
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lirik lagu merupakan salah satu bentuk dari karya sastra berupa 

puisi.Dikatakan sebagai puisi karena lirik lagu merupakan bentuk pengungkapan 

ekspresi yang diungkapkan oleh seseorang. Lirik lagu dapat memberikan 

rangsangan kepada pendengar agar lagu tersebut disukai oleh banyak orang. Lirik 

dalam sebuah lagu juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengungkapan perasaan 

seseorang terhadap apa yang dirasakannya.  

Dalam penyampaiannya, lirik lagu haruslah memiliki daya tarik agar 

seseorang ingin mendengarkannya.Daya tarik yang dimaksud dapat berupa 

pemilihan kata yang digunakan dalam lirik lagu tersebut sehingga dapat 

menyentuh perasaan pendengarnya.Namun, dengan adanya daya tarik tersebut 

akan membuat seorang pendengar ingin mendengarkan lagu tersebut. Jika sebuah 

lagu tidak memiliki suatu hal yang menarik bagi pendengar, maka lagu tersebut 

tidak akan didengarkan. Jadi sebuah lirik lagu haruslah dapat memberikan 

rangsangan kepada pendengarnya agar lagu tersebut disukai oleh banyak orang. 

Sebuah lagu pasti memiliki makna yang ingin disampaikan kepada 

pendengarnya.Makna yang terdapat dalam sebuah lagu dapat membuat seorang 

pendengar ingin mendengarkan lagu tersebut. Jika sebuah lagu tidak memiliki 
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makna, maka tidak ada pesan yang akan didapatkan oleh pendengar ketika 

mendengar lagu tersebut. 

Sehubungan dengan maknanya, sebuah lagu juga harus memiliki citraan di 

dalam setiap liriknya. Citraan yang terdapat dalam sebuah lirik lagu merupakan 

bentuk pengungkapan ekspresi pengarang terhadap rangsangan indra manusia. 

Lirik lagu yang tidak menggunakan citraan tidak akan ada nilai estetika di 

dalamnya. Untuk itulah, dalam sebuah lirik lagu harus terdapat citraan agar lirik 

lagu tersebut menjadi lebih dipahami oleh banyak orang.  

Citraan yang terdapat dalam lagu merupakan bagian penting dalam 

pengungkapan gagasan terhadap indra manusia. Citraan itu sendiri merupakan 

suatu gambaran angan-angan terhadap rangsangan indra manusia. Citraan sangat 

diperlukan dalam sebuah lirik lagu, sebab jika suatu lirik lagu tidak terdapat 

citraan maka seorang pendengar akan sulit memahaminya. Namun, dengan adanya 

citraanmaka pendengar secara tidak langsung dapat merasakan hal yang dirasakan 

dalam lagu tersebut.  

Pada umumnya sebuah lagu harus memiliki citraan. Salah satu lirik lagu yang 

mengandung citraan yaitu pada lirik lagu yang dinyanyikan oleh Fatin. Fatin 

adalah seorang penyanyi wanita Indonesia yang terkenal. Fatin terkenal karena 

berhasil menjadi juara dari ajang pencarian bakat X Factor Indonesia periode 

pertama pada tahun 2013. Selain terkenal, Fatin juga sangat berbakat dalam dunia 

musik. Fatin juga merupakan seorang penyanyi yang sudah Go Internasional. 

Bakat dan kemampuan Fatin dalam dunia musik terutama dalam tarik suara sudah 
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tidak diragukan lagi oleh banyak orang. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Fatin 

selalu menjadi yang paling disukai oleh banyak orang terutama para remaja.  

Sehubungan dengan citraan dalam lirik lagu, pada lagu-lagu yang dinyanyikan 

Fatin juga menggunakan citraan. Citraan yang terdapat dalam lirik lagu Fatin 

terutama pada album For You, agar lirik lagunya lebih dipahami dan merangsang 

indra pendengarnya. Jika dalam lirik lagunya hanya menggunakan bahasa yang 

biasa saja, maka lirik lagu tersebut akan kurang dinikmati serta sulit untuk 

dipahami oleh banyak orang.  

Sebelumnya, penelitian yang berhubungan dengan citraan sudah pernah 

dilakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aruna Laila (2016) lebih fokus 

meneliti “Citraan dalam Puisi Mangkutak di Negeri Prosaliris”. Dari hasil 

penelitiannya ditemukan citraan yang paling dominan dalam kumpulan puisi 

tersebut adalah citraan penglihatan.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Heri Suwignyo 

(2017), penelitiannya lebih berfokus pada “Citraan dalam Novel Fantasi Nataga 

The Little Dragon Karya Ugi Agustono”. Dalam hasil penelitiannya, jenis citraan 

yang paling banyak ditemukan adalah citraan penglihatan, sedangkan citraan yang 

paling sedikit ditemukan adalah citraan pencecapan.  

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang citraan memang sangat perlu 

untuk diteliti, sebab citraan sangat diperlukan dalam sebuah karya sastra yang 

dihasilkan oleh seorang pengarang. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Citraan, Tema dan Amanat dalam Lirik Lagu Fatin pada 
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Album For You”. Pemilihan lirik lagu Fatin sebagai objek penelitian karena 

adanya keinginan serta ketertarikan peneliti untuk meneliti lirik lagu Fatin. 

Pemilihan lirik lagu Fatin pada album For Yousebagai objek penelitian ini karena 

penelitian tentang citraan dalam lirik lagu Fatin sejauh ini belum pernah 

dilakukan.Maka dari itulah peneliti melakukan penelitian dengan objek lirik lagu 

Fatin pada album For You. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini hanya difokuskan 

pada citraan yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan Fatin pada album 

For You. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah(1) bagaimanakah gambarancitraan yang terdapat dalam lirik lagu yang 

dinyanyikan Fatin pada album For You?(2) bagaimanakah gambaran tema dalam 

lirik lagu yang dinyanyikan Fatin pada album For 

You?(3)bagaimanakahgambaran amanat dalam lirik lagu yang dinyanyikan Fatin 

pada album For You? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

untukmendeskripsikan: (1) citraan yang terdapat dalam lirik lagu yang 

dinyanyikan Fatin pada album For You, (2) tema dalam lirik lagu yang 
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dinyanyikan Fatin pada album For You, (3) amanat dalam lirik lagu yang 

dinyanyikan Fatin pada album For You. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan upaya untuk menjelaskan kegunaan sebuah 

penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: (1) bagi guru 

atau calon guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperkaya 

materi pembelajaran tentang citraan, (2) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi pembanding dalam mengetahui citraan yang ada dalam lirik lagu, 

terutama dalam lirik lagu Fatin (2) bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan acuan dalam penelitian yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


