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PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena antara 

manusia dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Bahasa juga merupakan anugerah dari 

sang pencipta bagi manusia karena hanya manusialah yang memiliki bahasa. 

Bahasa merupakan sarana atau alat yang digunakan  manusia dalam proses 

berkomunikasi setiap harinya. Melalui bahasa manusia bisa mengungkapkan 

segala sesuatu yang ada dalam pikiran, perasaan maupun pengalaman. Bahasa 

juga dikatakan sebagai lambang dari pembunyian hakikat bahasa  yang bersifat 

arbiter, produktif serta dinamis. Masyarakat bahasa  yang menggunakan bahasa 

lisan maupun bahasa tulisan harus memahami  dengan  baik tentang pilihan kata,  

makna kata, dan stuktur yang akan digunakan dalam kegiatan berbahasa. Salah 

satu yang harus dikuasai dalam berkomunikasi adalah makna kata. De Saussure  

(dalam Chaer 2011:286) menyatakan bahwa makna adalah pengertian atau konsep 

yang  terdapat pada sebuah linguistik.  

Semantik adalah bidang studi linguistik yang mempelajari tentang makna. 

Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki pada sebuah tanda linguistik. 

Makna dalam bahasa sering menjadi perbincangan masyarakat khususnya 

pengguna bahasa. Makna sering ditemui dalam ranggkain kata dan kalimat. 



 

Contohnya pada puisi, serta lirik lagu. Makna yang terdapat pada kata atau 

kalimat terkadang sering membingungkan pembaca bagaimana sebenarnya 

tafsiran dari makna tersebut. Bahasa memiliki sifat kabur dalam makna yang 

terkandung di dalam bentuk pada dasarnya hanya mewakili realita. Pada setiap 

lirik lagu terdapat makna yang terkandung di dalamnya atau realita, perasaan, dan 

ide yang dituangakan oleh pengarang dalam bentuk lirik.  Pada umumnya  makna 

terbagi atas beberapa jenis, yaitu Pateda (2010: 97) menjelaskan beberapa jenis 

makna diantaranya  makna efektif, makna denotatif, makna deskriptif, makna 

ekstensi, makna emotif, makna gramatikal, makna ideasional, makna intensi, 

makna khusus, makna kiasan, makna kognitif, makna kolokatif, makna konotatif, 

makna konseptual, makna konstruksi, makna kontekstual, makna referensial.  

Berdasarkan jenis makna di atas dipilih makna leksikal untuk dijadikan 

sebagai penelitian. Makna leksikal merupakan bagian kecil dari kata yang 

mempunyai arti penuh. Makna ini sangat menarik untuk diteliti karena makna 

leksikal memiliki unsur di dalam bahasa dan di luar bahasa. Makna leksikal juga 

dikatakan makna yang sesuai denga referennya. Misalnya leksem kuda di luar 

bahasa memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki empat yang biasa 

dikendarai, sedangkan leksem kuda di dalam bahasa, yaitu binatang yang 

menyusui, berkuku satu, dan biasa dipelihara oleh manusia. Oleh karena itu, 

makna leksikal dijadikan alasan untuk dapat diteliti.  

Makna leksikal memiliki peran yang sangat penting bagi pengguna bahasa 

karena makna ini  menghubungkan antara bahasa, kata, dan  kalimat  yang ada di 

dalam bahasa dan di luar bahasa. Makna leksikal di dalam bahasa merupakan 

makna yang memiliki arti penuh yang tidak dapat diubah kebenarannya atau 



 

sudah ada di dalam kamus, sedangkan makna leksikal di luar bahasa merupakan 

pemakna yang sesuai dengan tingkat pengalaman dari pengguna bahasa dalam 

menafsirkan suatu kata itu sendiri.  Dengan demikian, untuk memahami suatu 

bentuk bahasa, kata, maupun kalimat diperlukan pemahaman mendalam 

khususnya mengenai makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna yang 

langsung merujuk pada kata dasar atau kata asli yang belum mengalami afiksasi. 

Pengetahuan tersebut akan memudahkan pengguna bahasa untuk menafsirkan 

makna yang terkandung di dalam sebuah kata atau kalimat yang sering ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, lirik lagu menjadi contoh 

wujud dari bentuk makna yang sering dijumpai oleh pengguna bahasa. 

Lirik lagu merupakan untaian kata yang diekspresikan oleh pengarang 

tentang suatu hal yang telah dilihatnya. Untuk mengekspresikannya, pengarang 

menciptakan sebuah lirik dengan makna yang terkandung di dalam setiap lirik 

baik yang tersirat maupun yang tersurat. Lirik lagu diciptakan melalui suatu 

proses dengan pemilihan diksi yang tepat sehingga mampu mengasilkan lirik yang 

baik. Lirik juga sebuah alunan nada dan bunyi yang indah untuk didengarkan oleh 

masyarakat terutama  peserta didik. Hal ini dikarenakan lirik mempunyai daya 

tarik dari segi bahasa dan susunan kalimat. Oleh sebab itu, dalam lirik lagu 

terdapat sebuah makna kata yang terlukiskan. Hal ini yang menjadi alasan 

mengapa lirik lagu menjadi subjek yang ingin diteliti. Lirik lagu pada penelitian 

ini diperoleh dari kumpulan lagu karya Iwan Fals, kumpulan lirik lagu ini akan 

dijadikan objek penelitian yang terkait dengan makna leksikal. Proses penelitian 

dilakukan dalam bentuk analisis makna leksikal pada kumpulan lagu Iwan Fals. 

 



 

Virgiawan Listanto adalah nama sebenarnya dari Iwan Fals. Ia adalah salah 

satu seniman yang berbakat di Indonesia dan memiliki keahlian dalam bidang 

musik. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1961. Kumpulan lagu 

karya Iwan Fals banyak menggambarkan kehidupan sosial di Indonesia. Kharisma 

seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi anutan para 

penggemarnya yang tersebar di seluruh nusantara.  Lirik lagu yang diciptakan 

banyak berisi kritikan. Jenis musik yang banyak dibawakan adalah balada, pop, 

rock, dan country/jazz. Ia seorang penyanyi yang mengkritisi kehidupan sosial 

terutama di nusantara melalui lagunya. Dari sekian banyak penyanyi di nusantara 

ia merupakan penyanyi yang lantang menyuarakan seruan hati rakyat kecil 

melalui lirik lagu yang ia ciptakan.  

Dipilihnya Iwan Fals sebagai subjek penelitian karena ada beberapa alasan: 

Iwan Fals merupakan sosok legendaris yang pandai dalam menciptakan lagu 

sesuai dengan gambaran kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Iwan Fals 

merupakan penyanyi terbaik dalam album Anak Wayang dan ia mendapatkan 

BASF Award XI 18 April 1996. Penyanyi solo terbaik Country Balada Anugrah 

Musik Indonesia pada tahun 1999. Iwan Fals dinobatkan sebagai Asian Heroes 

yaitu “Pahlawan Besar Asia” pada tahun 29 April 2002. Ia mendapatkan 

penghargaan Satyalancana Kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia pada 

tahun 2010 dan. Ia mendapatkan The Legend Iwan Fals 40 tahun berkarya di 

dunia musik Indonesia. Setiap kumpulan lagu Iwan Fals diciptakan sesuai dengan 

kenyataan  yang ada di nusantara. 

 



 

Kumpulan lagu yang diciptakan oleh Iwan Fals dipilih karena beberapa 

alasan di antaranya: setiap lirik lagu yang diciptakan Iwan Fals mengandung 

makna positif yang dapat diterima oleh masyarakat bahasa. Setiap untaian kata di 

dalam lirik lagu yang dituliskan memiliki banyak makna, baik yang tersirat 

maupun tersurat. Pendeskripsian kata dalam lirik lagu dibentuk sesuai dengan 

kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat dan memiliki makna tersirat maupun 

tersurat. Diksi yang digunakan memilki nilai rasa yang sesuai untuk terciptanya 

lagu dengan aliran musik yang disukai khalayak umum. Aspirasi yang 

diungkapkan dalam lirik lagu bermakna langsung dan tidak langsung. 

Lirik lagu karya Iwan Fals merupakan salah satu lirik lagu yang menggunakan 

bahasa yang estetis. Artinya, bahasa yang digunakan dalam lirik lagu tersebut 

mampu menimbulkan efek pada pendengar. Penggunaan bahasa yang khas sangat 

digemari oleh pembaca tidak terkecuali siswa. Lirik lagu karya Iwan Fals ini 

mampu untuk menumbuhkembangkan keinginan siswa terhadap pengajaran  

bahasa. Makna leksikal memiliki keterkaitan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah menengah atas.  

Pembelajaran bahasa dalam kurikulum 2013 siswa diharapkan untuk lebih 

berkarakter. Pembelajaran bahasa kepada siswa agar mampu memahami 

pengetahuan terhadap bahasa yang digunakan siswa. Pembelajaran dilakukan di 

sekolah bertujuan untuk tercapainya suatu harapan. Dalam pembelajaran 

dibutuhkan pendidik untuk proses pemerolehan ilmu. Dengan demikian, proses 

pembelajaran menuntun siswa belajar dengan baik. Pembelajaran diwujudkan 

dalam bentuk makna dalam lirik lagu yang dihubungkan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia. Proses dari bentuk pendeskripsian ini tentunya menambah 



 

pemahaman siswa terhadap penguasaan tentang menilai, memahami isi serta 

memaknai sebuah kata yang ada dalam lirik lagu. 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan maksimal ketika guru 

memperhatikan bahan ajar. Bahan ajar penting untuk diperhatikan karena 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam mendeskripsikan bentuk makna yang 

terdapat pada setiap lirik lagu. Bentuk pendeskripsian ini secara tidak langsung 

dapat menambah pengetahuan siswa serta pemahamannya tentang makna. 

1.2 Fokus Penelitian 

Bersadarkan latar belakang di atas, fokus penelitian permasalah dalam 

penelitian ini adalah “Makna leksikal pada kumpulan lagu Karya Iwan Fals 

sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas”. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, pokok permasalah yang akan 

dirumuskan, sebagai berikut. “Bagaimanakah makna leksikal pada kumpulan lagu 

Karya Iwan Fals sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini unutk mendeskripsikan makna leksikal yang ada di 

dalam kumpulan lagu Iwan Fals serta altenatif bahan ajar di sekolah menengah 

atas. 

 

 



 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini menjadi alternatif bahan ajar dalam 

bentuk variasi materi pembelajaran untuk guru bahasa Indonesia di 

sekolah menengah atas, terkait pemahaman makna leksikal pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

    

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman makna leksikal pada peserta didik agar lebih mudah 

mendeskripsikan serta memahami sebuah makna yang terdapat pada 

kata maupun kalimat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

3.  Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah 

satu sumber rujukan  penelitian di bidang kebahasaan, khususnya 

dalam pemahaman makna leksikal dalam ilmu semantik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


