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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Peneliti 

juga akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, 

dan juga definisi istilah kunci pada penelitian ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dilihat dari fungsinya, bahasa memiliki tiga fungsi yaitu fungsi ideasional, 

fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Halliday, 1994). Fungsi ideasional 

berperan sebagai alat pengabstraksian pengalaman. Fungsi interpersonal bahasa 

berkaitan erat dengan interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan bahasa dalam fungsi tekstual merupakan alat untuk 

mengkonstruksikan atau menyusun sebuah teks.  

Bahasa dengan fungsi ideasional (pengabstraksian pengalaman) digunakan 

sebagai alat mencurahkan ekspresi seseorang contohnya pada karya sastra. 

Sebagai wadah ekspresi, karya sastra memiliki keunikan pada bahasa yang 

digunakan. Bahasa yang digunakan pada karya sastra cenderung memberikan arti 

dan penafsiran tertentu. 

Salah satu bentuk karya sastra yang sangat umum dijumpai adalah lirik lagu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lirik dalam lagu merupakan karya sastra 

(puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi atau susunan kata sebuah nyanyian 

(2008: 678). Lirik lagu dapat disebut sebagai puisi saat ia memiliki struktur fisik 
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dan struktur batin seperti puisi. Jadi, ketika lirik lagu mengalami pemadatan 

bahasa, menggunakan bahasa kiasan dan memiliki banyak kemungkinan makna, 

serta mengekspresikan emosi dan perasaan penulisnya, maka lirik lagu bersifat 

seperti puisi. 

Setiap lagu pasti memiliki makna dan efek tertentu yang ingin disampaikan 

kepada pendengarnya. Selayaknya dalam puisi dalam lirik lagu sering tedapat 

rangkaian kata atau kalimat yang disusun secara konotatif menggunakan gaya 

bahasa kiasan. Penggunaan kalimat konotatif dilakukan tidak hanya sebagai unsur 

estetika namun juga sebagai cara mengekspresikan pemikiran yang terlalu 

kompleks karena terkadang kalimat biasa tidak mampu mewakilinya. 

Aminuddin (2001:88) berpendapat makna konotatif adalah makna kata yang 

telah mengalami penambahan terhadap makna dasarnya. Makna konotatif disebut 

juga dengan makna tambahan. Dalam gaya bahasa kiasan pemilihan kata dan 

diksinya mengandung makna konotatif (tersirat). Dengan kata lain, gaya bahasa 

memiliki makna tambahan yang tersembunyi. Gaya bahasa ini digolongkan oleh 

Keraf (2007:129) kedalam gaya bahasa makna tidak langsung. Gaya bahasa yang 

tidak langsung ini biasa disebut sebagai figure of speech atau trope. Kedua istilah 

ini memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu penyimpangan bahasa secara 

evaluatif atau secara emotif dari bahasa biasa baik dalam ejaan, pembentukan 

kata, dan konstruksi kalimat. Figure of speech atau Trop memiliki fungsi antara 

lain: memperkuat, menjelaskan, menghidupkan obyek mati, menstimulasi asosiasi 

dan untuk hiasan. 
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Penyimpangan bahasa seperti pembentukan kalimat dan tidak lazimnya 

penggunaan diksi sering terdapat dalam lirik lagu. Begitupun dalam lirik lagu 

yang dinyanyikan oleh Céline Dion yang didalamnya dapat ditemukan 

penggunaan gaya bahasa kiasan. Céline Dion merupakan penyanyi terkenal 

berkebangsaan Kanada yang kerap menyanyikan lagu berbahasa Prancis. Lagu 

Pour Que Tu M’aimes Encore Merupakan salah satu lagu Céline Dion yang 

sangat populer dikalangan masyarakat Prancis maupun Francophonie. Sehingga 

penulis merasa lagu ini mampu untuk mewakilkan lagu-lagu lain yang 

dinyanyikan oleh Céline Dion.  

Lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan Céline Dion 

liriknya terkesan puitis, romantis sekaligus kaya akan gaya bahasa sehingga 

pendengar merasakan keindahan melalui lirik lagu tersebut. Namun terkadang 

gaya bahasa tersebut justru membuat pendengar tidak dapat memahami makna 

kalimat secara jelas. Hal ini dikarenakan pendengar tidak mengetahui fungsi dari 

gaya bahasa yang digunakan. Sehingga keindahan pesan yang ada menjadi tidak 

dapat tersampaikan kepada pendengar lagu Pour Que Tu M’aimes Encore (Céline 

Dion). 

Berdasarkan observasi singkat yang penulis lakukan, banyak mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Prancis yang tidak dapat memahami lagu berbahasa 

Prancis yang didengarkan karena lirik lagu tersebut menggunakan gaya bahasa 

kiasan. Mendengarkan lagu dapat membantu mempelajari bahasa Prancis dalam 

Skripsi (Maks: 2017). Namun sayangnya jika pendengar tidak dapat memahami 

maksud penggunaan gaya bahasa tersebut maka akan menghambat proses belajar 
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dan pemahaman terhadap lirik lagu secara keseluruhan. Dilatarbelakangi oleh hal-

hal tersebut penulis bermaksud menganalisis gaya bahasa kiasan yang digunakan 

dalam laguCéline Dion yang berjudul Pour Que Tu M’aimes Encore serta fungsi 

dari gaya bahasa kiasan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apa saja jenis gaya bahasa kiasan yang digunakan dalam lagu Pour 

Que Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh Céline Dion? 

2) Apa fungsi gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lagu Pour Que 

Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh Céline Dion? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui jenis gaya bahasa kiasan yang digunakan dalam 

lagu Pour Que Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh Céline 

Dion. 

2) Untuk mengetahui fungsi gaya bahasa kiasan yang digunakan dalam 

lagu Pour Que Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh Céline 

Dion. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis :  

a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya 

pengetahuan mengenai gaya bahasa kiasan. 

2) Manfaat praktis :  

a. Untuk membantu pendengar lirik lagu mengetahui fungsi gaya 

bahasa sehingga dapat memahami lirik lagu dengan lebih baik. 
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b. Membantu pembelajar bahasa prancis yang menggunakan lirik 

lagu untuk lebih memahami makna lagu secara keseluruhan. 

c. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 

dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan 

mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5 Definisi Istilah Kunci 

Untuk menghindari kesalahan pengertian pada istilah yang digunakan, 

berikut adalah definisi istilah dari judul yang penulis ajukan, antara lain: 

1. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai 

bahasa). (Keraf, 2007 :113). 

2. Bahasa Kiasan 

Bahasa kiasan adalah mengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal 

dengan hal lain supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik, dan hidup. 

(Pradopo, 2009 :62) 

3. Fungsi Gaya Bahasa 

Fungsi gaya bahasa yaitu sebagai alat untuk menyakinkan atau 

mempengaruhi pembaca atau pendengar  (Tarigan, 2009:4). 

4. Pour Que Tu M’aimes Encore 

Pour Que Tu M’aimes Encore adalah salah satu lagu Céline Dion dalam 

Album D’eux yang dirilis pada tahun 1995 dan ditulis oleh Jean-Jacques 

Goldman.  


