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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia melalui alat 

ucap dan mengandung makna di dalamnya, serta bahasa yang telah dituturkan 

dapat memberikan timbal balik bagi lawan tutur yang mendengarkan bahasa 

tersebut, sehingga dapat terjadi interaksi dalam kehidupan sosial (Devianty, 

2017: 228). Bahasa sebagai sarana komunikasi yang berperan penting dalam 

kehidupan manusia. Karena manusia lahir sebagai manusia sosial, sehingga 

bahasa menjadi komponen utama dalam berkomunikasi. Bahasa dapat 

disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ujaran, tulisan, logika dan perasaan 

manusia yang berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat indera ucap 

manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang menjadi timbal balik 

merupakan dunia bahasa. Bahasa itu sebuah simbol dimana arti suatu kata 

bermakna luas.  

Membahas mengenai definisi bahasa, bahasa juga mempunyai beberapa 

bentuk yang disebut dengan gaya bahasa. Tarigan (2013: 4) mengemukakan 

bahwa gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata, baik 

dalam berbicara atau pun dalam menulis yang bertujuan untuk meyakinkan dan 

memengaruhi pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, gaya bahasa merupakan 

bentuk rangkaian bahasa indah yang digunakan untuk memberi efek menarik 

sehingga menjadikannya hidup. Gaya bahasa dalam lisan maupun tulisan 

berperan penting dan menjadi komponen pendukung untuk meyakinkan 

pendengar maupun pembaca. Proses gaya bahasa itu bagaimana cara 

menuangkan ide pikiran melalui bahasa yang memiliki suatu ciri khas yang 

menonjol mengungkapkan sebuah keadaan jiwa dan rasa pengarang.  

Pendapat di atas diperkuat oleh (Minderop, 2013: 51) bahwasanya gaya 

bahasa adalah sejenis bahasa yang berawal dari bahasa yang biasa digunakan 

dalam gaya tradisional dan literal untuk menjabarkan manusia atau objek lain. 

Dengan menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar 



 

2 
 

dan berkesan. Maka dari itu, gaya bahasa berasal dari bahasa biasa yang diolah 

menjadi bahasa yang menarik dan apik. Gaya bahasa mengandung bahasa yang 

kreatif dan imajinatif menjadikannya lebih elegan. Selain itu, memberi nilai 

khusus karena gaya bahasa mengandung suatu kata yang khas. Dengan itu, 

bahasa dan gaya bahasa satu hal yang saling berkaitan.  

Adapun fungsi gaya bahasa menurut (Pradopo, 2009: 93) bahwasannya 

wujud gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberi ruang gerak pada 

kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu, untuk 

menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca. Dengan demikian fungsi gaya 

bahasa dapat timbul kesan kepada pendengar maupun pembaca oleh estetika 

bahasanya. Hal ini agar mampu menarik khalayak yang menikmatinya. Gaya 

bahasa sangat berpengaruh pada sebuah karya, baik berupa tulisan maupun lisan. 

Karena perannya yang memberikan harga pada bahasanya. Gaya bahasa sebuah 

cara pengekspresian pengarang dalam mengeluarkan ide pikirannya. Menurut 

Ratna (2011: 190) bahwa gaya bahasa dalam sebuah karya sastra berfungsi 

antara lain untuk memperoleh makna secara maksimal, yaitu lebih jelas dan lebih 

hidup, dapat menimbulkan suasana dan kesan tertentu di hati pembaca, dan 

untuk memperoleh efek keindahan.  

Pemajasan merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggayabahasaan, 

yang maknanya tidak terpacu pada makna harfiah kata-kata yang 

mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan atau makna yang 

tersirat (Nurgiyantoro, 2013: 398). Jadi, pemajasan merupakan bahasa yang 

melakonkan gaya yang di dalamnya memiliki makna yang tidak secara langsung 

dapat dimengerti maknanya. Maka dari itu dengan gaya bahasa yang merujuk 

pada pemajasan, terdapat suatu kata yang memiliki makna yang luas. Karena 

dapat diartikan secara bebas dan masih dalam batasan yang berkaitan dengan 

kiasan tersebut. Tidak sembarang dalam menafsirkan, tetap dalam konteks kata 

yang tertera. Tujuan memahami isi kata ini agar dapat menangkap maksud pesan 

dari pengarang supaya dapat mencapai arti yang sesungguhnya.  

Sesuai dengan berkembangnya zaman, banyak orang yang berpikir luas. 

Seorang penyair dalam menyampaikan sebuah nasihat melalui sebuah lagu. Hal 
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itu merupakan krativitas penyair dalam caranya berekspresi. Selain itu, lagu juga 

dapat membangkitkan gairah penikmatnya sehingga mampu terbawa emosi 

dengan isi lirik lagu. Pendengar mampu terhanyut dalam alunan melodi setiap 

lirik lagunya.  Itu merupakan suatu keberhasilan penyair dalam mencapai 

tujuannya. Penyair dalam menyampaikan pesan melalui sebuah lagu pasti 

menggunakan gaya bahasa/majas. Gaya bahasa yang terkandung dalam lirik lagu 

menjadikannya lebih menarik karena di dalamnya terdapat banyak kata istilah 

dan perumpamaan. Ungkapan dalam lirik lagu biasanya fenomena yang terjadi 

dalam kehidupan penyair sendiri maupun lingkungan sekitar. Untuk itu,memang 

sebuah karya tumbuh dari pengalaman pribadi atau kisah seseorang di 

sekitarnya. Maka, diperlukan gaya bahasa/majas untuk memperkokoh untaian 

kata demi kata agar makna pesan yang tersirat pada lirik lagu itu sampai kepada 

pendengar. Bagaimana dapat menggambarkan suasana batin pengarangnya agar 

sampai ke penikmatnya.  

Hal menarik lain pada lagu band Fourtwnty dalam album ego dan fungsi 

otak ini selain terdapat gaya bahasa juga mengandung pesan moral kehidupan. 

Pesan moral adalah amanat yang berwujud sebuah nilai-nilai dan norma-norma 

yang menjadi pedoman seseorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya 

dalam kehidupan bersosial (Irmaniati, 2018 :36).  

Zona nyaman salah satu lagu yang terdapat pada album ego dan fungsi 

otak. Lagu tersebut memberi pesan moral kepada manusia bahwa dalam suatu 

kondisi pasti sebagai manusia biasa memiliki rasa bosan dan jenuh dengan 

kondisi yang dijalani saat ini sehingga tetap bersyukur dengan kondisi yang 

dijalani saat ini meskipun lelah dan letih. Meskipun begitu jangan terlalu larut 

dalam pekerjaan maupun kondisi berat yang dijalani. Karena itu akan 

menjadikan sebuah beban dan penyakit. Sesekali ciptakan hiburan untuk diri 

sendiri dan sekalipun begitu jangan pernah terlena dengan kemalasan semata. 

Berjalan lah meraih mimpi oleh sebab itu perlu lah keluar dari keadaan yang 

membuat manusia nyaman karena kesuksesan diraih dengan perjuangan. Lagu 

zona nyaman memberikan sebuah pesan moral untuk menjalani sesuatu dengan 

sepenuh hati dan rasa penuh syukur.  
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Pesan moral ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui para 

penikmat lagu karena selain menghibur juga ada pesan yang dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sisi positifnya mengetahui pesan-pesan moral 

dalam lagu tersebut mampu menumbuhkan pemikiran yang kritis dalam 

menyikapi sesuatu. Era sekarang ini mendapatkan informasi dan ilmu tentunya 

dari berbagai sudut sehingga dengan sebuah lagu pun dapat memperoleh 

sumbangan pemikiran baru dan merupkan sebagian dari ilmu yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan.  

Musik merupakan karya cipta manusia yang memakai medium bunyi 

untuk menikmatinya menurut (Yuni, 2017: 58-59). Penilaian terhadap karya seni 

musik mempengaruhi kepekaan batin dan kepekaan pikirannya. Oleh karena itu, 

musik tidak hanya sekadar dihayati dan dipahami saja. Musik merupakan seni, 

sebuah seni tidak mempunyai Batasan. Seseorang bebas dalam berkarya melalui 

musik. Genre musik berpengaruh cukup kuat dalam sebuah lagu. Buktinya 

banyak orang yang fanatik terhadap satu genre musik dan hanya mengikuti genre 

yang disukainya. Berkaitan dengan ini, lirik pada lagu diciptakan dengan estetika 

tinggi serta emosi batin yang kuat untuk menghasilkan sebuah karya yang luar 

biasa. Penggunaan bahasa yang tepat dan gaya bahasa yang proporsional 

menjadikan sebuah lagu itu hidup. Tentunya setiap musik memiliki ciri khas 

masing-masing. Musik memiliki trik tersendiri untuk menghipnotis pendengar 

melalui alunan nada yang dirangkai untuk menghibur dan menyampaikan pesan.   

Seperti halnya dalam lirik lagu, dapat ditemukan sebuah kata yang 

memiliki lebih dari satu makna. Artinya dalam mengidentifikasi suatu kata dapat 

disambungkan dengan pemaknaan dan gaya bahasa. Biasanya pengarang 

menyelipkan suatu kata yang di mana kata tersebut merupakan pesan. Akan 

tetapi, dalam lirik lagu tentunya pengarang menggunakan 

perumpamaan,pengandaian dan peribahasa. Oleh karena itu, dalam lirik lagu 

perlu dikaji lebih dalam karena tidak dapat secara mentah dipahami maksudnya. 

Hal semacam itu yang membuat lirik lagu menjadi indah dan sakral.  

 Menurut Cahyo (2020: 11) lirik lagu dimaknai sebagai kumpulan kata-

kata yang tersusun secara indah dan dinyanyikan dengan alunan musik. Lirik 



 

5 
 

lagu adalah semacam puisi yang bertujuan untuk dinyanyikan, bukan  hanya 

membaca (Oliveira, 2015: 1). Oleh karena itu, Lirik lagu merupakan sebuah 

karya seni yang diciptakan dengan bahasa yang indah dan imajinatif dan 

dibawakan dengan nada sehingga menjadi sebuah nyanyian. Penyusunan lirik 

lagu harus proporsional, ketepatannya dalam memilih bahasa berpengaruh 

dengan lagu tersebut. Penggunaan gaya bahasa yang tepat dapat menjadikan lagu 

tersebut menjadi hidup dan nilai estetikanya maksimal. Lirik lagu menjadi 

sebuah pengekspresian jiwa seseorang dalam menyalurkan batin terhadap suatu 

hal yang dialaminya dan terjadi disekitarnya. Maka dari itu, lirik lagu 

disuguhkan dalam bentuk nyanyian.  

Fourtwnty merupakan sebuah grup band yang banyak digandrungi oleh 

anak muda zaman sekarang. Lagu-lagu yang puitis dan mempunyai makna yang 

unik dan menarik membuat Fourtwnty semakin melebarkan sayap di dunia 

musik. Sulistyowati (2019: 240) mengungkapkan bahwa Fourtwnty adalah salah 

satu grup band Indie yang berdomisili di Jakarta, yang beranggotakan Ari, Nuwi 

dan Roots berhasil memanjakan pendengarnya dengan nada-nada santai dan 

nyaman didengar di seluruh Indonesia. Mereka adalah musisi 

multiinstrumentalis yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan pesan 

toleransi melalui musik dan konsep yang matang. Lagu-lagu indie yang sedang 

tren saat ini dan menjadi lagu favorit kalangan muda. Karena makna yang tersirat 

dalam lagu mampu menghipnotis para pendengar khususnya anak remaja.  

Menurut Hamilton (2020) Musisi atau band indie yang saat ini sedang 

terkenal dan menjadi idola anak muda diantaranya seperti Payung Teduh, Tulus, 

Banda Neira, Danilla Riyadi, Fourtwnty, Fiersa Besari, dan masih banyak 

musisi musisi indie lainnya yang sedang menjadi popular saat ini. Menurut 

pendapat Ari Lesmana (dalam Maretta 2019: 159) sebagai pengarang lirik-lirik 

lagu Fourtwnty menyampaikan bahwa lirik-lirik lagu karyanya merupakan hasil 

dari pandangannya terhadap fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 

Lagu Fourtwnty menceritakan fenomena disekitar lingkup kehidupan nyata yang 

memberikan pesan moral terutama dalam lagu pada album ego dan fungsi otak. 
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Itulah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian pada lagu 

Fourtwnty.  

 Sulistyowati (2019: 240) juga mengungkapkan mengenai latar belakang 

dipilihnya ego dan fungi otak sebagai album kedua Fourtwnty ini juga melalui 

proses panjang. Sering terjadi perang ego antar personil ketika pembuatan album 

dikarenakan setiap personil menjadi berubah penguasaan karakter dalam 

memainkan musik. Tetapi semua masalah dapat teratasi dan berakhir tetap 

seperti karakter Fourtwnty. Jadi, terciptanya album Ego dan Fungsi Otak ini 

berawal dari personilnya sendiri. Dalam proses penciptaan lagu antar personil 

terjadi masalah internal. Saling mementingkan ego baik dari penyusunan lirik 

maupun nada yang akan dibuat. Maka dari itu terciptalah nama album Ego dan 

Fungsi Otak. Para personil menganggap bahwa lagu-lagu dalam album Ego dan 

Fungsi otak merupakan Fourtwnty yang lebih dewasa. Karena lirik dalam 

lagunya menyuguhkan pesan-pesan yang lebih matang tentang kehidupan 

daripada album sebelumnya.  

Penelitian ini mengidentifikasi lagu dari band Fourtwnty dalam album ego 

dan fungsi otak karena lagu-lagu pada album tersebut mengandung bahasa-

bahasa kiasan dan pesan moral kehidupan baik pesan moral yang berhubungan 

dengan manusia maupun yang lainnya. Album ego dan fungsi otak mempunyai 

karakteristik tersendiri seakan-akan menggambarkan kehidupan nyata manusia. 

Bahkan dalam lagu-lagu disatu album tersebut menjadi paket komplit dalam 

mendeskripsikan makna hidup. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai analisis gaya bahasa dan pesan moral yang 

terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Album ego dan fungsi otak terdiri dari 

tujuh lagu (1) segelas berdua (2) kusut (3) nyanyian surau (4) realita (5) trilogi 

(6) kita pasti tua (7) zona nyaman. Tujuh lagu tersebut pastinya memiliki 

karakteristik bahasa dan makna yang berbeda. Lagu tersebut sama-sama 

mengandung pesan moral kehidupan manusia. Meskipun pengemasan lagunya 

yang berbeda akan tetapi memiliki maksud yang sama untuk mempengaruhi 

pendengar lagunya dengan mengambil sisi baiknya dari lagu tersebut.  
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Lirik lagu Fourtwnty ini mengandung beberapa gaya bahasa. Salah satu 

gaya bahasa yang terdapat di dalam liriknya yaitu majas personifikasi dan 

asosiasi. Berikut penggalan lirik lagu berjudul trilogi: 

Dan langit memerah 

Semesta pun marah 

Bumiku berdarah  

Berdasarkan penggalan lirik lagu tersebut, terdapat majas asosiasi yang 

terdapat pada lirik dan langit memerah. Lirik tersebut menunjukkan sebuah 

perumpamaan. Seolah-olah langit itu menunjukkan keemosian dan kemarahan. 

Warna merah biasanya dilambangkan sebagai kemarahan. Oleh karena itu lirik 

tersebut masuk dalam kategori majas asosiasi. Sedangkan majas personifikasi 

yang ditunjukkan di dalam lirik semesta pun marah dan bumiku berdarah. Lirik 

tersebut menunjukkan benda mati yang seolah-olah hidup. Semesta dan bumi 

merupakan benda mati yang tidak mungkin mempunyai sifat seperti manusia 

yaitu marah dan berdarah. Oleh karena itu penggalan lirik tersebut masuk dalam 

jenis majas personifikasi.  

Selain penggalan lirik tersebut, dalam lagu Fourtwnty yang lain pada 

album ego dan fungsi otak juga banyak terdapat gaya bahasa yang tersirat 

maupun tersurat dalam teks. Selain mengandung kata yang indah dalam 

menyajikan lagunya, juga mengandung nilai kebermanfaatan bagi para 

penikmatnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas mengenai beragam 

jenis gaya bahasa dan pesan moral yang terdapat pada lirik lagu Fourtwnty dalam 

album Ego dan fungsi Otak.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja gaya 

bahasa yang terdapat pada lirik lagu dalam album Ego dan Fungsi Otak. Selain 

itu, sebagai kalangan muda peneliti tertarik dengan grup band Fourtwnty karena 

lagunya yang kekinian tapi tidak meninggalkan pesan moral di dalamnya. 

Peneliti juga mengkaji apa saja pesan moral yang dapat dipetik dari lagu-lagu 

pada album Ego Dan Fungsi otak oleh Fourtwnty. Peneliti menggunakan Teknik 
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analisis data yaitu kualitatif deskriptif. Karena objek penelitian menggunakan 

uraian kata-kata.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, muncul 

beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apa saja gaya bahasa yang terkandung pada lirik lagu Fourtwnty dalam 

album Ego dan Fungsi otak? 

2. Apa saja pesan moral yang terdapat pada lagu Fourtwnty dalam album Ego 

dan Fungsi Otak?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan pada lirik lagu Fourtwnty 

dalam album Ego dan Fungsi Otak. 

2.  Mengetahui pesan moral yang terdapat pada lagu Fourtwnty dalam album 

Ego dan Fungsi Otak. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoretis dan 

manfaat secara praktis, berikut paparan manfaat secara rincinya.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan perkembangan 

dalam bidang linguistik yang berhubungan dengan gaya bahasa. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran baru tentang makna kehidupan 

melalui pesan moral yang terdapat pada lagu Fourtwnty dalam album Ego 

dan Fungsi Otak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi praktisi di lapangan seperti pengajar/Guru Bahasa Indonesia dapat 

memperoleh tambahan  wawasan yang dapat diaplikasikan dalam 
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pengajaran yang berkaitan dengan teori gaya bahasa dan pesan moral yang 

terkandung pada lirik lagu Fourtwnty dalam album Ego dan Fungsi Otak. 

b. Bagi siswa manfaat praktis hasil dari penelitian ini adalah mendapatkan 

ilmu pengetahuan baru dan menambah wawasan keilmuan  dari materi gaya 

bahasa dan mengambil hikmah pesan moral yang terdapat pada lirik lagu 

Fourtwnty pada album Ego dan Fungsi Otak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


