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ABSTRAK 

Pada skripsi ini penulis menganalisis gaya bahasa kiasan dan makna kias 

dalam album Nagai Aida karya Kiroro. Bahasa kiasan adalah bahasa/kata yang berarti 

indah namun tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya, hanya sekedar kiasan 

dari makna, kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada 

hal yang akan disampaikan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif, analisis deskriptif dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang 

ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya 

sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa data yang apa adanya. Teknik 

pengumpulan data peulis menggunakan metoda simak, dengan cara mendengarkan, 

mencatat, menganalisis dan mentrankripsikan lagu, serta mengelompokkan gaya 

bahasa kiasan yang ditemukan, setelah itu menganalisis makna kias yang terdapat 

dalam album Nagai Aida karya Kiroro tersebut. Dalam menganalisis data, penulis 

meggunakan teori Gorys Keraf untuk gaya bahasa kiasan dan Abdul Chaer untuk 

makna kias. Penulis menemukan 10 gaya bahasa kiasan dalam album Nagai Aida 

karya Kiroro di antaranya: (1) Sinokdoke dua data, (2) Epitet satu data, (3) 

Personifikasi satu data, (4) Simile dua data, (5) Fabel, Alegori, Parabel tiga data (6) 

Inuendo satu data, (7) Paranomasia satu data, (8) Ironi satu data, (9) Hipalase satu 

data, (10) Antonomasia satu data. Dan penulis menemukan tiga makna kias, di 

antaranya: (1) Makna kias berupa Ungkapan empat data, (2) Makna kias berupa 

Peribahasa tiga data, (3) Makna kias berupa Idiom dua data. Ketiga makna kias 

tersebut terdapat dalam gaya bahasa kiasan. 
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