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ABSTRAK 

Rumusan masalah penelitian ini disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut “Bagaimanakah gaya bahasa dalam lirik lagu Iyeth Bustami album Zapin-

Dut : Laksmana Raja Di Laut?” dan “Bagaimanakah kaitan gaya bahasa dengan 

pembelajaran di SMA?”. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripksikan gaya bahasa di dalam lirik lagu Iyet Bustami 

album Zapin-Dut : Laksmana Raja Di Laut dan mendeskripksikan kaitan gaya 

bahasa dengan pembelajaran di SMA. Metode penelitian yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik menyimak dan teknik mencatat. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara (1) mengidentifikasi data, 

(2) mendeskripsi data, (3) mengklasifikasi data, (4) menganalisis data, (5) 

mengaitkan data dengan pembelajaran sastra di SMA, dan (6) membuat 

kesimpulan. Hasil penelitian ini, yaitu (1) terdapat empat belas jenis gaya bahasa 

yang digunakan di dalam lirik lagu Iyeth Bustami album Zapin-Dut Laksmana 

Raja di Laut. Keempat belas gaya bahasa tersebut, yaitu gaya bahasa aliterasi, 

gaya bahasa anafora, gaya bahasa asindeton, gaya bahasa asonansi, gaya bahasa 

epanalepsis, gaya bahasa erotesis, gaya bahasa simile, gaya bahasa silepsis, gaya 

bahasa epistrofa, gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa depersonifikasi, gaya 

bahasa pleonasme, gaya bahasa anadiplosis, gaya bahasa antanaklasis, dan gaya 

bahasa efizeukis. Gaya bahasa yang paling banyak digunakan, yaitu gaya bahasa 

asonansi yang berjumlah dua puluh satu buah, sedangkan gaya bahasa yang paling 

sedikit digunakan, yaitu gaya bahasa epanalepsis, simile, depersonifikasi, silepsis, 

pleonasme, dan anadiplosis, yaitu masing-masing berjumlah satu buah, dan (2) 

kaitan gaya bahasa dalam lirik lagu Iyeth Bustami album Zapin-Dut : Laksmana 

Raja Di Laut dengan pembelajaran sastra di SMA terdapat dalam silabus Bahasa 

Indonesia Wajib kurikulum 2013 kelas X semester genap, yaitu pada pada 

Kompetensi Dasar 3.17 menganalisis  unsur pembangun puisi, dan 4.17 menulis 

puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. 

 

Kata kunci : gaya bahasa, lirik lagu Iyeth Bustami, pembelajaran sastra di SMA.  
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ABSTRACT 

The formulation of this research problem is presented in the form of the question 

as follows: "How is the style of language in Iyeth Bustami's lyrics of the album 

Zapin-Dut: Laksmana Raja Di Laut?" And "How does the style of language 

connect with learning in high school?". Based on these problems, this study aims 

to describe the style of language in the lyrics of the song Iyet Bustami album 

Zapin-Dut: Laksmana Raja Di Laut and describe the relationship between the 

style of language with learning in high school. The research method used in this 

research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques 

used are the techniques of listening and recording techniques. Data analysis 

technique in this research is done by (1) identifying data, (2) descripting data, (3) 

classifying data, (4) analyzing data, (5) linking data with literary learning in SMA, 

and (6) making conclusion . The results of this study, namely (1) there are 

fourteen types of language styles used in the lyric song Iyeth Bustami album 

Zapin-Dut Laksmana Raja Di Laut. The fourteen languages are alteration style, 

anaphorous language style, asynchant language style, asynchant language style, 

epanalepsis language style, erotic language style, simile language style, silepsis 

language style, epistrofa language, personification language style, depersonative 

language style, pleonasme language style, anadiplosis language style, antanaklasis 

language style, and efizeukis language style. The most widely used language 

style, which is twenty-one asonance style, while the least-used languages are 

epanalepsis, simile, depersonalizing, silicis, pleonasm and anadiplosis, each 

consisting of one, and (2) the correlation of the style of language in the lyrics of 

Iyeth Bustami's album Zapin-Dut: Laksmana Raja Di Laut with literary learning 

in SMA is in the syllabus of Bahasa Indonesia Compulsory Curriculum 2013 class 

X even semester, that is on Basic Competence 3.17 analyze the element of poetry 

builder, and 4.17 write poetry by noticing the elements of the builder. 

 

Keywords :  style of language, song lyric Iyeth Bustami, literary learning in high 

school. 
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A. Latar Belakang 

Sastra dalam KBBI (2013 : 473) 

merupakan bahasa dalam karya tulis 

yang mampu menggetarkan jiwa. 

Sementara itu, Sumarjo dan Saini 

dalam Rokhmansyah (2014:2) 

mengungkapkan bahwa sastra adalah 

ungkapan pribadi manusia yang 

berupa pengalaman, pemikiran, 

perasaan, ide, semangat keyakinan 

dalam suatu bentuk gambaran konkret 

yang membangkitkan pesona dengan 

alat bahasa. Sastra memiliki bentuk 

atau genre yang dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu sastra 

imajinatif dan sastra nonimajinatif. 

Sastra imajinatif adalah sastra yang 

diciptakan berdasarkan imajinasi 

pengarang. Sastra imajinatif terdiri 

atas tiga macam. Ketiga macam sastra 

imajinatif tersebut, yaitu (1) karya 

prosa fiksi yang meliputi : cerpen, 

novel, puisi, dan drama; (2) puisi 

yang meliputi : puisi epik, puisi lirik, 

dan puisi dramatik; dan (3) drama 

yang meliputi : drama komedi, drama 

tragedi, melodrama, dan drama 

tragikomedi. Adapun sastra 

nonimajiatif adalah sastra yang 

diciptakan berdasarkan fakta atau 

kenyataan yang terjadi sebenarnya 

yang dituangkan dengan gaya sastra 

atau dengan imajinasi. Di dalam 

prakteknya, sastra nonimajinatif 

terdiri atas karya-karya yang 

berbentuk esei, kritik, biografi, 

otografi, dan sejarah (Najid, 2003 : 

12). 

Lirik lagu termasuk ke dalam 

genre sastra karena lirik adalah karya 

sastra (puisi) yang berisi curahan 

perasaan pribadi, susunan kata atau 

syair dalam lagu (KBBI, 2013 : 343). 

Dalam hal penciptaan puisi, seorang 

penyair maupun pengarang menyusun 

kata-kata sedemikian rupa dan 

merangkaikannya dengan musik yang 

merdu ke dalam puisinya. Oleh 
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karena itu, lirik lagu dikatakan sama 

dengan puisi, hanya ia berwujud 

nyanyian yang termasuk ke dalam 

genre sastra imajinatif. Setiap lagu 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin 

disampaikan kepada masyarakat 

sebagai pendengarnya. Lagu berisi 

barisan kata-kata yang dirangkai 

secara baik dengan gaya bahasa yang 

menarik dan dibawakan penyanyinya 

dengan suara merdu. 

Penelitian ini memilih gaya 

bahasa di dalam lirik lagu Melayu 

milik penyanyi Iyeth Bustami dalam 

album Zapin-Dut : Laksmana Raja Di 

Laut sebagai objek penelitian karena 

penelitian-penelitian sebelumnya 

belum pernah ada yang meneliti 

tentang gaya bahasa di dalam lagu 

Melayu, khususnya gaya bahasa 

dalam dalam album Zapin-Dut : 

Laksmana Raja Di Laut. Selain itu, 

lirik lagu di dalam dalam album 

tersebut banyak mengandung gaya 

bahasa yang bervariasi, menarik, dan 

bernilai estetis dibandingkan dengan 

lagu Pop. Penggunaan gaya bahasa 

yang  estetis dan kreatif  di dalam 

Bahasa Melayu menimbulkan kesan 

yang menarik dan memiliki 

keindahan di dalam liriknya sebagai 

karya sastra.. Seperti pada penggalan 

lirik berikut : “Kicauan burung merdu 

merayu. Membuai rindu di dalam 

hatiku. Anganku jauh melayang 

padamu. Kasih kesuma jiwaku. Bukan 

rindu sekedar merayu. Kesungguhan 

hati tulus untukmu. Hanya engkau 

yang selalu kutunggu, Kasih belahan 

jiwaku”. 

Selain memiliki keindahan dan 

kemenarikan di dalam liriknya, lirik-

lirik lagu di dalam dalam album 

tersebut juga memiliki berbagai 

kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu 

dapat dilihat dari cepat lambat dan 

turun naiknnya nada, melodi, dan 

intonasi yang disesuaikan dengan lirik 
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lagu dan jenis musiknya, yaitu 

Melayu dangdut yang dapat membuat 

pendengar terbawa akan suasana 

lagunya. Kemudian, kelebihan 

lainnya dapat dilihat dari makna 

liriknya, yaitu memiliki makna yang 

mendalam karena kata-kata yang 

digunakan dapat menyentuh hati 

pendengarnya dan memiliki arti 

tersendiri sehingga sulit dilupakan. 

Seperti penggalan lirik berikut : 

“kekasih bilakah kau kembali. samar 

kudengar suara. alunan melodi cinta. 

semakin dalam kerinduanku 

kepadamu. indahnya sinar rembulan. 

terangi gelapnya malam. tak mampu 

jua mengusir kerinduan ini”. 

Kelebihan yang terakhir, yaitu syair 

lagu tersebut memiliki makna yang 

menyentuh hati karena kata-kata yang 

terdapat di dalam lirik lagu tersebut 

dapat menimbulkan suasana hati 

tertentu atau berbeda bagi pendengar 

bergantung dari lirik yang terdapat di 

dalam lagu tersebut. Seperti 

penggalan lirik berikut : “hingga 

tiada lagi tersisa. cinta kasih serta 

kerinduan. semuanya telah aku 

pasrahkan. hanya kepadamu sayang. 

sungguh tak dapat aku pungkiri. 

begitu banyak kumbang menggoda. 

tiada setetes aku berikan manisnya 

madu cintaku.” 

Mengingat  bahwa lirik lagu 

Iyeth Bustami dalam album Zapin-

Dut : Laksmana Raja di Laut kaya 

akan gaya bahasa yang indah dan 

unik. Maka, akan sangat baik apabila 

pembelajaran mengenai materi gaya 

bahasa yang diajarkan di sekolah, 

memanfaatkan lirik lagu Iyeth 

Bustami dalam album Zapin-Dut : 

Laksmana Raja di Laut  untuk 

memenuhi KI dan KD yang ada pada 

kurikulum 2013 sebagai bahan ajar di 

SMA yaitu pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia (wajib) kelas X 

semester genap, yaitu pada KD 
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3.17Menganalisis unsur pembangun puisi 

(gaya bahasa) dan KD 4.17 Menulis puisi 

dengan memerhatikan unsur 

pembangunnya. 

Berdasarkan kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian tersebut, 

gaya bahasa yang terdapat pada lirik 

lagu Iyeth Bustami dalam album 

Zapin-Dut : Laksmana Raja di Laut 

memiliki kaitan teoritis dengan 

kompetensi dasar tersebut karena di 

dalam lirik lagu Iyeth Bustami ini 

memiliki keragaman gaya bahasa. 

Keanekaragaman gaya bahasa 

tersebut bisa dimanfaatkan sebagai 

referensi guru untuk menambah 

wawasan dan pemahaman peserta 

didik mengenai gaya bahasa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah.  

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

di dalam penelitian ini ialah jenis 

penelitian kualitatif. Data yang 

dikumpulkan di dalam penelitian ini 

berupa kata-kata, frase-frase dan 

kalimat-kalimat yang mengandung 

gaya bahasa di dalam lirik lagu Iyeth 

Bustami dalam album Zapin-Dut : 

Laksmana Raja Di Laut. Sumber data 

dalam penelitian ini berupa dalam 

album Zapin-Dut : Laksmana Raja Di 

Laut yang memuat lirik lagu Iyeth 

Bustami yang menjadi objek 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan di dalam penelitian ini 

berupa, menyimak dan mencatat. 

Teknik menyimak dilakukan untuk 

mendengarkan lagu kemudian 

disesuaikan dengan data berupa lirik 

yang menjadi objek penelitian. 

Adapun teknik mencatat dilakukan 

untuk mencatat lirik lagu yang 

mengandung gaya bahasa yang 

dilanjutkan dengan mengklasifikasi 

lirik-lirik lagu yang mengandung 

gaya bahasa. 
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Instrument penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa 

tabel yang dapat mempermudah 

peneliti dalam meneliti lirik lagu dan 

gaya bahasanya. Adapun tabel 

penelitiannya sebagai berikut. 

Tabel 3.5.1 Instrumen Penelitian 

No. 
Gaya 

bahasa 

Lirik 

lagu 
Bait  Penjelasan 

     

     
 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskripsi analisis. Dalam 

proses deskripsi analisis, data yang 

telah diperoleh dicatat dan dipilih 

berdasarkan masalah yang akan 

dibahas. Cara kerjanya sebagai 

berikut. 

1) Mengidentifikasi lirik-lirik lagu 

yang mengandung gaya bahasa. 

2) Mendeskripsikan gaya bahasa 

yang terdapat dalam lirik lagu. 

3) Mengklasifikasi lirik-lirik lagu 

yang mengandung gaya bahasa. 

4) Mengaitkan gaya bahasa yang 

terdapat dalam lirik lagu Iyeth 

Bustami dengan pembelajaran 

sastra di SMA. 

5) Membuat simpulan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gaya Bahasa Dalam Lirik 

Lagu Iyeth Bustami Dalam 

Album Zapin-Dut : Laksmana 

Raja Di Laut 

Gaya bahasa di dalam lirik lagu 

Iyeth Bustami akan dibagi 

berdasarkan judul-judul lagunya 

sehingga di dalam menganalisis gaya 

bahasa yang terkandung di dalam 

setiap lirik lagunya dapat 

dipermudah. 

a) Gaya Bahasa di Dalam Lirik 

Lagu Cinta Hanya Sekali 

Pada data lirik lagu “Cinta 

Hanya Sekali”, ditemukan tujuh 

jenis gaya bahasa. Ketujuh gaya 

bahasa tersebut, yaitu empat gaya 

bahasa aliterasi, satu gaya bahasa 
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anafora, satu gaya bahasa 

asindeton, lima gaya bahasa 

asonansi, satu gaya bahasa 

epanalepsis, tiga gaya bahasa 

erotesis, dan satu gaya bahasa 

simile. 

b) Gaya Bahasa di Dalam Lirik 

Lagu Ijuk 

Pada data lirik lagu “Ijuk”, 

terdapat delapan jenis gaya 

bahasa. Kedelapan gaya bahasa 

tersebut, yaitu dua gaya bahasa 

anafora, satu gaya bahasa 

aliterasi, empat gaya bahasa 

asonansi, satu gaya bahasa 

epistrofa, satu gaya bahasa 

erotetis, satu gaya bahasa 

depersonifikasi, dua gaya bahasa 

personifikasi, dan satu gaya 

bahasa pleonasme. 

c) Gaya Bahasa di Dalam Lirik 

Lagu Terbelenggu Rindu 

Pada data lirik lagu 

“Terbelenggu Rindu”, terdapat 

lima jenis gaya bahasa. Kelima 

gaya bahasa tersebut, yaitu satu 

gaya bahasa anafora, empat gaya 

bahasa aliterasi, enam gaya 

bahasa asonansi, satu gaya 

bahasa epistrofa, dan dua gaya 

bahasa personifikasi. 

d) Gaya Bahasa di Dalam Lirik 

Lagu Wangi 

Pada data lirik lagu “Wangi”, 

terdapat enam jenis gaya bahasa. 

Keenam gaya bahasa tersebut, 

yaitu dua gaya bahasa 

antanalaksis, satu gaya bahasa 

aliterasi, lima gaya bahasa 

asonansi, dua gaya bahasa 

efizeukis, satu gaya bahasa 

efistrofa, dan satu gaya bahasa 

silepsis. 

e) Gaya Bahasa di Dalam Lirik 

Lagu Terbalur Rindu 

Pada data lirik lagu 

“Terbalut Rindu”, ditemukan 

empat jenis gaya bahasa. 
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Keempat gaya bahasa tersebut, 

yaitu empat gaya bahasa aliterasi, 

empat gaya bahasa asonansi, satu 

gaya bahasa asindeton, dan satu 

gaya bahasa personifikasi. 

2. Kaitan Gaya Bahasa Dengan 

Pembelajaran Sastra Di SMA 

Pada dasarnya, lirik lagu sama 

dengan puisi. Hal itu disebabkan oleh 

lirik lagu mengandung unsur 

keindahan, hanya lirik disampaikan 

dalam bentuk nyanyian dan diiringi 

dengan musik yang merdu. Lirik lagu 

merupakan salah satu bentuk karya 

sastra karena mengandung unsur 

keindahan yang menjadi nyawa 

sebuah karya sastra. Sebagai sebuah 

karya sastra, lirik lagu dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar di sekolah selama 

lirik tersebut memenuhi syarat 

sebagai bahan ajar dan sesuai dengan 

tingkatan di sekolah.  

Lirik lagu Iyeth Bustami dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan 

pembelajaran apresiasi sastra. Hal 

tersebut disebabkan oleh lirik di 

dalam lagu tersebut mengandung 

gaya bahasa yang bervariasi yang 

dapat menambah pemahaman peserta 

didik pada materi puisi. Di dalam 

silabus Bahasa Indonesia kelas X 

semester genap kurikulum 2013 

terdapat kompetensi dasar “3.17 

Menganalisis  unsur pembangun 

puisi, dan 4.17 Menulis puisi dengan 

memerhatikan unsur pembangunnya”. 

Lagu yang dipilih sebagai bahan 

pembelajaran tersebut, yaitu Cinta 

Hanya Sekali, Ijuk, Terbelenggu 

Rindu, Wangi, dan Terbalut Rindu. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian gaya 

bahasa di dalam lirik lagu Iyeth 

Bustami dalam album Zapin-Dut 

Laksmana Raja di Laut, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat empat 

belas jenis gaya bahasa yang 

digunakan di dalam lirik lagu Iyeth 



8 
 

Bustami dalam album Zapin-Dut 

Laksmana Raja di Laut. Keempat 

belas gaya bahasa tersebut, yaitu gaya 

bahasa aliterasi tiga belas buah, gaya 

bahasa anafora empat buah, gaya 

bahasa asindeton dua buah, gaya 

bahasa asonansi dua puluh satu buah, 

gaya bahasa epanalepsis satu buah, 

gaya bahasa erotesis empat buah, 

gaya bahasa simile satu buah, gaya 

bahasa silepsis satu buah, gaya bahasa 

epistrofa tiga buah, gaya bahasa 

personifikasi lima buah, gaya bahasa 

depersonifikasi satu buah, gaya 

bahasa pleonasme satu buah, gaya 

bahasa antanaklasis dua buah, dan 

gaya bahasa efizeukis dua buah. Gaya 

bahasa yang paling banyak 

digunakan, yaitu gaya bahasa 

asonansi yang berjumlah dua puluh 

satu buah, sedangkan gaya bahasa 

yang paling sedikit digunakan, yaitu 

gaya bahasa epanalepsis, simile, 

depesonifikasi, pleonasme, dan 

silepsis, yaitu masing-masing 

berjumlah satu buah. 

Keterkaitan gaya bahasa di dalam 

lirik lagu Iyeth Bustami dalam album 

Zapin-Dut Laksmana Raja di Laut 

dengan pembelajaran sastra di SMA, 

yaitu pembelajaran gaya bahasa 

secara emplisit. Salah satu unsure 

pembangun puisi adalah gaya bahasa 

yang dimuat dalam silabus SMA mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Wajib 

Kurikulum 2013 kelas X semester 

genap pada kompetensi dasar 3.17 

menganalisis  unsur pembangun puisi, 

dan 4.17 menulis puisi dengan 

memerhatikan unsur pembangunnya.  
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