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ANALISIS DIKSI DAN GAYA BAHASA LIRIK LAGU DEWA 19 PADA 
ALBUM BINTANG LIMA SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN 

APRESIASI SASTRA DI SMA 

ABSTRAK 

Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah diksi lirik lagu 
Dewa 19 pada Album Bintang Lima?, (2) bagaimanakah gaya bahasa lirik lagu 
Dewa 19 pada Album Bintang Lima?, dan (3) bagaimanakah manfaat diksi dan 
gaya bahasa lirik lagu Dewa 19 pada Album Bintang Lima sebagai bahan 
pembelajaran apresiasi sastra di SMA?. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi, yaitu teknik catat. Sementara itu, metode yang digunakan 
dalam menganalisis data adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan dalam 
menyajikan hasil analisis data berupa diksi dan gaya bahasa adalah metode 
informal menyajikan data dengan kata-kata atau kalimat. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa : (1) Pada lirik-lirik lagu Dewa 19 yang terdapat pada album 
Bintang Lima ditemukan 33 diksi. (2) Pada lagu yang berjudul “Cinta Adalah 
Misteri” terdapat gaya bahasa klimaks, repetisi, asonansi, antonomasia, dan 
personifikasi; Pada lagu yang berjudul “Dua Sejoli” terdapat gaya bahasa klimaks, 
asonansi,  dan apofasis; Pada lagu yang berjudul “Lagu Cinta” terdapat gaya 
bahasa yaitu klimaks, paralelisme, repetisi, aliterasi, dan asonansi; Pada lagu 
yang berjudul “Risalah Hati” terdapat gaya bahasa paralelisme, asonansi, litotes, 
apofasis, dan hiperbola; Pada lagu yang berjudul “Roman Picisan” terdapat gaya 
bahasa asonansi, histeron proteron, dan apofasis. (3) Lirik lagu Dewa 19 bisa 
dijadikan sebagai media pembelajaran apresiasi sastra di SMA, yakni pada 
Kompetensi Dasar, “Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi dalam hal 
ini salah satu lirik lagu Dewa 19 dapat dijadikan pengantar pembelajaran 
disampaikan secara langsung ataupun  melalui rekaman”.    

Kata Kunci: Diksi, Gaya Bahasa,Bintang Lima, Pembelajaran Sastra  

 

ABSTRACT 
  Problems in this study were: (1) how diction lyrics Dewa 19 in Album 
Bintang Lima ?, (2) how the stylistic lyrics Dewa 19 in Album Bintang Lima ?, 
and (3) how the benefits of diction and style lyrics Dewa 19 in Album Bintang 
Lima as a learning material appreciation of literature in high school ?. Methods of 
data collection using the method of documentation, which is a technique noted. 
Meanwhile, the methods used in analyze data is descriptive method. The method 
used in presenting the results of data analysis in the form of diction and style is 
informal methods to present the data with words or sentences. The results showed 
that: (1) In the lyrics of Dewa 19 songs contained on the album Bintang Lima 
found 33 diction. (2) In a song called "Love Is a Mystery" are stylistic climax, 
repetition, assonance, antonomasia, and personification; In the song titled "Two 
Sejoli" are stylistic climax, assonance, and apofasis; In the song entitled "Song of 
Love" there is a style that is the climax, parallelism, repetition, alliteration, and 
assonance; In the song entitled "Minutes of the Heart" are stylistic parallelism, 
assonance, litotes, apofasis, and hyperbole; In the song called "Roman Picisan" 
are stylistic assonance, histeron proteron, and apofasis. (3) The lyrics Dewa 19 
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can be used as a medium of learning in high school literature appreciation, namely 
the Basic Competence, "Identifying the elements of a form of poetry in this one 
song lyrics Dewa 19 can be used as an introduction to learning delivered directly 
or through a recording", 

 
Keywords: Diction, Language Style, Bintang Lima, Learning Literature 
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LATAR BELAKANG 

Hakikat Sastra pada dasarnya adalah segala apa yang ditulis dalam 

peradaban atau kebudayaan suatu bangsa. Sastra tidak dapat 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 merumuskan dan 

mengabstrakan kehidupan tetapi menampilkan dan mengkongkritkanya. Sastra 

merupakan karya kreatif manusia yang menggunakan bahasa dalam 

menggambarkan kehidupan manusia dan segala dilematikanaya. 

Sastra juga merupakan bentuk imajinasi dan ekspresi pengarang tentang 

manusia dan segala interaksinya. Pengarang menuangkan pemikiran-

pemikiran kreatifnya melalui ungkapan-ungkapan lisan atau 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 kajian sastra. 

Beberapa ahli menyatakan bahwa sastra adalah bentuk seni yang diungkapkan 

oleh pikiran dan perasaan manusia dengan keindahan bahasa, keaslian 

gagasan, dan kedalaman pesan (Najid, 2003:7). Sastra adalah institusi sosial 

yang menggunakan medium bahasa (Wellek & Warren dalam Najid, 2003:9). 

Karya sastra sebagai hasil kreasi pengarang (Aminuddin, 1995:49). Sastra dan 

kebudayaan saling terikat satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan.  
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  Sastra memiliki beragam jenis aliran atau genre. Genre sastra atau jenis 

sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu sastra imajinatif dan 

non imajinatif. Dalam praktiknya sastra non imajinatif terdiri atas karya-karya 

yang berbentuk essay, kritik, biografi, autobiografi, 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 tragikomedi), (Najid, 

2003:12).  

Lirik lagu yang diciptakan berisi barisan kata-kata yang dirangkai secara 

baik dengan gaya bahasa yang menarik. Lirik lagu juga merupakan ekspresi 

seseorang dari alam batinnya tentang suatu hal yang dilihat, didengar atau 

dialaminya. Lirik lagu termasuk dalam genre sastra karena lirik adalah karya 

sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah 

nyanyian (KBBI, 2003:678). 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 lagu yang 

mengekspresikan tentang kebahagiaan sampai dengan lirik-lirik sedih 

menyayat hati.  
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B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif  

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Menurut Sevilla dkk. (1993 dalam Mahsun, 2011:28) populasi 

didefinisikan sebagai kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi. 

Dalam hubungannya dengan masalah diksi dan gaya bahasa, maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan lirik lagu Dewa 19 dalam album 

Bintang Lima. Dalam album Bintang Lima, terdapat sebanyak sembilan lagu yang 

masing-masing berjudul: Cinta Adalah Misteri, Cemburu, Dua Sejoli, Hidup 

Adalah Perjuangan, Lagu Cinta, Risalah Hati, Roman Picisan, Sayap-sayap 

Patah, Separuh Nafas. 

Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian 

langsung. Maka teknik pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan 

teknik nonrandom sampling atau non-probability sampling (Nasution,2009:105) 

yng merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota pupulasi untuk menjadi sampel. 

Sedangkan jenis purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2011:84).  

 

 

Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
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Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data 

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

majalah, prasasti, notulis, dan lain sebagainya (Arikunto, 2010:274). Sedangkan 

menurut satori dan komariah (2012:148) dokumen merupakan catatan pristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Berdasarkan hal tersebut, metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk mencari data lirik lagu yang terdapat di media 

internet yang berupa website.  

Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, bukan angka-angka. Tulisan 

hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari kumpulan data untuk memberikan 

ilustrasi dan mengisi materi penelitian. 

Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian dari analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan satu 

cara  yaitu metode informal (Mahsun, 2011: 123).  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diksi Lirik Lagu Dewa 19  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan pilihan kata 

atau diksi yang terdapat dalam lirik lagu Dewa 19 dalam Album Bintang Lima. 

Adapun bentuk yang ditemukan sebagai diksi adalah sebagai berikut. 

1) Cinta Adalah Misteri 
Bila Cinta 
Memanggilmu 
Kau ikuti kemana 
ia pergi 
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walau jalan 
terjal berliku 
Walau perih 
slalu menunggu 
 
Cintamu butakan 
matamu dan hatimu 
harusnya cintamu 
buka pintu kalbumu 
 
Cinta adalah misteri 
kita hanya manusia 
tak berdaya melawan 
takdir sang Raja Manusia 
(tlah terlukis di Langit) 
 
Jika sayapnya merangkulmu 
dan pisau tajam siap melukai  
 

Bentuk Diksi pada Lagu “Cinta Adalah Misteri”. 

No Baris Diksi pada lagu Kata lain 

1 Keenam terjal  Curam 

2 Ketujuh Perih Pedih, sakit 

3 Ketigabelas Kalbumu Hatimu, perasaanmu 

4 Ketujuhbelas tak berdaya 
 

Lemah, tidak kuasa 

5 Kedelapanbelas sang raja Sang pemimpin, 
ketua, kepala 

 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa lagu yang berjudul “Cinta Adalah 

Misteri” memiliki beberapa diksi yang mengandung makna mendalam. Diksi 

tersebut yaitu; terjal, perih, kalbumu, tak berdaya, sang Raja, dan merangkulmu. 

Diksi terjal memiliki kata lain yaitu curam. Diksi terjal dalam lagu ini memiliki 

makna sulit dilalui atau berbahaya. Diksi terjal pada lagu ini mengungkapkan 

kesulitan dalam mendapatkan cinta. Pengorbanan yang ditunjukkan dalam 

mengarungi cinta. Seseorang yang selalu berusaha mendapatkan cintanya. Sesuai 
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dengan judul lagu “Cinta Adalah Misteri”, pengarang memilih diksi terjal karena 

memiliki kesesuaian antara judul dengan diksi. Judul lagu “Cinta adalah misteri” 

bermakna menekankan bahwa cinta itu penuh dengan teka-teki. Cinta yang bisa 

berakhir dengan kebahagiaan dan bisa berakhir dengan harapan-harapan yang 

tidak bisa terwujud. Dibandingkan dengan kata curam, diksi terjal lebih tepat 

digunakan dalam bait lagu di atas. Berbeda dengan kata curam. kata curam 

memiliki makna jurang yang tak bisa dilalui atau sangat berbahaya. Sesuai dengan 

teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menyatakan pemilihan kata oleh 

penulis dimaksudkan untuk mendapatkan kata yang tepat berdasarkan seleksi 

bentuk, sinonim, dan rangkaian kata. Upaya dalam penyampaian maksud, 

pengungkapan pikiran, penyampaian pengalaman jiwa, pengarang berusaha 

memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan sasarannya. 

Pada baris selanjutnya terdapat diksi perih yang memiliki kata lain yaitu 

pedih dan sakit. Diksi perih dalam lagu ini menujukkan rasa sakit yang mendalam 

dan sudah mencangkup makna dari kedua kata lain tersebut. Diksi perih dalam 

kutipan lagu ini memiliki makna kesakitan yang teramat dalam yang diderita oleh 

seseorang yang rela menunggu dan mengorbankan seluruh rasa sakitnya. 

Pengarang menggunakan diksi perih yang memiliki makna yang sudah 

mencangkup dari kata sakit dan pedih. Berbeda dengan kata sakit dan kata pedih. 

Kata sakit dan kata pedih memiliki makna yang jelas. 

Pada baris selanjutnya terdapat diksi kalbu yang digunakan pada lirik lagu ini. 

diksi kalbumu memiliki kata lain yaitu hatimu dan perasaanmu. Diksi kalbumu 

digunakan oleh pengarang lagu ini untuk memberikan kesan lebih mendalam 

dibandingkan dengan kata hatimu dan perasaanmu. diksi kalbumu dalam lagu ini 
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menceritakan tentang seseorang mengharapkan cinta suci yang tulus namun 

belum bisa terwujud. Pengarang memilih diksi kalbumu karena memiliki makna 

yang lebih luas dibandingkan dengan kata hatimu dan perasaanmu. diksi kalbumu 

lebih menekankan kepada perasaan batin dan hati yang suci. Berbeda dengan kata 

hatimu dan perasaanmu. kata hatimu dan perasaanmu memiliki makna jelas yaitu 

ditujukan kepada seseorang namun tidak terlalu mendalam. 

Baris selanjutnya memililiki diksi tak berdaya yang memiliki kata lain lemah 

dan tak kuasa. Diksi tak berdaya dalam lagu ini memiliki makna tidak bisa 

berbuat apa-apa. Pengarang memilih diksi tak berdaya karena pada baris 

selanjutnya berkaitan dengan Tuhan. Diksi tak berdaya pada lagu ini disandingkan 

dengan kata melawan. Pada baris selanjutnya terdapat rangkaian kata “takdir sang 

raja manusia”, Jadi, diksi tak berdaya adalah kata yang pas digunakan dalam lirik 

lagu ini karena secara umum tidak ada yang bisa mengubah takdir Tuhan.  

Pada baris selanjutnya terdapat diksi sang Raja yang memiliki kata lain sang 

Ketua, kepala, pemimpin. Diksi sang Raja pada lagu ini memiliki makna Tuhan. 

Pengarang menggunakan diksi sang Raja karena terlihat dari maknanya bahwa 

hanya sang Raja yang memiliki kekuasaan paling tinggi. Pengarang memaknakan 

diksi sang Raja adalah Tuhan.  

Pada baris selanjutnya terdapat diksi merangkulmu yang memiliki kata lain 

mendekapmu, memelukmu. Diksi merangkulmu dalam lagu ini adalah dimana 

Tuhan bisa saja memberikan anugrah maupun petaka. Diksi merangkulmu jika 

diartikan secara bahasa lebih cendrung kepada sikap seseorang yang nyaman 

dengan orang yang disayangi seperti sahabat, pacar, teman, dan lain sebagainya. 
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berbeda dengan kata memelukmu dan mendekapmu. Makna dari kaa memelukmu 

lebih kepada orang yang memiliki rasa sayang yang khusus seperti sayangnya 

seorang kekasih, sayang seorang ibu kepada anaknya dan sebagainya. Pengarang 

memilih diksi merangkulmu karena lebih Makna diksi merangkulmu lebih 

memiliki makna bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan manusia. 

Gaya Bahasa Lirik Lagu Dewa 19 

1)  Lirik lagu: Cinta Adalah Misteri 
 
Bila Cinta 
Memanggilmu 
Kau ikuti kemana 
ia pergi 
walau jalan 
terjal berliku 
Walau perih 
slalu menunggu 
 
Cintamu butakan 
matamu dan hatimu 
harusnya cintamu 
buka pintu kalbumu 
 
Cinta adalah misteri 
kita hanya manusia 
tak berdaya melawan 
takdir sang Raja Manusia 
(tlah terlukis di Langit) 
 
Jika sayapnya merangkulmu 
dan pisau tajam siap melukai  
 
 

Hasil dari analisis gaya bahasa pada pada lirik lagu yang berjudul “cinta 

adalah misteri” sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab dua ditemukan 

beberapa gaya bahasa antara lain gaya bahasa klimaks, repetisi, asonansi. Gaya 

bahasa klimaks terlihat jelas pada penggalan lirik lagu : 
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Jika sayapnya merangkulmu 
dan pisau tajam siap melukai 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa gaya bahasa klimaks 

mengandung pikiran meningkat. Sesuai dengan hal tersebut, maka gaya bahasa 

klimaks terlihat pada lirik di atas. Gagasan kedua pada penggalan lirik di atas 

menunjukkan peningkatan. Makna yang terdapat dalam gagasan tersebut memiliki 

makna bahwa Tuhan bisa memberikan kebahagiaan dan bisa saja memberikan 

kesedihan yang tidak berujung. Sesuai dengan judul lagu tersebut. Lagu ini lebih 

menekankan kepada cinta yang diharapkan seseorang yang mengorbankan seluruh 

hidupnya demi mendapatkan cintanya. Pada baris pertama terdapat kata 

“merangkulmu” dan terjadi peningkatan pada baris kedua yang didukung dengan 

kata “melukai”. Dari kedua kata tersebut terlihat gagasan yang mengandung 

peningkatan antara baris pertama dan kedua. Sesuai dengan penjelasan pada bab 

sebelumnya dijelaskan bahwa gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang 

bersifat periodik. Gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang 

setiap kali mengikat kepentingannya dari gagasan sebelumnya. 

 Selanjutnya terdapat gaya bahasa repetisi pada lirik lagu Cinta Adalah 

Misteri. Gaya bahas repetisi terlihat pada bait pertama baris kelima dan ketujuh. 

Seperti yang telah dijelaskan pada landasan teori bahwa gaya bahasa repetisi 

adalah gaya bahasa yang dikenal dengan perulangan bunyi, suku kata, atau bagian 

kalimat yang dianggap penting untuk memberikan sebuah tekanan. Kutipan lirik 

yang mengandung gaya bahasa repetisi terlihat jelas pada : 

walau jalan 
terjal berliku 
Walau perih 
slalu menunggu 
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kata “walau” pada kutipan lirik lagu di atas memberikan tekanan karena rangkaian 

kata dari kata “walau” merupakan gagasan yang penting. Kata “walau” pada baris 

kelima sama pentingnya dengan kata “walau” pada baris ketujuh. Kata “walau” 

menunjukkan kesamaan tekanan yang menciptakan makna antara baris yang satu 

dan yang lain memiliki fungsi yang sama. sesuai dengan pernyataan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya menyatakan bahwa gaya bahasa repetisi adalah 

gaya bahasa yang dikenal dengan perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian 

kalimat yang dianggap penting untuk memberikan sebuah tekanan dalam sebuah 

konteks yang sesuai 

 Selain itu terdapat gaya bahasa Asonansi pada lirik lagu “cinta adalah 

misteri”. Perulangan bunyi vokal terlihat pada kutipan lirik berikut : 

Bait 1 baris 5 : walau jalan 
Bait 1 baris 8 : slalu menunggu 
Bait 2 baris 2 : matamu dan hatimu 
Bait 3 baris 2 : kita hanya manusia biasa 
Bait 3 baris 3 : tak berdaya melawan 
Bait 3 baris 4 : takdir sang raja manusia 
Bait 4 baris 1 : jika sayapnya merangkulmu 
Bait 4 baris 2 :dan pisau tajam siap melukai 
 
Pada penggalan lirik lagu di atas, huruf vokal yang dicetak tebal adalah bentuk 

dari gaya bahasa asonansi. Terlihat perulangan bunyi vokal a dan u pada setiap 

barisnya. Hal ini menimbulkan nilai estetika yaitu pengulangan rima yang 

digunakan dalam lirik lagu tersebut. Asonansi adalah gaya bahasa yang berwujud 

perulangan  bunyi vokal yang sama. Sesuai dengan pernyataan yang telah 

dijelaskan pada bab dua menyatakan bahwa gaya bahasa asonansi merupakan 

gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama 
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 Selain gaya bahasa yang telah dipaparkan di atas, lagu yang berjudul 

“Cinta Adalah Misteri” ini memiliki gaya bahasa kiasan yaitu gaya bahasa 

antonomasia. Gaya bahasa antonomasia adalah gaya bahasa perbandingan yang 

digunakan untuk menggantikan nama atau gelar untuk menggantikan nama. Gaya 

bahasa tersebut terlihat pada : 

takdir sang Raja Manusia 
 
lirik yang dicetak tebal merupakan bentuk dari gaya bahasa antonomasia. Frase 

“sang Raja manusia” memiliki makna yaitu Tuhan. Dalam kutipan lirik ini, 

pengarang menggunakan frase “Raja Manusia” menimbulkan perbandingan yang 

menimbulkan makna sesuai penafsir. Makna dari frase sang raja manusia adalah 

pengganti dari nama Tuhan. Pada bab dua telah dijelaskan bahwa Antonomasia 

adalah gaya bahasa untuk menggantikan nama atau gelar resmi, atau gelar jabatan 

untuk menggantikan nama diri. 

Selain itu, terdapat gaya bahasa personifikasi pada lagu ini. seperti yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam teorinya menyatakan bahwa gaya 

bahasa personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang menggambarkan 

benda mati seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan, berprasaan, hidup. Gaya 

bahasa tersebut terlihat pada : 

Bila cinta  
Memanggilmu 
 

Kata “Cinta” pada penggalan baris lirik lagu di atas merupakan bentuk dari gaya 

bahasa personifikasi. Seperti yang kita ketahui, kata “Cinta” merupakan sebuah 

ungkapan perasaan yang terdapat dalam hati seseorang ketika merasakan 

ketertarikan terhadap lawan jenis. Kata “cinta” dalam lirik lagu ini seolah-olah 

memiliki mulut untuk berbicara. Kata “cinta” seakan-akan seperti manusia. 
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Penerapan Lirik Lagu Dewa19 pada Album Bintang Lima sebagai Bahan 
Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA. 

 Pada dasarnya lirik lagu sama halnya dengan puisi, seperti yang telah 

diungkapkan oleh Semi (1993: 106 ) pada bab III dijelaskan bahwa lirik adalah 

puisi yang sangat pendek yang mengekspresikan emosi. Lirik juga diartikan 

sebagai puisi yang dinyanyikan. 

 Sesuai dengan hasil analisis ini, rencana pembelajaran lirik lagu karya 

Dewa 19 meliputi diksi dan gaya bahasa pada Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Materi tentang puisi terdapat pada kelas X semester Ganjil. Pada bagian ini,sisiwa 

diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk puisi yang disampaikan 

secara langsung maupun rekaman. Dengan kata lain, siswa dapat menemukan 

bentuk diksi dan gaya bahasa yang digunakan dalam mengidentifikasi puisi.  

 Berikut sekenario belajar “mengidentifikasi puisi yang didengarkan secara 

langsung maupun rekaman” dengan memanfaatkan lirik lagu Dewa 19 sebagai 

materi sekaligus tugas untuk siswa. 

A. STANDAR KOMPETENSI : 

Mendengarkan : 5.  Memahami puisi atau salah satu lirik lagu Dewa 19 

yang disampaikan secara langsung/ tidak langsung 

B. KOMPETENSI DASAR : 

5.1  Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi atau salah satu lirik 

lagu Dewa 19 yang disampaikan secara langsung ataupun melalui 

rekaman    

C. MATERI PEMBELAJARAN : 
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 Rekaman puisi atau salah satu lirik lagu atau pembacaan puisi yang 

disampaikan secara langsung 

 majas, 

  irama 

  kata-kata konotasi 

  Kata-kata bermakna    

  Lambang 

Isi Materi 

No Materi Penjelasan 
1 Puisi merupakan ekspresi pengalaman batin 

(jiwa) penyair mengenai kehidupan 
manusia, alam, dan Tuhan melalui media 
bahasa yang estetik yang secara padu 
dan utuh dipadatkan kata-katanya, dalam 
bentuk teks yang dinamakan puisi. 

2 Ciri Formal Puisi 1.      Menggunakan bahasa yang 
padat 
2.      Memperhatikan diksi 
3.      Imajinatif, figuratif 
4.      Ber- rima  
5.      Berirama 
6.      Memperhatikan tipografi 

 
3 Unsur-unsur Pembentuk Puisi 1.      Tema atau Sense 

Tema atau sense adalah pokok persoalan 
(subyek matter) yang dikemukakan oleh 
pengarang melalui puisinya. 
2.      Amanat 
Amanat (tujuan, maksud, intention) 
adalah tujuan yang mendorong penyair 
menciptakan puisi. 
3.      Diksi 
Diksi adalah pemilihan kata-kata yang 
dilakukan oleh penyair dalam puisinya. 
Karena puisi adalah bentuk karya sastra 
yang sedikit kata-kata dapat 
mengungkapkan banyak hal, maka kata-
katanya harus dipilih secermat mungkin. 
4.      Tipografi 
Perwajahan puisi atau tipografi adalah 
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bentuk puisi seperti halaman yang tidak 
dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, 
pengaturan barisnya, hingga baris puisi 
yang tidak selalu dimulai dengan huruf 
kapital dan diakhiri dengan tanda titik. 
5.      Musikalitas 
Rima adalah persamaam bunyi dalam 
puisi. Dalam rima dikenal perulangan 
bunyi yang cerah, ringan, yang mampu 
menciptakan suasana kegembiraan serta 
kesenangan. 

4 Jenis Persajakan a.       Rima sempurna, yaitu persama 
bunyi pada suku-suku kata terakhir.  
b.      Rima tak sempurna, yaitu 
persamaan bunyi yang terdapat pada 
sebagian suku kata terakhir.  
c.       Rima mutlak, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapat pada dua kata atau 
lebih secara mutlak (suku kata sebunyi)  
d.      Rima terbuka, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapat pada suku akhir 
terbuka atau dengan vokal sama.  
e.       Rima tertutup, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapat pada suku kata 
tertutup (konsonan).  
f.       Rima aliterasi, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapat pada bunyi awal 
kata pada baris yang sama atau baris 
yang berlainan.  
g.      Rima asonansi, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapat pada asonansi vokal 
tengah kata.  
h.      Rima disonansi, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapaat pada huruf-huruf 
mati/konsonan.  
Berdasarkan letaknya, rima dibedakan 
a.       Rima awal, yaitu persamaan bunyi 
yang terdapat pada awal baris pada tiap 
bait puisi.  
b.      Rima tengah, yaitu persamaan 
bunyi yang terdapat di tengah baris pada 
bait puisi  
c.       Rima akhir, yaitu persamaan bunyi 
yang terdapat di akhir baris pada tiap 
bait puisi.  
d.      Rima tegak, yaitu persamaan bunyi 
yang terdapat pada bait-bait puisi yang 
dilihat secara vertikal  
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e.       Rima datar, yaitu persamaan bunyi 
yang terdapat pada baris puisi secara 
horisontal  
f.       Rima sejajar, yaitu persamaan 
bunyi yang berbentuk sebuah kata yang 
dipakai berulang-ulang pada larik puisi 
yang mengandung kesejajaran maksud.  
g.      Rima berpeluk, yaitu persamaan 
bunyi yang tersusun sama antara akhir 
larik pertama dan larik keempat, larik 
kedua dengan lalrik ketiga (ab-ba)  
h.      Rima bersilang, yaitu persamaan 
bunyi yang tersusun sama antara akhir 
larik pertama dengan larik ketiga dan 
larik kedua dengan larik keempat (ab-
ab).  
i.        Rima rangkai/rima rata, yaitu 
persamaan bunyi yang tersusun sama 
pada akhir semua larik (aaaa)  
j.        Rima kembar/berpasangan, yaitu 
persamaan bunyi yang tersusun sama 
pada akhir dua larik puisi (aa-bb)  
k.      Rima patah, yaitu persamaan bunyi 
yang tersusun tidak menentu pada akhir 
larik-larik puisi (a-b-c-d) 
Catatan: 

Rima pada puisi lama pada 
umumnya telah dipolakan secara tetap, 
misalnya  pantun terdiri dari empat baris 
seuntai dengan pola rima /a-b-a-b/, 
sedangkan  syair adalah terdiri dari 
empat baris seuntai dengan pola rima /a-
a-a-a/, dan  gurindam terdiri dari dua 
baris seuntai dengan pola rima /a-a/. 

Rima pada puisi bebas (modern) 
pada umumnya berupa rima bebas, yaitu 
rima yang ditata secara bebas oleh 
penyairnya. 

5 Gaya Bahasa Gaya bahasa adalah cara yang 
dipergunakan oleh penyair untuk 
membangkitkan dan menciptakan imaji 
dengan menggunakan gaya bahasa, 
perbandingan, kiasan, pelambangan dan 
sebagainya. 

6 Jenis-jenis Gaya Bahasa a.       Perbandingan (simile), yaitu 
bahasa kiasan yang menyamakan satu 
hal dengan hal lain dengan 
mempergunakan kata-kata pembanding 
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seperti bagai, sebagai, bak, seperti, 
semisal, umpama, laksana, dll.  
b.      Metafora, yaitu bahasa kiasan yang 
menyamakan satu hal dengan hal lain 
tanpa mempergunakan kata-kata 
pembanding.  
c.       Perumpamaan epos (epic simile), 
yaitu perbandingan yang dilanjutkan 
atau diperpanjang dengan cara 
melanjutkan sifat-sifat perbandingannya 
dalam kalimat berturut-turut.  
d.      Personifikasi, ialah kiasan yang 
mempersamakan benda dengan manusia 
di mana benda mati dapat berbuat dan 
berpikir seperti manusia.  
e.       Metonimia, yaitu kiasan pengganti 
nama.  
f.       Sinekdoke, yaitu bahasa kiasan 
yang menyebutkan suatu bagian yang 
penting untuk benda itu sendiri.  
g.      Allegori, ialah cerita kiasan atau 
lukisan kiasan, merupakan metafora 
yang dilanjutkan. 

D. INDIKATOR : 

No Indikator Pencapaian 

Kompetensi  

Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

1 Mengidentifikasi (majas, 

rima, kata-kata 

berkonotasi dan denotasi) 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Tanggung jawab  

 

 Percaya Diri 

2 Menanggapi unsur-unsur 

puisi atau lirik lagu yang 

ditemukan 

3 Mengartikan kata-kata 

berkonotasi dan makna 

lambang 
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E. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Setelah mendengarkan puisi yang disampaikan  secara langsung atau melalui 

rekaman, siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan unsur-unsur puisi 

majas/gaya bahasa yang dipergunakan oleh penyair / pengarang dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

F. METODE PEMBELAJARAN : 

 Penugasan 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Ceramah  

 Pemodelan  

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

 LCD Proyektor 

 LAPTOP 

 Buku Pelajaran Tentang Puisi 

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

No. Kegiatan Belajar 
Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

1. Kegiatan Awal : 

 Guru menjelaskan Tujuan 

Pembelajaran hari ini. 

 Menjelaskan kepada siswa tentang 

Bersahabat/ 

komunikatif  
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puisi 

2. Kegiatan Inti : 

 Guru meminta seorang siswa 

membacakan puisi atau lirik lagu  

 Menjelaskan unsur-unsur puisi yang 

terdapat lirik lagu Dewa 19 yang 

bacakan 

 Mendiskusikan unsur-unsur bentuk 

yang terdapat lirik lagu Dewa 19 

tersebut. 

 Melaporkan hasil diskusi. 

 Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal yang 

belum diketahui. 

Tanggung jawab  

3. Kegiatan Akhir  :  

 Refleksi 

 Guru menyimpulkan pembelajaran hari 

ini. 

 Penugasan  

Bersahabat/ 

komunikatif  

 

I. ALOKASI WAKTU : 

4 x 40 menit 

J. SUMBER BELAJAR/ALAT/BAHAN : 
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 Buku kumpulan puisi 

 VCD lagu / video klip lagu Dewa 19 

 Buku pelajaran bahasa indonesia 

 LKS 

K. PENILAIAN : 

Jenis Tagihan: 

 Tugas Individu 

 Ulangan 

Bentuk Instrumen: 

 Uraian Bebas 

 Pilihan Ganda 

 Jawaban Singkat 

D. PENUTUP 

Simpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diutarakan pada bab pertama, 

kesimpulan dari penelitian ini antara lain : 

1. Album Bintang Lima Ditemukan 33 diksi pada lirik-lirik lagu Dewa 

19. 

2. Pada lagu “Cinta Adalah Misteri” terdapat gaya bahasa klimaks, 

repetisi, asonansi, antonomasia, dan personifikasi. Pada lagu yang 

berjudul “Dua Sejoli” terdapat gaya bahasa yaitu klimaks, asonansi,  

dan apofasis. Pada lagu “Lagu Cinta” terdapat gaya bahasa klimaks, 

paralelisme, repetisi, aliterasi, dan asonansi. Pada lagu “Risalah Hati” 

terdapat gaya bahasa paralelisme, asonansi, litotes, apofasis, dan 
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hiperbola. Pada lagu “Roman Picisan” terdapat gaya bahasa asonansi, 

histeron proteron, dan apofasis. 

3. Lirik lagu dari Dewa 19 bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

apresiasi sastra yakni pada Kompetensi Dasar, “Mengidentifikasi 

unsur-unsur bentuk suatu puisi. Dalam hal ini lirik lagu Dewa 19 dapat 

dijadikan pengantar pembelajaran yang diputarkan secara langsung 

atau tidak. Selanjutnya ditunjukkan diksi dan gaya bahasa yang ada.  

Saran 

Penelitian ini merupakan sebuah proses peneliti untuk belajar lebih banyak 

tentang bahasa dan sastra. Penelitian ini merupakan sebuah langkah peneliti untuk 

mencapai kepada tingkat pengajaran yang memiliki berbagai macam media dan 

alternatif dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini juga merupakan sebuah 

proses peneliti untuk belajar lebih banyak tentang bahasa dalam bidang sastra. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi yang mendorong penelitian tentang 

diksi dan gaya bahasa. 

 Penelitian tentang diksi dan gaya bahasa diharapkan tidak hanya sampai 

disini saja. Masih diperlukan kajian yang mendalam tentang diksi dan gaya 

bahasa. Hal tersebut bermanfaat untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

Oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

pihak pembaca, karena hal tersebut sangat membantu bagi peneliti. Selain untuk 

memperbaiki atau membangun penelitian ini, hal tersebut juga merupakan ilmu 

yang sangat bermanfaat bagi peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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