
 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

 

2.1 Pengertian Semantik 

Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

sema kata benda yang bearti “tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah 

semaino yang bearti “ menandai” atau “melambangkan”. Semantik merupakan 

bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup 

jenis, pembagian, pembentukan dan perubahan makna tersebut. 

Pembentukan dan perubahan makna tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada 

banyak faktor yang memengaruhinya baik pada luar bahasa maupun dalam 

bahasa. Pateda (2010:2) mengatakan, “Dalam ilmu semantik dapat diketahui 

tentang pemahaman makna,  wujud makna, jenis-jenis makna, aspek-aspek makna  

hal yang berhubungan dengan makna, komponen makna, perubahan makna, 

penyebab kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, dan cara memahami 

makna dalam sebuah kata, semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu yang 

disebut semantik”. 

Chomsky dalam Sudaryat (2009:5) mengatakan, “Semantik merupakan 

salah satu komponen tata bahasa. Selain itu terdapat komponen sintaksis dan 

fonologi, kajian semantik juga dapat digunakan untuk teknik analisis ciri pembeda 

atau fitur distingtif”. Kemampuan dalam menafsirkan makna pada sebuah kata 

maupun kalimat tidaklah mudah, seseorang harus dapat memahami maksud serta 



 

tujuan dari teks yang tertulis. Kemampuan ini akan terwujud jika pemahaman 

teori makna yang dimiliki seseorang pengguna bahasa telah memadai dan cukup. 

Studi semantik juga menyelidiki tingkat pemahaman seseorang agar dapat 

memahami makna dalam teks dan dapat menyimpulkan arti sesungguhnya yang 

ada dalam teks tersebut, baik berupa kata maupun kalimat. Studi ini menggali  

banyaknya jenis makna yang akan terungkap, terutama dalam bentuk analisis 

yang akan diteliti serta ingin dipahami oleh manusia. Kambartel dalam Pateda 

(2010:7) menyatakan, “Semantik merupakan bahasa yang terdiri dari struktur 

yang menampakkan makna apabila makna  tersebut dihubungkan dengan objek 

pada pengalaman manusia”. Makna adalah pertautan yang ada diantara unsur-

unsur  bahasa itu sendiri terutama pada kata-kata semantik. 

Sudaryat (2009:3) menyatakan, “Kata semantik digunakan untuk bidang 

linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda atau lambang-lambang 

dengan hal-hal yang ditandainya dan disebut makna atau arti”. Pandangan ini 

kemudian menimbulkan suatu arahan bahwa makna akan muncul jika sebelumnya 

pengguna bahasa telah mendapatkan suatu pengalaman, kemudian pengalaman 

tersebut menjadi arah pada suatu referen.  

Palmer dalam Djajasudarma (2009:7) mengatakan, “Makna merupakan 

sesuatu yang menyangkut intrabahasa”. Makna sebagai penghubung bahasa pada 

dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat mengerti. 

Makna mempunyai tiga tingkat keberadaan, yaitu makna menjadi isi dari suatu 

bentuk kebahasaan, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, dan makna menjadi 

isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. 



 

2.2 Kajian Makna 

Istilah makna (meaning) pada kehidupan pengguna bahasa merupakan 

sesuatu bentuk bahasa yang membingungkan. Menurut Pateda (2010:79) istilah 

membingungkan sering kali membuat orang yang menafsirkan salah arti dengan 

kata yang dilihat atau dibacanya. Ketepatan menyusun simbol kebahasann secara 

logis merupakan dasar dalam memahami struktur realitas makna secara benar. 

Oleh karena itu, kompleksitas simbol harus serasi dengan kompleksitas realitas 

atau acuan yang ditunjuk oleh makna tersebut sehingga keduanya behubungan 

secara tepat dan benar.  

 De Saussure dalam Chaer (2009:29) mengatakan, “Setiap tanda linguistik 

terdiri dari dua unsur, yaitu (1) yang diartikan (Prancis: signifie, Inggris: 

linguistique) dan (2) yang mengartikan (Prancis: signifiant, Inggris: signifier) 

yang diartikan (signifie, signified) sebenarnya tidak lain dari pada konsep atau 

makna dari sesuatu tanda bunyi, sedangkan yang mengartikan (signifiant, 

signifier) adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang 

bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi 

dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa (intralingual) yang 

biasanya merujuk atau mengacu kepada suatu referen yang merupakan unsur luar 

bahasa (ekstralingual)”. 

 Suhardi (2015:19) mengatakan,“Membicarakan makna sesungguhnya ada 

dua istilah yang sangat esensial. Kedua istilah tersebut adalah bermakna (being 

meaningful) dan mempunyai makna (having a meaning)”.  Kedua istilah tersebut 

jelas memiliki konteks yang berbeda tentunya. Misalnya bermakna dapat 



 

diterjemahkan sesuatu yang memberikan efek berupa makna. Sementara 

mempunyai makna dapat diterjemahkan sesuatu yang dapat memberikan efek 

berupa makna, kemudian mempunyai makna dapat diterjemahkan sesuatu yang 

mengandung makna. 

 Sudaryat (2009:6) menyatakan, “Setiap kata memiliki  kekaburan makna 

jika sudah disandingkan menjadi sebuah bahasa karena makna yang terkandung di 

dalam bentuk kebahasaan pada dasarnya hanya mewakili realitas yang 

diwakilinya”. Unsur yang terdapat  dalam kata tidak terlepas dari bentuk 

kebahasaan yang menciptakan suatu makna pada kata dan kalimat tersebut akan 

muncul dengan sendirinya oleh pengguna bahasa. 

2.3 Jenis Makna 

Makna dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Wijana dan Rosmadi dalam 

Suhardi (2015:55) mengatakan, “Terdapat 8 jenis makna, yaitu (a) makna leksikal 

dan gramatikal; (b) makna denotatif dan konotatif; (c) makna literal dan makna 

figuratif; (d) makna primer dan makna sekunder”. 

Pateda (2010:97) menjelaskan terdapat  26 jenis makna di antaranya, yaitu 

makna afektif, denotatif, deskriptif, ekstensi, emotif, gramatikal, ideasional, 

intensi, khusus, kiasan, kognitif, kolokasi, konotatif, konseptual, konstruksi, 

kontekstual, leksikal, lokusi, luas, piktorial, proposional, pusat, referensial, 

sempit, dan stilistika. Dari berbagai makna yang telah disebutkan, akan dikaji 

lebih rinci tentang salah satu makna, yaitu makna leksikal. 

 



 

2.4 Makna Leksikal 

Makna leksikal merupakan bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk 

nomina leksikon satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa 

yang bermakna. Kridalaksana dalam Sudaryat (2009:67—72) mengatakan, 

“Leksem adalah satuan leksikal dasar yang abstrak serta mendasari berbagai 

bentuk inflektif suatu kata, misalnya: sleep, slept, sleeps,dan sleeping adalah 

bentuk-bentuk dari leksem sleep;  kata atau frasa yang merupakan satuan 

bermakna, satuan terkecil dari leksikon leksem”. Chaer (2009:60) menyatakan, 

“Makna leksikal dapat dikatakan makna yang sesuai dengan referennya atau 

makna yang sesuai dengan hasil alat indra manusia”. Misalnya leksem kuda di 

dalam bahasa memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki empat yang biasa 

dikendarai, sedangkan leksem kuda di luar bahasa memiliki makna dalam kamus, 

yaitu binatang yang menyusui, berkuku satu, dan biasa dipelihara oleh manusia.  

Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa makna leksikal adalah 

makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil  observasi indera 

manusia, atau makna apa adanya. Kata-kata tersebut berfungsi sebagai acuan bagi 

pengguna bahasa. Sudaryat (2009:22) menyatakan, “Makna leksikal adalah unsur-

unsur bahasa (leksem) sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. 

Makna ini memiliki unsur bahasa terlepas dari pengguna atau konteksnya”.  

Wijana dan Rosmadi dalam Suhardi (2015:56) menyatakan, “Makna 

leksikal adalah makna leksem yang berbentuk tanpa menggabungkan leksem 

tersebut dengan unsur lain”. Chaer (2009:60) menyatakan, “Leksikal adalah 

bentuk ajektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vokabuler, kosakata, 



 

perbendaharaan kata). Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk 

bahasa yang bermakna”. Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang 

bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Dengan demikian, makna 

leksem disebut makna leksikal, leksikon merupakan kumpulan leksem atau 

kosakata. Pada suatu bahasa yang digunakan secara aktif maupun pasif baik yang 

masih tersebar di kalangan penguna bahasa maupun yang sudah dikumpulkan 

berupa kamus. 

Makna leksikal dalam bahasa merupakan makna yang sudah tertulis dalam 

kamus atau makna tidak diubah kebenarannya. Misalnya, kata radio, komputer, 

dan buku. Kata radio di dalam kamus memiliki makna siaran suara atau bunyi 

melalui udara. Komputer memiliki makna dalam kamus alat elektronik otomatis 

yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat menurut instruksi, dan 

memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia. Buku 

memiliki makna dalam kamus lembaran ketas yang berjilid, berisi tulisan atau 

kosong.  

Makna leksikal di luar bahasa, yaitu pemaknaan pada suatu kata melalui 

tingkat pengalaman dari pengguna bahasa itu sendiri. Misalnya, pada kata radio, 

buku, dan komputer, memiliki makna di luar bahasa, yaitu sebuah benda yang di 

dalamnya bisa memuat sebuah informasi untuk pendengar dan pembaca. Makna 

leksikal atau leksem terbentuk dengan menggabungkan leksem dengan unsur 

lainnya. Misalnya kata membaca, bacakan, dan dibacakan yang dibentuk dari 

leksem yang sama, yaitu “baca” yang mendapat gabungan dari unsur lain seperti 

mem-, -kan, mem- + -kan, dan di- + -kan. Leksem baca adalah suatu proses 



 

melihat atau memahami isi tulisan. Acuan yang disebutkan dapat didasari dari 

makna yang terdapat di dalam kamus yang dialami oleh pengguna makna. 

Kridalaksana dalam Sudaryat (2009:69—72) mengatakan, “Bentuk 

leksikal adalah kosakata dilihat dari unsur struktur pembentuknya. Terdapat aneka 

proses leksemik atau leksikalisasi yang sejalan  dengan proses morfologi, antara 

lain derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, pemendekan, derivasi balik, dan 

perpaduan. Dari beberapa pendapat di atas yang digunakan dalam penelitian 

mengacu pada pendapat Kridalaksana dalam Sudaryat. Alasannya karena 

Krisdalaksana membagi bentuk makna leksikal menjadi enam bentuk makna, 

sedangkan ahli lain hanya mengemukakan tentang makna leksikal. 

2.4.1 Derivasi Zero (Perubahan Tanwujud) 

Derivasi merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem 

baru, sedangkan kata zero merupakan pengertian satuan angka yang berjumlah 

nol. Pengertian dua kata tersebut dapat menghasilkan derivasi zero atau perubahan 

tanjuwud ialah proses leksemik yang mengolah leksem tunggal menjadi (kosa) 

kata tunggal. Pada  proses ini,  leksem menjadi kata tunggal tanpa perubahan apa-

apa atau tidak mengalami proses perubahan apapun (Kridalaksana dalam 

Sudaryat, 2009:70). Misalnya, leksem lupa merupakan leksem tunggal, dalam 

derivasi zero  terjadi proses morfologis afiksasi itu tidak akan mengubah kata 

akan tetapi kata lupa menjadi kosa kata  tanpa pemerolehan afiks.  

 

 



 

2.4.2 Afiksasi (Pengimbuhan) 

Afiksasi adalah pembentukan kata dengan membubuhkan afiks pada 

morfem dasar baik morfem dasar bebas maupun morfem dasar terikat. Proses 

leksemik yang mengubah leksem tunggal menjadi kosakata berimbuhan 

(Kridalaksana dalam Sudaryat, 2009:70). Leksem kata tunggal lupa menjadi kata 

melupakan  yang mengalami proses morfologis afiksasi dengan memeroleh afiks 

me- kan. Di dalam kata lihat menjadi dilihat. Proses pengimbuhan mengakibatkan 

perubahan makna dan kelas kata. Kata lihat yang merupakan penunjuk, berubah 

menjadi kata kerja ketika mendapat imbuhan “di” menjadi dilihat. 

2.4.3 Reduplikasi (Pengulangan) 

Reduplikasi atau pengulangan adalah proses leksemik yang mengubah 

menjadi kata kompleks dengan cara penyebutan leksem sebagian atau 

seluruhannya (Kridalaksana dalam Sudaryat, 2009:70). Misalnya  dwipurwa 

(pengulangan suku awal), dwilingga (pengulangan penuh), dwilingga salin suara 

(pengulangan penuh yang berubah bunyi), dwiwasana (pengulangan suku akhir) 

dan trilingga (penggulangan onomatope tiga kali dengan variasi fonem). 

Misalnya, leksem rumah dapat dibentuk menjadi sebuah kata ulang dengan 

menggunakan proses morfologis reduplikasi dwilingga menjadi rumah-rumah. 

Leksem tamu dapat dibentuk menjadi sebuah kata ulang dengan menggunakan 

proses morfologis reduplikadi dwipurwa menjadi tetamu. Leksem balik dapat 

dibentuk menjadi kata ulang dengan menggunakan proses morfologis reduplikasi 

dwilingga salin suara menjadi bolak-balik. Selain penggulangan yang telah 

dikemukakan dapat pula dilakukan dengan penambahan imbuhan pada kata 

ulangnya, seperti dedaunan, pepohonan. 



 

2.4.4 Pemendekaan (Abreviasi) 

Pemendekaan ialah proses leksemik yang mengubah leksem atau 

gabungan leksem menjadi kata kompleks atau akronim (singkatan) (Kridalaksana 

dalam Sudaryat, 2009:70). Bentuk-bentuk kependekan muncul akibat terdesak 

oleh kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat antara bentuk-bentuk 

kependekan tersebut terdapat bentuk-bentuk berikut. 

a. Singkatan, yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf 

atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang 

tidak, misalnya: FSUI (Fakultas Sastra Universitas Indonesia), KKN 

(Kuliah Kerja Nyata), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). 

b. Penggalan, yaitu proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian 

dari leksem, seperti Prof (Profesor), Kol (Kolonel), Pak (Bapak). 

c. Akronim, yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku 

kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang 

sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia seperti SIM 

(Surat Izin Mengemudi), IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), 

LAN (Lembaga Administrasi Negara). 

d. Kontraksi, yaitu proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau 

gabungan leksem seperti takkan (tidak akan), rudal (peluru Kendal), 

sendratari (seni drama tari). 

e. Lambang huruf, yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf 

atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur, 

seperti cm (centimeter), kg (kilo gram), Au (Aurum). 

 



 

2.4.5 Derivasi Balik 

Derivasi balik merupakan bagian dari morfologis proses derivasi balik 

menjadikan  leksemik yang masukannya berupa leksem tunggal. Pembentukan 

kata yang membentuknya berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenai unsur-

unsurnya. Hasilnya dari derivasi balik bagian morfologi ini berupa kata yang 

secara historis muncul dari asalnya (Kridalaksana dalam Sudaryat, 2009:71). 

Kemudian kejadiaan berikutnya, yaitu proses afiksasi pada sebuah leksem, 

misalnya pada leksem mungkir menjadi leksem pungkir yang dipakai selama ini 

pengguna bahasa mengira bentuk itu merupakan padanan pasif dari memungkiri, 

sesungguhnya kata pungkir tidaklah ada dalam kamus bahasa Indonesia akan 

tetapi yang ada adalah kata mungkir. Oleh karena itu, terjadinya leksem pungkir 

menjadi leksem mungkir didasarkan pada pola peluluhan fonem “P”.  

2.4.6 Perpaduan (Pemajemukan) 

Perpaduan ialah proses leksemik yang mengabungkan beberapa leksem 

tunggal menjadi kata kompleks (Kridalaksana dalam Sudaryat, 2009:72). 

Misalnya, leksem daya dengan leksem juang menjadi kata daya juang. Kata 

majemuk yang dihasilkan oleh proses perpaduan yang bersifat morfologis atau 

leksemik berbeda dari frasa yang merupakan penggabungan kata secara sintaksis. 

Kata majemuk yang dihasilkan oleh proses perpaduan yang bersifat morfologis 

berbeda dari frasa yang merupakan pengabungan kata yang bersifat sintaksis. 

 

 

 

 



 

2.5 Pengertian Lirik Lagu 

Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah 

dilihat, didengar maupun dialaminya. Pengarang mengekspresikan pengalaman 

melalui permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan 

kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Lirik lagu merupakan bentuk karya sastra 

yang di dalamnya berisikan rangkain kata-kata yang diciptakan oleh pengarang. 

Lirik lagu merupakan salah satu ungkapan isi hati yang dicurahkan oleh 

pengarang serta pemilihan diksi yang tepat sehingga setiap kata yang ada dalam 

lirik lagu  memiliki makna yang terkandung di dalamnya (Awe, 2003:51).  

Lirik lagu merupakan rangkaian kata yang dihasilkan melalui bentuk proses 

imajinasi, renungan, pengetahuan, dan pengalaman.  Pada proses tersebut pencipta 

mengungkapkan perasaan yang ada didalam hati maupun pikiran, ungkapan 

tersebut berupa ungkapan marah, benci, cinta, sedih maupun luapan hati berupa 

dendam. Melalui lirik lagu pada kalimat yang dihadirkan berfungsi untuk 

menciptakan suasana serta terdapat gambaran imajinasi kepada pendegar dan 

menciptakan makna yang beragam. Lirik lagu merupakan bagian genre sastra 

karena lirik lagu adalah bagian dari karya sastra, yaitu puisi, melalui puisi yang 

berisikan ungkapan hati si penyair.  

Lirik lagu memiliki kekhususan dan ciri tersendiri dibandingkan  dengan 

sajak karena penuangan ide lewat lagu diperkuat dengan melodi serta sesuai 

dengan lirik lagu (Purnomo, 2011:1). Lirik lagu termasuk genre sastra karena lirik 

adalah karya sastra puisi yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata 

sebuah nyanyian (Ardiani dalam Wijaya, 2011:1). Jadi, lirik lagu sama dengan 



 

puisi akan tetapi disajikan dalam bentuk nyanyian dan diiringi dengan alat musik 

yang termasuk ke dalam genre sastra.  

2.6 Makna Leksikal pada Kumpulan Lagu Karya Iwan Fals sebagai 

Alternatif  Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas 

 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan secara sistematis 

untuk membantu guru dalam proses pembelajaran serta instruksi dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan suasana belajar yang 

digemari siswa. Ismawati (2012:1) mengatakan, “Perencanaan pembelajaran 

adalah segala bentuk kegiatan yang dibuat, dirancang, dan disiapkan untuk 

mencapai tujuan proses belajar secara optimal. Pembelajaran merupakan suatu 

proses yang memiliki tujuan untuk mencapai keterampilan individu, baik dalam 

lingkungan formal maupun informal. Pembelajaran adalah suatu proses dari guru 

untuk membelajarkan peserta didik yang belajar”. 

Bahan ajar merupakan sarana belajar yang menggambarkan prosedur, dan 

mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi yang 

diharapkan. Alternatif  bahan ajar terdapat dalam silabus untuk mengarahkan 

kegiatan belajar peserta didik yang dibantu dengan pemilihan bahan ajar dalam 

upaya mencapai kompetensi inti tambahan pada peserta didik, kriteria bahan ajar 

dipilih dan disesuaikan dengan cara melihat dari beberapa aspek. Menurut 

Rahmanto (2005:27—31) pemilihan bahan ajar dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 

aspek bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. 

1. Dari aspek bahasa. Pemilihan bahan ajar dalam pengguasaan bahasa 

sebenarnya sudah tumbuh dan berkembangkan melalui beberapa tahap 



 

yang terlihat jelas pada setiap individu  dengan ini guru bisa 

memastikan pemilih bahan ajar sesuai dengan wawasan yang ilmiah. 

Misalnya memperhatikan segi ketatabahasaan dan memperhitungkan 

kosakata baru yang telah dikuasai oleh peserta didik agar pemilihan 

bahan ajar dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. 

2. Dari aspek psikologi. Semua guru harus dapat memahami peserta didik 

sebelum menerapkan bahan ajar yang telah ditentukan sebagai 

alternatif bahan ajar. Pada aspek ini guru memahami tingkatan 

perkembangan psikologi peserta didik  dengan beberapa tahap 

psikologi  yang terjadi pada peserta didik. Tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Tahap pengkhayal (8—9 tahun) pada tahap ini imajinasi anak belum 

banayak diisi hal-hal nyata, akan tetapi masih penuh dengan 

berbagai macam fantasi kekanakan. 

b. Tahap romantik (10—12 tahun) pada tahap ini anak mulai 

meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke realitas. 

c. Tahap realistik (13—16 tahun) pada tahap ini anak sudah benar-benar 

terlepas dari dunia fantasi, dan sangat berminat pada realitas atau apa 

yang benar-benar terjadi. 

d. Tahap generalisasi (umur 16 tahun dan seterusnya) pada tahap ini 

anak sudah tidak lagi hanya berminat pada hal-hal praktis saja, akan 

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak 

dengan menganalisis suatu fenomena. Tahap-tahap psikologi 



 

hendaklah diperhatikan karena tahap ini sangat besar pengaruhnya 

terhadap minat dan keinginan anak didik dalam memeroleh 

pelajaran. Tahap psikologi merupakan perkembangan pola pikir dan 

kematangan usia pada peserta didik yang harus dipahami oleh setiap 

pendidik bahwa pada pola pikir dan tingkat kemantangan 

perkembangan peserta didik berbeda dengan orang yang telah 

dewasa. 

3. Dari aspek latar belakang budaya. Aspek ini merupakan istilah yang 

menunjukkan latar belakang budaya dari peserta didik karena biasanya 

peserta didik dapat tertarik dari pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan 

keadaan atau latar bekalang budaya yang erat hubungannya dengan 

kehidupan peserta didik tersebut.  

Bahan ajar bertujuan untuk menarik minat belajar peserta didik yang 

menjadikan suatu pembelajaran bahasa di sekolah menjadi pembelajaran yang 

disukai oleh peserta didik. Bahan ajar yang digunakan oleh guru akan disesuaikan 

dengan kurikulum yang berlaku serta diatur dalam  silabus yang menjadi sarana 

bahan ajar bahasa di sekolah menengah atas. Dalam pembelajaran guru harus 

dapat memiliki metode yang dapat menjadikan peserta didik lebih mudah dalam 

memahami pembelajaran dan dapat terasa nyaman. 

Berdasarkan bahan ajar di atas makna leksikal pada penelitian ini akan 

dihubungkan dengan unsur bahasa sebagai alternatif pembelajaran bahasa yang 

ada di sekolah menengah atas. Pembelajaran bahasa yang dimaksud berupa 

alternatif bahan ajar yang berorentasi pada pendidikan karakter peserta didik pada 



 

kurikulum 2013. Secara garis besar kegiatan pembelajaran memuat rumusan 

tujuan, uraian materi, prosedur pembelajaran, dan teknik penilaian hasil 

pembelajaran. Selain itu alternatif pembelajaran yang berupa bahan ajar 

merupakan salah satu sarana pendukung bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

di kelas.  

Penelitian ini berjudul “Analisis Makna Leksikal pada Kumpulan Lagu 

Iwan Fals sebagai Alternatif Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas”. 

Pembelajaran yang dimaksud adalah bagaimana bentuk makna leksikal pada 

kumpulan lagu karya Iwan Fals dan menentukan layak atau tidaknya kumpulan 

lagu tersebut dijadikan sebagai alternatif bahan pembelajaran bahasa di sekolah 

menengah atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


