoro 2010: 135). 

1. Asonansi  

Asonansi merujuk kepada pengulangan bunyi hidup atau bunyi vokal. 

Asonansi berfungsi (1) menciptkan rangkaian bunyi yang enak didengar dan (2) 

mendukung makna kata tertentu. Pengulangan bunyi hidup yang dimaksud 

adalah pengulangan bunyi secara horizontal dan vertikal. 
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2. Aliterasi 

Aliterasi terkait dengan pengulangan bunyi konsonan di posisi akhir atau 

di posisi awal kata. Fungsi aliterasi adalah (1) memberikan efek suara yang 

enak didengar sebab terbentuknya sajak dalam, dan (2) memberi tekanan makna 

kepada kata di mana bunyi konsonan tersebut diulang. Pengulangan bunyi 

konsonan yang dimaksud adalah pengulangan bunyi secara horizontal dan 

vertikal. 

b. Lapis Arti (units of meaning) 

Lapis bunyi akan menjadi dasar timbulnya lapis kedua, yaitu lapis arti. Lapis 

arti berupa rangkaian fonem, suku kata, kata, frase, dan kalimat. Semuanya itu 

merupakan satuan-satuan arti. Rangkaian kalimat menjadi alenia, bab, dan 

keseluruhan cerita ataupun keseluruhan sajak. 

c. Lapis Ketiga 

Rangkaian satuan-satuan arti akan menimbulkan lapis ketiga, yaitu berupa 

latar, pelaku, objek-objek yang dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa 

cerita atau lukisan. 

Roman Ingarden masih menambahkan dua lapis norma lagi yang 

sesungguhnya menurut Wellek dapat dimasukkan dalam lapis yang ketiga. Lapis 

tersebut sebagai berikut. 

d. Lapis Keempat 

Lapis dunia yang dipandang dari titik pandang tertentu yang tak perlu 

dinyatakan, tetapi terkandung dalamnya (implied). Sebuah peristiwa dalam sastra 
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dapat dikemukakan atau dinyatakan “terdengar” atau “terlihat”, bahkan peristiwa 

yang sama, misalnya suara jedaran pintu, dapat memperlihatkan aspek “luar” atau 

“dalam” watak. Misalnya pintu berbunyi halus dapat memberi sugesti wanita atau 

watak dalam si pembuka itu hati-hati. Keadaan sebuah kamar yang terlihat dapat 

memberikan sugesti watak orang yang tinggal di dalamnya.  

e. Lapis Kelima 

Lapis kelima atau lapis metafisis berupa sifat-sifat metafisis (yang sublim, 

yang tragis, mengerikan atau menakutkan, dan yang suci), dengan sifat-sifat ini, 

seni dapat memberikan renungan (kontemplasi) kepada pembaca. Akan tetapi, 

tidak setiap karya sastra di dalamnya terdapat lapis metafisis seperti itu. 

2.2.2 Lirik Lagu 

Seiring dengan perkembangannya, lirik lagu dapat dikelompokkan ke ragam 

pusi dalam genre sastra karena antara lirik lagu dengan puisi memiliki persamaan 

unsur yang berupa emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindra, 

susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur 

(Pradopo 2014: 7). Selain itu, yang memperkuat alasan lirik lagu dapat dikatakan 

puisi adalah pendapat dari Jan Van Luxemburg yang mengatakan bahwa teks-teks 

puisi tidak hanya mencakup jenis-jenis sastra, melainkan juga ungkapan yang bersifat 

pepatah, pesan iklan, semboyan-semboyan politik, syair-syair lagu pop, dan doa-doa 

(dalam Hasmuni 2015: 35). Pendapat lain juga datang dari Teeuw yang mengatakan 

bahwa pembaca berhak menentukan sebuah karya sastra termasuk puisi atau bukan 

berdasarkan ciri-ciri yang diamati (Pradopo 2014: 5). Pendapat dari Teeuw tersebut 
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sangat memberi kebebasan dan keberhakan kepada pembaca untuk menentukan 

sebuah karya sastra. Jadi dengan mengacu pada pendapat para ahli di atas maka lirik 

lagu disebut juga puisi, hanya saja lirik lagu disajikan dengan bentuk nyanyian yang 

termasuk dalam genre sastra imajinatif. 

2.3 Pembelajaran Puisi di SMA 

Dilihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas XII Sekolah Menengah 

Atas semester I pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, standar kompetensi 

pembelajaran puisi adalah: 2. memahami nuansa makna dalam nyanyian dan karya 

sastra. Kompetensi dasar pembelajaran puisi tersebut; 5.1 menganalisis nuansa makna 

dalam nyanyian berbahasa Indonesia. Berdasarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang terdapat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut, 

maka indikator dari pembelajaran puisi meliputi; (1) mengidentifikasi ragam makna 

ragam makna dalam syair lagu Indonesia; (2) menjelaskan majas dalam syair lagu 

Indonesia; dan (3) mengklasifikasi komponen puisi dalam syair lagu Indonesia. 

Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan, maka tujuan pembelajaran puisi 

di Kelas XII Sekolah Menengah Atas semester I meliputi; (1) siswa mampu 

mengidentifikasi ragam makna dalam syair lagu Indonesia; (2) siswa mampu 

menjelaskan majas dalam syair lagu Indonesia; dan (3) siswa mampu mengklasifikasi 

komponen puisi dalam syair lagu Indonesia. Materi ajar tentang pembelajaran puisi 

mencakup; (1) ragam makna yang terdiri atas makna denotasi dan makna konotasi; 

(2) relasi makna yang terdiri atas sinonim (persamaan kata), antonim (lawan kata), 

homonim, homofon, homograf, polisem, hiponim, dan hipernim; (3) majas atau gaya 
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bahasa yang terdiri atas majas metafora, majas personifikasi, majas asosiasi, majas 

hiperbola, dan majas repetisi; dan (4) komponen puisi yang terdiri atas diksi, citraan, 

rima, tema, dan amanat. 

Pembelajaran puisi di SMA dilakukan dalam dua kali pertemuan, tiap-tiap 

pertemuan memiliki alokasi waktu 2x45 menit. Materi yang diajarkan oleh guru 

dalam peretmuan pertama adalah terkait dengan indikator  (1) yakni tentang ragam 

makna dan relasi makna, sedangkan materi yang diajarkan oleh guru dalam 

pertemuan kedua terkait dengan indikator (2) dan (3) yakni tentang majas dan 

komponen puisi. 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Secara sederhana, penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang melibatkan angka-angka dalam sebuah data, sedangkan penelitian kulalitatif 

adalah penelitian yang berbentuk gambar, kata-kata, dan kalimat. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, data 

yang ada dalam penelitian ini tidak berbentuk penjabaran angka melainkan 

penjabaran kata-kata dan kalimat.  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2014: 173). Secara 

sederhana populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian seorang peneliti 

dalam ruang lingkup penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lirik 

lagu Inka Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta. Lagu-lagu Inka 

Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta sebagai berikut; (1) Gambaran 

Cinta; (2) Biar; (3) Antik dan Romantik; (4) Katakan; (5) Rela; (6) Usil; (7) Perawan 

di Lorong Malam; (8) Ditakdirkan Ku Terbaring; dan (9) Di Batas Kegelapan. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto 2014: 

174). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 
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random sampling, yaitu pengambilan secara acak. Setiap anggota populasi 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan menjadi sampel 

(Arikunto: 2014: 177). Berdasarakan pendapat tersebut, maka sampel penelitian ini 

sebagai berikut; (1) Gambaran Cinta; (2) Rela; (3) Di Batas Kegelapan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Data dalam penelitian ini adalah lirik lagu Inka Christie dalam album 

Gambaran Cinta yang dapat dinyatakan sebagai puisi. Lirik lagu yang digunakan 

sebagai data dalam penelitian ini berbentuk huruf, kata, frase, larik, dan bait yang 

berkaitan dengan strata norma Roman Ingarden.  

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lagu-lagu Inka Christie yang 

terdapat dalam album Gambaran Cinta yang dirilis pada tahun 1992. Album 

Gambaran Cinta merupakan album solo perdana Inka Christie setelah sebelumnya ia 

merilis beberapa album duet. Lagu-lagu Inka Christie yang terdapat dalam album 

Gambaran Cinta yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut; (1) Gambaran Cinta; (2) Rela; (3) Di Batas Kegelapan. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto 2014: 274). 

Data dalam penelitian ini berupa nyanyian mp3, maka yang didokumentasikan 

adalah nyanyian mp3 tersebut. Langkah yang dilakukan dalam proses dokumentasi 

adalah dengan medownload lagu-lagu Inka Christie yang terdapat dalam album 

Gambaran Cinta.  

b. Observasi 

Observasi adalah melihat dan mengamati suatu kejadian (tari, permainan, 

tingkah laku, nyanyian, dll) dari gejala luarnya sampai ke dalamnya dan 

menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat hasil pengamatannya (Taum 

2011: 239). Langkah yang dilakukan dalam proses observasi adalah mendengarkan 

dan mencatat lirik lagu tersebut.  

Mendengarkan dan mencatat mempunyai kaitan yang sangat erat karena 

mencatat merupakan teknik lanjutan dari mendengarkan. Oleh karena itu, 

mendengarkan dan mencatat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dalam metode pengumpulan data sastra lisan. 

Lagu-lagu mp3 Inka Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta 

diputar dan didengarkan satu persatu melalui handphone. Dalam proses memutar 
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dan mendengarkan lagu dilakukan pencatatan. Pencatatan lirik lagu dilakukan 

mulai dari mencatat kata demi kata kemudian bait demi bait. Oleh karena itu 

proses memutar dan mendengarkan lirik lagu tidak hanya dilakukan satu kali saja 

melainkan berulang kali. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan terhadap 

kata-kata dalam proses mencatat. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan strata norma dalam lirik lagu Inka 

Christie album Gambaran Cinta melalui beberapa langkah. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini akan dijelaskan melalui 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metode Analisis Data 

a. a. Menganalisis lapis bunyi 

LA Langkah I: Menganalisis lirik lagu 

satu persatu dengan pendekatan 

strata norma Roman Ingarden 

Bb   b.  Menganalisis lapis arti 

Ck   c. Menganalisis lapis ketiga 

Llll Langkah II: Menganalisis kaitan 

antara hasil analisis lirik lagu 

dengan pembelajaran puisi di SMA 

M   d. Menganalisi lapis keempat 

M   e. Menganlisis lapis kelima 
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Langkah I: Menganalisis lirik lagu satu persatu dengan pendekatan strata norma 

Roman Ingarden. Langkah yang ditempuh untuk menganalisis strata 

norma pada lirik lagu tersebut sebagai berikut. 

a. Menganalisis lapis bunyi (sound strtum) 

Dalam menganalisis lapis bunyi, titik fokus haruslah ditujukan 

pada bunyi-bunyi yang bersifat istimewa yang dapat memberikan 

efek puitis atau  nilai estetika. Bunyi-bunyi yang bersifat istimewa 

yang dimaksud dapat berupa pengulangan asonansi dan aliterasi. 

b. Menganalisis lapis arti (units of meaning) 

Dalam menganalisis lapis arti, titik fokus haruslah ditujukan 

pada larik-larik dalam setiap bait yang terdapat dalam sebuah lirik. 

Lapis arti yang dimaksud dalam hal ini merupakan arti yang tersurat 

yang terdapat dalam sebuah larik ataupun bait. 

c. Menganalisis lapis ketiga 

Dalam menganalisis lapis ketiga, titik fokus haruslah ditujukan 

pada objek-objek, pelaku, latar tempat, latar waktu yang terdapat 

dalam lirik lagu tersebut. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam 

menganalisis lapis ketiga ini adalah dunia pengarang yang berupa 

lukisan atau gambaran cerita. 

d. Menganalisis lapis keempat 

Menganalisis lapis keempat atau lapis dunia sama halnya 

dengan menganalisis lapis arti, yakni dengan memfokuskan perhatian 
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pada larik-larik atau bait dalam sebuah lirik. Hanya saja dalam 

menganalisis lapis arti yang di analisis adalah makna tersurat, 

sedangkan dalam menganalisis lapis dunia yang dianalisis adalah 

makna tersirat. Dalam upaya untuk menganalisis makna  tersirat 

dalam sebuah larik atau bait, diperlukan adanya pemahaman tentang 

konvensi sastra. Dengan memiliki pemahaman tentang konvensi 

sastra, maka makna tersirat dalam sebuah bait atau larik akan lebih 

mudah diketahui. 

e. Menganalisis lapis kelima 

Dalam menganalisis lapis kelima atau lapis metafisis, perlu 

dilakukan perenungan terhadap lirik tersebut. Renungan yang 

dilakukan ini bertujuan untuk dapat mengetahui pesan yang 

disampaikan melalui lirik tersebut dan pelajaran-pelajaran apa saja 

yang dapat diambil dari lirik tersebut. 

Langkah II: Menganalisis kaitan antara hasil analisis lirik lagu dengan pembelajaran 

puisi di SMA. Dalam proses tersebut diperlukan adanya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran puisi kelas XII semester I Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Hasil analisis lirik lagu yang terdiri atas lapis bunyi, 

lapis arti, lapis ketiga, lapis keempat, dan lapis kelima dari lirik lagu 

Inka Christie album Gambaran Cinta akan dianalisis kaitannya satu 

persatu berdasarkan penjabaran indikator yang terdapat dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran tersebut. 
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3.6 Tekhnik Penyajian Data 

Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan melalui dua cara, yaitu 

(a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa atau disebut dengan metode 

informal dan (b) perumusan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang 

disebut dengan metode formal.  Perumusan menggunakan tanda-tanda atau lambang-

lambang hanya akan digunakan pada pemaparan lapis suara, kemudian untuk lapis 

arti, lapis ketiga, lapis keempat dan lapis kelima akan menggunakan perumusan kata-

kata dalam pemaparannya. Tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan 

dalam pemaparan lapis suara adalah sebagai berikut. 

a. Tanda petik rangkap (“…” ) digunakan untuk mengapit petikan yang berasal dari 

lirik lagu tersebut. Sebagai contoh, larik pertama dalam lirik lagu Inka Christie 

yang berjudul Gambaran Cinta berbunyi sumbang irama kedengaran kini, maka 

larik tersebut akan ditulis “sumbang irama kedengaran kini”. 

b.  Tanda garis miring mengapit (/…/) digunakan untuk mengapit bunyi. Sebagai 

contoh, dalam lirik lagu ditemukan pengulangan bunyi aliterasi s dan h, maka akan 

ditulis aliterasi /s/ dan /h/. 

Huruf yang dicetak tebal dalam suatu kata merupakan letak kombinasi bunyi, 

misalnya pada kata-kata istana, cinta, indah terdapat asonansi /i/ dan /a/, maka huruf 

yang merupakan letak kombinasi bunyi asonansi akan dicetak tebal menjadi istana, 

cinta, indah. Begitulah sampai seterusnya jika ditemukan kombinasi-kombinasi bunyi 

yang lainnya. 
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 Lapis selanjutnya yang terdiri atas lapis arti, lapis ketiga, lapis keempat, dan 

lapis kelima akan menggunakan perumusan kata-kata dalam pemaparannya. Khusus 

untuk lapis keempat, apabila ditemukan kata, frase, dan larik dalam suatu bait dari 

lirik lagu dicetak tebal, maka itu menandakan bahwa kata, frase, dan larik tersebut 

mengandung makna konotatif. Seperti yang dijelaskan dalam contoh  berikut ini. 

“Kau umpama tirai cinta yang menghiasi hidupku 

Seandainya engkau pergi hampa terasa hidupku 

Hidup bagai pelayaran yang memerlukan haluan 

Hanyut bahtera tanpa nahkodanya” 

Dalam bait lirik lagu tersebut, frase tirai cinta, larik hidup bagai pelayaran 

yang memerlukan haluan, serta kata bahtera dan nahkoda dicetak tebal karena 

mengandung makna konotatif. Makna konotatif yang dicetak tebal tersebut kemudian 

akan dijelaskan makna denotatifnya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1  Strata Norma dalam Lirik Lagu Inka Christie Album Gambaran Cinta 

4.1.1  Strata Norma Roman Ingarden dalam Lirik Lagu “Gambaran Cinta” 

a. Lapis Bunyi (sound startum) 

1. Asonansi 

Pemaparan mengenai asonansi dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Gambaran Cinta ini hanya ditujukan pada bunyi vokal yang 

mengalami pengulangan. Pengulangan bunyi vokal yang dimaksud adalah 

pengulangan yang terjadi secara horizontal dalam satu larik atau dalam satu 

frase. Selain pengulangan bunyi vokal secara horizontal, terdapat juga 

pengulangan bunyi vokal secara vertikal dalam dua larik, yakni pada larik 

pertama dan kedua dari bait pertama. Pengulangan bunyi vokal dalam lirik lagu 

yang berjudul Gambaran Cinta ini hampir terdapat dalam setiap bait, bahkan 

dalam setiap larik.  

Lirik lagu Inka Christie yang berjudul Gambaran Cinta merupakan lirik 

lagu yang terdiri atas empat bait. Dalam setiap bait lirik lagu tersebut masing-

masing terdapat tiga sampai lima larik. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan 

tentang asonansi yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul 

Gambaran Cinta. 

Larik pertama dari bait pertama berbunyi “sumbang irama kedengaran 

kini” dan larik kedua berbunyi “mengiringi langkahmu”. Pada kata sumbang, 

irama, kedengaran terdapat asonansi /a/ yang terulang sebanyak tiga kali pada 
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suku kata terakhir dari masing-masing kata tersebut. Pada kata kini yang 

merupakan kata terakhir dari larik pertama dan pada kata mengiringi yang 

merupakan kata awal dari larik kedua terdapat asonansi /i/ secara vertikal, 

karena pada kata tersebut terlihat penekanan bunyi /i/ pada suku kata pertama 

dan kedua dari kata kini, kemudian penekanan bunyi /i/ kembali terulang pada 

suku kata kedua, ketiga dan keempat dari kata mengiringi. Larik ketiga  

berbunyi “disaat bunga cinta sedang mekar”.  Pada kata bunga, cinta, sedang, 

mekar terdapat asonansi /a/, hal tersebut terlihat dari pengulangan bunyi /a/ 

berturut-turut pada suku kata terakhir dari masing-masing kata tersebut. Larik 

keempat berbunyi “kau undang kepiluan di hatiku”. Pada kata kau, undang, 

kepiluan, hatiku terdapat asonansi /u/ karena pada kata kau terdapat bunyi /u/ 

yang kemudian  mengalami penekanan pada suku kata pertama dari kata 

undang, kemudian pada suku kata ketiga dari kata kepiluan dan hatiku. 

Bait kedua larik petama berbunyi “kini setelah jauh terpisah”. Pada kata 

setelah, terpisah dari larik tersebut terdapat asonansi /e/, karena terjadi 

pengulangan bunyi /e/ pada suku kata pertama dan kedua kata setelah dan pada 

suku kata pertama kata terpisah. Selain asonansi /e/, pada kata tersebut juga 

terdapat asonansi /a/, hal ini terlihat dari pengulangan bunyi /a/ pada suku kata 

terakhir dari masing-masing kata tersebut. Larik kedua berbunyi “hati rindu 

mengharap”. Pada kata hati, rindu terdapat asonansi /i/, karena pada suku kata 

terakhir kata hati terdapat bunyi /i/, kemudian bunyi tersebut mengalami 

pengulangan pada suku kata pertama kata rindu. Larik ketiga berbunyi 
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“pulanglah ke istana cinta kita”. Pada kata istana, cinta, kita terdapat asonansi 

/a/,  karena pada kata tersebut bunyi /a/ mengalami pengulangan sebanyak tiga 

kali berturut-turut pada suku kata terakhir dari masing-masing kata tersebut. 

Selain asonansi /a/, pada kata-kata tersebut juga terdapat asonansi /i/, hal ini 

terlihat dari bunyi /i/ yang mengalami pengulangan pada suku kata pertama dari 

masing-masing kata terebut.  

Larik keempat dari bait kedua berbunyi “lenyapkan keresahan yang 

menyelubung jiwa”. Pada kata lenyapkan, keresahan terdapat asonansi /e/ 

karena pada suku kata pertama dari kedua kata tersebut  terdapat bunyi /e/. Pada 

kata lenyapkan, keresahan, jiwa terdapat asonansi /a/, hal ini diketahui melalui 

keberadaan bunyi /a/ pada suku kata kedua dan ketiga dari kata lenyapkan, suku 

kata ketiga dan keempat dari kata keresahan, dan suku kata terkahir dari kata 

jiwa. Larik kelima berbunyi “karenamu kekasihku”. Pada kata karenamu, 

kekasihku terdapat asonansi /a/, karena terdapat bunyi /a/ pada suku kata 

pertama dari kata karenamu dan pada suku kata kedua dari kata kekasihku. Pada 

kata tersebut juga terdapat asonansi /e/, karena suku kata kedua dari kata 

karenamu dan suku kata pertama dari kata kekasihku pada larik tersebut 

terdapat bunyi /e/. Selain asonansi /a/ dan /e/, pada kedua kata tersebut juga 

terdapat asonansi /u/, hal ini terlihat dari bunyi /u/ yang terdapat pada suku kata 

terakhir dari kedua kata tersebut.  

Asonansi dalam bait ketiga dimulai dari larik pertama yang berbunyi “kau 

umpama tirai cinta yang menghiasi hidupku”. Pada kata kau, umpama, 
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hidupku telihat bunyi /u/ pada kata kau, pada suku kata pertama dari kata 

umpama, dan pada suku kata terakhir dari kata hidupku. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa pada ketiga kata tersebut terdapat asonansi /u/. Pada kata 

umpama, tirai, cinta terdapat asonansi /a/, hal ini dapat diketahui melalui 

keberadaan bunyi /a/ pada suku kata kedua dan ketiga dari kata umpama, 

kemudian bunyi /a/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata terakhir 

dari kata tirai dan kata cinta.  Pada kata tirai, cinta, menghiasi, hidupku 

terdapat asonansi /i/, sebab pada kata-kata tersebut terdapat bunyi /i/ pada suku 

kata pertama dan kedua dari kata tirai, kemudian mengalami pengulangan pada 

suku kata pertama dari kata cinta, pada suku kata kedua dan terakhir dari kata 

menghiasi, dan pada suku kata pertama dari kata hidupku.  

Larik kedua dari bait ketiga berbunyi “seandainya engkau pergi hampa 

terasa hidupku”. Pada kata  seandainya, hampa, terasa terlihat pengulangan 

bunyi /a/ pada suku kata terakhir dari kata-kata tersebut, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa pada kata-kata tersebut terdapat asonansi /a/. Pada kata 

engkau, hidupku terdapat asonansi /u/, sebab terdapat  bunyi /u/ pada suku kata 

terakhir dari kedua kata tersebut. Larik ketiga berbunyi “hidup bagai pelayaran 

yang memerlukan haluan”. Pada kata pelayaran, memerlukan, haluan terdapat 

asonansi /a/, sebab terdapat bunyi /a/ berturut-turut pada suku kata terakhir dari 

masing-masing kata tersebut. Pada kata memerlukan, haluan terdapat asonansi 

/u/, karena terdapat bunyi /u/ pada suku kata ketiga dari kata memerlukan dan 

pada suku kata kedua dari kata haluan. Larik keempat berbunyi “hanyut 
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bahtera tanpa nahkodanya”. Pada kata bahtera, tanpa, nahkodanya terdapat 

bunyi /a/ pada suku kata terkahir dari masing-masing kata tersebut, oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa pada kata-kata tersebut terdapat asonansi /a/. 

Pemaparan terakhir mengenai asonansi adalah pemaparan asonansi dalam 

bait keempat, larik pertama dari bait keempat berbunyi “panas mentari hangat 

membakar aku terbiar kedinginan”. Pada kata panas, mentari, hangat, 

membakar, terbiar, kedinginan terdapat asonansi /a/, hal ini terlihat melalui 

pengulangan bunyi /a/ berturut-turut sebanyak enam kali pada masing-masing 

kata tersebut. Pada kata mentari, membakar, kedinginan terdapat asonansi /e/, 

sebab pada suku kata pertama dari kata mentari terdapat bunyi /e/, kemudian 

bunyi /e/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata pertama dari kata 

membakar dan kata kedinginan. Larik kedua berbunyi “gambaran cinta pudar 

warnanya saat kau tiada di sisi”. Pada kata gambaran, cinta, pudar, warnanya, 

saat, tiada terdapat asonansi /a/, hal ini dapat diketahui melalui keberadaan 

bunyi /a/ yang selalu ada pada setiap kata-kata tersebut.  Larik ketiga berbunyi 

“kini tinggal gambaran kedukaan”. Pada kata kini, tinggal terdapat asonansi /i/, 

sebab pada kedua kata tersebut terdapat penekanan bunyi /i/. Pada kata 

gambaran, kedukaan terdapat asonansi /a/, karena terdapat bunyi /a/ pada suku 

kata terakhir dari kedua kata tersebut. 

2. Aliterasi 

Pemaparan mengenai aliterasi dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Gambaran Cinta ini hanya ditujukan pada bunyi konsonan yang 
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mengalami pengulangan. Pengulangan bunyi konsonan yang dimaksud adalah 

pengulangan yang terjadi hanya secara horizontal dalam satu larik atau dalam 

satu frase.  Pengulangan bunyi konsonan dalam lirik lagu yang berjudul 

Gambaran Cinta ini tidak terdapat dalam setiap larik. Untuk lebih jelasnya, 

berikut pemaparan tentang alitrasi yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie 

yang berjudul Gambaran Cinta. 

Larik pertama dari bait pertama berbunyi “sumbang irama kedengaran 

kini”. Pada kata sumbang, irama terdapat aliterasi /m/, karena pada tiap-tiap 

kata tersebut terdapat bunyi /m/. Pada kata irama, kedengaran terdapat aliterasi 

/r/, karena pada suku kata pertama dari kata irama terdapat penekanan bunyi /r/, 

kemudian bunyi /r/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata terakhir 

dari kata kedengaran. Pada kata kedengaran, kini terlihat bunyi /k/ pada suku 

kata pertama dari kedua katat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pada 

kata tersebut terdapat aliterasi /k/. Larik kedua berbunyi “mengiringi 

langkahmu”. Pada masing-masing kata tersebut terdapat bunyi sengau /ng/ 

sehingga dapat dikatakan bahwa kata-kata tersebut mengandung aliterasi /ng/. 

Larik ketiga  berbunyi “disaat bunga cinta sedang mekar”. Pada kata disaat, 

cinta terdapat aliterasi /t/ pada suku katat terakhir dari kedua kata tersebut. 

Larik keempat berbunyi “kau undang kepiluan di hatiku”. Pada kata undang, 

kepiluan terdapat aliterasi /n/, sebab pada suku kata pertama kata undang dan 

suku kata terakhir kata kepiluan terdapat bunyi /n/. 
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Aliterasi dalam bait kedua dimulai dari larik pertama yang berbunyi “kini 

setelah jauh terpisah”. Pada kata setelah, jauh, terpisah terdapat pengulangan 

bunyi /h/ berturut-turut sebanyak tiga kali pada suku kata terakhir dari kata-kata 

tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata-kata tersebut mengandung 

aliterasi /h/. Pada kata setelah, terpisah terdapat bunyi /s/ pada suku kata 

pertama dari kata setelah dan bunyi /s/ tersebut kembali diulang pada suku kata 

terakhir dari kata terpisah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua 

kata tersebut mengandung aliterasi /s/. Larik ketiga berbunyi “pulanglah ke 

istana cinta kita”. Pada kata istana, cinta terdapat aliterasi /n/, sebab pada suku 

kata terakhir dari kata istana dan pada suku kata pertama dari kata cinta 

terdapat bunyi /n/. Larik keempat berbunyi “lenyapkan keresahan yang 

menyelubung jiwa”. Pada kata lenyapkan, keresahan terdapat aiterasi /k/ dan 

/n/, sebab pada kedua kata tersebut terlihat bunyi /k/ dan /n/. Larik kelima 

berbunyi “karenamu kekasihku”. Pada kata karenamu, kekasihku terdapat 

aliterasi /k/. 

Dalam bait ketiga, larik pertama berbunyi “kau umpama tirai cinta yang 

menghiasi hidupku”. Pada kata tirai, cinta terdapat aliterasi /t/, sebab bunyi /t/ 

terlihat pada kedua kata tersebut. Larik ketiga berbunyi “hidup bagai pelayaran 

yang memerlukan haluan”. Pada kata memerlukan, haluan terdapat aliterasi /n/ 

pada suku kata terakhir dari kedua kata tersebut. Larik kempat berbunyi 

“hanyut bahtera tanpa nahkodanya”. Pada kata bahtera, nahkodanya terdapat 

aliterasi /h/ pada suku kata pertama dari kedua kata tersebut. 
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Aliterasi dalam bait keempat. Larik pertama dari bait keempat berbunyi 

“panas mentari hangat membakar aku terbiar kedinginan”. Pada kata panas, 

mentari terdapat aliterasi /n/, hal tersebut dapat diketahui dari bunyi /n/ yang 

terdapat pada suku kata kedua dari kata panas dan suku kata pertama pada kata 

mentari. Pada kata mentari, membakar terdapat aliterasi /m/, sebab pada suku 

kata pertama dari kata mentari terdapat bunyi /n/, kemudian bunyi /n/ tersebut 

mengalami pengulangan pada suku kata pertama dari kata membakar. Pada kata 

membakar, terbiar terdapat aliterasi terdapat aliterasi /b/, sebab pada suku kata 

kedua dari kedua kata tersebut terdapat bunyi /b/. Selain aliterasi /b/, pada kata 

tersebut juga terdapat aliterasi /r/ pada suku kata terakhir dari kedua kata 

tersebut. Larik kedua  berbunyi “gambaran cinta pudar warnanya disaat kau 

tiada di sisi”. Pada kata gambaran, cinta terdapat aliterasi /n/, hal ini diketahui 

melalui bunyi /n/ yang terdapat pada suku kata terakhir dari kata gambaran dan 

pada suku kata pertama dari kata cinta. Larik ketiga berbunyi “kini tinggal 

gambaran kedukaan”. Pada kata gambaran, kedukaan terdapat aliterasi /n/, 

sebab pada suku kata terakhir dari kedua kata tersebut terdapat bunyi /n/. 

b. Lapis Arti (units of meaning)  

Lapis arti dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Gambaran Cinta ini 

dimulai dari bait pertama, sumbang irama kedengran kini mengiringi langkahmu: 

irama  terdengar sumbang mengiringi langkah kepergian kekasih si aku. Disaat 

bunga cinta sedang mekar kau undang kepiluan: kekasih si aku pergi disaat bunga 

cinta si aku untuk kekasihnya sedang mekar sehingga mengundang kepiluan dalam 

hati si aku. 
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Bait kedua, kini setelah jauh terpisah hati rindu mengharap: setelah si aku 

jauh terpisah dengan kekasihnya, si aku masih merindukan dan mengharapkan 

kekasihnya. Pulanglah ke istana cinta kita lenyapkan keresahan: si aku berharap 

agar kekasihnya kembali pulang ke istana cinta mereka untuk melenyapkan 

keresahan yang sedang menyelubung dalam jiwa si aku. 

Lapis arti dalam bait ketiga, kau umpama tirai cinta yang menghiasi 

hidupku: si aku mengumpamakan kekasihnya seperti tirai cinta yang menjadi 

penghias dalam hidupnya. Seandainya engkau pergi hampa terasa hidupku: 

sehingga apabila kekasih si aku pergi maka si aku merasakan hampa dalam 

hidupnya. Hidup bagai pelayaran yang memerlukan haluan, hanyut bahtera tanpa 

nahkodanya: si aku mengibaratkan bahwa hidup itu seperti sebuah pelayaran, 

kemudian si aku mengumpamakan dirinya sebagai sebuah bahtera yang sedang 

berlayar tanpa ada nahkodanya, sehingga si aku pun hanyut dalam pelayaran 

hidupnya. 

Pemaparan terakhir mengenai lapis arti dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Gambaran Cinta adalah pemaparan pada bait keempat, panas mentarai 

hangat membakar aku terbiar kedinginan: panas mentari hangat membakar namun 

si aku tidak kepanasan, melainkan terbiar kedinginan. Gambaran cinta pudar 

warnanya disaat kau tiada di sisi: warna gambaran cinta si aku memudar karena 

kekasihnya sudah tidak ada di sisinya lagi. Kini tinggal gambaran kedukaan: yang 

tersisa hanyalah gambaran kedukaan. 
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c. Lapis Ketiga 

Objek-objek yang dikemukakan berupa: bunga cinta, hatiku, istana cinta, 

tirai cinta, bahtera, nahkoda. Objek-objek yang dikemukakan dalam lirik lagu ini 

masih berupa perumpamaan yang memiliki makna konotasi. Pelaku atau tokoh: si 

aku. Latar waktu: siang hari disaat matahari begitu terik sehingga diumpamakan 

sinar matahari itu seperti dapat membakar. 

Dunia pengarang adalah peristiwa atau cerita yang diciptakan oleh 

pengarang. Pengarang menceritakan tentang penderitaan si aku yang ditinggal 

pergi oleh kekasihnya pada saat cintanya begitu besar. Si aku telah menganggap 

kekasihnya sebagai penuntun dan pembimbing dalam menjalankan hidupnya, 

sehingga pada saat itu ketika kekasih si aku pergi, si aku seperti terombang-

ambing kehilangan arah dalam hidupnya  karena kekasih yang dia harapkan 

menjadi penuntun dan pembimbingnya telah jauh pergi meninggalkannya . Oleh 

karena itu, si aku berharap penuh agar kekasihnya  kembali menjadi penuntun dan 

pembimbing hidupnya serta menghiasi hari-harinya seperti sedia kala. Namun 

semua itu hanyalah harapan semu yang tidak mungkin dapat terwujud. 

d. Lapis Keempat 

Pemaparan lapis keempat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul 

Gambaran Cinta dimulai dari bait pertama. Bait pertama dalam lagu Inka Christie 

yang berjudul Gambaran Cinta ini terdiri atas empat larik.  

“Sumbang irama kedengaran kini 

Mengiringi langkahmu 

Disaat bunga cinta sedang mekar 

Kau undang kepiluan di hatiku” 
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Kata sumbang pada bait tersebut menandakan suatu kekacauan atau sesuatu 

yang tidak enak untuk didengar.  Kata irama  berarti suara atau bunyi. Suara atau 

bunyi dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah tangisan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa larik pertama dan kedua dalam bait lirik lagu tersebut 

mengggambarkan tentang si aku yang menangis dengan suara yang begitu 

sumbang. Tangisan sumbang si aku ini dikarenakan  kekasihnya melangkah pergi 

untuk meninggalkannya. Larik yang berbunyi bunga cinta sedang mekar 

menandakan bahwa cinta yang dirasakan si aku pada saat itu begitu besar dan 

indah. Karena seperti yang diketahui, apabila sebuah bunga sedang mekar, maka 

bunga tersebut akan membesar dan terlihat lebih indah. Oleh karena itu, larik 

ketiga dan keempat dalam bait lirik lagu ini menggambarkan bahwa kepergian 

kekasih si aku ini adalah pada saat cintanya sedang besar dan indah atau bisa juga 

dikatakan sedang menggebu, sehingga si aku merasakan sakit yang begitu dalam 

di hatinya. 

Bait kedua yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul 

Gambaran Cinta ini terdiri atas lima larik. Berikut kutipannya. 

“Kini setelah jauh terpisah 

Hati rindu mengharap 

Pulanglah ke istana cinta kita 

Lenyapkan keresahan yang menyelubung jiwa 

Karenamu kekasihku” 

Bait tersebut menggambarkan tentang kebesaran cinta si aku, sehingga 

walaupun dia telah berpisah jauh dengan kekasihnya, dia masih merindukan 

keberadaan kekasihnya dan menaruh harapan yang begitu besar agar kekasihnya 
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kembali ke pelukannya untuk membina cintanya kembali, sehingga rasa sakit yang 

dirasakannya selama ini dapat terobati.  

Lapis keempat pada bait ketiga. Bait ketiga dalam lirik lagu Inka Christie 

yang berjudul Gambaran Cinta ini terdiri atas empat larik. Untuk lebih jelasnya, 

berikut kutipannya. 

“Kau umpama tirai cinta yang menghiasi hidupku 

Seandainya engkau pergi hampa terasa hidupku 

Hidup bagai pelayaran yang memerlukan haluan 

Hanyut bahtera tanpa nahkodanya” 

Frase  tirai cinta pada lirik lagu tersebut berarti penutup atau dapat juga 

diartikan sebagai penghias, karena diketahui tirai selain berfungsi sebagai penutup 

ia juga dapat berfungsi sebagai penghias yang dapat memberikan keindahan. Oleh  

karena itu, larik pertama dan kedua dalam bait lirik lagu tersebut menggambarkan 

bahwa si aku mengibaratkan kekasihnya sebagai sesuatu yang dapat memberikan 

keindahan dalam hidupnya, sehingga pada saat kekasihnya pergi meninggalkannya 

maka keindahan itu akan hilang dan dia tidak dapat merasakan keindahan itu lagi, 

melainkan hanya dapat merasakan hampa  di dalam hidupnya. Larik yang berbunyi 

Hidup bagai pelayaran yang memerlukan haluan seolah menyatakann bahwa 

hidup adalah sebuah perjalanan yang memerlukan arah. Kata bahtera pada lirik 

lagu tersebut adalah si aku sendiri, dia mengibaratkan dirinya sebagai sebuah 

bahtera. Kata nahkoda berarti penuntun atau pembimbing, karena dapat diketahui 

bahwa nahkoda adalah seorang pengemudi yang menjalankan arah sebuah bahtera 

atau kapal, sehingga dapat disimpulkan bahwa larik ketiga dan keempat dalam bait 

lirik lagu tersebut menggambarkan tentang si aku yang terombang-ambing tanpa 
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arah dalam menjalani hidupnya karena kekasih yang diharapkannya menjadi 

seorang penuntun dan pembimbing telah pergi meninggalkannya. 

Bait terakhir dari lagu Inka Christie yang berjudul Gambaran Cinta adalah 

bait keempat. Bait keempat merupakan bait yang terdiri atas tiga larik. Berikut 

kutipannya. 

“Panas mentari hangat membakar aku tebiar kedinginan 

Gambaran cinta pudar warnanya disaat kau tiada di sisi 

Kini tinggal gambaran kedukaan” 

Larik pertama dalam bait tersebut menggambarkan si aku yang begitu 

tersakiti, sehingga dengan rasa sakit tersebut dia seolah-olah tidak dapat 

merasakan dan memperdulikan hal lain. Larik kedua dan ketiga dalam bait tersebut 

menggambarkan tentang ratapan si aku akan kedukaan hati dan cintanya yang 

telah hilang karena kepergian kekasihnya. 

e. Lapis Kelima 

Peristiwa tragis dalam lirik lagu ini adalah ketika cinta si aku untuk 

kekasihnya sedang begitu besar kemudian pada saat itulah kekasih si aku pergi 

meninggalkannya, sehingga setelah itu kehidupan si aku menjadi terombang-

ambing tanpa arah. Oleh karena itu, berdasarkan peristiwa tragis yang terjadi 

dalam lirik lagu tersebut, lirik lagu ini berpesan bahwa dalam menjalankan sebuah 

ikatan cinta janganlah mencintai pasangan secara berlebihan dengan 

menggantungkan segala sesuatunya kepada pasangan. Sehingga apabila suatu saat 

terjadi perpisahan antara kita dengan pasangan, kita tidak terlalu lama larut dalam 

kesedihan. 
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Perpisahan merupakan sesuatu yang mutlak akan terjadi. Perpisahan bukan 

terjadi hanya karena disebabkan pasangan tidak setia kemudian menghianati, 

namun perpisahan juga akan terjadi karena disebabkan oleh kematian. Inilah 

perpisahan yang tidak mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu, mencintai pasangan 

dengan cara wajar merupakan suatu persiapan apabila hal buruk yang berupa 

perpisahan akan terjadi. 

4.1.2  Strata Norma Roman Ingarden dalam Lirik Lagu “Rela”  

a. Lapis Bunyi (sound stratum) 

1. Asonansi 

Pemaparan mengenai asonansi dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Rela ini hanya ditujukan pada bunyi vokal yang mengalami 

pengulangan. Pengulangan bunyi vokal yang dimaksud adalah pengulangan 

yang terjadi secara horizontal dalam satu larik atau dalam satu frase. Selain 

pengulangan bunyi vokal secara horizontal, terdapat juga pengulangan bunyi 

vokal secara vertikal dalam dua larik, yakni pada larik kelima dan keenam dari 

bait keenam. 

Lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela merupakan lirik lagu yang 

terdiri atas enam bait. Dalam setiap bait lirik lagu tersebut masing-masing 

terdapat tiga sampai enam larik. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan 

tentang asonansi yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul 

Rela. 

Larik pertama dalam bait pertama berbunyi “tak ubah berbunga lalang”. 

Pada kata ubah, berbunga, lalang terdapat asonansi /a/, sebab bunyi /a/ 
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berturut-turut terulang sebanyak tiga kali pada suku kata terakhir dari masing-

masing kata tersebut. Larik kedua berbunyi “rendahnya pandanganmu”. Pada 

kata rendahnya, pandanganmu terdapat penekanan bunyi /a/ pada suku kata 

terakhir dari kata rendahnya, kemudian bunyi /a/ kembali terulang pada suku 

kata pertama, kedua, ketiga dari kata pandanganmu, oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa pada kata-kata tersebut terkandung asonansi /a/. Larik ketiga 

berbunyi “padaku yang amat memerlukan”. Pada kata padaku, amat, 

memerlukan terdapat asonansi /a/, karena terdapat bunyi /a/ pada suku kata 

pertama dan kedua dari kata  padaku, kemudian bunyi /a/ tersebut terulang pada 

kata amat, dan kembali terulang pada suku kata terakhir dari kata memerlukan.  

Lapis suara asonansi dalam bait kedua, larik pertama berbunyi 

“kegersangan sekeping hati”. Pada kata kegersangan, sekeping terlihat bunyi 

/e/ pada suku kata pertama dan kedua dari kedua kata tersebut, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kata-kata tersebut mengandung asonansi /e/.  Larik kedua 

berbunyi “mengharapkan setitis embun”. Pada kata mengharapkan, setitis, 

embun terdapat asonansi /e/, hal ini terlihat melalui keberadaan bunyi /e/ pada 

suku kata pertama dari kata-kata tersebut. Larik ketiga berbunyi “agar basah 

rindu ini”. Pada kata agar, basah terdapat asonansi /a/, karena pada kedua kata 

tersebut masing-masing terdapat bunyi /a/. Pada kata rindu, ini terdapat 

asonansi /i/, hal ini terlihat melalui keberadaan bunyi /i/ pada kedua kata 

tersebut. 
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Pemaparan asonansi pada bait ketiga dimulai dari lirik pertama yang 

berbunyi “aku yang terbiar”. Pada kata aku, yang, terbiar terdapat asonansi /a/, 

karena pada ketiga kata tersebut selalu terdapat bunyi /a/. Larik  kedua berbunyi 

“sejak mula lagi”. Pada kata sejak, mula, lagi terdapat asonansi /a/, sebab pada 

ketiga kata tersebut selalu terdapat bunyi /a/. Larik keempat berbunyi “puas ku 

berduka”. Pada kata puas, berduka terdapat asonansi /a/, hal tersebut terlihat 

melalui pengulangan bunyi /a/ pada suku kata terakhir dari kedua kata tersebut.  

Bait keempat, dalam larik pertama berbunyi “ku hanya mampu 

berserah”. Pada kata hanya, mampu, berserah terdapat asonansi /a/, sebab pada 

suku kata pertama dan kedua dari kata hanya terdapat bunyi /a/, kemudian 

bunyi /a/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata pertama dari kata 

mampu, dan selanjutnya mengalami pengulangan kembali pada suku kata 

terakhir dari kata berserah. Larik kedua berbunyi “beserta doa harapan”. Pada 

kata beserta, doa, harapan terdapat asonansi /a/, sebab pada ketiga kata 

tersebut selalu terdapat bunyi /a/. Larik ketiga berbunyi “ubahlah haluan hidup 

ini”. Pada kata ubahlah, haluan terdapat bunyi /a/ pada suku kata kedua dan 

ketiga dari kata ubahlah, kemudian bunyi /a/ juga terdapat pada suku kata 

pertama dan ketiga dari kata haluan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

kedua kata tersebut mengandung asonansi /a/.  

Di dalam bait kelima, larik pertama berbunyi “demi cinta yang menyala”. 

Pada kata demi, menyala terdapat asonansi /e/, karena pada suku kata pertama 

dari kedua kata tersebut terdapat bunyi /e/. Pada kata cinta, menyala terdapat 



36 

 

asonansi /a/, sebab pada suku kata kedua dari kata cinta dan suku kata kedua 

dan ketiga dari kata menyala terdapat bunyi /a/. Larik kedua berbunyi “ku rela 

menggenggam bara api”. Pada kata menggenggam, bara, api dari larik terdapat 

asonansi /a/, hal ini dapat diketahui melalui bunyi /a/ yang terdapat pada suku 

kata terakhir dari kata menggenggam, kemudian bunyi /a/ tersebut mengalami 

pengulangan pada kata bara dan api. Larik ketiga berbunyi “demi kasih yang 

mengharu”. Pada kata demi, kasih terdapat asonansi /i/, sebab pada suku kata 

terakhir dari kedua kata tersebut masing-masing terdapat bunyi /i/. Pada kata 

kasih, mengharu terlihat bunyi /a/ pada suku kata pertama dari kata kasih dan 

pada suku kata kedua dari kata mengharu. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa kedua kata tersebut mengandung asonansi /a/. Larik keempat berbunyi 

“sungguh aku rela”. Pada kata sungguh, aku terdapat asonansi /u/, karena 

seperti yang terlihat bahwa pada kedua kata tersebut terdapat bunyi /u/. 

Pemaparan lapis suara asonansi terakhir pada lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Rela ini adalah pemaparan pada bait keenam, larik pertama dari bait 

keenam berbunyi “biarpun pada pandangan”. Pada kata pada, pandangan 

terjadi penekanan bunyi /a/ pada suku kata pertama dan kedua dari kata pada, 

kemudian penekanan tersebut kembali terulang pada suku kata pertama, kedua, 

dan ketiga dari kata pandangan, sehingga dapat dikatakan bahwa kata-kata 

tersebut mengandung asonansi /a/. Larik kedua berbunyi “seperti bunga yang 

layu terbuang”. Pada kata bunga, layu terbuang terdapat asonansi /u/, hal ini 

dapat diketahui melalui bunyi /u/ yang selalu ada secara berturut-turut pada 
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kata-kata tersebut. Selain asonansi /u/, pada kata-kata tersebut juga terdapat 

pengulangan bunyi /a/ secara berturut-turtut, oleh karena itu kata-kata tersebut 

selain mengandung asonansi /u/ juga mengandung asonansi /a/. 

Larik ketiga dari bait keenam berbunyi “namun kau pasti tahu”. Pada 

kata namun, kau, tahu terdapat asonansi /u/, sebab pada masing-masing kata 

tersebut terdapat bunyi /u/. Pada kata namun, kau, pasti, tahu terdapat bunyi /a/ 

berturut-turut sebanyak empat kali, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

kata-kata tersebut mengandung asonansi /a/. Larik keempat berbunyi “semua 

kerna aku masih lagi setia padamu”. Pada kata semua, kerna, setia terdapat 

asonansi /e/, sebab pada suku kata pertama dari ketiga kata tersebut terdapat 

bunyi /e/. selain asonansi /e/, pada kata tersebut juga terdapat asonansi /a/, hal 

ini terlihat melalui penekanan bunyi /a/ pada suku kata terakhir dari masing-

masing kata tersebut. Pada kata masih, lagi setia terdapat bunyi /i/ pada setiap 

suku kata terakhir dari kata-kata tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa kata-

kata tersebut mengandung asonansi /i/.  

Larik kelima dan keenam dari bait keenam berbunyi “biar ku menangis”,  

“seumpama pengemis”. Pada kata biar, menangis, pengemis terdapat asonansi 

/i/, karena pada suku kata pertama dari kata biar terdapat bunyi /i/, kemudian 

bunyi /i/ mengalami pengulangan pada suku kata terakhir dari kata menangis 

dan kata pengemis. Pada kata menangis, seumpama, pengemis terdapat asonansi 

/e/, sebab pada suku kata pertama dari masing-masing kata tersebut 

mengandung bunyi /e/. Pada kata biar, menangis, seumpama terdapat asonansi 
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/a/, hal ini dapat diketahui melalui bunyi /a/ yang terdapat pada suku kata 

petama dari kata biar, kemudian pada suku kata kedua dari kata menangis, dan 

suku kata ketiga dan keempat pada kata seumpama. 

2. Aliterasi  

Pemaparan mengenai aliterasi dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Rela ini hanya ditujukan pada bunyi konsonan yang mengalami 

pengulangan. Pengulangan bunyi konsonan yang dimaksud adalah pengulangan 

yang terjadi secara horizontal dalam satu larik atau dalam satu frase. Selain 

pengulangan bunyi konsonan secara horizontal, terdapat juga pengulangan 

bunyi konsonan secara vertikal dalam dua larik, yakni pada larik ketiga dan 

keempat dari bait ketiga, pada larik ketiga dan keempat dari bait kelima, dan 

pada larik kelima dan keenam dari bait keenam. Pengulangan bunyi konsonan 

dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela ini tidak terdapat dalam setiap 

larik. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan tentang aliterasi yang terdapat 

dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela. 

Larik pertama dari bait pertama berbunyi “tak ubah bebunga lalang”. 

Pada kata ubah, berbunga terdapat aliterasi /b/, hal ini terlihat dari bunyi /b/ 

yang terdapat pada suku kata pertama dari kata ubah, kemudian pada suku kata 

pertama dan kedua pada kata berbunga. Larik kedua berbunyi “rendahnya 

pandanganmu”. Pada kata rendahnya, pandanganmu terdapat aliterasi /n/ dan 

/d/ pada suku kata pertama dan kedua dari kata-kata tersebut. Larik ketiga 

berbunyi “padaku yang amat memerlukan”. Pada kata amat, memerlukan 
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terlihat bunyi /m/ pada kata amat, kemudian bunyi /m/ tersebut mengalami 

pengulangan pada suku kata pertama dan kedua dari kata memerlukan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa kata-kata tersebut mengandung aliterasi /m/.  

Dalam bait kedua, larik pertama berbunyi “kegersangan sekeping hati”. 

Pada kata kegersangan, sekeping terdapat aliterasi /k/ yakni pada suku kata 

pertama dari kata kegersangan dan pada suku kata kedua dari kata sekeping. 

Selain aliterasi /k/, pada kata-kata tersebut juga terdapat aliterasi /s/, hal ini 

dapat diketahui karena adanya bunyi /s/ pada suku kata ketiga dari kata 

kegersangan, dan pada suku kata pertama dari kata sekeping. Larik kedua 

berbunyi “mengharapkan setitis embun”. Pada kata mengharapkan, embun 

terlihat bunyi /n/ pada suku kata terakhir dari kedua kata tersebut, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kata-kata tersebut mengandung aliterasi /n/. Larik 

ketiga berbunyi “agar basah rindu ini”. Pada kata agar, rindu terdapat aliterasi 

/r/, sebab terdapat bunyi /r/ pada suku kata kedua dari kata agar dan pada suku 

kata pertama dari kata rindu. 

Lapis suara aliterasi dalam bait ketiga, larik kedua berbunyi “sejak mula 

lagi”. Pada kata mula, lagi terlihat bunyi /l/ pada suku kata kedua dari kata 

mula dan pada suku kata pertama dari kata lagi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada kata-kata tersebut mengandung aliterasi /l/. Larik ketiga dan 

keempat  yang berbunyi “puas ku merintih”,  “puas ku berduka”. Pada kata 

puas, ku dari larik ketiga terdapat bunyi /p/, /s/, dan /k/, kemudian bunyi-bunyi 

tersebut mengalami pengulangan secara vertikal pada larik keempat dari bait 
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tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada larik ketiga dan keempat dari 

bait tersebut terdapat aliterasi /p/, /s/, dan /k/ secara vertikal. Pada kata 

merintih, berduka juga terdapat aliterasi /r/ secara vertikal. 

Larik pertama dalam bait keempat berbunyi “ku hanya mampu 

berserah”. Pada kata hanya, berserah terlihat bunyi /h/ pada suku kata pertama 

dari kata hanya dan pada suku kata terakhir dari kata berserah, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kata-kata tersebut mengandung aliterasi /h/. Larik kedua 

berbunyi “beserta doa harapan”. Pada kata beserta, harapan dari larik tersebut 

terdapat aliterasi /r/, sebab pada suku kata kedua dari kata beserta dan kata 

harapan terdapat bunyi /r/. Larik ketiga yang berbunyi “ubahlah haluan hidup 

ini”. Pada kata ubahlah, haluan, hidup terdapat aliterasi /h/, sebab terdapat 

bunyi /h/ pada suku kata kedua dan ketiga dari kata ubahlah, bunyi /h/ tersebut 

mengalami pengulangan pada suku kata pertama dari kata haluan dan kata 

hidup. Pada kata ubahlah, haluan juga terdapat aliterasi /l/, karena pada suku 

kata terakhir dari kata ubahlah terdapat bunyi /l/, bunyi /l/ tersebut kemudian 

mengalami pengulangan pada suku kata kedua dari kata haluan. 

Bait kelima, larik kedua berbunyi “ku rela menggenggam bara api”. 

Pada kata rela, bara terlihat bunyi /r/ pada kedua kata tersebut, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pada kata tersebut terdapat aliterasi /r/. Larik ketiga dan 

keempat yang berbunyi “demi kasih yang mengharu”, “sungguh aku rela. Pada 

kata kasih, sungguh terdapat aliterasi /h/ secara vertikal, hal ini dapat diketahui 
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melalui bunyi /h/ yang terdapat pada suku kata terakhir dari kata kasih dan kata 

sungguh. 

Pemaparan terakhir mengenai aliterasi dalam lirik lagu ini adalah 

pemaparan pada bait keenam, larik pertama dari bait keenam berbunyi 

“biarpun pada pandangan”. Pada kata biarpun, pandangan terdapat bunyi /n/ 

pada suku kata terakhir dari kedua kata tersebut, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua kata tersebut mengandung aliterasi /n/. Larik kedua berbunyi 

“seperti bunga yang layu terbuang”. Pada kata seperti, terbuang dari larik 

tersebut terdapat aliterasi /r/, karena pada suku kata kedua dari kata seperti 

terdapat bunyi /r/, kemudian bunyi /r/ tersebut mengalami pengulangan pada 

suku kata pertama dari kata terbuang. Larik ketiga berbunyi “namun kau pasti 

tahu”. Pada kata pasti, tahu terdapat aliterasi /t/, hal ini dapat dilihat melalui 

keberadaan bunyi /t/ pada suku kata kedua dari kata pasti dan pada suku kata 

pertama dari kata tahu. 

Larik keempat dari bait keenam berbunyi “semua kerna aku masih lagi 

setia padamu. Pada kata semua, masih setia terdapat aliterasi /s}/, hal ini dapat 

diketahui melalui bunyi /s/ yang terdapat pada ketiga kata tersebut. Pada kata 

kerna, aku terdapat aliterasi /k/, karena pada masing-masing kata tersebut 

terdapat bunyi /k/. Larik kelima dan keenam berbunyi “biarku menangis”,  

“seumpama pengemis”. Pada kata menangis, seumpama, pengemis terdapat 

aliterasi /s/, /m/, dan /p/ secara vertikal.  
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b. Lapis Arti (units of meaning) 

Lapis arti pada lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela ini dimulai dari 

bait pertama, tak ubah berbunga lalang: tidak pernah berubah dan selalu saja tidak 

karuan. Rendahnya pandanganmu padaku yang amat memerlukan: si aku selalu 

dipandang rendah oleh kekasihnya, padahal si aku amat memerlukan keberadaan 

kekasihnya tersebut. 

Dalam bait kedua, kegersangan sekeping hati mengharapkan setitis embun: 

keadaan sekeping hati si aku yang sangat gersang dan mengharapkan setitis 

embun. Agar basah rindu ini: agar si aku dapat membasahi rindunya. 

Lapis arti dalam bait ketiga, aku yang terbiar sejak mula lagi: si aku terbiar 

dan tidak diperdulikan lagi oleh kekasihya. Puas ku merintih puas ku berduka: si 

aku hanya bisa merintih dan berduka dengan lepas dan puas karena kekasihnya 

yang tidak peduli terhadapnya. 

Bait keempat, ku hanya mampu berserah: si aku hanya bisa berserah diri. 

Beserta doa harapan: si aku berdoa serta berharap kepada tuhannya. Ubahlah 

haluan hidup ini:  kalimat ini merupakan isi doa si aku kepada tuhannya, si aku 

memohon agar haluan hidupnya diubah. 

Pemaparan lapis arti dalam bait kelima, demi cinta yang menyala ku rela 

menggenggam bara api: demi cinta si aku yang menyala untuk kekasihnya, si aku 

rela menggenggam bara api. Demi kasih yang mengharu sungguh aku rela: demi 

kasih si aku yang mengharu, dia menengaskan bahwa dia sungguh rela. 
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Setelah dipaparkan lapis arti dari bait pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 

kelima, selanjutnya akan dipaparkan lapis arti pada bait keenam, biarpun pada 

pandangan seperti bunga yang layu terbuang: biarpun pada pandangan 

kekasihnya, si aku seperti bunga yang layu terbuang. Namun kau pasti tahu semua 

kernaa aku masih lagi setia padamu: si aku berharap semoga kekasihnya 

menyadari bahwa semua kerelaannya tersebut merupakan bentuk setianya kepada 

kekasihnya. Biarku menangis seumpama pengemis: Si aku rela menangis seperti 

pengemis. 

c. Lapis Ketiga 

Objek-objek yang dikemukakan dalam lirik lagu ini berupa: sekeping hati, 

setitis embun, bara api, bunga layu, pengemis. Pelaku atau tokoh: si aku. Latar 

waktu: pagi hari ketika dedaunan dipenuhi oleh embun. 

Dunia pengarang adalah ceritanya, yang menceritakan tentang ketulusan 

cinta seorang insan yang sangat memerlukan kehadiran kekasihnya karena sedang 

merasakan sepi di hatinya. Ketulusan cinta yang dimilikinya terlihat dari  

pengorbanannya yang rela melakukan apa saja dan rela tersakiti sendiri demi 

cintanya untuk kekasihnya, bahkan dia sampai merendahkan dirinya dengan 

menangis dan mengemis kepada kekasihnya. Namun walaupun demikian, 

kekasihnya tetap seperti acuh tak acuh kepadanya. 
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d. Lapis Keempat 

Pemaparan lapis keempat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela 

ini akan dimuli dai bait pertama. Bait pertama dalam lagu Inka Christie yang 

berjudul Rela ini terdiri atas tiga larik. Berikut kutipannya. 

“Tak ubah berbunga lalang 

Rendahnya pandanganmu 

padaku yang amat memerlukan” 

Bait tersebut menggambarkan tentang kekasih si aku yang tak pernah 

berubah, si aku selalu dipandang sebelah mata dan diacuhkan serta tidak pernah 

dipedulikan oleh kekasihnya, padahal si aku begitu sayang kepada kekasihnya. 

Lapis keempat pada bait kedua. Bait kedua dalam lirik lagu Inka Christie 

yang berjudul Rela ini terdiri atas tiga larik. Berikut kutipannya. 

“Kegersangan sekeping hati 

Mengharapkan setitis embun 

Agar basah rindu ini” 

Kata kegersangan pada bait tersebut berarti kekeringan yang menandakan 

sebuah kesepian. Kata embun pada lirik lagu tersebut berarti sesuatu yang dapat 

membasahi kegersangan yakni yang dapat membuat si aku tidak merasakan 

kesepian, dalam hal ini yang dimaksud adalah kekasih si aku. Oleh karena itu, 

larik dalam bait lirik lagu tersebut menggambarkan tentang keadaan hati si aku 

yang begitu sepi sehingga dia mengharapkan kehadiran kekasihnya untuk datang 

menghapus sepi yang dirasakannya. 

Pemaparan mengenai lapis arti dalam bait ketiga. Bait ketiga merupakan bait 

yang terdiri atas empat larik. Betikut kutipannya. 
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“Aku yang terbiar 

Sejak mula lagi 

Puas ku merintih 

Puas ku berduka” 

Bait tersebut menggambarkan tentang harapan si aku agar kekasihnya 

kembali menghiasi dan menemani hidupnya ternyata tidak menjadi kenyataan. Si 

aku tetap terbiar sendiri tanpa dipedulikan oleh kekasihnya, bahkan walaupun si 

aku merintih dengan suara keras, dan merasakan duka yang amat dalam, 

kekasihnya tetap membiarkan dan tidak memperdulikan. 

Bait keempat yang terdapat pada lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela 

ini terdiri atas tiga larik. Berikut pemaparannya. 

“Ku hanya mampu berserah 

Beserta doa harapan 

Ubahlah haluan hidup ini” 

Bait pada lirik lagu tersebut menggambarkan segala cara dan usaha yang  

telah dilakukan si aku untuk dan memperjuangkan kekasihnya agar menemaninya 

kembali, namun kekasihnya tidak kunjung kembali sehingga semua cara dan usaha 

yang telah dilakukannya hanyalah sia-sia. Si aku hanya bisa berpasrah dan berdoa 

kepada tuhan agar semua harapannya untuk membuat kekasihnya kembali menjadi 

kenyataan. 

Pemaparan lapis keempat pada bait kelima. Bait kelima merupakan bait yang 

terdiri atas empat larik. Berikut kutipannya. 

“Demi cinta yang menyala 

Ku rela menggenggam bara api 

Demi kasih yang mengharu 

Sungguh aku rela” 
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Larik yang berbunyi cinta yang menyala pada bait lirik lagu tersebut 

menandakan bahwa cinta itu ada, seperti yang diketahui bahwa api akan terlihat 

ada ketika menyala dan tidak akan terlihat ketika padam. Kalimat menggenggam 

bara api pada lirik lagu tersebut melambangkan sebuah kesakitan, karena seperti 

yang diketahui bahwa ketika kita menggenggam bara api maka kita akan 

merasakan sakit karena sifat api itu adalah panas. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa larik dalam bait lirik lagu tersebut menggambarkan tentang 

ketulusan cinta si aku kepada kekasihnya. Si aku bersumpah demi cintanya yang 

ada dia rela melakukan apa saja untuk membuat kekasihnya kembali ke 

pelukannya, sekalipun itu sesuatu yang sangat menyakitkan.  

Pemaparan terakhir mengenai lapis keempat yakni pada bait keenam. Bait 

keenam dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Rela ini merupakan bait yang 

terdiri atas enam larik. 

“Biarpun pada pandangan 

Seperti bunga yang layu terbuang 

Namun kau pasti tahu 

Semua kerna aku masih lagi setia padamu 

Biarku menangis 

Seumpama pengemis” 

Kata bunga pada lirik lagu tersebut melambangkan seorang gadis cantik, 

dalam hal ini yang dimaksud adalah si aku. Frase layu terbuang dalam lirik lagu 

ini menandakan bahwa bunga tersebut sudah tidak indah atau tidak menarik 

sehingga tidak dibutukan lagi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa larik 

dalam bait lirik lagu tersebut menggambarkan si aku yang selalu berjuang dan 

berusaha untuk membuat kekasihnya kembali ke pelukannya, walaupun pada 
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kenyataannya si aku sudah tidak dibutuhkan dan tidak dihiraukan lagi oleh 

kekasihnya. Kata menangis dalam lirik lagu ini dapat diartikan merintih atau 

memohon. Kata pengemis dalam lirik lagu ini berarti meminta secara rendah  

sehingga terliht seperti tidak mempunyai harga diri. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa larik dalam bait lirik lagu ini menggambarkan tentang si aku 

yang memohon dan meminta secara rendah agar kekasihnya kembali bersamanya. 

e. Lapis Kelima 

Peristiwa tragis dalam lirik lagu tersebut adalah ketika si aku rela berkorban 

melakukan apa saja demi cinta untuk kekasihnya. Melalui peristiwa tragis tersebut 

dapat dipetik sebuah pelajaran yang berharga yakni; jangan terlalu berlebihan 

mencintai pasangan. Cintailah pasangan dengan sewajarnya, jangan sampai 

mencintai pasangan dengan berlebihan sehingga telihat merendahkan diri dengan 

cara mengemis ke pasangan. Mengemis merupakan perbuatan hina yang dapat 

menurunkan harga dii dan martabat, maka jangan pernah lakukan hal tersebut 

sekalipun dalam hal cinta. 

4.1.3  Strata Norma Roman Ingarden dalam Lirik Lagu “Di Batas Kegelapan”  

a. Lapis Bunyi (sound stratum) 

1. Asonansi  

Pemaparan mengenai asonansi dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Di Batas Kegelapan ini hanya ditujukan pada bunyi vokal yang 

mengalami pengulangan. Pengulangan huruf vokal yang dimaksud adalah 

pengulangan yang terjadi hanya secara horizontal dalam satu larik atau dalam 
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satu frase. Pengulangan huruf vokal dalam lirik lagu yang berjudul Di Batas 

Kegelapan ini hampir terdapat dalam setiap bait, bahkan dalam setiap larik.  

Lirik lagu Inka Christie yang berjudul Di Batas Kegelapan merupakan 

lirik lagu yang terdiri atas empat bait. Dalam setiap bait lirik lagu tersebut 

masing-masing terdapat dua sampai empat larik. Untuk lebih jelasnya, berikut 

pemaparan tentang asonansi yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Di Batas Kegelapan. 

Larik pertama dalam bait pertama berbunyi “jauh sudah aku melangkah”. 

Pada kata jauh, sudah, aku terdapat asonansi /u/, sebab pada suku kata kedua 

dari kata jauh terdapat bunyi /u/, kemudian bunyi /u/ tersebut mengalami 

pengulangan pada suku kata pertama dari kata sudah, dan kembali mengalami 

pengulangan pada kata kau. Pada kata jauh, sudah, aku, melangkah terdapat 

asonansi /a/ yang terulang sebanyak lima kali berturut-turut. Larik kedua 

berbunyi “di dalam gelapnya dunia”. Pada kata dalam, gelapnya, dunia terlihat 

bunyi /a/ pada suku kata pertama dan kedua dari kata dalam, pada suku kata 

kedua dan ketiga dari kata gelapnya, dan pada suku kata terakhir dari kata 

dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa pada kata-kata tersebut terdapat 

asonansi /a/. Larik ketiga  yang berbunyi “gelap ku rasa dunia ini”. Pada kata 

gelap, rasa, dunia terdapat asonansi /a/, karena pada suku kata kedua dari kata 

gelap terdapat bunyi /a/, kemudian bunyi /a/ tersebut mengalami pengulangan 

pada kata rasa dan pada suku kata terakhir dari kata dunia.  Larik keempat 
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berbunyi “tak ku sadari”. Pada kata tak, sadari terdapat asonansi /a/, karena 

pada kedua kata tersebut bunyi /a/ selalu ada. 

Bait kedua larik pertama berbunyi “adakah seberkas cahaya”. Pada kata 

adakah, seberkas, cahaya// terdapat asonansi /a/, karena terdapat bunyi /a/ 

berturut-turut pada suku kata pertama, kedua, dan ketiga dari kata adakah, 

kemudian bunyi /a/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata terakhir 

dari kata seberkas, dan kembali menglami pengulangan secara berturut-turut 

pada suku kata pertama, kedua, dan ketiga dari kata cahaya. Larik kedua 

berbunyi “mungkinkah akan ku temui”. Pada kata mungkinkah, akan terlihat 

bunyi /a/ pada suku kata terakhir dari kata mungkinkah dan pada  kata akan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kata-kata tersebut mengandung asonansi /a/. 

Larik ketiga berbunyi “sinar yang terang”. Pada kata sinar, terang terdapat 

asonansi /a/, hal ini dapat diketahui melalui keberadaan bunyi /a/ pada suku 

kata terakhir dari kata sinar dan kata terang. Larik keempat yang berbunyi 

“jalan hidupku yang ku dambakan”. Pada kata jalan, dambakan terdapat 

asonansi /a/. Pada kata hidupku, ku terdapat asonasi /u/. 

 Asonansi dalam bait ketiga dimulai dari larik pertama yang berbunyi “oh 

tuhan tunjukkan jalan”. Pada kata tuhan, tunjukkan dari larik tersebut terdapat 

asonansi /u/, hal ini terlihat dari keberadaan bunyi /u/ pada suku kata pertama 

dari kata tuhan, kemudian bunyi /u/ tersebut mengalami pengulangan pada suku 

kata pertama dan kedua dari kata tunjukkan. Pada kata tuhan, tunjukkan, jalan 

terdapat asonansi /a/ berturut-turut pada suku kata terakhir dari masing-masing 
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kata tersebut. Larik kedua berbunyi “aku tak ingin dalam gelap dan hampa”. 

Pada kata dalam, gelap, hampa terlihat bunyi /a/ pada kata dalam, kemudian 

bunyi tersebut mengalami pengulangan pada suku kata terakhir dari kata gelap, 

dan kembali mengalami pengulangan pada kata hampa. 

Bait keempat, dalam larik pertama yang berbunyi “cobalah kau dengar 

doaku ini”. Pada kata cobalah, dengar terdapat asonansi /a/, karena terdapat 

bunyi /a/ pada suku kata kedua dan ketiga dari kata cobalah, kemudian bunyi 

/a/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata kedua dari kata dengar. 

Pada kata kau, doaku terdapat asonansi /u/. hal ini ini terlihat dari bunyi /u/ 

yang mengalami penekanan pada suku kata terakhir dari kedua kata tersebut. 

Larik kedua berbunyi “yang tiada hentinya memohon kepadamu”. Pada kata 

tiada, hentinya, kepadamu terdapat asonansi /a/ karena terdapat bunyi /a/ 

berturut-turut pada setiap kata tersebut. Pada kata tiada, hentinya juga terdapat 

asonansi /i/.  

2. Aliterasi 

Pemaparan mengenai aliterasi dalam lirik lagu Inka Christie yang 

berjudul Di Batas Kegelapan ini hanya ditujukan pada bunyi konsonan yang 

mengalami pengulangan. Pengulangan bunyi konsonan yang dimaksud adalah 

pengulangan yang terjadi secara horizontal dalam satu larik atau dalam satu 

frase. Selain pengulangan bunyi konsonan secara horizontal, terdapat juga 

pengulangan bunyi konsonan secara vertikal dalam dua larik, yakni pada larik 

ketiga dan keempat dari bait pertama. Pengulangan bunyi konsonan dalam lirik 
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lagu Inka Christie yang berjudul Di Batas Kegelapan ini tidak terdapat dalam 

setiap larik. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan tentang aliterasi yang 

terdapat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Di Batas Kegelapan. 

Pemaparan mengenai aliterasi yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie 

yang berjudul Di Batas Kegelapan ini dimulai dari larik petama yang berbunyi 

“jauh sudah aku melangkah”. Pada kata jauh, sudah, melangkah terdapat 

aliterasi /h/, sebab terdapat bunyi /h/ pada suku kata terakhir dari masing-

masing kata tersebut. Pada kata aku, melangkah terdapat aliterasi /k/, karena 

pada kata aku dan pada suku kata terakhir dari kata melangkah terdapat bunyi 

/k/. Larik ketiga dan keempat berbunyi “gelap ku rasa dunia ini”,  “tak ku 

sadari”. Pada kata rasa, sadari terdapat aliterasi /s/, hal ini dapat diketahui 

melalui keberadaan bunyi /s/ pada suku kata kedua dari kata rasa, kemudian 

bunyi /s/ tersebut mengalami pengulangan pada suku kata pertama dari kata 

sadari. Selain aliterasi /s/, pada kata-kata tersebut juga terdapat aliterasi /r/, 

sebab terdapat bunyi /r/ pada suku kata pertama dari kata rasa dan mengalami 

pengulangan pada suku kata terakhir dari kata sadari.  

Aliterasi dalam bait kedua, larik pertama berbunyi “adakah seberkas 

cahaya”. Pada kata adakah, seberkas terdapat aliterasi /k/, sebab pada suku 

kata terakhir dari kedua kata tersebut ditemukan bunyi /k/. Larik kedua 

berbunyi “mungkinkah akan ku temui”. Pada kata mungkinkah, akan, ku 

terdapat aliterasi /k/, hal ini dapat diketahui melalui bunyi /k/ yang terdapat 

pada suku kata kedua dan ketiga dari kata mungkinkah, suku kata kedua pada 
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kata akan, dan pada kata ku. Pada kata mungkinkah, temui terdapat bunyi /m/ 

pada suku kata pertama dari kata mungkinkah dan pada suku kata kedua dari 

kata temui, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kata tersebut mengandung 

aliterasi /m/. Larik ketiga berbunyi “sinar yang terang”. Pada kata sinar, 

terang terdapat aliterasi /r/, sebab terdapat bunyi /r/ pada suku kata terakhir dari 

kedua kata tersebut. Larik keempat  berbunyi “jalan hidupku yang ku 

dambakan”. Pada kata jalan, dambakan terdapat aliterasi /n/, karena pada suku 

kata terakhir dari masing-masing kata tersebut terlihat bunyi /n/. Pada kata 

hidupku, dambakan terdapat aliterasi /k/, karena pada suku kata terakhir dari 

kedua kata tersebut terdapat bunyi /k/.  

Larik pertama dalam bait ketiga berbunyi “oh tuhan tunjukkan jalan”. 

Pada kata tuhan, tunjukkan, jalan terdapat aliterasi /n/, hal ini terlihat melalui 

keberadaan bunyi /n/ yang terdapat pada suku kata terakhir dari masing-masing 

kata tersebut. Pada kata tuhan, tunjukkan juga terdapat aliterasi /t/, karena pada 

suku kata pertama dari kadua kata tersebut terdapat bunyi /t/. Larik kedua 

berbunyi “aku tak ingin dalam gelap dan hampa”. Pada kata dalam, hampa 

terdapat aliterasi /m/ karena pada kedua kata tersebut terdapat penekanan bunyi 

/m/. 

Pemaparan terakhir mengenai aliterasi yakni pemaparan pada bait 

keempat, larik pertama dalam bait keempat berbunyi “cobalah kau dengar 

doaku ini”. Pada kata kau, doaku terdapat aliterasi /k/, sebab pada kedua kata 

tersebut terdapat bunyi /k/. Larik kedua  berbunyi “yang tiada hentinya 
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memohon kepadamu”. Pada kata tiada, hentinya terdapat aliterasi /t/, kemudian  

pada kata hentinya, memohon dari larik tersebut terdapat aliterasi /n/. 

b. Lapis Arti (units of meaning) 

Pemaparan lapis arti pada lirik lagu ini dimulai dari bait pertama, jauh sudah 

aku melangkah di dalam gelapnya dunia: si aku telah melangkah jauh di dalam 

gelapnya dunia. Gelap ku rasa dunia ini tak ku sadari: si aku tidak menyadari 

bahwa dirinya telah melangkah dalam kegelapan. 

Dalam bait kedua, adakah seberkas cahaya mungkinkah akan ku temui: si 

aku mengharapkan seberkas cahaya yang mungkin akan dia temui. Sinar yang 

terang jalan hidupku yang ku dambakan: si aku mendambakan jalan hidupnya. 

Lapis arti bait ketiga, oh tuhan tunjukkan jalan: si aku aku berdoa dan 

meminta kepada tuhan agar ditunjukkan jalan. Aku tak ingin dalam gelap dan 

hampa:  si aku seakan berkeluh kesah kepada tuhan bahwa dia tidak ingin berada 

dalam kegelapan dan kehampaan. 

Pemaparan lapis arti yang terakhir adalah pemaparan lapus arti pada bait 

keempat, cobalah kau dengar doaku ini yang tiada hentinya memohon kepadamu: 

si aku mencoba memohon agar tuhan mendengar doa yang selalu dipanjatkannya 

tersebut. 

c. Lapis Ketiga 

Objek-objek yang terdapat dalam lirik lagu ini berupa: dunia, cahaya, sinar, 

hidupku, jalan. Pelaku atau tokoh: si aku. Latar waktu: malam hari yang gelap 

gulita. Latar tempat: di sebuah jalan. 
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Dunia pengarang adalah peristiwa ataupun gambaran cerita yang diciptakan 

oleh pengarang. Pengarang menggambarkan tentang penyesalan  si aku karena 

merasa hidupnya dipenuhi dosa. Setelah lama berada pada lembah kesesatan, si 

aku akhirnya menyadari akan semua dosa dan kesalahannya, dan dia pun ingin 

benar-benar bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Dia selalu memohon dan 

meminta kepada tuhan agar semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya 

selama ini diampuni dan dihapuskan. 

d. Lapis Keempat 

Pemaparan lapis keempat dalam lirik lagu Inka Christie yang brjudul Di 

Batas Kegelapan ini akan dimulai dari bait pertama. Bait pertama dalam lirik lagu 

ini terdiri atas empat larik. 

“Jauh sudah aku melangkah 

Di dalam gelapnya dunia 

Gelap ku rasa dunia ini 

Tak ku sadari” 

Kata gelap dalam bait tersebut menandakan sesuatu yang buruk dan  tidak 

baik, dalam hal ini yang dimaksud adalah dosa. Karena telah diketahui bahwa dosa 

merupakan sesuatu yang buruk dan tidak baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa bait dalam lirik lagu tersebut menggambarkan tentang si aku yang 

menyadari bahwa selama ini dirinya berada pada jalan yang  salah dan penuh dosa.  

Lapis keempat dalam bait kedua. Bait kedua dari lirik lagu Inka Christie 

yang berjudul Di Batas Kegelapan ini terdiri atas empat larik. 

“Adakah seberkas cahaya 

Mungkinkah akan ku temui 

Sinar yang terang 

Jalan hidupku yang ku dambakan” 
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Kata cahaya dalam bait tersebut diartikan sebagai sesuatu yang dapat 

menerangi dalam gelap, dalam hal ini dapat dimaknai sebagai ampunan. Karena 

telah diketahui bahwa ketika manusia berada pada jalan yang salah dan penuh 

dosa, maka yang dia butuhkan hanyalah ampunan.  Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa bait dalam lirik lagu tersebut menggambarkan tentang si aku 

yang mengharapkan ampunan agar dia dapat kembali ke jalan hidup yang 

didambakannnya selama ini, yakni jalan yang benar. 

Pemaparan lapis keempat pada bait ketiga. Bait ketiga dalam lirik lagu Inka 

Christie yang berjudul Di Batas Kegelapan ini merupakan bait yang lariknya  

hanya  terdiri atas dua larik. Berikut kutipannya. 

“Oh tuhan tunjukkan jalan 

Aku tak ingin dalam gelap dan hampa” 

Bait tersebut menggambarkan tentang si aku yang meminta dan memohon 

kepada tuhannya untuk diberikan ampunan karena dia tidak ingin hidupnya terus 

menerus dipenuhi oleh dosa. 

Pemaparan terakhir mengenai lapis keempat yakni pada bait keempat. Bait 

keempat dalam lirik lagu Inka Christie yang berjudul Di Batas Kegelapan ini 

terdiri atas dua larik. Berikut kutipannya. 

“Cobalah kau dengar doaku ini 

Yang tiada hentinya memohon kepadamu” 

Bait pada lirik lagu tersebut menggambarkan tentang si aku yang merengek 

dan merintih kepada tuhannya agar doa yang selalu dipanjatkannya dikabulkan. 
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e. Lapis Kelima 

Pelajaran yang dapat diambil dari lirik lagu ini adalah ketika kita sebagai 

hamba merasa diri penuh dosa maka bertaubatlah, mohonlah ampunan kepada 

Tuhan, karena ampunan Tuhan selalu terbuka untuk hambanya yang sungguh-

sungguh ingin bertaubat. Sebesaar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita 

lakukan pasti akan diampuninya. Oleh karena itu janganlah merasa pesimis, 

namun percayalah bahwa Tuhan menyayangi hambanya. 

4.2  Kaitan antara Lirik Lagu Inka Christie Album Gambaran Cinta dengan 

Pembelajaran Puisi di SMA 

Berdasarkan kompetensi dasar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas XII 

SMA semester I pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, lagu-lagu Inka Christie 

yang terdapat dalam album Gambaran Cinta ini memiliki keterkaitan dengan 

pembelajaran puisi di SMA. Kompetensi dasar dalam pembelajaran puisi adalah; 5.1 

menganalisis nuansa makna dalam nyanyian berbahasa Indonesia. Standar 

kompetensi pembelajaran tersebut adalah memahami nuansa makna dalam nyanyian 

dan karya sastra. Indikator pembelajaran puisi meliputi; (1) mengidentifikasi ragam 

makna ragam makna dalam syair lagu Indonesia; (2) menjelaskan majas dalam syair 

lagu Indonesia; (3) mengklasifikasi komponen puisi dalam syair lagu Indonesia.  

Oleh karena itu lagu-lagu Inka Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta 

dapat dikaitkan dengan  pembelajaran puisi karena lagu-lagu Inka Christie yang 

terdapat dalam album Gambaran Cinta ini memenuhi kriteria yang berkaitan dengan 

kompetensi dasar tersebut.  
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Lapis bunyi (sound stratum) pada lirik lagu Inka Christie yang terdapat dalam 

album Gambaran Cinta mempunyai kaitan dengan indikator (3) mengklasifikasikan 

komponen puisi. Hal ini dapat diketahui melalui penjabaran tentang komponen puisi. 

Salah satu materi tentang komponen yang terdapat dalam puisi adalah rima, sehingga 

dapat dikaitkan dengan lapis suara (sound stratum) pada lirik lagu Inka Christhie 

dalam album Gambaran Cinta yang dipenuhi dengan rima. 

Lapis arti (units of meaning) pada lirik lagu Inka Christie yang terdapat dalam 

album Gambaran Cinta juga mempunyai kaitan dengan indikator (3) 

mengklasifikasikan komponen puisi. Selain rima, komponen puisi juga terdiri atas 

citraan. Citraan yang terdapat pada lirik lagu Inka Christhie album Gambaran Cinta 

membuat lapis arti (units of meaning) dari lirik lagu tersebut seolah nyata.  Oleh 

karena itu, lapis arti (units of meaning) dalam lirik lagu Inka Christie yang terdapat 

dalam album Gambaran Cinta ini mempunyai kaitan materi dengan pembelajran 

materi komponen puisi pada indikator (3). Lapis ketiga pada lirik lagu Inka Christie 

yang terdapat dalam album Gambaran Cinta ini pada umumnya mengemukakan 

objek yang memiliki makna konotatif dengan berbagai gaya bahasa sehingga 

mempunyai kaitan dengan indikator (2) menjelaskan majas dalam syair lagu 

Indonesia. 

Hasil analisis lapis keempat dalam lirik lagu Inka Christhie album Gambaran 

cinta ini menunjukkan bahwa lirik lagu tersebut memiliki kepadatan makna yang 

beragam. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikaitkan dengan indikator (1) 

mengidentifikasi ragam makna dalam syair lagu Indonesia. Lapis kelima dari lirik 
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lagu Inka Christie album Gambaran Cinta memaparkan tentang amanat atau 

pelajaran yang dapat diperoleh dari lirik lagu tersebut. Amanat dalam pembelajaran 

puisi termasuk ke dalam salah satu komponen puisi. Oleh karena itu lapis kelima dari 

lirik lagu tersebut berkaitan dengan indikator (3) mengklasifikasi komponen puisi 

dalam syair lagu Indonesia. 

Berdasarkan hasil pemaparan tentang keterkaitan strata norma Roman Ingarden 

dalam lirik lagu Inka Christie album Gambaran Cinta dengan pembelajaran puisi di 

SMA, maka dapat diketahui bahwa hasil analisis yang terdiri atas lapis suara, lapis 

arti, lapis ketiga, lapis keempat, dan lapis kelima dari lirik lagu Inka Christie album 

Gambaran Cinta tersebut dapat dijadikan sebagai objek dalam proses pembelajaran 

puisi di SMA kelas XII yang sesuai dengan indikator yang telah dipaparkan. 

Diharapkan dengan menjadikan lirik lagu Inka Christie album Gambaran Cinta ini 

sebagai objek pembelajaran puisi di SMA, maka pembelajaran puisi akan menjadi 

lebih menarik. Karena dengan menjadikan lirik lagu Inka Christie dalam album 

Gambaran Cinta ini sebagai  objek pemebelajaran puisi, guru dapat menggunakan 

metode belajar yang diselingi dengan hiburan, sehingga minat peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran sastra khususnya pembelajaran puisi akan semakin 

meningkat. Apabila minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran puisi 

meningkat, maka hasil dari pembelajaran itupun akan memuaskan bagi peserta didik 

dan guru.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Berdasarakan hasil analisis strata norma Roman Ingarden dalam lirik lagu Inka 

Christie album Gambaran Cinta dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Lapis bunyi (sound stratum) yang berupa pengulangan bunyi asonansi dan aliterasi 

memberikan sebuah irama dari ketiga lirik lagu tersebut. Irama yang tercipta 

melalui pengulangan bunyi asonansi dan aliterasi tersebut membuat bunyi-bunyi 

pada ketiga lirik lagu tersebut menjadi bunyi yang memiliki keistimewaan. Lapis 

arti (units of meaning) yang berupa makna tersurat dari ketiga lirik lagu tersebut 

masing-masing menggambarkan tentang cerita yang berbeda, namun secara umum 

terdapat kesamaan pada ketiga lirik lagu tersebut yakni ketiga lirik lagu tersebut 

mengandung arti kesedihan. Lapis ketiga yang terdiri atas objek-objek yang 

dikemukakan.  Objek-objek yang dikemukakan pada ketiga lirik lagu tersebut 

secara umum mengandung makna konotatif dengan berbagai gaya bahasa. Lapis 

keempat yang berupa makna tersirat dari lirik lagu tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tiap-tiap lirik lagu tersebut mengandung makna yang berbeda, 

namun secara umum ketiga lirik lagu tersebut menggambarkan tentang  ratapan si 

aku. Pada lirik lagu pertama dan kedua terlihat ratapan si aku ditujukan  kepada 

kekasihnya atas cintanya, sedangkan pada lirik lagu ketiga dapat dinyatakan 

bahwa ratapan si aku ditujukan kepada tuhannya. Lapis kelima adalah pesan atau 

pelajaran yang dapat diambil dari lirik lagu tersebut. Pesan atau pelajaran yang 
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dapat diambil dari ketiga lirik lagu tersebut berbeda-beda. Pelajaran yang dapat 

diambil dari lirik lagu pertama dan kedua adalah jangan terlalu berlebihan ketika 

mencintai pasangan, sedangkan lirik lagu ketiga berpesan agar kita selalu 

senantiasa bertaubat kepada tuhan ketika kita sebagai hamba merasa diri penuh 

dosa. 

2. Hasil analisis dari lirik lagu tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap strata atau lapis 

dari ketiga lirik lagu tersebut mempunyai keterkaitan dengan  indikator 

pembelajaran puisi di SMA kelas XII Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Oleh 

karena itu, lirik lagu Inka Christie yang terdapat dalam album Gambaran Cinta ini 

dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran puisi di sekolah.  

5.2  Saran 

Saran dalam penelitian ini ditujukan untuk peneliti selanjutnya dan untuk guru 

pengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas. 

1. Masih terdapat banyak peluang dalam menggali lirik lagu Inka Christie dalam 

album Gambaran Cinta. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya 

agar mengupas lebih dalam lagi lirik lagu ini dengan menggunakan perspektif lain, 

misalnya gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu Inka Christie album 

Gambaran Cinta. 

2. Penelitian ini mengkaitkan lirik lagu Inka Christie dalam album Gambaran Cinta 

dengan pembelajaran puisi di SMA. Oleh karena itu guru diharapkan dapat 

mengaplikasikan secara nyata kaitan yang telah dipaparkan. 
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Gambaran Cinta 

 

Sumbang irama kedengaran kini 

Mengiringi langkahmu 

Disaat bunga cinta sedang mekar 

Kau undang kepiluan di hatiku 

 

Kini setelah jauh terpisah 

Hati rindu mengharap 

Pulanglah ke istana cinta kita 

Lenyapkan keresahan yang menyelubung jiwa 

Karenamu kekasihku 

 

Kau umpama tirai cinta yang menghiasi hidupku 

Seandainya engkau pergi hampa terasa hidupku 

Hidup bagai pelayaran yang memerlukan haluan 

Hanyut bahtera tanpa nahkodanya 

 

Panas mentari hangat membakar aku tebiar kedinginan 

Gambaran cinta pudar warnanya disaat kau tiada di sisi 

Kini tinggal gambaran kedukaan 
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Rela 

 

Tak ubah berbunga lalang 

Rendahnya pandanganmu  

padaku yang amat memerlukan 

 

Kegersangan sekeping hati 

Mengharapkan setitis embun 

Agar basah rindu ini 

 

Aku yang terbiar 

Sejak mula lagi 

Puas kumerintih 

Puas kuberduka 

 

Kuhanya mampu berserah  

Beserta doa harapan 

Ubahlah haluan hidup ini 

 

Demi cinta yang menyala  

Kurela menggenggam bara api 

Demi kasih yang mengharu 

Sungguh aku rela 

 

Biarpun pada pandangan 

Seperti bunga yang layu terbuang 

Namun kau pasti tahu 

Semua kerna aku masih lagi setia padamu 

Biarku menangis 

Seumpama pengemis 
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Di Batas Kegelapan 

 

Jauh sudah aku melangkah 

Di dalam gelapnya dunia 

Gelap kurasa dunia ini 

Tak kusadari 

 

Adakah seberkas cahaya 

Mungkinkah akan kutemui 

Sinar yang terang 

Jalan hidupku yang kudambakan 

 

Oh tuhan tunjukkan jalan 

Aku tak ingin dalam gelap dan hampa 

 

Cobalah kau dengar doaku ini 

Yang tiada hentinya memohon kepadamu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( 09 )  

Satuan Pelajaran  : Sastra Indonesia 

Kelas / Semester  : XII / I 

Jumlah Pertemuan   : 2 X Pertemuan 

Standar Kompetensi  : Kesastraan 

 2. Memahami nuansa makna dalam nyayian dan       

karya sastra 

Kompetensi Dasar    : 5.1 Menganalisis nuansa makna dalam nyayian  

              berbahasa Indonesia 

Indikator  : 

a. Mengidentifikasi ragam makna dalam syair lagu 

Indonesia 

b. Menjelaskan majas dalam syair lagu Indonesia 

c. Mengklasifikasi komponen puisi dalam syair lagu 

Indonesia 

Tujuan Pembelajaran  

Setelah proses pembelajaran siswa dapat : 

a. Mengidentifikasi ragam makna dalam syair lagu Indonesia 

b. Menjelaskan majas dalam syair lagu Indonesia 

c. Mengklasifikasi komponen puisi dalam syair lagu Indonesia 

Materi Ajar     

Ragam makna: 

 Denotasi dan konotasi 

 Relasi makna: sinonim; antonim; homonim; homofon; homograf; polisem; 

hiponim; hipernim 

 Majas: metafora; personifikasi; asosiasi; hiperbola; repetisi 

 Komponen puisi dalam syair lagu 
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Alokasi Waktu  : 4 X 45 menit 

Metode Pembelajaran : Inkuiri dan Ceramah interaktif  

Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I  

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Ket 

1 Pendahuluan. 

Guru memberi salam dan meminta salah satu 

siswa memimpin doa sebelum memulai belajar. 

Guru mengabsen siswa.  

a.  Apersepsi 

Guru menjajaki kemampuan awal siswa dengan 

melakukan  pre tes tentang ragam makna.  

b.  Memotivasi. 

      Menjelaskan tujuan mempelajari nuansa 

makna dalam nyayian dan karya sastra. 

  ( Mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik) 

  

10 menit  

2 Kegiatan Inti. 

a.  Teks syair lagu Indonesia. 

b.  Mengidentifikasi ragam makna dalam syair 

lagu Indonesia 

c.  Menjelaskan majas dalam syair lagu Indonesia. 

75 menit  

3 Kegiatan Akhir 

a.Guru dan siswa merefleksi pembelajaran pada 

hari itu.  

b. Menugaskan siswa untuk mengidentifikasi 

ragam makna dan menjelaskan majas  dalam 

syair lagu Indonesia yang lain.  

5 menit  
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Pertemuan 2 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Ket 

1 Pendahuluan. 

Guru memberi salam dan meminta salah satu 

siswa memimpin doa sebelum memulai belajar. 

Guru mengabsen siswa.  

a.  Apersepsi 

Reflekasi kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan minggu sebelumnya. 

b.  Memotivasi. 

     Menjelaskan tujuan mempelajari nuansa makna 

dalam berbahasa Indonesia  

( Mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik)  

10 menit  

2 Kegiatan Inti. 

a.   Teks syair lagu Indonesia. 

b.   Mengklasifikasi komponen puisi dalam syair    

lagu Indonesia.  

70 menit  

3 Kegiatan Akhir 

a.  Guru dan siswa merefleksi pembelajaran pada  

hari itu.  

b.  Menugaskan siswa untuk menemukan syair 

lagu Indonesia yang lain danmenganalisis 

hubungan antar manusia makna dengan isi lagu 

10 menit  

Penilaian  

Teknik  : Tertulis 

Bentuk  : Non Tes 

Jenis   : Performance  
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Sumber/ alat / media 

Sumber belajar yang digunakan antara lain sebagai berikut. 

a. Buku Sastra Indonesia kelas XII . 

b. Sumber-sumber lain yang relevan 

Media yang digunakan antara lain sebagai berikut. 

 Papan tulis/OHP 

 Laptop  

 Penjodohan kata  

 Alat –alat tulis 

        Lembar,   Juli 2014 

Mengetahui : 

     Kepala SMAN 1 Lembar,                              Guru Mata Pelajaran, 

 

Drs. H.A. Taufiq Gufran, MM                     Erma Distriani, S.Pd 

 NIP. 19671109 199403 1 011               NIP. 19680303 200604 2 015  
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