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ABSTRAK 

Suci Rahma Rani. 2019. Skripsi. “Citraan, Tema dan Amanat dalam Lirik Lagu 

Fatin pada Album For You. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Bung Hatta.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) jenis citraan dalam lirik 

lagu Fatin pada album For You, (2) tema dalam lirik lagu Fatin pada album For You, 

dan (3) amanat dalam lirik lagu Fatin pada album For You. Lagu ini sangat baik 

untuk pendengar terutama remaja agar memotivasi dalam masalah percintaan remaja. 

Teori yang digunakan yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Waluyo (2002) 

mengenaiteoripuisilirik, teoriPradopo (2014) mengenaicitraan, teori Al Ma’ruf (2009) 

mengenai citraan dan jenis-jenis citraan dan teori Waluyo (2002) mengenai citraan, 

temadanamanat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah citraan, tema dan amanat dalam 

lirik lagu yang dinyanyikan Fatin pada album For You. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara: (1) membaca dan memahami setiap lirik lagu Fatin pada 

album For You, (2) mencatat dan menandai setiap lirik lagu yang mengandung 

citraan,(3) mengumpulkan data yang didapat terkait dengan permasalahan penelitian, 

(4) mengelompokkan data yang didapatkan ke dalam tabel. Teknik penganalisisan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan: (1) menganalisis data secara 

perbaris, (2) data yang dianalisis secara perbaris dalam lirik lagunya kemudian 

dikelompokkan hanya memiliki citraan dalam setiap barisnya, (3) data yang memiliki 

citraan kemudian disimpulkan dalam tiap lagunya.Berdasarkan hasil penelitian 

citraan yang ditemukan dalam lirik lagu Fatin pada album For You berjumlah 77 data 

citraan, yaitu: citraan penglihatan berjumlah 26 data citraan, contohnya yang 

bunyiliriknya“tatapkudalamdiamdanpasrah”ditemukancitraanpenglihatankarenapada 

kata “tatapku”seolah-olahdirinyamelihatseseorang yang beradadihadapannya, citraan 

pendengaran berjumlah 8data citraan, citraan perabaan berjumlah 7 data citraan, 

citraan gerak berjumlah 19 data citraan, citraan penciuman berjumlah 0,citraan 

pencecapan berjumlah 4 data citraandancitraanperasaanberjumlah 13 data citraan. 

Tema yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikanFatin pada album For 

Youadalah tema cinta kasih antara pria dan wanita dan tema ketuhanan. Amanat yang 

terdapatpada album For You yaitu: (1) memberikan motivasi kepada remajaagar lebih 

memahami dalam masalah percintaan, (2) mengajak pendengar terutama remaja agar 

jangan terlalu larut dalam permasalahan percintaan yang dihadapinya. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa lirik lagu Fatin pada album For You lebih 

banyak menggunakan citraan penglihatan. 
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