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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project dalam album 

Hidup Adalah Pilihan sebagai alat bantu pembelajaran sastra di SMP. Masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah jenis dan makna gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa 

Project dalam album Hidup Adalah Pilihan dan formulasi gaya bahasa pada lirik-lirik lagu 

KLa Project dalam album Hidup Adalah Pilihan  sebagai alat bantu pembelajaran sastra di 

SMP. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis dan makna gaya bahasa pada 

lirik-lirik lagu KLa Project dalam album Hidup Adalah Pilihan dan formulasi gaya bahasa 

pada lirik-lirik lagu KLa Project dalam album Hidup Adalah Pilihan sebagai alat bantu 

pembelajran sastra di SMP. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan tulisan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah metode formal dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh simpulan, yakni : (1) jenis gaya bahasa yang ditemukan dalam 

album Hidup Adalah Pilihan yakni, aferesis, aliterasi, asonasi, periprasis, personifikasi, 

anadiplosis, asindenton, ellipsis, pleonasme, efizeuksis, epanalepsis, polisindenton, 

eufimmismus dan inversi (2) makna gaya bahasa yang ditemukan dalam album Hidup 

Adalah Pilihan dikelompokkan menjadi dua yakni  (1) gaya bahasa retoris yakni, berupa 

aliterasi, asonasi, asindenton, periphrasis, pleonasme, eufimismus, polisindenton, anastrop, 

dan ellipsis (2) gaya bahasa kiasan yakni, berupa personifikasi. Selain itu, suatu kalimat 

atau teks mempunyai kemungkinan dapat dikategorikan ke dalam dua gaya bahasa, 

perbedaannya hanya terletak pada sudut tinjaunnya (3) formulasi gaya bahasa pada lirik-

lirik lagu KLa Project dalam album Hidup Adalah Pilihan sebagai alat bantu pembelajaran 

sastra di SMP dapat disajikan untuk memaksimalkan pembelajaran sastra sesuai dengan 

kompetensi dasar. Formulasi penggunaan gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project 

sebagai alat bantu pembelajaran sastra di SMP dapat  diusulkan dengan cara (1) 

menyediakan alat musik (2) membuat undian dari judul lagu KLa Project yang dituliskan 

pada lembaran kertas kecil, kemudian digulung, dikocok dan kemudian memilih satu dari 

undian tersebut (3) mengambil teks lagu sesuai dengan judul lagu yang terdapat pada 

undian yang disediakan oleh guru (4) menyanyikan lagu KLa Project di depan kelas sesuai 

dengan judul lagu yang terdapat pada masing-masing undian (5) mengelompokkan gaya 

bahasa yang terdapat pada lagu tersebut (6) memilih gaya bahasa yang dianggap menarik 

dan disukai (7) membuat judul puisi dari lirik lagu yang disukai, kemudian secara individu 

siswa menulis puisi dengan menggunakan kata-kata puitis sesuai dengan judul puisi. 
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ABSTRACTEDLY  

  

This research gets lingual style title on KLa Project's lyrics in album Life Is 

Selection  as tool helps art learning at SMP. Problem that is worked through in this 

research is type and lingual style meaning on KLa Project's lyrics in album Life Is 

Selection  and lingual style formulation on KLa Project's lyrics in album Life Is Selection   

as tool helps art learning at SMP. To the effect this research is describe type and lingual 

style meaning on KLa Project's lyrics in album Life Is Selection  and lingual style 

formulation on KLa Project's lyrics in album Life Is Selection as tool helps pembelajran art 

at SMP. This research constitute research that gets descriptive character. Methodic data 

collecting that is utilized in this research is method document, one that as scripted as, 

transcript, book, magazine, and writing. analisis's method data that is utilized is formal 

method with tech descriptive. Base analisis's result data was gotten by simpulan, namely: 

(1 ) type inspire found language deep album Life Is Selection namely, aferesis, alliteration, 

asonasi, periprasis, personifikasi, anadiplosis, asindenton, ellipsis, pleonasm, efizeuksis, 

epanalepsis, polisindenton, eufimmismus and inversi (2 ) meaning inspire found language 

deep album Life Is Selection agglomerated as two namely (1 ) rhetorical lingual styles 

namely, as alliteration, asonasi, asindenton, periphrasis, pleonasm, eufimismus, 

polisindenton, anastrop, and ellipsis (2 ) allusion lingual styles namely, as personifikasi. 

Besides, a sentence or text has possible that dikategorikan can into two lingual styles, in 

contrast just lays in tinjaunnya's angle (3 ) formulation inspire languages on KLa Project's 

lyrics in album Life Is Selection as tool helps art learning at SMP can be presented to 

maximize art learning corresponds to basic interest. Purpose formulation inspires language 

on KLa Project's lyrics as tool helps art learning at SMP can be proposed by (1 ) provide 

bagpipe (2 ) make tosses of KLa Project's song title that is set down on little paper ply, 

then is furled, shuffled and then choosing one of that toss (3 ) take song text correspond to 

song title that exist on toss that provided by teacher (4 ) sing KLa Project's songs is in front 

braze to correspond to song title that exists on each toss (5 ) agglomerate language style 

that exist on that song (6 ) choose reputed language style pulls and be liked (7 ) make poem 

title of preferred lyric, then individually student writes poem by use of poetics word 

correspond to poem title.  
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PENDAHULUAN 

Lirik lagu termasuk dalam genre sastra karena lirik lagu adalah karya sastra (puisi) 

yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian (KBBI, 2003 : 

678). Dalam hal ini lirik lagu sama dengan puisi tetapi disajikan dengan nyanyian yang 

termasuk 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 oleh komposer dan 

dibawakan dengan suara indah penyanyi. 

Penelitian ini memilih gaya bahasa dalam lirik-lirik lagu KLa Project sebagai objek 

penelitian karena gaya bahasa dalam lirik-lirik lagu KLa Project banyak mengandung 

nilai estetik dibandingkan dengan lagu band Indonesia lainnya. Penggunaan gaya 

bahasa yang unik dan kreatif inilah membuat lirik lagu tersebut sangat khas serta 

memiliki keindahan sebagai karya sastra. Selain itu gaya bahasa pada lagu Kla Project 

juga belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

hal tersebut perlu dilakukan analisis secara mendalam. 

Lagu KLa Project memiliki berbagai kelebihan dalam lirik-liriknya yakni kekuatan 

dan kemenarikan, kekuatan lirik berupa kekuatan melodi dan notasi musik yang 

disesuaikan dengan lirik lagu sehingga pendengar terbawa dengan suasana lagunya 

sedangkan kemenarikannya adalah permainan vokal yakni naik turunnya nada dan 

penyimpangan maknanya. Seperti penggalan berikut ini : “kau dan aku, jadi satu 

arungi laut biru, tak kan ada yang kuasa mengusik haluannya”. Kelebihan lainnya 

yakni menyentuh hati, merupakan susunan kata yang menimbulkan perasaan tertentu 

dalam hati pendengar atau pembaca. Seperti penggalan lirik berikut ini : “desau rindu 

meresap, kenangan haru kudekap, semakin dekat tuntaskan penantian, kekasih,aku 

pulang menjemput impian”. Kelebihan yang terakhir yakni makna yang mendalam, 

merupakan kata-kata yang mengena dihati pembaca atau pendengarnya dan memiliki 

arti khusus sehingga tidak mudah atau sulit untuk dilupakan. Seperti penggalan lirik 

berikut ini : “sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut 

sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa pindah, pindah ke 

lain hati, begitu lelah sudah ku harus menepi, biduk telah ditambatkan berlabuh di 

pantaimu”.  

Oleh karena itu, peneliti mengambil lagu KLa Project sebagai objek penelitian 

karena lagu KLa Project memiliki kelebihan seperti uraikan yang di atas, selain pilihan 

katanya yang sangat puitis terdapat beragam gaya bahasa yang digunakan dalam lirik-

lirik lagu KLa Project terutama dalam Album Hidup Adalah Pilihan, album ini pernah 

menjadi icon dalam lagu-lagu romantis KLa Project. Lagu-lagu dalam album ini juga 

yang semakin membuat KLa Project dikenal masyarakat. Beberapa lagu KLa Project 

dalam album ini pernah mendapatkan berbagai penghargaan dalam berbagai kategori. 

Dalam album ini pula banyak judul lagu yang larik-larik dari lagu tersebut 

mengandung nilai estetik. 

Sampai saat ini pembelajaran sastra di sekolah kurang disukai bahkan sering 

dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, dengan menjadikan 

lirik-lirik lagu KLa Project sebagai pelengkap, atau pun sarana pembaharuan bahan 

pembelajaran sastra di sekolah, pembelajaran sastra diharapkan makin hidup dan 

menyenagkan. Dalam hal ini akan terkait dengan Standar Kompetensi Menulis, yaitu 

Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas. Kompetensi Dasar Menulis 

puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai. Indikator (1) Mendata objek 

yang akan dijadikan bahan menulis puisi. (2) Menulis puisi dengan pilihan kata yang 



tepat. (3) Menyunting sendiri pilihan kata puisi yang ditulis. Oleh karena itu, 

diharapakan gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project bisa mengubah pandangan 

siswa terhadap pembelajaran sastra dan membuat siswa menyukai pembelajaran sastra. 

Kemudian, ditinjau dari penelitian sebelumnya masih banyak yang belum menjadikan 

gaya bahasa sebagai bahan pembelajaran sastra di sekolah. Karena peneliti sebelumnya 

lebih memfokuskan kepada kaitannya dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, lahirlah penelitian yang diberi judul Gaya Bahasa pada 

Lirik-lirik Lagu KLa Project dalam Album Hidup Adalah Pilihan sebagai Alat Bantu 

Pembelajaran Sastra di SMP. Rumusan masalah yang dikaji adalah: (1) apa saja jenis 

gaya bahasa yang terdapat pada lirik-lirik KLa Project? (2) apa saja makna gaya bahasa 

yang terdapat pada lirik-lirik lagu KLa project? (3) bagaimanakah formulasi gaya 

bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project sebagai alat bantu pembelajaran sastra di 

SMP?  Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan jenis gaya bahasa 

pada lirik-lirik lagu Kla Project (2) mendeskripsikan makna gaya bahasa pada lirik-lirik 

lagu KLa Project (3) mendeskripsikan formulasi gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa 

Project sebagai alat bantu pembelajaran sastra di SMP. 

KAJIAN PUSTAKA  

Setiap penelitian memerlukan keaslian yang dapat diketahui melalui kajian 

pustakanya. Kajian pustaka memberikan pemaparan tentang penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnnya dan sebagai titik tolak untuk mengadakan 

penelitian. Kajian bentuk pantun dan gaya bahasa yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut. 

Penelitian tentang puisi khususnya kumpulan puisi Chairil Anwar yang pernah 

dilakukan oleh Yulidar Fitri (2011) dalam bentuk skripsi dengan judul “ Diksi dan 

Gaya Bahasa dalam Kumpulan Puisi Chairil Anwar “ Aku ini Binatang Jalang” dan 

Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP. Dalam penelitian ini, Yulidar Fitri 

menggunakan empat sajak Chairil Anwar sebagai sumber data dan pokok 

pembahasannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat makna 

denotasi dan konotasi pada pemilihan kata atau diksi, sedangkan gaya bahasa yang 

digunakan dalam puisi adalah gaya bahasa pertentangan, pertautan, perbandingan, dan 

perulangan. Kaitannya dengan pembelajran sastra di SMP, peneliti mengemukakan 

bahwa diksi dan gaya bahasa dalam kumpulan puisi Chairil Anwar “ Aku ini Binatang 

Jalang” dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia karena sesuai dengan silabus SMP.  

Selanjutnya penelitian oleh Tika Danawiranti Unanto (2008) dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “Penggambaran Dunia Timur dan Barat dalam Lirik Lagu La Rose Des 

Vents Karya Anggun”. Dalam penelitian ini, Tika menganalisis lirik lagu berbahasa 

Prancis dengan metode penelitian struktural dan pendekatan pragmatik. Pokok 

kajiannya yaitu : 1) bentuk dan isi puisi yang mendukung makna lirik lagu “ La Rose 

Des Vents” karya Anggun; 2) penggambaran dunia barat dan timur berdasarkan 

pemilihan kosa kata dan istilah pada lirik lagu tersebut. Bentuk dan isi puisi yang di 

analisis terbatas pada bunyi dan diksi yang mendukung pemaknaan lirik lagu, 

sedangkan penggambaran dunia barat dan timur dalam lirik lagu tersebut dibahas 

secara mendalam. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa lirik lagu “ La Rose 

Des Vents” karya Anggun menceritakan tentang pengalaman hidup pengarang sebagai 

orang timur ( Indonesia) yang telah jatuh cinta dan menikah dengan orang barat ( 

Prancis ) sehinggga akhirnya dia hidup dan menetap ditempat pasanganya berasal.  



Selanjutnya penelitian oleh Heni Suprianti (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Gaya Bahasa dan Nilai Pendidikan dalam Sesenggak Sasak Desa Puyung kecamatan 

Jonggat”. Skripsi ini mengkaji gaya bahasa dalam sesenggak Sasak di Desa Puyung 

Kecamatan Jonggat dan dihubungkan dengan nilai pendidikan yang terkandung di 

dalamnya. Penelitian ini menggunakan analisis pragmatic, yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk mengetahui secara jelas nilai-nilai dalam sesenggak Sasak. 

Menurut Keraf (2010 : 112) pengertiaan gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal 

dalam retorika dengan istilah style. Kata style itu sendiri berasal dari kata Latin stilus 

yang berarti semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Gaya bahasa adalah 

cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa 

kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Pemakaian dengan cara yang khas tersebut 

ditandai oleh adanya penyimpangan dari pemakaian bahasa lumrah. Lebih lanjut Werk 

dan Martin (dalam Siswantoro 2010: 206) mengatakan gaya bahasa merupakan 

penyimpangan dari bentuk ungkapan biasa atau penyimpangan dari jalan pikiran umum 

dalam upaya memperoleh efek pengungkapan yang lebih intens. 

Gaya bahasa adalah pengungkapan ide, gagasan, pikiran-pikiran seorang penulis 

yang meliputi hirarki kebahasaan yaitu kata, frasa, klausa, bahkan wacana untuk 

menghadapi situasi tertentu.Gaya bahasa mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur 

kalimat, majas, citraan, pola rima, matra yang digunakan sastrawan atau yang terdapat 

dalam karya sastra. Jadi majas merupakan bagian dari gaya bahasa (Sudjiman, 2007: 

14). Majas merupakan peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya 

yang lazim atau menyimpang dari arti harfiah (Sudjiman, 2007: 13).Gaya bahasa 

adalah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam 

hati pengarang (Slametmuljana dalam Pradopo, 2007: 7). 

Menurut  Keraf (2010:115) Dilihat dari sudut bahasa atau unsur-unsur bahasa yang 

digunakan maka gaya bahasa dapat dibedakan berdasarkan titik tolak unsur bahasa 

yang dipergunakan, yaitu : (a) berdasarkan pilihan kata, (b) berdasarkan nada, (c) 

berdasarkan struktur kalimat dan (d) berdasarkan langsung tidaknya makna. 

Dari semua uraian di atas memuat tentang jenis gaya bahasa, penelitian ini 

cenderung lebih memilih teori yang dikemukakan oleh Keraf yakni, gaya bahasa 

berdasarkan pilihan kata, berdasarkan nada, berdasarkan struktur kalimat dan 

berdasarkan lansung tidaknya makna. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan 

dua jenis gaya bahasa sebagai landasan teori pada penelitian ini yakni gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat dan berdasarkan langsung tidaknya makna. Gaya bahasa 

ini memiliki fungsi yang berbeda pada setiap kalimat.Ada yang berfungsi sebagai 

penambah nilai estetik atau keindahan dan ada pula yang memperjelas dan memperkuat 

makna, atau hanya sekedar hiasan. Keseluruhan jenis gaya bahasa inilah yang akan 

diterapkan penggunaannya dalam penelitian ini selanjutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Objek penelitiannya 

adalah gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project dalam album Hidup Adalah Pilihan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah media elektronik (Internet) yang memuat lirik 

lagu KLa Project yakni diunduh pada website lagulawaz.blogspot.com/2010/07/kla-

project.html. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah (Arikunto, 2010: 274). Sampel dalam penelitian adalah Lima lirik lagu 



yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling (Semi, 1990:43) kelima lirik 

lagu tersebut adalah Menjemput Impian, Terpuruk-Ku Disini, Tak Bisa Ke Lain Hati, Cinta 

Adalah Jawabnya, Dinda Dimana. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yakni 

dengan (1) membaca lirik lagu dengan cermat (2) mengelompokkan gaya bahasa secara 

umum pada lirik lagu berdasarkan struktur kalimat, dan berdasarkan langsung tidaknya 

makna,(3) menentukan jenis gaya bahasa pada lirik lagu sesuai dengan 

pengelompokkannya, Setelah itu, hasil analisis mengenai jenis dan makna gaya bahasa 

dalam album Hidup Adalah Pilihan akan dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran sastra 

di SMP.  

 

PEMBAHASAN 

 

 Gaya bahasa pada lirik lagu KLa Project dalam album Hidup Adalah Pilihan 

memiliki berbagai macam jenis gaya bahasa. 

A. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat 

1. Jenis gaya bahasa Menjemput Impian 

a. Aferesis 

Tak kan ada yang kuasa 

Aferesis digunakan untuk mempertegas apa yang hendak 

disampaikan oleh penyanyi. Kata tak kan menyatakan bahwa tidak 

akan ada orang yang mengganggu hubungan asmara mereka. 

b. Aliterasi 

  Telah jauh ku tempuh perjalanan 

 Aliterasi adalah gaya bahasa perulangan konsonan l dan h untuk 

penekanan maksud dari penyanyi.  

c. Asonasi 

  Kau dan aku 

   Jadi Satu  

 Asonasi adalah gaya bahasa perulangan bunyi vocal yang sama 

untuk penekanan. Vocal  “ u “ pada akhir kalimat menekankan maksud 

dari penyanyi yang ingin menjalani hidup bersama dengan kekasihnya. 

d. Periprasis 

  Walau apa terjadi 

  Tetap tegak berdiri 

 Periprasis adalah gaya bahasa yang menggunakan kata berlebihan 

tetapi sebenarnya dapat diganti dengan satu kata saja. 

Walau apa terjadi, tetap tegak berdiri dapat digantikan dengan kata 

kesetiaan atau ketegaran. 

e. Personifikasi 

  Seusai hujan membuka 

  Hari samar dirajut mega 

 Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat-sifat kemanusiaan.  

2. Jenis Gaya Bahasa Terpurukku Disini 

a. Anadiplosis 

Setetes embun di daun, lamban bergulir 

  Begitu pun hatiku, di ayun bimbang jawabmu 



 Anadiplosis adalah kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau 

kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat 

berikutnya. 

b. Aliterasi 

Ketika jatuh ke tanah, terserap musnah 

Aliterasi adalah gaya bahasa perulangan konsonan h dan t untuk 

penekanan maksud dari penyanyi.  

c. Asindenton 

Ketika jatuh ke tanah, terserap musnah 

Asindenton adalah gaya yang bersifat padat dan mampat di mana 

beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan 

dengan kata sambung. Pada lirik lagu tersebut kata-kata memiliki 

derajat yang sama tanpa digunakan kata sambung yakni pada frasa 

terserap musnah seharusnya bisa menggunakan kata sambung dan. 

d. Personifikasi 

Begitu pun hatiku, diayun bimbang jawabmu 

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat-sifat kemanusiaan.  

e. Pleonasme 

Ke dalam tungku yang tengah panas menyala 

Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata lebih 

banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau 

gagasan. Lirik diatas apabila dihilangkan kata tengah panas akan tetap 

utuh dengan makna yang sama 

3. Jenis Gaya Bahasa Tak Bisa Kelain Hati 

a. Efizeuksis  

Aku tak bisa pindah,pindah kelain hati 

Efizeuksis adalah repitisi yang bersifat langsung, yakni kata yang 

dipentingkan diulang beberapa kali. Kata tak bisa pindah,pindah 

kelain hatiterdapat dua kali pengulangan kata pindah untuk 

mempertegas arti kesetian atau tidak akan berpaling dari cinta kekasih. 

b. Epanalepsis 

 Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud 

 Epanalepsis adalah pengulangan yang berwujud kata terakhir dari 

baris, mengulang kata pertama. Kata terwujud terdapat pada baris 

pertama dan terakhir untuk mempertegas keinginan yang tidak pernah 

terlaksana. 

4. Jenis Gaya Bahasa Dinda Dimana 

a. Aferesis  

  Kau dengarkan segenap rasa tertumpah 

 Aferesis digunakan untuk mempertegas apa yang hendak 

disampaikan oleh penyanyi. Kata kan menyatakan kerinduan yang 

mendalam seseorang kepada kekasihnya Ngelanyutkan jiwa. 

b. Perifrasis 



  Denting dawai-dawai gitarku memanggil 

 Perifrasis adalah gaya bahasa yang menggunakan kata yang lebih 

banyak dari yang diperlukan tapi dapat diganti dengan satu kata saja. 

Seperti larik denting dawai-dawai gitarku memanggil yang dapat 

berarti kerinduan. 

c. Polisindeton 

  Dan sampaikan kepada langit dan bintang 

 Polisindeton adalah gaya bahasa yang kata,frasa, atau klausa yang 

berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata sambung. 

Seperti larik dan sampaikan kepada langit dan bintang mempunyai 

dua kata hubung ynag berurutan. 

5. Jenis Gaya Bahasa Cinta Adalah Jawabnya 

a. Eufimismus 

  Mereka yang telah meredup semangat hidup 

 Eufimismus merupakan ungkapan yang tidak menyinggung perasaan 

perasaan orang lain. Dari lirik tersebut  memiliki makna yakni frustasi, 

tetapi digunakan gaya eufimismus yakni dengan cara tidak 

menyinggung perasaan. 

b. Inversi 

  Berputus asa janganlah terhanyut 

 Inversi digunakan untuk mempertegas maksud. Kata janganlah 

memiliki maksud agar kita tidak terlalu berputus asa dalam menghadapi 

cobaan. 

c. Personifikasi 

  Mentari senyum ramah sapa melipur setiap hati 

 Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kata senyum ramah sebagai kata 

kiasan saja. 

 

B. Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna 

1. Gaya bahasa retoris  

1) Gaya bahasa aliterasi 

Lagu Menjemput Impian 

Bait 1 baris 5:  Telah jauh ku tempuh perjalanan 

Bait 2 baris 3:   Semakin dekat tuntaskan penantian 

Lagu Terpurukku di Sini 

Bait 1 baris 2:  Ketika jatuh ke tanah, terserap musnah 

Lagu Tak Bisa Kelain Hati 

Bait 1 baris 1:  Bulan merah jambu luruh di kotamu 

Bait 1 baris 2:  Ku ayun sendiri langkah-langkah sepi 

Lagu Cinta Adalah Jawabnya 

Bait 2 baris 1:  Mereka yang telah meredup semangat hidup 

2) Gaya bahasa asonansi 

Lagu Menjemput Impian 

Bait 3 baris 1:  Kau dan aku jadi satu 

Bait 3 baris 2:  Arungi laut biru 

Lagu Terpurukku di Sini 

Bait 3 baris 3:  Adalah kau padamkan bara 



Bait 3 baris 4:  Tatkala hangat mulai membuai jiwa 

Lagu Tak Bisa Kelain Hati 

Bait 6 baris 1:  Pindah kelain hati 

Lagu Dinda Dimana 

Bait 1 baris 1:  Dinda di manakah kau berada 

Lagu Cinta Adalah Jawabnya 

Bait 1 baris 2:  Mentari senyum ramah sapa melipur setiap hati 

3) Gaya bahasa asindenton 

Lagu Terpurukku di Sini 

Bait 1 baris 2:  Ketika jatuh ke tanah, terserap musnah 

Lagu Tak Bisa Kelain Hati 

 Bait 5 baris 1:  Mengingat mengenangmu 

Lagu Dinda Dimana 

 Bait 6 baris 3:  Menangis tertawa 

4) Gaya bahasa Eufimismus 

Lagu Cinta Adalah Jawabnya 

Bait 2 baris 1:  Mereka yang telah meredup semangat hidup 

5) Gaya bahasa Perifrasis 

Lagu Menjemput Impian 

Bait 5:  Walau apa terjadi 

   Tetap tegak berdiri 

Lagu Dinda Dimana 

Bait 7:  Denting dawai-dawai gitarku memanggil 

6) Gaya bahasa Polisendeton 

Lagu Dinda Dimana 

Bait 6 baris 4:  Dan sampaikan kepada langit dan bintang 

7) Gaya bahasa Anastrof atau inverse 

Lagu Cinta Adalah Jawabnya 

Bait 4 baris 2:   berputus asa janganlah terhanyut 

8) Gaya bahasa Elipsis 

Lagu Terpurukku di Sini 

Bait 1 baris 4:  Terhempas dan hampa…tak terkira 

Bait 2 baris 4:  Membeku dan sara…tak terkira 

9) Gaya bahasa Pleonasme 

Lagu Terpurukku di Sini 

Bait 3 baris 2:  Ke dalam tungku yang tengah panas menyala 

 

2. Gaya bahasa kiasan 

1) Gaya bahasa personifikasi 

Lagu Menjemput Impian   

Bait 1 baris 1:  Seusai hujan membuka hari 

Bait 2 baris 2:  Kenangan haru ku dekap 

Lagu Terpurukku di Sini  

Bait 2 baris 2: Menusuk angin keraga, jiwa gemetar 

Bait 2 baris 3: Terpurukku di sini, dipeluk bimbang sikapmu 

Lagu Tak Bisa Kelain Hati 

Bait 1 baris 3:  Menikmati angin menabuh daun-daun 

Lagu Dinda Dimana  



Bait 8:  Denting dawai-dawai gitarku memanggil 

Lagu Cinta Adalah Jawabnya 

Bait 8: Mentari senyum ramah sapa melipur setiap hati 

 

 Formulasi gaya bahasa pada lirik-lirik lagu kla project dalam album HidupAdalah 

Pilihan sebagai alat bantu pembelajaran sastra di SMP sesungguhnya amat tergantung pada 

cara guru dan siswa memaknai karya sastra. Namun ini jelas tidak mudah, karena kemauan 

dan kemampuan guru dan siswa dalam memaknai karya sastra dan mencari alat bantu 

pembelajaran amat tergantung pada daya apresiasinya terhadap karya sastra itu sendiri. 

Persoalan tersebut juga menjadikan salah satu alasan mengapa apresiasi guru dan siswa 

terhadap sastra masih relatif rendah. 

 Adapun strategi yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan dalam 

pembelajaran sastra.Strategi tersebut yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL).Pembelajaran contekstual adalah pembelajaran 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang disajikan dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

(2006: 5). 

 Selain itu, jenis-jenis lirik lagu tersebut diharapkan menjadi alat bantu 

pembelajaran sastra di SMP karena sesuai dengan pokok bahasan dalam silabus Bahasa 

dan Sastra Indonesia kelas VIII. Hal ini didasarkan pada komponen pembelajaran yaitu 

membantu siswa mencapai Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Salah 

satu kriteria pemilihan alat bantu pelajaran adalah harus mengacu pada SK/KD silabus 

pada kurikulum KTSP.  

 

SIMPULAN dan SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukkan dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Jenis gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project dalam album Hidup 

Adalah Pilihan terdapat empat belas gaya bahasa yakni, aferesis, aliterasi, 

asonasi, periprasis, personifikasi, anadiplosis, asindenton, ellipsis, 

pleonasme, efizeuksis, epanalepsis, polisindenton, eufimmismus dan 

inversi. 

2. Makna gaya bahasa yang ditemukan dalam album Hidup Adalah Pilihan 

dikelompokkan menjadi dua  (1) gaya bahasa retoris yakni, berupa 

aliterasi, asonasi, asindenton, periphrasis, pleonasme, eufimismus, 

polisindenton, anastrop, dan ellipsis (2) gaya bahasa kiasan yakni, berupa 

personifikasi. Selain itu, suatu kalimat atau teks mempunyai kemungkinan 

dapat dikategorikan ke dalam dua gaya bahasa, perbedaannya hanya 

terletak pada sudut tinjaunnya 

3. Formulasi gaya bahasa pada lirik-lirik lagu KLa Project dalam album 

Hidup Adalah Pilihan sebagai salah satu alat bantu pembelajaran sastra di 

SMP dapat disajikan untuk memaksimalkan pembelajaran sastra sesuai 

dengan kompetensi dasar. Formulasi penggunaan gaya bahasa pada lirik-

lirik lagu KLa Project sebagai alat bantu pembelajaran sastra di SMP dapat 

diusulkan dengan cara (1) menyediakan alat musik (2) membuat undian 



dari judul lagu KLa Project yang dituliskan pada lembaran kertas kecil, 

kemudian digulung, dikocok dan kemudian memilih satu dari undian 

tersebut (3) mengambil teks lagu sesuai dengan judul lagu yang terdapat 

pada undian yang disediakan oleh guru (4) menyanyikan lagu KLa Project 

di depan kelas sesuai dengan judul lagu yang terdapat pada masing-masing 

undian (5) mengelompokkan gaya bahasa yang terdapat pada lagu tersebut 

(6) memilih gaya bahasa yang dianggap menarik dan disukai (7) membuat 

judul puisi dari lirik lagu yang disukai, kemudian secara individu siswa 

menulis puisi dengan menggunakan kata-kata puitis sesuai dengan judul 

puisi.  

SARAN 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam penciptaan puisi 

hendaknya kita harus memperhatikan gaya bahasa yang akan digunakan 

dalam penciptaan puisi tersebut. 

2. Dalam penciptaan puisi kita dituntut untuk memilih kata-kata yang 

memiliki konotasi yang sesuai sehingga kata-kata yang dipilih ini akan 

menambah nilai estetik sebuah karya sastra khususnya puisi. 

3. Dalam memilih alat bantu sebagai bahan pembelajaran sastra di sekolah, 

hendaknya memilih alat bantu pembelajaran yang menarik. 
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