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ABSTRAK 

Hendra Wahyu Hadi Wibowo NPM 

10.01.07.0076. Analisis Struktur dan Makna 

Lirik Lagu Karya Group Band Power Metal 

dalam Kajian Aspek Sosial. Skripsi. Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas 

Nusantara PGRI Kediri 2015. 

Kata kunci : struktur, makna lirik lagu, 

aspek sosial 

 Penelitian analisis lirik lagu karya group 

band power metal menganalisis pada aspek 

structural puisi yaitu struktur fisik dan batin 

serta aspek sosial dalam lirik lagu. Struktur fisik 

meliputi diksi dan gaya bahasa. Struktur batin 

meliputi tema, perasaan (feeling), amanat. 

Sedangkan aspek sosial meliputi kelompok-

kelompok sosial, perubahan sosial dan masalah 

sosial. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan aspek struktur fisik yang 

meliputi diksi dan gaya bahasa serta struktur 

batin meliputi tema, rasa dan amanat dalam lirik 

lagu karya group band power metal; (2) 

mendeskripsikan aspek sosial meliputi 

kelompok-kelompok sosial, perubahan sosial 

dan masalah sosial dalam lirik lagu karya group 

band power metal. 

 Penelitian ini mengacu pada analisis 

struktural puisi dan aspek sosial, serta 

menerapkan teori analisis wacana. Wacana 

merupakan susunan kalimat-kalimat yang 

memiliki keterkaitan dan mempunyai satu 

kesatuan yang utuh dan padu antara satu kalimat 

dengan kalimat lain, sehingga pesan dan 

informasi yang terkandung dapat tersampaikan 

secara lengkap. Wacana terdiri atas wacana lisan 

dan wacana tertulis. Wacana prosa adalah 

wacana yang disampaikan dalam bentuk terurai, 

misalnya puisi. Karena pada dasarnya puisi 

adalah potret terhadap realitas sosial, maka puisi 

tidak bisa lepas dari aspek sosial dan budaya 

yang membentuknya. Selain itu puisi terbangun 

atas unsur –unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

Secara teoretis penelitian ini 

menggunakan pendekatan analisis wacana 

karena dalam penelitian ini menganalisis wacana 

lirik lagu yaitu analisis struktur fisk dan batin 

lirik lagu. Sedangkan secara metodologis 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif karena penelitian ini menganalisis data 

berupa aspek sosial dalam lirik lagu. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena data yang diperoleh 

berupa data deskriptif (dokumen). Penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya 

pada saat penelitian berlangsung. Penelitian 

kualitatif adalah peneltian yang memfokuskan 

kepada analisis. Penelitian kualitatif melibatkan 

kegiata antologis. Data yang dikumpulkan 

terutama berupa kata-kata, kalimat tau gambar 

yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu 

memicu timbulnya pemahaman yang lebih nyata 

dari pada sekeda sajian angka atau frekuensi. 

 Hasil penelitian ini berupa deskriptif 

tentang struktur fisik lirik lagu Group Band 

Power Metal yaitu diksi meliputi makna 

konotasi dan denotasi, sinonim, polisemi, 

homonim, antonim sedangkan gaya bahasa 

meliputi gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat, gaya bahasa berdasarkan langung 

tidaknya makna dan struktur batin meliputi 

tema, rasa dan amanat lalu aspek sosial yang 

meliputi kelompok sosial, perubahan sosial, dan 

masalah sosial yang terdapat pada lirik lagu 

Group Band Power Metal. 

 Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa teori yang digunakan adalah teori analisis 

wacana. Penelitian ini difokuskan pada analisis 

aspek sosial. Penelitian ini bermanfaat bagi 

peneliti, pembelajaran tentang intepretasi makna 

dalam puisi oleh guru Bahasa Indonesia, dan 

masyarakat. Penelitian ini dapat memotivasi 

para pelajar dan masyarakat yang membaca.
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I. LATAR BELAKANG 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia 

dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Hakikatnya, karya satra 

merupakan bagian yang sangat penting yang memberikan wajah berbeda dan mengandung 

unsur-unsur keindahan tersendiri pada kehidupan manusia dalam menciptakan kebudayaan. 

Bentuk karya sastra dibagi menjadi berbagai genre sastra. Kata “genre” berasal dari bahsa 

Perancis yang berarti jenis atau kelas (Adi 2011:195). Istilah ini sangat sering dipakai dalam 

dunia sastra sejak zaman dahulu dalam menentukan  tipe atau jenis karya sastra. Genre sastra 

yang paling umum diketahui adalah prosa, puisi dan drama. Ketiga genre tersebut memiliki 

persamaan dan perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri. Salah satu karya yang banyak 

penafsiran adalah puisi. 

Pada dasarnya, karya sastra tidak hanya tulisan. Dalam ilmu sastra, puisi juga dikenal 

dengan dua aspek penyelidikan atau pendekatan yaitu penyelidikan intrinsik dan ekstrinsik 

(Badrun, 1983:13). Penelitian intrinsik karya sastra adalah puisi adalah menyelidiki unsur-unsur 

puisi yang membangun dari dalam. Dalam penelitian intrinsik puisi dibagi menjadi dua, fisik dan 

batin. Menurut Waluyo (1991:72) fisik meliputi diksi (pemilihan kata), pengimajian, kata 

konkret, bahasa figuratif (majas), versifikasi (rima, ritma dan metrum) dan tata wajah. 

Sedangkan batin meliputi tema, perasaan (feeling), nada dan suasana, amanat. Penelitian 

Ekstrinsik adalah unsur-unsur yang ada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi bangunan atau sistem organisme satra (Nurgiyantoro, 1998:24). Unsur ekstrinsik 

misalnya biografi pengarang, psikologi dan keadaan lingkungan pengarang (misalnya ekonomi, 

politik, agama, moral, feminisme, pendidikan dan sosial). 

Pada perkembanganya, bahasa puisi diapresiasikan melalui sarana kesenian. Salah 

satunya lirik lagu dalam seni musik. Seni musik yang awalnya merupakan kegiatan mengolah 

nada dan irama untuk menghasilkan komposisi suara yang harmonis (instrumentalia) 

memerlukan media bahasa untuk menyampaikan ide dan gagasan. Maka hal inilah yang melatari 

kehadiran lirik dalam suatu lagu dengan diiringi musik. 

Musik merupakan seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai 

pengungkapan ekspresi diri, yang diolah dalam suatu nada-nada atau suara-suara yang harmonis. 

Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-
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bunyian. Musik juga sering dikatakan sebagai bahasa universal, karena pada umumnya dapat 

dipahami manusia walaupun tidak dapat dijelaskan secara verbal. Melaui musik, manusia 

mengekspresikan perasan, harapan, aspirasi dan cita-cita yang merepresentasikan pandangan 

hidup dan semngat zamannya. Pada karya sastra ditulis oleh satrawan (penyair) yang terikat 

paham-paham, pikiran-pikiran, atau pandangan dunia masyarakat pada zamannya atau 

sebelumnya juga. 

Salah satu pencipta lagu yang menggunakan ekspresi dalam alunan musik yang khas 

yaitu group band power metal yang beraliran heavy metal yang berasal dari Indonesia. Dalam 

tiap album yang dikeluarkan oleh group band ini, setidaknya ada satu lagu yang menyuarakan 

tentang social. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena bila dilihat dari  

lagu-lagu yang diciptakan group band power metal banyak bernuansa sosial dengan musik yang 

keras dan bertempo cepat, maka peneliti tertarik untuk meneliti struktur dan makna lirik lagu 

karya group band power metal dalam kajian aspek sosial. 

 

II. METODE 

Pendekatan dalam penelitian sangat penting karena pendekatan merupakan landasan 

untuk mengadakan penelitian. Pendekatan adalah cara – cara mendekati objek. Dengan adanya 

pendekatan dalam suatu penelitian tersebut ke arah yang lebih tepat sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan , yaitu pendekatan teoretis dan 

pendekatan metodologis. Secara teoretis penelitian ini menggunakan analisis wacana karena 

dalam penelitian ini menganalisis wacana lirik lagu yaitu analisis struktur fisik dan batin lirik 

lagu. Sedangkan berdasarkan metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

karena penelitian ini menganalisis sebuah data berupa aspek sosial dalam lirik lagu. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena data yang diperoleh berupa data deskriptif (dokumen). 

Penelitian yang berjudul “Analisis Struktur Dan Makna Lirik Lagu Karya Group Band 

Power Metal Dalam Kajian Aspek Sosial” menggunakan jenis penelitian studi dokumen atau 

teks. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan 

konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, 

surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya Jenis penelitian ini dipilih karena 

dalam penelitian ini akan mendeskripsikan makna lirik lagu dalam kajian aspek sosial yang 

datanya berupa naskah –naskah lirik lagu. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti 

dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. 
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Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif yang berperan sebagai 

peneliti sekaligus pengelola. Dalam hal ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai pengumpul 

pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti berperan langsung 

dalam rangka menghimpun data, mencari lirik-lirik lagu yang berhungan dengan objek 

penelitian.Tahap penelitian harus sitematis, jelas, mengikuti konsep yang sudah ilmiah. Prosedur 

penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap (1) tahap persiapan (2) tahap pelaksanaan (3) tahap 

pelaporan. 

Data penelitian dapat diartikan fakta yang diperlukan, dipakai dan diperhitungkan dalam 

penelitian. Peran data dalam penelitian sangat penting, karena data merupakan suatu kenyataan 

yang mengandung suatu keterangan dan keterangan tersebut dapat dijadikan dasar atau pedoman 

dalam penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data penelitian ini lirik lagu yang terdapat pada 

karya group band power metal adalah. Adapun sampel album yang dipilih adalah power one 

(po), power mission (pm), power demons (pd), serigala (sl), pesta dansa (pd), peace love and war 

(pw), topeng-topeng murka (tm), kebesaran mu (km), IX (IX). 

Prosedur pengumpulan data merupakan cara untuk mengambil data secara objektif, jelas, 

dan benar. Penelitian ini menggunakan teknik catat karena dianggap relevan dengan metode 

penelitian yang bersifat mendeskripsikan dan data juga berupa teks lirik lagu. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti menggunakan tabulasi data yang berguna untuk memudahkan 

pengamatan dan evaluasi dalam bentuk tabel. Tabulasi data ini diklasifikasikan menjadi 3 tabel, 

yakni tabel data yang berkaitan dengan struktur fisik, tabel data yang berkaitan dengan struktur 

batin, dan tabel data yang berkaitan dengan aspek sosial. 

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data dan menafsirkan data yang 

diperoleh sehinga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan upaya 

mengelopokkan dan menyamakan data yang sama dan membedakan data yang berbeda (Mahsun, 

2007: 257). Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam 

suatu pola. 

Teknik analisis data dalam penelitian yang berjudul “Analisis Struktur Dan Makna Lirik 

Lagu Karya Group Band Power Metal Dalam Kajian Aspek Sosial” menggunakan teknik analisa 

deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa uraian kata-kata dan bukan berupa angka.Hasil 

data atau temuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung penting untuk diuji validitas dan 

kehandalannya, untuk membuktikan bahawa hasil penelitiansesuai dengan fakta dan realita yang 
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ada. Keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses penelitian. Dalam pengecekan 

keabsahan temuan dan mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik Trianggulasi. 

Dalam penelitian data yang diperoleh memerlukan pengamatan dari berbagai sumber 

untuk mengecek keabsahan data tersebut. Sehingga data yang diperoleh benar – benar teruji 

keabsahannya melalui triangulasi sumber. Teknik ini dipilih karena merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan beberapa sumber sebagai referensi yang 

menunjang. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

HASIL 

Penelitian yang berjudul “Analisis Struktur Dan Makna Lirik Lagu Karya Group Band 

Power Metal Dalam Kajian Aspek Sosial” dimaksudkan menganalisis makna lirik lagu yang 

dilakukan pada album karya Group Band Powe Metal mulai tahun 1991 sampai dengan 2010. 

Lirik lagu yang dianalisis adalah struktur fisik, struktur batin dan sosial dalam lagu karya Group 

Band Power Metal. Hasil Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

A. Struktur fisik lirik lagu Group Band Power Metal yaitu diksi, gaya bahasa 

1. Diksi Lirik Lagu Power Metal meliputi 

a. Konotasi 

b. Denotasi 

c. Sinonim 

d. Polisemi 

e. Homonim 

f. Antonim 

2. Gaya Bahasa Lirik Lagu Power Metal meliputi 

a. Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat meliputi 

1) Klimaks 

2) Anti Klimaks 
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3) Paralisme 

4) Antitesis 

5) Repetisi  

b. Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna meliputi 

1) Gaya Bahasa Retoris 

a) Pertanyaan Retoris 

b) Hiperbola 

2) Gaya Bahasa Kiasan 

a) Personifikasi 

b) Simile  

B. Struktur batin lirik lagu Group Band Power Metal meliputi 

1. Tema 

2. Rasa 

3. Amanat 

C. Sosial yang terdapat pada lirik lagu Group Band Power Metal meliputi 

1. Kelompok sosial 

2. Perubahan sosial 

3. Masalah sosial 

 SIMPULAN 

Berdasakan analisis data yang telah diselesaikan dapat disimpulkan ada struktur fisik dan 

makna dalam kajian sosial pada lirik lagu karya Group Band Power Metal sebagai berikut. 

Pertama, ada struktur fisik dalam lirik lagu karya Group Band Power Metal yang meliputi (a) 

diksi meliputi makna denotasi, konotasi, sinonim, polisemi, hiponim dan homonim dan hiponim 

dan antonim, (b) gaya bahasa meliputi, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya 

bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, (c) struktur batin meliputi, tema, perasaan dan 

amanat. Kedua, aspek sosial dalam lirik lagu karya Group Band Power Metal meliputi. (a) 

kelompok sosial, (b) perubahan sosial, (c) masalah sosial. 
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Sesuai dengan hasil penelitian, dikemukakan saran sebagai berikut ini. Penelitian ini baru 

mengkaji tentang  struktur dan makna lirik lagu Karya  Group Band Power Metal dalam kajian 

aspek sosial. Sehubungan dengan itu, masih perlu diteliti struktur dan makna lirik lagu group 

band lainnya dan diperluas cakupannya yaitu struktur dan makna aspek psikologi sosial. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya supaya lebih komplek lagi cakupan penelitian 

struktur dan makna lirik lagu, supaya berkembang dan lebih luas pemahaman tentang pentingnya 

ilmu sastra. 
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