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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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ROMAN INGARDEN NORM STRATUM ANALYSIS IN THE INKA 

CHRISTIE SONG LYRICS ALBUM GAMBARAN CINTA AND RELATION TO 

LEARNING POEMS IN HIGH SCHOOL 

 

ABSTRACT 

The problem in this research is Roman Ingarden norm strata in the Inka Christie song 

lyrics album Gambaran Cinta and connection with the study of poetry in High School. Therefore, 

this research aims to protect the exposed strata of Roman Ingarden norms in the Inka Christie song 

lyrics album Gambaran Cinta and how is the link between the results of the analysis of the lyrics 

of the Inka Christie album Gambaran Cinta with learning poetry in high school. Method of 

collecting data using the method of observation and documentation, while qualitative descriptive 

method used in analyzing. The results of the data analysis are presented with formal and informal 

methods. Investigation result analysis of strata of Roman Ingarden norms in the lyrics of the Inka 

Christie Gambaran Cinta albums can be concluded that (1) the layers of sound that is the repetition 

of the asonansi sound and alliteration give a rhythm so as to make sounds in the song lyrics be 

third sound that has privileges. (2) the meaning of each tier describes a different story, but in 

general there are similarities third song lyrics contain the sense of grief. (3) the third tier is the 

objects presented.  The objects expressed in the song's lyrics contain the third meaning of the 

konotatif with various styles of language. (4) the fourth tier each contain different meanings, but in 

general the third the song lyrics describe about mourning the I. (5) the fifth tier is a message or 

lesson that can be taken. Lessons can be taken from the lyrics of the first and second is never too 

excessive when loving couples, while a third song lyrics so that we are always told to repent to the 

Lord when feeling sinful selves. The results of the analysis of the third the song lyrics suggest that 

each strata or layers have linkages with indicators of learning poems in High School class XII 

semester KTSP. Therefore, the Inka Christie song lyrics contained in the album Gambaran Cinta 

can be used as an object of study poetry in school.    

 

Keywords: Roman Ingarden, norm strata lyrics, images of love, learning poetry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A. PENDAHULUAN 

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. 

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 halnya dengan karya tahun 90-

an yang cendrung memiliki kualitas lirik 

dengan nilai estetika yang jauh lebih 

tinggi. 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 album Gambaran Cinta 

untuk diteliti karena lirik lagu tersebut 

menggunakan diksi yang begitu puitis, 

sehingga membentuk sebuah irama yang 

dapat memberikan kepuasan dari segi 

estetik. 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.  

Mengingat lirik lagu Inka Christie 

album Gambaran Cinta merupakan lirik 

lagu yang memiliki diksi puitis dan 

kepadatan makna, maka sangatlah baik 

jika lirik lagu tersebut bisa menjadi 

bagian dari pembelajaran puisi di SMA 

dan dikaitkan sehingga diharapkan 

pembelajaran puisi akan menjadi lebih 

menarik. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah strata 

norma Roman Ingardaen dalam lirik lagu 

Inka Christie album Gambaran Cinta dan 

bagaimanakah kaitan antara hasil analisis 

lirik lagu dengan pembelajaran puisi di 

SMA. Penelitian ini bertujuan untuk 

memaparkan bagaimanakah strata norma 

Roman Ingarden dalam lirik lagu Inka 

Christie album Gambran Cinta dan 

bagaimanakah kaitan antara hasil analisis 

lirik lagu Inka Christie album Gambaran 

Cinta dengan pembelajaran puisi di 

SMA. Penelitian ini diharapakan dapat 

dijadikan sebagai sumber refrensi atau 

acuan dan memperkaya pengetahuan 

tentang strata norma dalam lirik lagu. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Oleh karena itu, data yang ada 



dalam penelitian ini berbentuk 

penjabaran kata-kata dan kalimat.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh lirik lagu Inka Christie album 

Gambaran Cinta;. (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. 

Berdasarkan  populasi tersebut, diambil 

sampel sebagai berikut; (1) Gambaran 

Cinta; (2) Rela; (3) Di Batas Kegelapan. 

Data dalam penelitian ini adalah 

lirik lagu Inka Christie album Gambaran 

Cinta yang berbentuk huruf, kata, frase, 

kalimat, dan bait yang berkaitan dengan 

strata norma Roman Ingarden. Sumber 

data diperoleh dari lagu-lagu Inka 

Christie album Gambaran Cinta yang 

dirilis pada tahun 1992. Lagu-lagu yang 

digunakan sebagai sumber data adalah 

sebagai berikut; (1) Gambaran Cinta; (2) 

Rela; (3) Di Batas Kegelapan. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan 

dokumentasi dan observasi. Langkah 

yang dilakukan dalam proses 

dokumentasi adalah dengan medownload 

lagu-lagu Inka Christie album Gambaran 

Cinta, sedangkan langkah yang dilakukan 

dalam proses observasi adalah 

mendengarkan dan mencatat lirik lagu 

tersebut.  

Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu dengan menganalisis lirik lagu satu 

persatu dengan strata norma Roman 

Ingarden, kemudian menganalisis kaitan 

antara hasil analisis lirik lagu dengan 

pembelajaran puisi di SMA. Hasil 

analisis data disajikan melalui dua cara, 

yaitu (a) perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa dan (b) 

perumusan menggunakan tanda-tanda.   

Tanda petik rangkap (“…”) digunakan 

untuk mengapit petikan yang berasal dari 

lirik lagu tersebut. Tanda garis miring 

mengapit (/…/) digunakan untuk 

mengapit bunyi. Huruf yang dicetak tebal 

dalam suatu kata merupakan letak 

kombinasi bunyi.  

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. 

C. PEMBAHASAN 

1. Strata Norma Roman Ingarden 

dalam Lirik Lagu “Gambaran 

Cinta” 

Lapis Bunyi (sound startum) 

Asonansi 

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 suku kata terakhir dari 



masing-masing kata tersebut. Pada 

kata kini dan pada kata mengiringi 

terdapat asonansi /i/ secara vertikal. 

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/, karena terdapat 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 mengalami pengulangan 

pada suku kata pertama kata rindu. 

Larik ketiga berbunyi “pulanglah ke 

istana cinta kita”. Pada kata istana, 

cinta, kita terdapat asonansi /a/ 

sebanyak tiga kali berturut-turut pada 

suku kata terakhir dari masing-masing 

kata tersebut. Selain asonansi /a/ 

terdapat juga 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/. 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, 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 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/. 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 

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/. 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/. 

Aliterasi 

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 

mengalami pengulangan pada suku 

kata terakhir dari kata kedengaran. 

Pada kata kedengaran, kini terlihat 

bunyi /k/ pada suku kata pertama dari 

kedua kata 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 kata terakhir dari kedua kata 

tersebut. Larik keempat berbunyi “kau 

undang kepiluan di hatiku”. Pada kata 

undang, kepiluan terdapat aliterasi /n/. 

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 kata-kata tersebut 

mengandung aliterasi /h/. Pada kata 

setelah, terpisah terdapat bunyi /s/ 

pada suku kata pertama dari kata 

setelah dan kembali diulang pada suku 

kata terakhir dari kata terpisah. Oleh 

karena itu 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. 

Aliterasi dalam bait keempat. 

Larik pertama dari bait keempat 

berbunyi “panas mentari hangat 

membakar aku terbiar kedinginan”. 

Pada kata panas, mentari terdapat 

aliterasi /n/. Pada kata mentari, 

membakar terdapataliterasi /m/, sebab 

pada suku kata pertama dari kata 

mentari terdapat bunyi /n/, kemyudian 

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 

kedua kata tersebut. 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/. 

Lapis Arti (units of meaning)  

Lapis arti dalam lirik lagu 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. 



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: 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. 

Pemaparan terakhir mengenai 

lapis arti dalam lirik ini adalah 

pemaparan pada bait keempat, panas 

mentarai hangat membakar aku 

terbiar kedinginan: panas mentari 

hangat membakar namun si aku tidak 

kepanasan. 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. 

Lapis Ketiga 

Objek-objek yang dikemukakan 

berupa: bunga cinta, hatiku, istana 

cinta, tirai cinta, bahtera, nahkoda. 

Pelaku atau tokoh: si aku. Latar 

waktu: siang hari. 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, sehingga pada saat itu si aku 

kehilangan arah dalam hidupnya. 

Lapis Keempat 

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” 

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 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 menggambarkan bahwa 

kepergian kekasih si aku ini adalah 

pada saat cintanya sedang besar dan 

indah 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 kembali ke 

pelukannya untuk melenyapkan 

keresahan si aku.  

Lapis keempat pada bait ketiga. 

Bait ketiga 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. 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. 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 menggambarkan tentang 

si aku yang terombang-ambing tanpa 

arah dalam menjalani hidupnya karena 

kekasih yang diharapkannya menjadi  

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. 

Lapis Kelima 

Lirik lagu ini berpesan bahwa 

dalam menjalankan sebuah ikatan 

cinta janganlah mencintai pasangan 

secara berlebihan. 

2. Kaitan antara Lirik Lagu Inka 

Christie Album Gambaran Cinta 

dengan  Pembelajaran Puisi di SMA 

Kompetensi dasar dalam 

pembelajaran puisi kelas XII SMA 

semester I KTSP adalah; 5.1 

menganalisis nuansa makna dalam 

nyanyian berbahasa Indonesia. 

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.  

Lapis bunyi mempunyai kaitan 

dengan indikator (3). Hal ini dapat 

diketahui melalui penjabaran materi 

tentang komponen puisi yakni rima, 

sehingga dapat dikaitkan dengan lapis 

bunyi pada lirik tersebut yang 

dipenuhi rima. Lapis arti juga 

mempunyai kaitan dengan indikator 

(3). Selain rima, komponen puisi juga 

terdiri atas citraan. Citraan yang 

terdapat pada lirik lagu Inka Christhie 

album Gambaran Cinta membuat 

lapis arti dari lirik lagu tersebut seolah 

nyata.  

Lapis ketiga pada umumnya 

mengemukakan objek yang memiliki 

makna konotatif dengan berbagai gaya 

bahasa sehingga mempunyai kaitan 



dengan indikator (2). Hasil analisis 

lapis keempat menunjukkan bahwa 

lirik lagu tersebut memiliki kepadatan 

makna yang beragam. Oleh karena itu, 

hal tersebut dapat dikaitkan dengan 

indikator (1). Lapis kelima  

memaparkan tentang amanat. Amanat 

dalam pembelajaran puisi termasuk ke 

dalam salah satu komponen puisi. 

Oleh karena itu lapis kelima dari lirik 

lagu tersebut berkaitan dengan 

indikator (3). 

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 dari lirik lagu tersebut dapat 

dijadikan sebagai objek dalam proses 

pembelajaran puisi di SMA kelas XII 

semester I. 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari 

penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa lapis bunyi yang berupa 

pengulangan bunyi asonansi dan 

aliterasi memberikan sebuah irama 

sehingga membuat bunyi-bunyi 

tersebut memiliki keistimewaan. Lapis 

arti masing-masing menggambarkan 

tentang cerita yang berbeda, namun 

secara umum terdapat kesamaan yakni 

mengandung arti kesedihan. Lapis 

ketiga atau objek yang dikemukakan 

secara umum mengandung makna 

konotatif dengan berbagai gaya 

bahasa. Lapis keempat masing-masing  

mengandung makna yang berbeda, 

namun secara menggambarkan 

tentang  ratapan si aku. Lapis kelima 

atau 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 lirik lagu 

tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap 

strata dari ketiga lirik lagu tersebut 

mempunyai keterkaitan dengan  

indikator pembelajaran puisi di SMA 

kelas XII KTSP. Oleh karena itu, lirik 

lagu Inka Christie album Gambaran 

Cinta ini dapat dijadikan sebagai 

objek pembelajaran puisi di sekolah.  

2. Saran 

Saran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Diharapkan 

untuk peneliti lain atau  selanjutnya 

agar mengupas lebih dalam lagi lirik 

lagu ini dengan menggunakan 

perspektif lain. Selain itu, diharapkan 

juga kepada guru agar dapat 

mengaplikasikan secara nyata kaitan 

yang telah dipaparkan. 
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