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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil temuan dan pembahasan data yang 

diperoleh dalam penelitian. 

4.1 TEMUAN 

4.1.1 Jenis-Jenis Gaya Bahasa yang Digunakan pada Lagu Pour Que Tu 

M’aimes Encore. 

 Pada analisis ini penulis menemukan tiga jenis gaya bahasa kiasan yang 

digunakan dalam lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encore yaitu simile, metafora, dan  

ironi. Terdapat 15 data yang telah ditemukan diantaranya simile sejumlah 2 data, 

Metafora 12 data, dan ironi 1 data. (lihat tabel 4.1) 

4.2.2 Fungsi Gaya Bahasa yang Digunakan pada Lagu Pour Que Tu M’aimes 

Encore 

 Berdasarkan proses analisis penulis menemukan tiga fungsi gaya bahasa yang 

digunakan dalam lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh 

Céline Dion yaitu, fungsi menciptakan keadaan hati tertentu pada pendengar, 

mempengaruhi dan meyakinkan pendengar, serta memperkuat efek lagu. (lihat tabel 

4.2) 



24 
 

 
 

4.1 Jenis-jenis gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lirik lagu Pour Que Tu 

M’aimes Encore 

NO Lirik Lagu Terjemahan Sebenarnya Terjemahan  dengan Gaya 

Bahasa  

Gaya 

Bahasa 

Kiasan 

1. J’ai compris tous les 

mots, j’ai bien 

compris, merci 

Aku telah mengerti semua 

kata-kata itu, aku telah 

benar-benar memahaminya, 

terima kasih 

Aku mengerti semua kata-

kata itu, aku  telah benar-

benar memahaminya namun 

aku masih belum dapat 

menerimannya. 

Ironi 

2. Que les choses ont 

changé, que les fleurs 

ont fané 

Bahwa hal-hal telah 

berubah, bahwa bunga-

bunga telah layu 

Bahwa hal-hal itu telah 

berubah dan  tidak dapat 

diperbaiki layaknya bunga 

yang layu. (penanda gaya 

bahasa kiasan simile dalam 

larik ini adalah kata que) 

 

 

Simile 

3. Que si tout zappe et 

lasse, les amours 

aussi passent 

Bahwa jika semua beralih 

dengan cepat dan 

menjemukan, cinta juga 

akan berlalu 

Bahwa layaknya semua hal 

yang beralih dengan cepat 

maka cinta pun  akan berlalu 

pula. (penanda gaya bahasa 

kiasan silime dalam larik ini 

adalah kata aussi) 

 

 

Simile 

4. J’irai chercher ton 

coeur si tu 

l’emportes ailleurs 

Aku akan pergi mencari 

jantungmu jika kau 

membawanya ketempat lain 

Aku akan pergi mencari 

cintamu jika kamu 

memberikannya ke orang 

lain 

Metafora 

5. Même si dans tes 

danses d’autres 

dansent tes heures 

Walaupun dalam tarianmu 

orang lain menyibukkan 

waktumu. 

Walaupun dalam 

kehidupanmu orang lain 

menyibukkan dan menyita 

waktumu 

Metafora 
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Lanjutan Tabel 4.1 Jenis-jenis gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lirik 

lagu Pour Que Tu M’aimes Encore 

 

NO Lirik Lagu Terjemahan Sebenarnya Terjemahan  dengan Gaya 

Bahasa  

Gaya 

Bahasa 

Kiasan 

6. J’irai chercher ton 

âme dans les froids 

dans les flames 

aku akan pergi mencari 

jiwamu dalam dingin dan api 

Aku akan pergi mencari 

dirimu dalam hal sulit dan 

tidak mungkin sekalipun 

 

 

 

Metafora 

7. Je te jetterai des 

sorts pour que tu 

m’aimes encore 

Aku akan melempar mantra-

mantra untuk membuat kau 

tetap mencintaiku 

Aku akan melakukan apapun 

bahkan mengucapkan 

mantra-mantra untuk 

membuat kau tetap 

mencintaiku 

 

 

Metafora 

8. Je trouverai des 

langages pour 

chanter tes louanges 

Aku akan menemukan 

bahasa-bahasa untuk 

menyanyikan pujianmu 

Aku akan mengucapkan 

perasaan dan ide-ideku 

untuk memuji dan 

membahagiakanmu 

Metafora 

9. Je ferai nos bagages 

pour d’infinies 

vendanges 

aku akan berkemas untuk 

panen yang tidak terbatas 

(melimpah) 

Aku akan bersiap untuk 

kebahagiaan yang luar biasa 
Metafora 

10. Les formules 

magiques des 

marabouts d’Afrique 

Formula-formula sihir dari 

dukun afrika (marbot) 

Aku akan melakukan 

apapun, bahkan hingga 

menggunakan formula sihir 

yang dianggap memiliki 

kekuatan diluar akal 

manusia 

 

 

Metafora 

11. Je m’inventerai 

reine pour que tu me 

retiennes 

Aku akan menjadi ratu untuk 

mendapatkanmu kembali 

Aku akan menjadi seseorang 

yang berkuasa dan penting 

untuk mendapatkan cintamu 

kembali 

Metafora 
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Lanjutan Tabel 4.1 Jenis-jenis gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lirik 

lagu Pour Que Tu M’aimes Encore 

 

NO 

Lirik Lagu Terjemahan Sebenarnya Terjemahan  dengan Gaya 

Bahasa  

Gaya 

Bahasa 

Kiasan 

12 Je me ferai nouvelle 

pour que le feu 

reprenne 

Aku akan menjadi baru 

untuk menyalakan api 

kembali 

Aku akan menjadi baru 

untuk menggairahkan 

kembali 

Metafora 

13. Vos jeux seront les 

nôtres si tel est ton 

désir 

Permainan-permainanmu 

akan menjadi milik kita jika 

itu yang kamu inginkan 

Aku akan mengikuti 

kehidupan dan aturanmu jika 

itu yang kamu inginkan 

Metafora 

14. Plus brillante plus 

belle pour une autre 

étincelle 

Lebih cemerlang lebih 

cantik untuk berkilau 

kembali 

Lebih cemerlang, lebih 

cantik untuk menghidupkan 

kehidupan cinta kembali 

Metafora 

15. Je me changerai en or 

pour que tu m’aimes 

encore. 

 Aku akan merubah diriku 

menjadi emas untuk kau 

tetap mencintaiku 

Aku akan menjadikan diriku 

berharga untuk membuat 

kau tetap mencintaiku 

Metafora 
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4.2 Fungsi gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lirik lagu Pour Que Tu 

M’aimes Encore 

NO Lirik Lagu Terjemahan 

Sebenarnya 

Terjemahan  dengan Gaya 

Bahasa  

Fungsi Gaya 

Bahasa 

1. J’ai compris tous les 

mots, j’ai bien 

compris, merci 

Aku telah mengerti 

semua kata-kata itu, aku 

telah benar-benar 

memahaminya, terima 

kasih 

Aku mengerti semua kata-

kata itu, aku  telah benar-

benar memahaminya namun 

aku masih belum dapat 

menerimannya. 

Menciptakan 

keadaan hati 

tertentu 

2. Que les choses ont 

changé, que les fleurs 

ont fané 

Bahwa hal-hal telah 

berubah, bahwa bunga-

bunga telah layu 

Bahwa hal-hal itu telah 

berubah dan  tidak dapat 

diperbaiki layaknya bunga 

yang layu. (penanda gaya 

bahasa kiasan simile dalam 

larik ini adalah kata que) 

 

 

Mempengaru

hi dan 

meyakinkan 

3. Que si tout zappe et 

lasse, les amours 

aussi passent 

Bahwa jika semua 

beralih dengan cepat dan 

menjemukan, cinta juga 

akan berlalu 

Bahwa layaknya semua hal 

yang beralih dengan cepat 

maka cinta pun  akan berlalu 

pula. (penanda gaya bahasa 

kiasan silime dalam larik ini 

adalah kata aussi) 

 

 

Mempengaru

hi dan 

meyakinkan 

4. J’irai chercher ton 

coeur si tu 

l’emportes ailleurs 

Aku akan pergi mencari 

jantungmu jika kau 

membawanya ketempat 

lain 

Aku akan pergi mencari 

cintamu jika kamu 

memberikannya ke orang 

lain 

Memperkuat 

efek 

5. Même si dans tes 

danses d’autres 

dansent tes heures 

Walaupun dalam 

tarianmu orang lain 

menyibukkan waktumu. 

Walaupun dalam 

kehidupanmu orang lain 

menyibukkan dan menyita 

waktumu 

Memperkuat 

efek 
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Lanjutan Tabel 4.2 Fungsi gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lirik lagu 

Pour Que Tu M’aimes Encore 

 

NO Lirik Lagu Terjemahan 

Sebenarnya 

Terjemahan  dengan Gaya 

Bahasa  

Fungsi Gaya 

Bahasa 

6. J’irai chercher ton 

âme dans les froids 

dans les flames 

aku akan pergi mencari 

jiwamu dalam dingin dan 

api 

Aku akan pergi mencari 

dirimu dalam hal sulit dan 

tidak mungkin sekalipun 

 

Memperkuat 

efek 

7. Je te jetterai des 

sorts pour que tu 

m’aimes encore 

Aku akan melempar 

mantra-mantra untuk 

membuat kau tetap 

mencintaiku 

Aku akan melakukan apapun 

bahkan mengucapkan 

mantra-mantra untuk 

membuat kau tetap 

mencintaiku 

 

 

Memperkuat 

efek 

8. Je trouverai des 

langages pour 

chanter tes louanges 

Aku akan menemukan 

bahasa-bahasa untuk 

menyanyikan pujianmu 

Aku akan mengucapkan 

perasaan dan ide-ideku 

untuk memuji dan 

membahagiakanmu 

Memperkuat 

efek 

9. Je ferai nos bagages 

pour d’infinies 

vendanges 

aku akan berkemas untuk 

panen yang tidak terbatas 

(melimpah) 

Aku akan bersiap untuk 

kebahagiaan yang luar biasa 
Memperkuat 

efek 

10. Les formules 

magiques des 

marabouts d’Afrique 

Formula-formula sihir 

dari dukun afrika 

(marbot) 

Aku akan melakukan 

apapun, bahkan hingga 

menggunakan formula sihir 

yang dianggap memiliki 

kekuatan diluar akal 

manusia 

 

 

Memperkuat 

efek 

11. Je m’inventerai 

reine pour que tu me 

retiennes 

Aku akan menjadi ratu 

untuk mendapatkanmu 

kembali 

Aku akan menjadi seseorang 

yang berkuasa dan penting 

untuk mendapatkan cintamu 

kembali 

Memperkuat 

efek 
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Lanjutan Tabel 4.2 Fungsi gaya bahasa kiasan yang digunakan pada lirik lagu 

Pour Que Tu M’aimes Encore 

 

NO Lirik Lagu Terjemahan 

Sebenarnya 

Terjemahan  dengan Gaya 

Bahasa  

Fungsi Gaya 

Bahasa 

12 Je me ferai nouvelle 

pour que le feu 

reprenne 

Aku akan menjadi baru 

untuk menyalakan api 

kembali 

Aku akan menjadi baru 

untuk menggairahkan 

kembali 

Memperkuat 

efek 

13. Vos jeux seront les 

nôtres si tel est ton 

désir 

Permainan-permainanmu 

akan menjadi milik kita 

jika itu yang kamu 

inginkan 

Aku akan mengikuti 

kehidupan dan aturanmu jika 

itu yang kamu inginkan 

Memperkuat 

efek 

14. Plus brillante plus 

belle pour une autre 

étincelle 

Lebih cemerlang lebih 

cantik untuk berkilau 

kembali 

Lebih cemerlang, lebih 

cantik untuk menghidupkan 

kehidupan cinta kembali 

Memperkuat 

efek 

15. Je me changerai en or 

pour que tu m’aimes 

encore. 

 Aku akan merubah 

diriku menjadi emas 

untuk kau tetap 

mencintaiku 

Aku akan menjadikan diriku 

berharga untuk membuat 

kau tetap mencintaiku 

Memperkuat 

efek 
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4.2.1 Pembahasan Penggunaan Gaya Bahasa Kiasan 

Pada bagian ini akan dibahas lebih terperinci mengenai penggunaan gaya 

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

Dion berdasarkan teori yang dikemukakan Keraf. 

1. Ironi 

Ironi atau sindiran merupakan suatu acuan yangingin mengatakan sesuatu 

dengan maknayang berlainan dari kata-katanya. (Keraf,2000;143). Dalam lirik lagu 

Pour Que Tu M’aimes Encore juga terdapat gaya bahasa kiasan ironi. gaya bahasa 

kiasan ini ditemukan pada data 1. 

Data 1 

J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris, merci 

“Aku telah mengerti semua kata-kata itu, aku telah benar-benar 

memahaminya, terima kasih” 

Larik diatas digolongkan pada gaya bahasa kiasan ironi. Pada lirik ini tokoh 

saya mengatakan sindiran bahwa telah mengerti dan telah memahami kata-kata dan 

semuanya lalu mengucapkan terima kasih. Jika dilihat secara keseluruhan lagu, hal ini 

berkebalikan dengan apa yang benar-benar terjadi karna sang tokoh aku walaupun 

sudah mengatakan telah mengerti dan paham namun tetap saja mengharapkan cinta 

dari sang pujaan hati. Selain itu kata merci disebutkan untuk menyindir sang pujaan 

hati untuk berhenti menjelaskan keadaan hubungan mereka yang baru. 
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2. Persamaan atau simile  

Menurut Keraf (2000;138) perumpamaan atau simile adalah perbandingan 

yang bersifat eksplisit. Perbandingan bersifat eksplisit adalah bahwa ia langsung 

menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain Simile memerlukan penanda yang 

secara eksplisit menampilkan kesamaan itu, yaitu kata-kata seperti, sama, sebagai, 

bagaikan, laksana, dan sebagainya. Gaya bahasa kiasan persamaan atau simile juga 

dapat ditemukan dalam lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encore. Gaya bahasa kiasan 

ini terdapat pada data 2 dan data 3. 

Data  2 

Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané 

“Bahwa hal-hal telah berubah, bahwa bunga-bunga telah layu” 

Larik diatas diklasifikasikan kedalam gaya bahasa kiasan simile. Kata que pada 

kedua frasa memiliki arti “bahwa” namun selain itu que diatas pun menjadi penanda 

yang menyamakan antara que les choses ont changé yang berarti “bahwa hal-hal telah 

berubah” dengan que les fleurs ont fané“bunga-bunga telah layu”.  

Data 3 

Que si tout zappe et lasse, les amoursaussi passent 

”Bahwa jika semua beralih dengan cepat dan menjemukan, cinta juga akan 

berlalu” 

Pada larik diatas diklasifikasikan kedalam gaya bahasa kiasan persamaan atau 

simile karena pada larik tersebut terdapat kata aussi yang berarti “juga”. Kata aussi 

disini merupakan penanda yang menyamakan keadaan antara si tout zappe et lasse 



32 
 

 
 

dengan les amours aussi passent yang berarti jika semua beralih dengan cepat maka 

begitu pula cinta akan berlalu.  

3. Metafora 

Menurut Keraf (2000:139) metafora diartikan sebagai majas yang mengandung 

perbandingan yang tersirat yang menyamakan hal yang satu dengan hal yang lain. 

Majas ini tidak menyatakan sesuatu perbandingan sesuatu secara terbuka atau secara 

eksplisit tetapi sekedar memberikan sugesti adanya suatu perbandingan. Dalam lirik 

lagu Pour Que Tu M’aimes Encoreyang dinyanyikan Céline Dion juga terdapat gaya 

bahasa kiasan metafora. Gaya bahasa kiasan tersebut dapat ditemukan pada data 4 

hingga data 15. 

Data 4 

J’irai chercher ton coeur si tu l’emportes ailleurs 

“Aku akan pergi mencari jantungmu jika kau membawanya ketempat 

lain” 

Larik diatas digolongkan sebagai gaya bahasa metafora karena obyek ton coeur 

“jantungmu” mengalami penyimpangan makna. Arti harfiah jantung menurut KBBI 

(2002:556) “bagian tubuh yang menjadi pusat peredaran darah (letaknya di dalam 

rongga dada sebelah atas)” tetapi jantung pada data 4 dianalogikan sebagai cinta sang 

pujaan hati yang walaupun cinta ini sudah berpindah pada orang lain l’emportes 

ailleurs “membawanya ke tempat lain”. Sang tokoh akan tetap mencari cinta itu. Kata 

Jantung sering di analogikan sebagai cinta karena dalam proses jatuh cinta biasanya 

orang akan merasa jantungnya berdegup kencang. 
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Data 5 

Même si dans tes danses d’autres dansent tes heures 

“Walaupun dalam tarianmu orang lain menyibukkan waktumu” 

Pada kata obyek tes danses yang dalam bahasa indonesia berarti tarianmu 

digolongkan kedalam gaya bahasa metafora. Tari dalam KBBI (2002:1405) berarti 

“gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-

bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya)” hal ini diibaratkan seperti kehidupan 

yang didalamnya terdapat banyak pergerakan yang harus mengikuti keadaan dan 

irama kehidupan. 

Data 6 

J’irai chercher ton âme dans les froids dans les flames 

“Aku akan pergi mencari jiwamu dalam dingin dan api” 

Frasa ton âme yang menjadi obyek dalam kalimat ini digolongkan sebagai gaya 

bahasa kiasan metafora. Ton âme memiliki arti jiwa. Dalam KBBI (2002:586) jiwa 

dijelaskan sebagai “roh manusia (yang di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang 

hidup)”. Penggunaan obyek jiwa di sini mewakili kehidupan sang pujaan hati. 

Les Froids memiliki arti dingin sementara les flames berarti api. Dua kiasan ini 

digolongkan sebagai metafora dikarenakan arti keduanya sangat berbeda dan 

berlawanan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa sang tokoh akan mencari 

sang pujaan hati dalam kondisi apapun baik itu dalam kondisi dingin (dianalogikan 

sebagai keadaan rendahatau dibawah) dan api (dianalogikan sebagai keadaan dimana 

hal-hal hancur karena sifat api yang membakar) 
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Data 7 

Je te jetterai des sorts pour que tu m’aimes encore 

“Aku akan melempar mantra-mantra untuk membuat kau tetap 

mencintaiku” 

Dalam larik ini obyek sorts yang berarti mantra diklasifikasikan sebagai gaya 

bahasa kiasan metafora. Dalam KBBI (2002:876) mantra adalah “perkataan atau 

ucapan yang memiliki kekuatan gaib (misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan 

celaka dan sebagainya)”. Penggunaan kata mantra mewakilkan keseriusan.Tokoh aku 

akan melakukan hal apapun untuk membuat pujaan hatinya mencintainya kembali 

bahkan hingga mengucapkan mantra yang dipercaya memiliki kekuatan gaib diluar 

akal manusia. 

Data 8 

Je trouverai des langages pour chanter tes louanges 

“Aku akan menemukan bahasa-bahasa untuk menyanyikan pujianmu” 

Larik diatas digolongkan menggunakan gaya bahasa kiasan metafora. Langages 

yang berarti bahasa,Menurut Walija (1996:4), “bahasa ialah komunikasi yang paling 

lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat 

kepada orang lain”. Dalam konteks data 8 bahasa memiliki makna sebagai ide-ide dan 

perasaan dari tokoh aku.  

Sementara chanter yang berarti menyanyi. Dalam KBBI (2002:971) menyanyi 

merupakan “mengeluarkan suara bernada”, namun menyanyi dalam data ini 

mengalami pergeseran arti yaitu sebuah kegiatan dimana tokoh saya menyampaikan 
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perasaaanya dan ide-idenya untuk menyanjung dan memuji-muji supaya sang pujaan 

hati senang. 

Data 9 

Je ferai nos bagages pour d’infinies vendanges 

“aku akan berkemas untuk panen yang tidak terbatas (melimpah)” 

Larik tersebut digolongkan ke dalam gaya bahasa kiasan metafora. Obyek 

d’infinies vendanges dalam bahasa indonesia berarti “panen yang tidak terbatas”. 

Pengertian KBBI (2002:1012) panen adalah “pemungutan (pemetikan) hasil sawah 

atau ladang, memperoleh keuntungan atau rezeki”. Panen yang tidak terbatas 

merupakan bentuk kiasan yang dianalogikan sebagai keuntungan, rezeki serta 

kebahagiaan yang luar biasa. 

 Data 10 

Les formules magiques des marabouts d’Afrique 

“Formula-formula sihir dari dukun afrika” 

Kalimat diatas merupakan sebuah obyek yang termasuk dalam golongan gaya 

bahasa kiasan metafora. Les formules magiques des marabout d’afirique “formula-

formula sihir dari dukun Afrika” dianalogikan sebagai sebuah hal yang mengancam 

dan menunjukkan kesungguhan tokoh aku dalam mengejar cintanya hingga ia 

mengucapkan mantra-mantra yang dianggap memiliki kekuatan magis dan gaib untuk 

membuat sang pujaan hati jatuh hati kembali. Analogi ini dapat diketahui jika dilihat 

pada lirik lagu secara keseluruhan. 
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Data 11 

Je m’inventerai reine pour que tu me retiennes 

“Aku akan menjadi ratu untuk mendapatkanmu kembali” 

Pada kalimat je m’inventerai reine yang berarti “aku akan menjadi ratu untuk 

mendapatkanmu kembali” termasuk dalam golongan metafora. Ratu merupakan 

permaisuri raja yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu negara. Analogi ratu 

digunakan karena ratu memiliki kekuasaan yang dianggap mampu untuk 

mendapatkan kembali cinta dari pujaan hati tokoh aku.. 

Data 12 

Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne 

“Aku akan menjadi baru untuk menggairahkan api kembali” 

Frasa le feu reprenne yang dalam Bahasa Indonesia berarti “menggairahkan api 

kembali” masuk dalam golongan metafora. Menurut KBBI (2002:80) api merupakan 

“panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar; panas dan cahaya yang 

berasal dari sesuatu yang terbakar”. Dalam data 12 maksud menggairahkan api 

kembali dianalogikan sebagai memulai menghidupkan sesuatu cinta yang baru. Sifat 

api yang menyala dan bercahaya diibaratkan sebagai nyala kehidupan cinta. 
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Data 13 

Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir 

“Permainanmu-permainanmu akan menjadi milik kita jika itu yang kamu 

inginkan” 

Data diatas digolongkan kedalam gaya bahasa kiasan metafora. Frasa vos jeux 

“permainanmu” dianalogikan sebagai suatu kegiatan dalam kehidupan sang pujaan 

hati yang dilakukan dengan tujuan mendapat kesenangan. Dalam KBBI (2002:857) 

permainan berarti “suatu alat untuk bersenang-senang”. Jika dilihat pada data 13 

secara keseluruhan didapatkan makna bahwa permainan yang dimaksud disini adalah 

segala hal yang yang membuat sang pujaan hati senang. 

Data 14 

Plus brillante plus belle pour une autre étincelle 

“Lebih cemerlang lebih cantik untuk berkilau kembali” 

Larik di atas masuk dalam golongan gaya bahasa kiasan metafora. Frasa plus 

brillante “lebih cemerlang”dalam KBBI (2002:256) diartikan sebagai “bercahaya 

atau bersinar sangat terang; berkilauan”. Frasa tersebut telah mengalami 

penyimpangan makna karena yang dimaksud dalam larik ini bukan cemerlang yang 

benar-benar bersinar secara fisik namun cemerlang diartikan sebagai kecantikan atau 

pesona yang terpancar dari diri tokoh aku. Pada frasa terakhir une autre étincelle 

“sebuah kilauan yang lain” juga dianalogikan sebagai keindahan dan kebahagiaan 

yang akan didapatkan setelah tokoh aku menjadi lebih mempesona dan canttik. 
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Data 15 

Je me changerai en or pour que tu m’aimes encore 

“Aku akan merubah diriku menjadi emas untuk kau mencintaiku 

kembali” 

Data diatas digolongkan sebagai gaya bahasa kiasan metafora. Or “Emas” 

merupakan barang berharga yang memiliki nilai harga yang tinggi. Penggunaan kata 

emas merupakan menyatakan bahwa tokoh aku akan merubah dirinya menjadi sangat 

berharga bagaikan emas yang diinginkan banyak orang hingga sang pujaan hati dapat 

menerimanya dan menginginkannya kembali. 
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4.2.2 Pembahasan Fungsi Gaya Bahasa 

Pada bagian ini akan dibahas fungsi gaya bahasa pada lagu Pour Que Tu 

M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh Céline Dion berdasarkan teori beberapa ahli 

yang telah penulis rangkum pada bab II. 

1. Fungsi menciptakan keadaan hati tertentu 

Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadaan perasaan hati 

tertentu, maksudnya gaya bahasa dapat menjadikan pembaca hanyut dalam suasana 

hati tertentu, misalnya kesan baik atau buruk, senang, tidak enak, dan sebagainya 

setelah mengetahui apa yang disampaikan penulis. Dalam lirik lagu Pour Que Tu 

M’aimes Encore yang dinyanyikan Céline Dion juga ditemukan fungsi pertama 

tersebut pada data 1. 

Data 1 

J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris, merci 

“Aku telah mengerti semua kata-kata itu, aku telah benar-benar 

memahaminya, terima kasih”  

Penggunaan gaya bahasa kiasan pada data 1 berfungsi untuk menciptakan 

keadaan perasaan hati miris dan sedih kepada pendengar. Gaya bahasa kiasan ironi 

yang digunakan seolah menyindir dan menimbulkan makna yang berlawanan dengan 

makna harfiahnya. Jika secara harfiah maknanya berarti sang tokoh aku telah paham 

pada ucapan sang pujaan hati dan pada keadaannya. Maka jika dilihat dari 

keseluruhan lagu akan ditemukan bahwa Data 1 merupakan sindiran tokoh aku, yang 

menunjukan kesedihan hatinya karena harus dengan terpaksa mengatakan bahwa ia 
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memahami perkataan sang pujaan hati dan keadaan yang dibencinya. Sehingga ia 

mengatakannya walaupun dalam hatinya ia menginginkan hal yang berkebalikan.  

2. Fungsi Mempengaruhi atau meyakinkan 

Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi atau meyakinkan 

pembaca atau pendengar, maksudnya gaya bahasa dapat membuat pembaca atau 

pendengar semakin yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan penulis. Fungsi 

ini juga terdapat pada lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encorepada data 2 dan data 3. 

Data  2 

Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané 

“Bahwa hal-hal telah berubah, bahwa bunga-bunga telah layu”. 

Gaya bahasa kiasan simile diatas yang membandingkan antara les choses ont 

change “hal-hal telah berubah” dengan les fleurs ont fané “bunga-bunga telah layu” 

berfungsi untuk membuat pembaca semakin yakin dan percaya bahwa keadaan telah 

benar-benar berubah layaknya bunga yang layu. 

Data 3 

Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent 

”Bahwa jika semua beralih dengan cepat dan menjemukan, cinta juga 

akan berlalu” 

Gaya bahasa kiasan simile pada Data 3 berfungsi untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan pembaca bahwa jika semua beralih dengan cepat begitu pula dengan 

cinta yang akan turut berlalu meninggalkan sang tokoh. Perbandingan antara les 
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amours “cinta” dan tout “semua” dianggap setara dan saling berhubungan sebab 

akibat satu sama lain. 

3. Fungsi memperkuat efek 

Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk memperkuat efek terhadap 

gagasan yang disampaikan, maksudnya gaya bahasa dapat membuat pembaca 

atau pendengar terkesan dengan rangkaian kata-kata yang digunakan dalam 

cerita. Dalam lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encoreyang dinyanyikan oleh 

Céline Dion juga terdapat fungsi memperkuat efek. Fungi tersebut terdapat 

pada Data 4 hingga data 15. 

Data 4 

J’irai chercher ton coeur si tu l’emportes ailleurs 

“Aku akan pergi mencari jantungmu jika kau membawanya ketempat 

lain” 

Pada data 4 gaya bahasa kiasan metafora berfungsi untuk memperkuat efek. 

Penggunaan frasa ton coeur “jantungmu” yang melambangkan cinta dari sang pujaan 

hati dan kata l’emportes ailleurs melambangkan pelabuhan cinta yang lain 

memperkuat efek pada data 4 yaitu kecemasan sang tokoh aku akan kehilangan cinta 

sang pujaan hatinya dan keseriusannya untuk mendapatkannya kembali. 

Data 5 

Même si dans tes danses d’autres dansent tes heures 

“Walaupun dalam tarianmu orang lain menyibukkan waktumu” 
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Gaya bahasa kiasan pada data 5 berfungsi sebagai alat untuk memperkuat efek 

yang disampaikan. Efek pada larik diatas adalah usaha dan keseriusan tokoh aku 

dalam mendapatkan cinta sang pujaan hati. Penggunaan frasa tes danses “tarianmu” 

dan tes heures “waktumu” memberi kesan bahwa kehidupan cinta bagaikan tarian 

yang didalamnya terdapat gerakan yang mengikuti irama musik. Selain itu tes heures 

“waktumu” dianalogikan sebagai keadaan bersama dengan seseorang. 

Data 6 

J’irai chercher ton âme dans les froids dans les flames 

“Aku akan pergi mencari jiwamu dalam dingin dan api” 

Gaya bahasa kiasan metafora pada data 6 berfungsi untuk memperkuat efek 

pada lirik lagu. Penggunaan ton âme “jiwamu”, les froids “dingin” dan les flames 

“api” sebagai objek memberikan efek serius dan sungguh-sungguh. Karena jiwa 

merupakan hal yang tidak dapat manusia cari dan kata jiwa dalam data ini 

melambangkan diri sang pujaan hati yang sulit untuk dicapai. Sementara ”, les froids 

“dingin” dan les flames “api” digunakanmembantu untuk menyangatkan keadaan dan 

menunjukkan keseriusan sang tokoh aku bahwa ia akan mencari sang pujaan hati 

dalam dua keadaan yang sangat sulit dan berlawanan. 

Data 7 

Je te jetterai des sorts pour que tu m’aimes encore 

“Aku akan melempar mantra-mantra untuk membuat kau tetap mencintaiku” 

 Penggunaan gaya bahasa kiasan metafora pada data 7 berfungsi untuk 

memperkuat efek serius dan sungguh-sunggguh. Je te jetterai des sorts “aku akan 
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melempar mantra-mantra” metafora pada klaimat tersebut ditujukan untuk membuat 

pendengar mengetahui bahwa sang tokoh aku akan melakukan segala hal bahkan 

hingga melempar mantra yang merupakan hal diluar akal manusia.  

Data 8 

Je trouverai des langages pour chanter tes louanges 

“Aku akan menemukan bahasa-bahasa untuk menyanyikan pujianmu” 

Fungsi gaya bahasa kiasan metafora pada data 8 adalah untuk memperkuat efek 

sungguh-sungguh dan serius pada lirik lagu. Des langages “bahasa-bahasa” 

dianalogikan sebagai ide dan perasaan sementara chanter “menyanyi” dianalogikan 

sebagai proses penyampaian ide, perasaan, keseriusan dan kesungguhan tokoh aku 

dalam menyenangkan (memuji) sang pujaan hati. 

Data 9 

Je ferai nos bagages pour d’infinies vendanges 

“aku akan berkemas untuk panen yang tidak terbatas (melimpah)” 

Fungsi gaya bahasa kiasan pada data 9 adalah untuk memperkuat efek 

pengharapan yang besar pada masa depan hubungan cinta mereka. D’infinies 

vendanges “panen yang tidak terbatas” memberikan pengertian dan kesan sebagai 

kebahagiaan yang luar biasa. Objekpanen yang tak terbatas dianggap dapat mewakili 

kebahagiaan yang diharapkan tokoh aku. 

Data 10 

Les formules magiques des marabouts d’Afrique 

“Formula-formula sihir dari dukun afrika” 
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Gaya bahasa kiasan pada data 10 memiliki fungsi untuk memperkuat efek 

keseriusan dan kesungguhan tokoh aku. Kata benda Les formules magiques des 

marabouts d’Afrique “formula-formula sihir dari marbot afrika” mampu 

menimbulkan kesan misterius dan mewakilkan keseriusan dari sang tokoh aku dalam 

mendapatkan cinta sang pujaan hati. 

Data 11 

Je m’inventerai reine pour que tu me retiennes 

“Aku akan menjadi ratu untuk mendapatkanmu kembali” 

Fungsi gaya bahasa kiasan pada data 11 adalah untuk memperkuat efek 

kesungguhan dan keseriusan cinta sang tokoh. Penggunaan objek reine menunjukkan 

keseriusan tokoh aku bahwa ia akan menjadi seseorang yang berkuasa dan memiliki 

kontrol untuk mendapatkan sang pujaan hati kembali. Walaupun dalam kenyataanya 

menjadi ratu merupakan hal yang hampir mustahil bagi seseorang. 

Data 12 

Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne 

“Aku akan menjadi baru untuk menggairahkan kembali” 

Fungsi gaya bahasa kiasan metafora pada data 12 adalah untuk memperkuat 

efek kesungguhan dan harapan tokoh aku. Objek feu “api” mengalami penyimpangan 

makna menjadi kehidupan cinta yang diharapkan tokoh aku. Api identik dengan 

sesuatu yang menyala, memberikan kehidupan dan cahaya. Dengan digunakannya 

kata Api menggantikan kehidupan cinta akan membuat efek kesungguhan dan 
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pengharaan tokoh aku lebih kuat karena api merupakan lambang dari nyala dan 

kehidupan. 

Data 13 

Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir 

“Permainanmu-permainanmu akan menjadi milik kita jika itu yang kamu 

inginkan” 

Gaya bahasa kiasan metafora pada data 13 adalah untuk memperkuat efek 

keseriusan tokoh aku. Kata jeux “permainan” mengalami pergeseran makna dan 

memberikan pengertian sebagai kehidupan manusia didalamnya terdapat banyak 

aturan yang mengikat dan harus diikuti. Data 13 menunjukkan kesungguhan tokoh 

aku yang akan mengikuti aturan yang dibuat oleh sang pujaan hati hanya untuk 

mendapatkan cintanya kembali. 

Data 14 

Plus brillante plus belle pour une autre étincelle 

“Lebih cemerlang lebih cantik untuk berkilau kembali” 

Fungsi gaya bahasa kiasan metafora Plus brillante dan une autre étincelle pada 

data 14 adalah untuk memperkuat efek kesungguhan dan harapan tokoh aku. Plus 

brillante “lebih cemerlang” menambah kesan bahwa tokoh aku akan berusaha 

menjadi cantik dan indah karena cemerlang identik dengan hal-hal yang indah dan 

cantik. Une autre étincelle “sebuah kilauan yang baru” melambangkan kehidupan 

cinta yang indah yang diharapkan sang tokoh aku. 
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Data 15 

Je me changerai en or pour que tu m’aimes encore 

“Aku akan merubah diriku menjadi emas untuk kau mencintaiku 

kembali” 

Gaya bahasa kiasan metafora pada data 15 sekali lagi berfungsi memperkuat 

efek kesungguhan sang tokoh aku. Or “emas” mewakilkan pengertian hal yang 

berharga, bahwa sang tokoh aku akan merubah dirinya menjadi emas yang dalam 

kenyataan tidaklah mungkin terjadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sang tokoh 

aku benar-benar serius untuk menjadikan dirinya berharga sehingga sang pujaan hati 

akan mau mencintainya kembali. 
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4.2.3 Pembahasan Penggunaan Gaya Bahasa Kiasan dan Fungsinya 

 Pada bagian ini akan dibahas hubungan penggunaan gaya bahasa kiasan dan 

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

Dion. 

 Dalam lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encore ditemukan 15 gaya bahasa 

kiasan yang digunakan. Diantaranya, 1 data merupakan gaya bahasa kiasan ironi, 2 

data merupakan simile dan 12 data lainnya adalah gaya bahasa kiasan metafora. 

Sedangkan fungsi gaya bahasa yang terdapat dalam lagu ini adalah untuk  

menciptakan keadaan hati tertentu pada pendengar, mempengaruhi dan meyakinkan 

pendengar, serta memperkuat efek lagu. 

1. Mayoritas Data menggunakan Gaya Bahasa Kiasan Metafora 

Penggunaan gaya bahasa kiasan metafora dalam lirik lagu Pour Que 

Tu M’aimes Encore berfungsi untuk memperkuat efek keseriusan dan 

pengharapan sang tokoh aku (telah dijelaskan pada bagian sebelumnya). 

Mendominasinya penggunaan gaya bahasa kiasan metafora dikarenakan 

dalam lagu ini banyak terdapat pengandaian yang membuat efek-efek yang 

terdapat dalam lagu terasa semakin kuat. Dalam lagu Pour Que Tu M’aimes 

Encore gaya bahasa kiasan metafora memberi kesan dramatis dan sungguh-

sungguh. Contohnya pada lirik Je m’inventerai reine pour que tu me retiennes 

Aku akan menjadi ratu untuk mendapatkanmu kembali” dan  Je me changerai 

en or pour que tu m’aimes encore“ Aku akan merubah diriku menjadi emas 
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untuk kau mencintaiku kembali”. Kedua lirik tersebut menjelaskan hal sulit 

dan tidak mungkin yang akan diusahakan sang tokoh aku untuk membuat 

sang pujaan hati kembali mencitainya.  

2. Hubungan Gaya Bahasa Kiasan dan Fungsinya Saling Berhubungan 

Dalam lirik lagu Pour Que Tu M’aimes Encore gaya bahasa kiasan 

yang digunakan dan fungsinya saling berhubungan satu sama lain. Satu jenis 

gaya bahasa kiasan memiliki satu fungsi dominan masing-masing. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Simile 
Berfungsi mempengaruhi dan meyakinkan 

pendengar bahwa suatu hal itu sama dengan 

hal lainnya 

Metafora 
Berfungsi memperkuat efek serius, 

kesungguhan dan pemgharapan sang tokoh 

aku 

Ironi 
Berfungsi menciptakan keadaan hati sedih 

dan miris pada pendengar 


