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Abstrak 

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah wujud 

gaya bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 19 album The Best Of Dewa 19, (2) 

bagaimanakah keterkaitan gaya bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 19 album The 

Best Of Dewa 19 sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan wujud 

gaya bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 19 album The Best Of Dewa 19, (2) untuk 

mendeskripsikan keterkaitan gaya bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 19 album The 

Best Of Dewa 19 sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara (1) mengidentifikasi data, (2) mendeskripsi data, (3) 

mengklasifikasi data, (4) menganalisis data, dan (5) menyimpulkan data. Penyajian 

hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan metode informal. Hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut (1) pada lirik lagu Dewa 19 album The Best Of Dewa 19, 

ditemukan 3 data gaya bahasa persamaan atau simile, 76 data gaya bahasa metafora, 

12 data gaya bahasa personifikasi, 12 data gaya bahasa metonimia, 2 data gaya 

bahasa ironi, dan 16 data gaya bahasa sirisme, (2) relevansi gaya bahasa kiasan pada 

lirik lagu Dewa 19 album The Best Of Dewa 19 dengan pembelajaran apresiasi sastra 

di SMA terdapat dalam silabus Bahasa Indonesia kelas X semester 1 kurikulum 2013 

pada Kompetensi Inti: Mendengarkan, 5. Memahami puisi yang disampaikan secara 

langsung/tidak langsung. 

Kata kunci : lirik lagu Dewa 19, gaya bahasa kiasan, alternatif pembelajaran. 
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Abstrak 

            The problem discussed in this study is (1) how is the form of figurative style 

in the lyrics of the song Dewa 19 album The Best Of Dewa 19 (2) how is the 

correlation of figurative language style in the lyrics of song Dewa 19 album The Best 

Of Dewa 19 as a learning material of literary appreciation in SMA. Based on the 

problem, the purpose of this research is (1) to describe the form of the figurative 

language style in the lyrics of song Dewa 19 album The Best Of Dewa 19 (2) to 

describe the form of the figurative language style in the lyrics of song Dewa 19 album 

The Best Of Dewa 19 as a learning material of literary appreciation in the SMA. Type 

of research in this research is descriptive qualitative. Data collection method is done 

using documentation method. Method of data analysis used in this research is 

descriptive qualitative analysis method. Technique of data analysis in this research 

done by way (1) identifying data (2) describing data (3) classifying data (4) analyzing 

data (5) summing of data. Presentation of data analysis result in this research using 

informal method. The result of this study are as follows (1) in the lyrics of Dewa 19 

song found 3 data of language of equation or simile, 76 data of metaphorical language 

style, 12 data of language style of personification, 7 data of metonic style of 

language, 2 data of language irony, and 16 data of cynic language style, (2) the link of 

the figurative language style to the lyrics of Dewa 19 song album The Best Of Dewa 

19 with the literary appreciation learning in SMA contained in the syllabus of 

Indonesian class 10 semester 1 curriculum 2013 on core competence: 5. To 

understand the poem delivered directly or indirectly. 

Keyword: lyrics of  Dewa 19, figurative style, alternative learning.
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A. PENDAHULUAN 

Hakikat sastra pada dasarnya 

adalah segala apa yang ditulis dalam 

peradaban atau kebudayaan suatu 

bangsa. Sastra tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan manusia dan bangsa. 

Sastra selalu merekam kehidupan 

manusia.  Sastra merangsang hati dan 

perasaan terhadap kemanusiaan, 

kehidupan, dan alam sekitar. 

Kehidupan merupakan jantung sastra.  

Sastra menjadikan hati kita memahami 

dan menghayati kehidupan. Sastra 

bukan bertujuan untuk merumuskan 

dan mengabstrakan kehidupan, tapi 

sastra bertujuan untuk   menampilkan 

dan mengkongkritkan kehidupan. 

Sastra merupakan karya kreatif 

manusia yang menggunakan bahasa 

dalam menggambarkan kehidupan 

manusia dan segala dilematikanya. 

Sastra juga merupaka bentuk 

imajinasi dan ekspresi pengarang 

tentang manusia dan segala 

interaksinya. Pengarang menuangkan 

pemikiran-pemikiran kreatifnya 

melalui ungkapan-ungkapan lisan 

maupun tulisan. Dalam hal ini, sastra 

tidak akan terlepas dari interaksi 

budaya yang terjadi dalam suatu 

peradaban. Interaksi budaya yang 

terjadi di suatu negeri, tidak terlepas 

dari kajian sastra. Sastra dan 

kebudayaan terikat satu sama lain yang 

tidak bisa dipisahkan. 

Sastra memiliki beragam jenis 

aliran atau genre. Genre sastra atau 

jenis sastra dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok yaitu sastra 

imajinatif dan sastra non imajinatif. 

Dalam praktiknya sastra non imajinatif 

terdiri atas karya-karya yang berbentuk 

essay, kritik, biografi, autobiografi, 
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dan sejarah. Sementara itu, yang 

termasuk sastra imajinatif ialah karya 

prosa fiksi (cerpen, novelet, novel atau 

roman), puisi (puisi epik, puisi lirik, 

dan puisi dramatik), dan drama (drama 

komedi, drama tragedi, melodrama, 

dan drama tragedikomedi). 

Lirik lagu yang diciptakan 

berisi barisan kata-kata yang dirangkai 

secara baik dengan gaya bahasa yang 

menarik. Lirik lagu juga merupakan 

ekspresi seseorang dari dalam batinnya 

tentang suatu hal yang dilihat, 

didengar, dirasakan, atau dialaminya. 

Lirik lagu termasuk dalam genre sastra 

karena lirik adalah karya sastra yang 

berbentuk puisi. Jadi lirik sama dengan 

puisi tetapi disajikan dengan nyanyian 

yang termasuk dalam genre sastra 

imajinatif. Lirik lagu merupakan karya 

sastra yang banyak dijumpai pada 

zaman sekarang. Para musisi 

khususnya pencipta lirik lagu 

menuangkan perasaan lewat lirik-lirik 

lagu yang dituliskan. Dalam penulisan 

lirik lagu ini, para pencipta lagu 

banyak mengekspresikan berbagai 

macam perasaan. Mulai dari lirik-lirik 

lagu yang mengekspresikan tentang 

kehidupan sampai dengan lirik-lirik 

lagu yang menyayat hati. 

Seorang pengarang lagu atau 

pencipta lagu, pasti mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin disampaikan 

kepada semua masyarakat sebagai 

pendengarnya. Seperti musisi Iwan 

Fals sebagai salah seorang pencipta 

lagu selalu mengkritisi kebijakan-

kebijakan pemerintah yang tidak 

merakyat. Lewat lirik-lirik lagunya, ia 

menyindir pemerintahan yang tidak 

adil dan otoriter. 

Pengarang biasanya membuat 

atau menciptakan sebuah lirik lagu tak 

luput dari gaya bahasa yang menarik. 

Hal ini menunjukkan gaya bahasa 
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sangat berpengaruh dalam terciptanya 

sebuah lirik lagu. Penggunaan gaya 

bahasa di setiap kata atau frase yang 

digunakan pengarang akan lebih indah 

jika menggunakan gaya bahasa yang 

tepat. Kepandaian pengarang untuk  

merangkai semua kata-kata dalam 

menciptakan lagu akan terlihat 

kualitasnya dengan memadukan lirik-

lirik tersebut dengan gaya bahasa 

tergantung tema dari lagu tersebut. 

Lagu yang menyuarakan pertentangan 

pemerintahan seperti lagu-lagu yang 

dipopulerkan oleh Iwan Fals banyak 

menggunakan majas pertentangan. 

Sementara itu, lagu cinta kebanyakan 

berisikan majas perumpamaan. 

Gaya bahasa yang digunakan 

tergantung pada jenis dari karangan 

tersebut. Jadi, penggunaan gaya bahasa 

yang sesuai dengan jenis karangan 

dilakukan untuk mendapatkan efek 

kepuitisan dan keindahan dari suatu 

karangan. Dalam hal ini penguasaan 

kata seseorang akan mempengaruhi 

kegiatan berbahasanya, termasuk saat 

pengarang membuat karangan. 

Keindahan hasil karangan akan terlihat 

ketika gaya bahasa dituangkan. Hal ini 

terlihat pada lagu-lagu yang dihasilkan 

oleh Dewa 19. 

Dewa 19 merupakan sebuah 

band yang sudah dikenal di kalangan 

masyarakat Indonesia. Banyak sekali 

karya-karya dari Dewa 19 yang masih 

terdengar sampai sekarang. Band yang 

terbentuk pada tahun 1986 di Surabaya 

ini memiliki karakter bermusik yang 

kuat. Dewa 19 beberapa kali 

mengalami pergantian personel. Dewa 

19 telah meraih banyak kesuksesan 

sepanjang dekade pada tahun sembilan 

puluhan sampai tahun dua ribuan 

melalui serangkaian lagu-lagu 

bergenre rock dan pop. Setiap kali 

band ini mengeluarkan album baru, 
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pasti laku di dunia industri musik. 

Dewa 19 telah banyak menerima 

penghargaan, baik dari BASF Award 

dan AMI Awards. Dewa 19 juga 

pernah menerima penghargaan 

LibForAll Awards di Amerika Serikat 

atas kontribusinya pada upaya 

perdamaian dan toleransi beragama. 

Salah satu albumnya yang 

berjudul “The Best Of Dewa 19” 

adalah salah satu album terlaris di 

Indonesia. Album yang bertajuk “The 

Best Of Dewa 19” ini berisikan lagu-

lagu yang bisa dibilang memiliki 

karakter di setiap lagunya. Gaya 

bahasa yang digunakan dalam album 

“The Best Of Dewa 19” sarat akan 

gaya bahasa yang indah dan unik, 

khusunya gaya bahasa kiasan. Lagu-

lagu Dewa 19 yang terdapat dalam 

“The Best Of Dewa 19” menarik untuk 

dianalisis dan dijadikan pembelajaran 

dalam pendidikan terutama dalam 

bidang sastra. Dari beberapa hal 

tersebut, maka penelitian ini untuk 

menganalisis gaya bahasa kiasan yang 

terdapat dalam lagu-lagu band Dewa 

19 yang memiliki gaya bahasa kias 

seperti puisi. Bahasa-bahasa kias yang 

digunakan band Dewa 19 dalam album 

“The Best Of Dewa 19” memiliki 

keragaman gaya bahasa yang indah. 

Keanekaragaman ini bisa menjadikan 

tambahan wawasan tentang gaya 

bahasa kiasan untuk menambah 

pemahaman pembaca mengenai lirik-

lirik lagu. Hasil akhir analisis ini juga 

dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran apresiasi sastra di SMA. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa analisis deskriptif 

kualitatif. Langkah-langkah yang 
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dilakukan peneliti untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi wujud gaya 

bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 

19 album The Best Of Dewa 19 dan 

kaitannya dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA. 

2. Mendeskripsikan wujud gaya 

bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 

19 album The Best Of Dewa 19 dan 

kaitannya dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA. 

3. Mengklasifikasikan wujud gaya 

bahasa kiasan pada lirik lagu Dewa 

19 album The Best Of Dewa 19 dan 

kaitannya dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA. 

4. Menganalisis wujud gaya bahasa 

kiasan pada lirik lagu Dewa 19 

album The Best Of Dewa 19 dan 

kaitannya dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA. 

5. Menyimpulkan hasil analisis wujud 

gaya bahasa kiasan pada lirik lagu 

Dewa 19 album The Best Of Dewa 

19 dan kaitannya dengan 

pembelajaran apresiasi sastra di 

SMA. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gaya Bahasa Kiasan 

Pada lirik lagu Aku Disini 

Untukmu terdapat 3 jenis gaya bahasa, 

di antaranya: 8 gaya bahasa metafora, 

1 gaya bahasa metonimia, dan 3 gaya 

bahasa sinisme. Pada lirik lagu Cinta 

Kan Membawamu Kembali terdapat 3 

jenis gaya bahasa, di antaranya: 10 

gaya bahasa metafora, 1 gaya bahasa 

personifikasi, dan 1 gaya bahasa 

sinisme. Pada lirik lagu Kirana 

terdapat 5 jenis gaya bahasa, di 

antaranya: 1 gaya bahasa persamaan, 

10 gaya bahasa metafora, 2 gaya 

bahasa personifikasi, 2 gaya bahasa 

metonimia, dan 3 gaya bahasa sinisme. 
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Pada lirik lagu Elang terdapat 5 jenis 

gaya bahasa, di antaranya: 1 gaya 

bahasa persamaan, 5 gaya bahasa 

metafora, 2 gaya bahasa personifikasi, 

2 gaya bahasa metonimia, dan 3 gaya 

bahasa sinisme. Pada lirik lagu Aku 

Milikmu terdapat  4 jenis gaya bahasa, 

di antaranya: 1 gaya bahasa 

persamaan, 4 gaya bahasa metafora, 1 

gaya bahasa personifikasi, dan 2 gaya 

bahasa sinisme. Pada lirik lagu 

Persembahan Dari Surga terdapat 3 

jenis gaya bahasa, di antaranya: 9 gaya 

bahasa metafora, 1 gaya bahasa 

personifikasi, dan 2 gaya bahasa 

sinisme. Pada lirik lagu Kangen 

terdapat 3 jenis gaya bahasa, di 

antaranya: 4 gaya bahasa metafora, 2 

gaya bahasa personifikasi, dan 1 gaya 

bahasa sinisme. Pada lirik lagu Cukup 

Siti Nurbaya terdapat 5 gaya bahasa, di 

antaranya: 10 gaya bahasa metafora, 2 

gaya bahasa personifikasi, 2 gaya 

bahasa metonimia, 2 gaya bahasa 

ironi, dan 2 gaya bahasa sinisme. Pada 

lirik lagu Kamulah Satu-Satunya 

terdapat 2 jenis gaya bahasa, di 

antaranya: 16 gaya bahasa metafora 

dan 1 gaya bahasa personifikasi. 

2. Kaitan Gaya Bahasa Kiasan 

dengan Pembelajaran Apresiasi 

Sastra di SMA. 

Relevansi gaya bahasa kiasan 

pada lirik lagu Dewa 19 album The 

Best Of Dewa 19 dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA terdapat dalam 

silabus Kurikulum 2013 kelas X 

semester gasal pada Kompetensi Inti 

memahami puisi (lirik lagu) yang 

diungkapkan secara langsung atau 

tidak langsung dengan Kompetensi 

Dasar mengidentifikasi gaya bahasa 

kiasan suatu puisi yang disampaikan 

secara langsung atau melalui rekaman. 

Berdasarkan kompetensi inti tersebut, 

hasil penelitian ini dapat diaplikasikan 
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sebagai bentuk kontribusi dalam 

pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra khususnya pada materi puisi 

(lirik lagu). Lirik lagu yang dipilih jadi 

alternatif pembelajaran tersebut adalah 

sembilan lirik lagu Dewa 19 album 

“The Best Of Dewa 19”, yaitu “Aku 

Disini Untukmu, Cinta Kan 

Membawamu Kembali, Elang, 

Kangen, Kirana, Cukup Siti Nurbaya, 

Aku Milikmu, Persembahan Dari 

Surga, dan Kamulah Satu-Satunya”. 

D. SIMPULAN 

            1. Lirik lagu Dewa 19 album 

The Best Of Dewa 19 mengandung 

beragam gaya bahasa kiasan, di 

antaranya: (i) persamaan atau simile, 

(ii) metafora, (iii) personifikasi, (iv) 

metonimia, (v) ironi, dan (vi) sinisme. 

Sembilan lagu yang dianalisis, Dewa 

19 menggunakan 3 gaya bahasa 

persamaan atau simile untuk 

menggambarkan kehidupan. 

Contohnya: Aku ingin terbang tinggi 

seperti elang. Pada larik lagu tersebut, 

Dewa 19 mengumpamakan Aku seperti 

elang. Selanjutnya, Dewa 19 

menggunakan 76 gaya bahasa 

metafora untuk menggambarkan 

kehidupan. Contohnya: Tak usah kau 

terus tangisi kepergianku. Pada larik 

lagu tersebut, ungkapan tangisi 

kepergianku merupakan metafora dari 

perpisahan. Kemudian Dewa 19 

menggunakan 12 gaya bahasa 

personifikasi untuk menggambarkan 

kehidupan. Contohnya: Peluh ku pun 

mengering menanti jawabmu. Pada 

larik lagu tersebut, peluh/keringat 

mengering menanti jawaban. 

Pada gaya bahasa metonimia, 

Dewa 19 menggunakan 7 gaya bahasa 

untuk menggambarkan kehidupan. 

Contohnya:  Mengapa kau tiupkan 

napasku ke dunia. Pada larik lagu 

tersebut, tiupkan napasku merupakan 
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ciri dari kehidupan. Selanjutnya, pada 

gaya bahasa ironi Dewa 19 

menggunakan 2 gaya bahasa untuk 

menggambarkan kehidupan. 

Contohnya: Oh.. masih ada belenggu 

ruang cinta, meresap kini di dinding 

zaman, mencoba-coba kikis naluri. 

Larik lagu tersebut merupakan sindiran 

kepada orang tua di era sekarang yang 

masih menjodohkan anaknya dengan 

orang yang tidak sesuai dengan pilihan 

hati anaknya. Kemudian, pada gaya 

bahasa sinisme Dewa 19 menggunakan 

16 gaya bahasa untuk menggambarkan 

kehidupan. Contohnya: Air mata 

takkan memanggilku kembali. Larik 

lagu tersebut merupakan sindiran 

kepada seseorang bahwa air matanya 

takkan membuat orang yang 

ditangisinya akan dating kembali. 

Enam gaya bahasa kiasan yang 

terdapat dalam lirik lagu Dewa 19 

album The Best Of Dewa 19, metafora 

adalah gaya bahasa kiasan yang paling 

dominan dalam album ini dengan 76 

gaya bahasa metafora. Kemudian, 

metafora juga merupakan gaya bahasa 

kiasan yang paling dominan di antara 

semua lagu yang terdapat dalam album 

ini, yakni terdapat 16 gaya bahasa 

metafora dalam lagu Kamulah Satu-

Satunya. 

          2. Relevansi gaya bahasa kiasan 

pada lirik lagu Dewa 19 album The 

Best Of Dewa 19 dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA terdapat dalam 

silabus Kurikulum 2013 kelas X 

semester gasal pada Kompetensi Inti 

memahami puisi yang diungkapkan 

secara langsung atau tidak langsung 

dengan Kompetensi Dasar 

mengidentifikasi gaya bahasa kiasan 

suatu puisi yang disampaikan secara 

langsung atau melalui rekaman. Dalam 

pembelajaran gaya bahasa kiasan ini 
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menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi, dan penugasan yang 

sudah diatur dalam dalam skenario 

pembelajaran mulai dari tingkat satuan 

pendidikan sampai dengan penilaian 

sesuai dengan aturan pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 
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