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ABSTRACT

Language is source of communication. Every individual has it own ways to
express an idea, plan to communicate. One of those ways is making song lyric.
Song lyric has diction or word choice, which the expression of the communication
are either direct or indirect. And occasionally, there is an figure of speech or style
of language. The are diction and style of language in L’Arc~en~Ciel songs lyric,
which is the research object. Songs which especially have love theme. Song lyric
of L’Arc~en~Ciel has many figure of speech, so it makes the meaning of the song
become implicit.

The research method used is qualitative descriptive. The teory used is
stylistic, which include the diction and the style of language. The diction are
meaning of word also expression and use of foreign language. Meanwhile the
style of language are metaphor, personification, hyperbole, synekdoke, simile,
paradoks, alusio, etc. the result of the research is the most use diction were
connotation word, which have many figure of speech. While the style of language
often uses simile.

Keyword: lyric, song lyric, diction, style of language
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan ide,

gagasan, dan pikiran. Ide, gagasan dan pikiran tersebut dapat berupa tulisan maupun

lisan, salah satu bentuk apresiasi secara tulis adalah dengan menulis lirik lagu.

Dengan menulis lirik lagu, manusia dapat dengan bebas mengungkapkan keluh kesah

atau cerita yang tidak dapat diungkapkan secara lisan. Lirik lagu adalah suatu bentuk

ekspresi yang berisi curahan perasaan pribadi diwujudkan dalam bunyi dan susunan

kata yang dinyanyikan (KBBI, 2007: 678). Sedangkan dalam bahasa Jepang lirik lagu

berarti抒情詩(jojoushi) atau sajak untuk nyanyian (国語辞典: 1844). Di dalam lirik

lagu terdapat pemilihan kata yang sesuai untuk menyampaikan isi lagu, ada yang

secara langsung dan tidak langsung. Contoh penyampaian isi lagu secara tidak

langsung adalah dengan menggunakan kata-kata kiasan atau perumpamaan yang

disebut dengan gaya bahasa.

Gaya bahasa dan diksi terdapat dalam lirik lagu. Diksi adalah pemilihan kata

yang tepat untuk mengungkapkan gagasan sehingga menimbulkan efek tertentu

(KBBI, 2007:264). Diksi atau 語法(gohou) dalam kamus 国語辞典(gokugo jiten)

adalah 言葉の規則(kotoba no kisoku) 文法(bunpou). 言葉の使い方(kotoba no

tsukaikata) yang artinya adalah ketentuan atau aturan kata, tatabahasa atau sintaksis
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dan penggunaan kata. Sedangkan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran

melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (Keraf,

2010:113). Gaya bahasa dalam bahasa Jepang disebut比喩 (hiyu).

Diksi dan gaya bahasa banyak terdapat di dalam novel, puisi, lirik lagu dan

juga karya-karya lainnya. Penelitian tentang diksi dan gaya bahasa pada skripsi dalam

bahasa Indonesia sudah banyak dijumpai, contohnya berupa penelitian mengenai

novel, puisi dan lirik lagu. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, gaya bahasa yang

sering digunakan adalah metafora. Peneliti berasumsi dalam lirik lagu bahasa Jepang

juga terdapat kesamaan gaya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu bahasa

Indonesia. Untuk itu peneliti telah mencari sejumlah musisi atau kelompok band yang

dalam lagunya mengandung banyak kiasan. Salah satu band di Jepang yang sering

menggunakan kata kiasan dalam lirik lagunya adalah grup band L’Arc~en~Ciel.

L’Arc~en~Ciel adalah band aliran rock berasal dari Jepang yang berdiri sejak

tahun 1991 dan terkenal tidak hanya di Jepang tetapi juga di negara-negara lain. Band

yang beranggotakan empat orang ini sudah sering melakukan konser-konser di

berbagai negara seperti Jepang, Hongkong, Amerika, Inggris, Singapura dan

termasuk juga Indonesia.Antusias masyarakat terhadap band ini juga sangat tinggi,

hingga terjual 28 juta kopi album dan single dari awal berdiri sampai sekarang1.

Telah mendapat banyak penghargaan seperti Space Shower Music Video Awards '99

"Best Video of The Year" – lagunya yang berjudul "Pieces" tahun 1999, Yahoo!

1http://www.indonesiandrummers.com/larcenCiel-live-in-jakarta-2-may-2012/
diakses tanggal 18 oktober 2012, 22.34 WIB
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Music Awards 2008 "Best Group award" pada tahun 2007, tiga tahun berturut-turut

menjuarai J-Melo Awards, juara satu, dua dan tiga dari tahun 2008-20102 dan masih

banyak lagi penghargaan lainnya. Ditambah lagi lagu-lagu baru yang dirilis selalu

masuk di Oricon Chart3 dan pernah beberapa kali berada di posisi puncak. Lagu yang

diciptakan sangat menarik minat masyakat karena keindahan lirik dan keharmonisan

musiknya.

Selain itu lagu-lagu L’Arc~en~Ciel juga banyak yang digunakan sebagai iklan,

soundtrack dorama dan anime di Jepang.4 Contohnya lagu yang berjudul Blurry Eyes:

Opening DNA2, Niji: Opening OVA Rurouni Kenshin (Samurai X), Nexus 4 yang

digunakan dalam iklan Subaru Ligacy, Love Flies opening dorama Aoi Tori

Shokogun. Lagu-lagu yang dibawakan oleh L’Arc~en~Ciel banyak yang bertema

cinta dan dalam liriknya sering menggunakan kata-kata kiasan. Penggunaan gaya

bahasa yang menarik dan pilihan kata yang harmonis, membuat arti lagu-lagu yang

diciptakan menjadi indah dan serasi dengan musik yang dimainkan. Salah satu hal

yang unik dari lirik lagu yaitu terdapat kata yang jarang digunakan pada bahasa

Jepang. Sebagai contohnya adalah makna yg terdapat pada lagu L’arc~en~Ciel

dengan judul lagu Kasou (花葬), bila diterjemahkan secara langsung Kasou (花葬)

2http://karuniakaruni.wordpress.com/tag/penghargaan-pada-musik-laruku/
diakses tanggal 28 Oktober 2012, 23.23 WIB

3
Oricon adalah perusahaan Grup korporasi Jepang yang menyediakan statistik dan informasi musik dan industri musik di

Jepang.Oricon sudah diakui menjadi sumber yang terpercaya dan bisa dibandingkan dengan UK Chart di Inggris atau US
Billboard.
Oricon sebagai Consumer Oriented., yaitu melihat sesuatu dari perspektif konsumen, dan membantumereka melihat sesuatu
yang tak bisa mereka lihat sebelumnya.Secara akurat menelusuri berbagai beritadan informasi untuk menyjikan data yang dapat
dipercaya. 2012. Kata CEO Oricon tentang SNSD, B2ST, T-ara dan K-pop. www.hallyucafe.com/2012/02/kata-ceo-oricon-
tentang-snsd-b2st-t-ara-k-pop/ diakses pada 16 Januari 2013 pukul 01.05 WIB
4Dalam Final rock. 2000. Biography. http://www.oocities.org/rf_larc/bio.html diakses tanggal 20 januari 2013 pukul 12.45
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berarti bunga pemakaman. Tetapi kata Kasou (花葬) tersebut tidak terdapat dalam

kamus bahasa Jepang.

Dengan demikian karena fakta-fakta tersebut ditambah banyaknya lirik lagu

L’Arc~en~Ciel yang menggunakan kata kiasan, ungkapan dan makna secara tidak

langsung perlu pemahaman yang lebih dalam untuk memahami lagu tersebut.

Misalnya dari kutipan lirik lagu L’Arc~en~Ciel yang berjudul Niji :

歩きだしたその瞳へ

果てしない未来が続いてる

terus berjalan ke mata mu.
masa depan yang tak ada akhirnya

Dalam lirik lagu tersebut terdapat gaya bahasa personifikasi yaitu pada

“kalimat masa depan yang berjalan ke matamu”. Masa depan seolah-olah mempunyai

ciri dan dianggap seperti manusia yang dapat berjalan. Selain contoh lirik lagu

tersebut masih banyak lirik lagu L’Arc~en~Ciel yang memiliki kata kiasan dan

makna lain yang tersembunyi dan bisa ditelaah melalui pemakaian diksi dan gaya

bahasa.

Sejauh pengamatan peneliti, masih belum ada penelitian tentang diksi dan

gaya bahasa dalam lirik lagu yang berbahasa Jepang. Oleh karena itu peneliti berfikir

untuk melakukan penelitian tentang diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam lirik

lagu berbahasa Jepang. Pemakaian diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu
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L’Arc~en~Ciel akan dijabarkan dalam penelitian yang berjudul “Pemakaian Diksi

dan Gaya Bahasa Lirik Lagu “L’Arc~en~Ciel”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada lirik lagu L’Arc~en~Ciel pada album

World’s Best Selection yang berbahasa Jepang dan bertema cinta. Terdapat tujuh lagu

yang bertema cinta yaitu yang berjudul:

1. Anata

2. Blurry Eyes

3. Flower

4. Hitomi no Juunin

5. Jojoushi

6. Honey

7. Niji

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemakaian diksi yang terdapat dalam lirik lagu L’Arc~en~Ciel

yang bertema cinta dalam album “World’s Best Selection”?

2. Bagaimana pemakaian gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu

L’Arc~en~Ciel yang bertema cinta dalam album “World’s Best Selection”?
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1.4 Tujuan

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pemakaian diksi yang terdapat dalam lirik

lagu L’Arc~en~Ciel yang bertema cinta dalam album“World’s Best

Selection”.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu

L’Arc~en~Ciel yang bertema cinta dalam album “World’s Best Selection”.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menambah kekayaan di bidang bahasa, khususnya

mengenai diksi dan gaya bahasa tentang lirik lagu bahasa Jepang. Selain itu

diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang berhubungan dengan lirik lagu

bahasa Jepang dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat praktis

Dapat bermanfaat bagi dosen, guru, dan mahasiswa yang mempelajari bahasa

dan satra Jepang untuk menambah pengetahuan tentang diksi dan gaya bahasa dalam

pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu penelitian ini juga berguna bagi masyarakat

umum yang ingin mengetahui diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu bahasa Jepang.
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1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang diksi dan gaya bahasa pada iklan yang berbahasa Jepang

yang pernah dilakukan oleh Lidiya Natalia Rompas mahasiswi Universitas Airlangga

jurusan Sastra Jepang tahun 2011. Skripsi yang berjudul “Analisis Pemakaian Gaya

Bahasa dan Diksi Pada Iklan Alat Kosmetik Wanita di Majalah Fashion Berbahasa

Jepang Pretty Style Edisi No.3 Maret 2007 (Kajian Stilistika)” yang meneliti tentang

macam dan fungsi diksi dan gaya bahasa pada iklan kosmetik berbahasa Jepang yang

menggunakan teori stilistika, diksi dan gaya bahasa.

Hasil penelitiannya terdapat lima macam gaya bahasa yang digunakan yaitu

metafora, metonimia, simile, hiperbol, dan personifikasi. Diksi yang digunakan

berhubungan dengan warna (カラー、ベリー ), cahaya（キラキラ、光） ,

kecantikan（かわいい、甘い）, organ tubuh（スキン、顔）dan masalah wajah

（ニキビ）. Fungsi gaya bahasa sebagian besar untuk melebih-lebihkan keunggulan

produk yang diiklankan. Diksinya bersifat informatif dengan menonjolkan

keunggulan produk dan tidak memberikan ulasan mengenai hasil dari penggunaan

produk tersebut.Lalu dalam analisis diksinya juga ditemukan dajare (permainan kata

yang digunakan untuk menghibur) dan pada umumnya bermain lewat bunyi tidak

sampai pada maknanya. Dalam penelitian ini lebih baik menggunakan teori retorik

daripada stilistika, karena pada iklan fungsinya mempersuasi seseorang yang sesuai

pada pengertian retorik.
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Penelitian terhadap lirik lagu bahasa Jepang pernah dilakukan pada tahun

2010 oleh Vika Aprilia mahasiswa sastra Jepang Universitas Sumatra Utara dalam

skripsinya yang berjudul “Analisis Alih Kode dan Campur Kode dalam Lirik Lagu

Baby Don’t Cry oleh Namie Amuro”. Dalam penelitiannya menggunakan teori

sosiolinguistik yang mencakup alih kode dan campur kode.Penelitian ini dilakukan

karena sering dijumpai terdapat dua bahasa atau lebih dalam lirik lagu bahasa

Jepang.Hasil yang didapat adalah dalam lirik lagu yang diteliti ini adalah banyak

menggunakan alih kode ekstern atau peralihan bahasa secara langsung. Petutur

(penyanyi) ingin memberi semangat kepada lawan tutur yaitu orang yang diceritakan

dalam lagu tersebut, sehingga menggunakan bahasa asing dalam liriknya agar

terkesan lebih kuat.Selain itu penyanyi juga ingin menyelaraskan nada dalam

lagu.analisis pada penelitian ini lengkap tetapi hanya satu lagu yang diteliti.

Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka peneliti tidak menjelaskan

mengenai diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu yang berbahasa Jepang. Sedangkan

dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan mengenai diksi dan gaya bahasa

pada lirik lagu dalam bahasa Jepang.

1.7 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori stilistika yang dikemukakan oleh Halliday

yaitu tentang kategori dan metode-metode linguistik dapat diaplikasikan ke dalam

analisis teks sastra atau analisis teks lainnya. Melalui hal ini analisis bukan kepada
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interprestasi atau evaluasi estetika terhadap pesan-pesan sastra yang dianalisisnya

tetapi hanya kepada deskripsi unsur-unsur bahasa (Nurhayati, 2008: 13). Secara

umum stilistika adalah ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang gaya bahasa yang

bertujuan mengetahui keindahan dalam suatu karya. Menurut Sudjiman, titik berat

pengkajian stilistik adalah terletak pada penggunaan bahasa dan gaya bahasa, tetapi

tujuan utamanya adalah meneliti efek estetika bahasa (Nurhayati, 2008:11).

Penelitian ini menggunakan pendekatan stilistika karena untuk melihat bentuk

keindahan bahasa yang digunakan dalam lirik lagu L’Arc~en~Ciel.

Teori mengenai diksi yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari

buku Goris Keraf yang berjudul “Diksi dan Gaya Bahasa”. Menurut Keraf, diksi

merupakan pilihan kata yang memiliki arti lebih luas dari sekedar kata yang

dipergunakan untuk menyatakan kata-kata yang mengungkapkan ide atau gagasan,

tetapi meliputi tentang fraseologi atau cara memakai kata atau frase dalam konstruksi

yang lebih luas, baik dalam bentuk ujaran maupun tulisan, gaya bahasa, dan

ungkapan. Dalam diksi harus dapat membedakan denotasi dan konotasi, dapat

membedakan kata yang bersinonim, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya, dan

mengetahui kata-kata serapan dari bahasa asing (Keraf, 2010: 25-31).

Teori mengenai gaya bahasa dalam bahasa Jepang diambil dari buku 日本語

のレトリック atau retorik dalam Bahasa Jepang. Dalam buku ini terdapat gaya

bahasa atau majas. Gaya bahasa tersebut bermacam-macam, seperti metafora (隠
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喩)、simile(直喩)、personifikasi (擬人化)、metonimia（換喩, sinekdoke（提喩、

hiperbola (誇張法)、ironi (皮肉法)、 dan lain-lain.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yang

bertujuan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara mendalam dan mendapat

gambaran sistematis mengenai fakta serta hubungannya terhadap objek penelitian.

Untuk membatasi objek yang diteliti, peneliti menggunakan metode purposive

sampling5 yaitu metode dengan cara pemberian kategori yang sesuai pada objek yang

akan diteliti sehingga peneliti dapat mengendalikan objek yang akan diteliti. Dalam

penelitian ini peneliti memberi beberapa kategori, yaitu:

1. lirik lagu L’Arc en Ciel yang bertema cinta

2. lirik lagu L’Arc en Ciel yang berbahasa Jepang

3. lirik lagu L’Arc en Ciel yang paling disukai penggemar (dalam hal ini

album World Best Selection mencakup lagu yang paling disukai

penggemar).

5dalam Ravid, Ruth. 2011. Pragtical Statistics for Educators hal. 25-28
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1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum mengumpulkan data, peneliti melakukan studi pustaka tentang teori-

teori diksi dan gaya bahasa yang diperlukan untuk penelitian. Data  dalam penelitian

ini adalah lirik lagu L’Arc~en~Ciel. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan

pencarian di media internet dan komunitas fans L’Arc~en~Ciel yang berhubungan

dengan lirik lagu L’Arc~en~Ciel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak dilakukan dengan cara

menyimak, yaitu menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993a:133). Teknik

catat dilakukan dengan cara pencatatan pada objek penelitian dilanjutkan dengan

klasifikasi dan pengelompokan (Sudaryanto, 1993a:135). Setelah itu hal yang peneliti

lakukan adalah:

1. Menggunakan teknik simak dengan cara mendengarkan lagu kemudian

mencocokkan lirik bahasa Jepang dengan lagu.

2. Menggunakan teknik catat dengan menerjemahkan lirik lagu dari bahasa

Jepang ke bahasa Indonesia.

3. Dilanjutkan dengan mengelompokkan lirik-lirik dalam satu lagu yang

diasumsikan mengandung diksi dan gaya bahasa.
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1.8.2 Teknik Analisis Data

Setelah terbentuk data atau kelompok-kelompok lirik yang diasumsikan

mengandung diksi dan gaya bahasa, selanjutnya yang peneliti lakukan adalah:

1. Menganalisis diksi menurut jenisnya, dan menganalisis gaya bahasa

menurut majasnya yang pada landasan teori telah dijelaskan dalam buku

日本語のレトリック. (Nihongo no Retorikku)

2. Mencari kata-kata yang merupakan ciri dari majas-majas seperti hiperbola,

personifikasi, metafora, sinekdoke, simile, metonimia dan lain-lain, serta

mengapa kata atau kalimat tersebut dikategorikan dalam gaya bahasa

tertentu,

Langkah terakhir yang peneliti lakukan adalah mengamati kecenderungan

pemakaian diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu album “World Best Selection”.

1.9 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab I adalah Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan

teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II adalah studi pendekatan

yang mencakup teori stilistika, diksi dan gaya bahasa secara jelas dan terperinci. Bab

III, yaitu bab analisis, merupakan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Bab IV

yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

TEORI

2.1 Stilistika

Stilistika adalah ilmu tentang gaya yang mencakup diksi dan gaya bahasa.

Secara umum stilistika adalah ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang gaya

bahasa yang bertujuan mengetahui keindahan dalam suatu karya. Menurut Sudjiman,

titik berat pengkajian stilistik adalah terletak pada penggunaan bahasa dan gaya

bahasa, tetapi tujuan utamanya adalah meneliti efek estetika bahasa(Nurhayati, 2008:

11). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori stilistika menurut Halliday.

Teori stilistika menurut Halliday yaitu tentang kategori dan metode-metode linguistik

dapat diaplikasikan ke dalam analisis teks sastra atau analisis teks lainnya, melalui hal

ini analisis bukan kepada interprestasi atau evaluasi estetika terhadap pesan-pesan

sastra yang dianalisisnya tetapi hanya kepada deskripsi unsur-unsur bahasa

(Nurhayati, 2008:13).

Stilistika mengkaji wacana dengan orientasi linguistik, yaitu jika wacana

bahasa dapat dikaji secara linguistik, maka itu tidak mustahil menerapkan pendekatan

linguistik pada wacana sastra. Pengkajian bahasa dan gaya pada suatu karya dapat

mengantarkan kita ke pemahaman yang lebih baik. Pendekatan linguistik tersebut

lebih dikenal dengan pendekatan stilistik (Sudjiman, 1993:2). Banyak orang yang

beranggapan pengkajian stilistik hanya dapat dilakukan dan diterapkan pada karya
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yang berbentuk puisi karena berstruktur ringkas dan memudahkan pembahasan, tetapi

teks prosa atau selain puisi pun dapat dikaji secara stilistik (Sudjiman, 1993:12).

2.1.1 Diksi

Diksi atau pemilihan kata mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya

digunakan untuk menyatakan kata-kata yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide

atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi atau cara memakai kata atau

frase dalam konstruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk ujaran maupun tulisan,

gaya bahasa, dan ungkapan. Dalam diksi harus dapat membedakan denotasi dan

konotasi, dapat membedakan kata yang bersinonim, membedakan kata-kata yang

mirip ejaannya, dan mengetahui kata-kata serapan dari bahasa asing (Keraf, 2010: 23).

Dengan kata lain diksi adalah penggunaan kata yang dilakukan oleh penulis untuk

menggambarkan sebuah karangannya. Diksi bukan hanya sekedar pilih memilih kata,

melainkan untuk mengungkapkan sebuah gagasan sehingga dari pilihan kata tersebut

diperoleh efek tertentu.

Menurut Keraf poin-poin tentang diksi,yaitu:

1. Pemilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana

yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana

membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau dengan

menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana

yang paling baik digunakan dalam suatu situasi.
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2. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara

tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan,

dan kemampuan untuk membentuk bentuk yang sesuai dengan

situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat

pendengar.

3. Pilihan kata yang sesuai dan tepat hanya dimungkinkan oleh

penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata

bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kosakata atau

perbendaharaan kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang

dimiliki oleh sebuah bahasa (Keraf, 2010: 24).

2.1.1.1 Makna Kata

Pemahaman tentang diksi tentu tidak lepas dari makna. Makna kata adalah arti

atau maksud yang terdapat dalam suatu kata, dan berhubungan antara bentuk dengan

hal yang diwakilinya (Keraf, 2010: 25). Jadi apabila suatu kata dengan hal, benda,

peristiwa, keadaan tidak bisa dihubungkan, maka kita tidak memperoleh makna dari

benda itu. Contoh kata rumah, kata rumah adalah bentuk sedangkan barang yang

diwakilinya adalah sebuah bangunan yang beratap, berpintu, berjendela, dan yang

menjadi tempat tinggal. Barang itu yang disebut referen. Hubungan antara bentuk dan

referen menimbulkan referensi atau makna. Jadi makna itu timbul akibat hubungan
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antara bentuk dan pengalaman-pengalaman yang secara tidak sengaja atau acak yang

banyak terdapat di alam (Keraf, 2010: 25).

2.1.1.1.1 Makna Konotatif dan Denotatif

a) Makna konotatif  adalah suatu jenis makna dimana stimulus dan respon

mengandung nilai-nilai emosional (keraf, 2010: 29). Menggunakan kata

kiasan atau kata tidak langsung. Makna konotatif dalam bahasa Jepang

disebut 暗示的意味 (anjiteki imi). Menurut Sutedi makna konotatif

adalah makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara

dan lawan bicaranya (Sutedi, 2003: 115).

b) Makna denotatif adalah makna asli atau makna sebenarnya. Makna

denotatif dalam bahasa Jepang adalah 明示的意味 . Menurut Sutedi

makna denotatif adalah makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa,

seperti objek atau gagasan yang bisa dijelaskan dengan analisis komponen

makna (Sutedi, 2003: 115).

2.1.1.1.2 Sinonim

Sinonim adalah persamaan kata atau beberapakata yang maknanya hampir

sama. Sinonim dalam bahasa Jepang disebut dengan 類義語 (ruigigo). Menurut

Tarigan sinonim adalah kata-kata yang mengandung makna pusat yang sama tetapi

berbeda dalam nilai rasa, atau secara singkat sinonim adalah kata-kata yang

mempunyai denotasi yang sama tetapi berbeda dalam konotasi (Tarigan, 1995: 17).
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Menurut Keraf (Keraf, 2010: 34) terdapat beberapa pengertian tentang sinonim, yaitu:

1. Telaah mengenai berbagai macam kata yang memiliki makna yang sama,

2. Keadaan dimana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama,

3. Kata-kata yang memiliki makna yang sama.

Mengidentifkasi sinonim bukanlah hal yang mudah. Momomiya (Sutedi,

2003: 120) memberikan beberapa pemikran tentang hal tersebut sebagai berikut:

a. Chokkanteki (secara intuitif langsung), bagi penutur asli dengan

berdasarkan pada pengalaman hidupnya. Bagi penutur asli jika mendengar

suatu kata maka secara langsung dapat merasakan bahwa kata tersebut

bersinonim atau tidak.

b. Beberapa kata jika diterjemahkan kedalam bahasa asing akan menjadi satu

kata, misalnya kata oriru, kudaru, sagaru dan furu dalam bahasa

Indonesia bisa dipadankan dengan kata “turun”.

c. Dapat menduduki posisi yang sama dalam suatu kalimat dengan

perbedaan makna kecil. Seperti pada kalimat階段を上がる、dan階段を

上る, sama-sama berarti “menaiki tangga”.

d. Dalam menegaskan suatu makna keduanya bisa digunakan bersamaan atau

sekaligus. Seperti kata hikari（光） dan kagayaku（輝く） kedua-

duanya berarti “bersinar”, bisa digunakan secara bersamaan seperti pada

kalimat星が光かがやいて (bintang bersinar cemerlang).
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2.1.1.1.3 Antonim

Antonim （版木関係 ’hangikankei’ ）adalah hubungan semantik dua buah

satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan dengan ujaran

yang lain.Contoh :高い ’takai’ (tinggi)ｘ低い ‘hikui’ (rendah). Menurut keraf

antonim adalah relasi antar makna yang wujudnya logis sangat berbeda atau

bertentangan (Keraf, 2010: 39)

Jenis antonim :

a. Antonim yang bersifat mutlak, yang berarti penyangkalan terhadap

yang satu berarti penegasan terhadap yang lain.

Contoh :女 － 男 (perempuan- laki-laki)

b. Antonim yang bersifat kutub, yang berarti walaupun dua kata

berlawanan tetapi masih terdapat sejumlah tingkatan.

Contoh :近い － 遠い (dekat- jauh)

c. Antonim yang bersifat relasional, yang berarti dua kata yang

mengandung relasi kebalikan.

Contoh :買う － 売る (membeli- menjual)

d. Antonim yang bersifat hierarkial, yang berarti dua kata yang

berlawanan terjadi karena tiap kata menduduki derajat atau tingkatan

yang berlainan.

Contoh :両親 － 子供 (orang tua – anak-anak)
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2.1.1.1.4 Polisemi

Polisemi（多義語）kata yang sama mengandung seperangkat kata yang

berbeda atau makna ganda. Dengan demikian polisemi dapat disimpulkan sebagai

satuan bahasa atau kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Menurut Sutedi

polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu, dan setiapkata tersebut

terdapat pertautannya (Sutedi, 2003:145). Misalnyaひく

Contoh : 網をひく(ami wo hiku)、ピアノをひく (piano wo hiku)、辞書を

ひく (jisho wo hiku). Karena verba hiku yang berarti menarik, berubah mejadi

memainkan dan membuka.

2.1.1.1.5 Homonim

Homonim (同音異義語
ど う お ん い ぎ ご

) nama yang sama untuk benda yang berlainan.

Menurut Verhaar homonim adalah ungkapan (kata, frasa, atau kalimat) yang

bentuknya sama dengan suatu ungkapan lain. Bentuknya sama tetapi berbeda makna.

Menurut Sutedi homonim adalah beberapa kata yang bunyinya sama tetapi maknanya

berbeda dan dalam makanya tersebut tidak ada pertautannya. seperti kata あめ yang

berarti permen, dan あめ yang berarti hujan.
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2.1.1.1.6 Hiponim dan Hipernim

Hiponim（下位語）nama yang termasuk di bawah nama lain. Hiponim

adalah ungkapan (kata, frasa, kalimat) yang maknanya dianggap merupakan bagian

dari makna suatu ungkapan lain, dan berbeda dengan sinonim, antonim ataupun

homonim yang mempunyai hubungan dua arah, hiponim hanya berlaku satu arah dan

tidak bisa bolak-balik. Contohnya: バナナ adalah hiponim dari 果物, tidak bisa

dibalik menjadi 果物 adalah hiponim dari バナナ. Begitu juga Hipernim (上位後)

tidak bisa belaku satu arah. Hipernim adalah kata umum, contohnya 果物 adalah

hipernim dariバナナ, tidak bisa dibalikバナナ adalah hipernim果物

2.1.2 Gaya Bahasa

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style.

Gaya bahasa style menjadi bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan

cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi hierarki

kebahasaan, baik pada tataran pilihan kata secara individu, frasa, klausa, kalimat

maupun wacana secara keseluruhan. Style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai

cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa

dan kepribadian pemakai bahasa ( Keraf, 2010: 113).
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瀬戸賢一 dalam buku日本語のレトリック terdapat bermacam-macam gaya

bahasa, yaitu:

1. 隠喩、メタファー (metaphor)

類似性にもとづく比喩である。「人生」を「旅」に喩えるよう

に、典型的にには抽象的な対象を具象的なものに見立てて表現

する。

Metafora: gaya bahasa berdasarkan kemiripan. Representasi objek

yang abstrak disamakan dengan sesuatu yang konkret.

Contoh: perpustakaan adalah gudang ilmu (Tarigan, 2009: 15)

２. 直喩、シミリー (simile)

「～のよう」などによって類似性を直接示す比喩。しばしばど

の点で似ているのかも明示する。

Simile: gaya bahasa yang mempunyai kesamaan langsung (seperti).

Menunjukkan sesuatu yang serupa.

Contoh: seperti air dengan minyak (Tarigan, 2009: 9)

３. 擬人法, パーソ二フィケーション (personification)

人間以外のものを人間に見立てて表現する比喩。隠喩の一種。

ことばが人間中心に仕組まれていることを例証する。
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Personifikasi: gaya bahasa yang menunjukkan sesuatu yang bukan

manusia mempunyai ekspresi menyerupai manusia. Menggambarkan

seolah-olah seperti apa yang dilakukan manusia.

Contoh: mentari mencubit wajahku (Tarigan, 2009: 17)

４. 共感確報、シネスシージア (synesthesia)

触覚、味覚、嗅覚、視覚、聴覚の五感の間で表現をやりとりす

る表現法。表現を貸す側と借りる側との間で、一定の組み合わ

せがある。

Sinestesia: metode pertukaran representasi panca indera, sentuhan,

penglihatan, pengecap, pendengaran, dan penciuman. Antara suatu

indera dikenakan pada indera lain.

Contoh: wajahnya manis sekali. (Tarigan, 2009: 34)

５．くびき法、ジューグマ (zeugma)

一本のくびきで二頭の牛をつなぐように、ひとつの表現を二つ

の意味で使う表現法。多義語の異なった意義を利用する。

Zeugma: metode representasi yang menyebutkan satu kata sudah

cukup menjelaskan daripada menyebutkan dua kata yang malah

menimbulkan ambigu
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Contoh: Paman saya memarahi anak itu dengan membelalakkan mata

dan telinganya (Tarigan, 2009: 236)

６．換喩、メトニミー (metonymy)

「赤ずきん」が「赤ずきんちゃん」を指すように、世界の中で

のものとものの隣接関係にもとづいて指示を横すべりさせる表

現法。

Metonimi: metode representasi bedasarkan kedekatan hal yang

menunjukkan nama, hal, dan lain sebagainya sebagai pengganti

sebutan suatu hal.

Contoh : berapa sih harga lancer sekarang ini? (Tarigan, 2009: 122)

７．提喩、シネクドキ (synecdoche)

「天気」で「いい天気」を意味する場合があるように、類と種

の間の関係にもとづいて意味範囲を伸縮させる表現法。

Sinekdok: metode representasi yang menyebutkan seluruh atau

sebagian, bedasarkan hubungan antara tipe dan jenis. Dan sudah

mewakili suatu hal yang disebutkan.

Contoh: Paman saya telah mempunyai dua atap di Jakarta (Tarigan,

2009: 123)
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８．誇張法、ハイパーバリー (hyperbole)

事実以上に大げさな言いまわし。「猫の額」のように事実を過

小に表現する場合もあるが、これもおおげさな表現法の一種。

Hiperbola: menggunakan kata-kata yang sebenarnya berlebihan.

Melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya.Merupakan metode ekspresi

berlebihan.

Contoh: Sempurna sekali, tiada kekurangan suatu apapun buat

pengganti baik dan cantik (Tarigan, 2009: 56)

９．曲言法、ライトティーズ (litotes)

伝えたい意味の反対の表現を否定することによって、伝えたい

意味をかえって強く表現する方法。

Litotes: ingin menyampaikan sesuatu yang merendahkan diri dengan

penyangkalan yang bekebalikan terhadap fakta.

Contoh: Anak itu sama sekali tidak bodoh (Tarigan, 2009: 59)

１０。トートロジー (tautology)

まったく同じ表現を結びつけることによって、なおかつ意味を

なす表現法。ことなの慣習的な意味を再確認させる。

Tautology: pengulangan gagasan yang berlebih dan tidak diperlukan.
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Contoh: Kami tiba di rumah jam 04.00 shubuh (Tarigan, 2009: 29)

１２。撞着法、オクシモロン (oxymoron)

正反対の意味を組み合わせて、なおかつ矛盾に陥らずに意味を

なす表現法。「反対物の一致」を体現する。

Oksimoron: metode representasi yang menggabungkan makna

sebaliknya atau antonim. Kata-kata dalam kalimat tersebut sebenarnya

saling bertentangan.

Contoh : Untuk mencinta ada kalanya kita harus membenci (Tarigan,

2009:  64)

１３．婉曲法、ユーフェミズム (euphemism)

直接言いにくいことばを婉曲的に口当たりよく表現する方法。

Eufimisme: metode representasi dengan cara mengekspresikan

ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan kasar.

Contoh: Bapaknya sudah tak ada ditengah-tengah mereka (mati)

(Tarigan, 2009: 126)
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１４．逆言法、パラレプシス (paralepsis)

言わないといって実際には言う表現法。慣用的なものから滑稽

なものまである。否定の逆説的な用い方。

Paralepsis: gaya bahasa ungkapan untuk mengatakan apa yang

sebenarnya tidak terjadi, berbeda dengan fakta. Lebih mirip ke

paradoks.

Contoh: Pak guru sering memuji anak itu, yang saya maksud

memarahinya (Tarigan, 2009: 67)

１５．レトリカル。クエスチョン (rhetorical question)

形は疑問文で意味は平叙文という表現法。文章に変化与えるだ

けでなく、読者、聞き手に訴えかけるダイアローグ的特質をも

つ。

Retoris: metode representasi suatu pertanyaan yang tidak perlu untuk

menjawab pertanyaan itu. Secara umum sudah tahu jawabannya.

１６．反復法、リピティション (repetition)

同じ表現を繰り返すことによって、意味の連続、リズム、強調

を表す法。詩歌で用いられるものはリフレーンと呼ばれる。
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Repetisi: metode representasi dengan mengulangi kata-kata sebagai

penegasan

Contoh: kita harus bekerja, bekerja dan bekerja untuk mengejar semua

ketinggalan

１７．省略法、エリップシス (ellipsis)

文脈から復元できる要素を省略し、簡潔で余韻のある表現を生

む方法。日本語ではこの技法が発達している。

Elipsis: metode representasi yang berwujud meghilangkan suatu unsur

kalimat yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh

pembaca atau pendengar.

Contoh : dari segi fisik engkau memang sehat. Tetapi psikismu..

(Keraf, 2010: 89)

１８．対句法、アインティセシス (antithesis)

同じ構文形式のなかで意味的なコントラストを際だたせる表現

法。対照的な意味が互いを照らしだす。

Antithesis: metode representasi membandingkan yang kontras atau

berlawanan.

Contoh: Ia bergembira ria atas kegagalanku (Tarigan, 2009: 26)
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１９．声喩、オノマトペ (onomathopoeia)

音が表現する意味に創意工夫を凝らす表現法一般を指す。擬音

語、擬態語はその例のひとつ。頭韻や脚韻もここに含まれる。

Onomatope; metode representasi untu, mengekspresikan bunyi

sesuatu dalam bentuk suara.

２０．漸層法、クライマックス (climax)

しだいに盛り上げてピークを形成する表現法。ひとつの文のな

かでも、また、ひとつのテクスト全体のなかでも可能である。

Klimaks: metode representasi membentuk puncak secara bertahap.

Yaitu mengatakan beberapa hal, makin lama makin meningkat.

Contoh: Setiap guru haruslah dapat mengetahui, memahami,

menguasai, dan menghayati bahan pelajaran yang diajarkannya.

(Tarigan, 2009: 230)

２１．逆説法、パラドクス (paradox)

一般に真実だと想定されていることの逆を述べて、そこにも真

実が含まれていることを伝える表現法。

Paradoks : metode representasi yang menggambarkan kebalikan dari

apa yang terjadi.  Perbandingan yang berlawanan dengan fakta.
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Contoh: Musuh sering merupakan kawan yang akrab (Keraf, 2010: 98)

２２．反語法、アイロニー (irony)

相手のことばを引用してそれとなく批判を加える表現法。また、

意味を反転させて皮肉るのも反語である。

Ironi: Metode representasi berupa sindiran, mengatakan sesuatu

dengan makna yang berlainan dari apa yang dikatakan. Kata-kata

dipegunakan untuk mengingkari maksud yang sebenarnya.

Contoh: bersih sekali tempat ini, hingga tercium bau yang tidak enak.

(Keraf, 2010: 75)

２３．引喩、アルージョン (allusion)

有名な一節を暗に引用しながら独自の意味を加えることによっ

て、重層的な意味をかもし出す法。本歌取りはその一例。

Alusio: Metode representasi yang mengandung kata, ungkapan,

peribahasa yang artinya sudah umum banyak diketahui.

Contoh: saya tahu disini seseorang yang lempar batu sembunyi tangan

(Keraf, 2010: 116)
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BAB III

ANALISIS DATA

Analisis diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu L’Arc~en~Ciel ini didasarkan

pada kata-kata kiasan yang banyak ditemui di dalam lagunya sehingga berpengaruh

pada pembaca atau pendengar. Selain nada atau alunan musik, penggunaan diksi yang

harmonis dan gaya bahasa yang tepat pada lirik lagu dapat memberi kesan menarik

dan indah pada lagu yang dinyanyikan. Hal itupun akan memberi ketertarikan pihak

pendengar untuk menikmati lagu bukan hanya pada alunan nadanya tetapi juga pada

isi dan makna yang terkandung dalam lirik lagu.

3.1 Analisis Diksi dan Gaya Bahasa pada Lirik Lagu L’Arc~en~Ciel

Analisis diksi dan gaya bahasa ini akan dibagi dalam masing-masing judul

lagu L’Arc~en~Ciel, sehingga akan lebih terlihat makna yang terkandung di dalam

setiap lagunya.

3.1.1 Diksi dalam Lirik Lagu yang Berjudul Anata

Lirik lagu Anata diciptakan oleh Hyde sang vokalis band L’Arc~en~Ciel.

Lagu tersebut berisi tentang pentingnya seorang kekasih. Bagaimana pengaruh

seorang kekasih. Sangat terlihat pada bait-bait yang terdapat pada lirik lagu tersebut.

Pada judul lagu, あなた(Anata) yang berarti kamu, atau panggilan sayang untuk

seorang kekasih.
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3.1.1.1 Kata Konotatif

Pada lirik lagu yang berjudul Anata ini peneliti banyak menemukan kata-kata

yang mengandung kata kiasan atau konotatif. Kata konotatif adalah suatu kata

mengandung bukan makna yang sebenarnya. Kata konotatif dalam bahasa Jepang

disebut 暗示的意味 (anjiteki imi) yang berarti makna yang ditimbulkan karena

perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Contohnya seperti pada data:

(4) 地図さえないくらい海に浮かんでいる船を

明日へとてらしつずけてる

あの星のように

Kapal mengapung di laut tanpa peta
Seperti bintang-bintang yang terus menyinari hingga hari esok

(7) 胸にいつの日にも輝く

あなたがいるから

涙枯れはてても大切な

あなたがいるから

Selalu bersinar dalam dadaku
Karena adanya dirimu
Meskipun air mata telah mongering
Namun ku tak peduli karena aku memeiliki dirimu

Pada data (4) menggambarkan pentingnya petunjuk dalam hidup. Ditunjukkan

pada pencipta lagu yang menggunakan kata 地図(chizu) yang berarti peta dan 海

(umi) yang berarti laut. Kata peta tersebut artinya adalah suatu petunjuk arah dan laut

adalah perairan yang sangat luas. Oleh karena itu jika berada di perairan yang sangat

luas dan tidak mempunyai petunjuk apapun, akan tersesat dan tak tahu arah. Pencipta

lagu mempunyai maksud yang lain dari kata peta dan laut tersebut. 地図さえないく
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らい海に 浮かんでいる船を (chizusaenai kuraiumini ukandeiru fune wo) yang

berarti kapal mengapung di laut tanpa peta. Makna yang tersirat pada kalimat tersebut

adalah dalam menjalani kehidupan ini harus mempunyai suatu petunjuk hidup agar

tidak tersesat atau bingung dan akhirnya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Maksud

dari “petunjuk” dalam lirik lagu yang berjudul Anata tersebut adalah seseorang yang

penting dalam hidup. Penulis lagu mengungkapkan jika tanpa seorang yang penting

dalam hidup kita bagai berada dalam kapal di tengah laut tanpa mengetahui arah yang

dituju. Jadi, seperti menjalani kehidupan ini tanpa mempunyai suatu tujuan yang jelas.

Data (7) yang menggambarkan kebahagiaan. Ditunjukkan pada kata 輝く

(kagayaku) yang berartin bersinar, berkilau, cemerlang (Matsuura, 2005:394)

diibaratkan kebahagiaan. Kalimat胸にいつの日にも輝く(mune ni itsu no himi mo

kagayaku) yang berarti selalu bersinar dalam dadaku. Maksud dari kalimat tersebut

adalah selalu merasa sangat bahagia. Rasa bahagia tersebut dikuatkan dengan kalimat

sesudahnya yaitu あなたがいるから(anata ga irukara) yang berarti karena kau

disampingku. Oleh karena itu dapat digambarkan seseorang akan merasa bahagia jika

ada  kekasih yang selalu berada disampingnya.

3.1.1.2 Kata Denotatif

Pada lirik lagu Anata juga terdapat kata denotatif. Kata denotatif adalah suatu

kata yang mengandung makna yang sebenarnya, dalam bahasa Jepang disebut明示的

意味 (meijiteki imi) (Sutedi, 2003: 115). Seperti pada data:
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(5) だけどうれしい時や悲しいときに

あなたがそばにいる

Disaat senang dan disaat sedih
Kau berada di sampingku

Data (5) tersebut terdapat kata yang termasuk kata denotative yaitu だけどう

れしい時や悲しい時に (dakedo ureshii toki ya kanashii toki ni) yang artinya disaat

senang dan disaat sedih. うれしい berarti senang, gembira, riang (Matsuura,

2005:1142). Sedangkan 悲しい berarti sedih, menyedihkan (Matsuura, 2005: 423).

Sedih dan senang dalam kalimat tersebut adalah makna yang sebenarnya. Dijelaskan

secara langsung maksudnya, pasti, jelas, tidak berbelit-belit dan tidak mengandung

kiasan. Hal ini dikuatkan juga dengan kalimat lirik lagu setelahnya, yaitu あなたが

そばにいる (anata ga sobani iru) yang artinya kau tetap di sampingku. Jika kedua

kalimat tersebut digabung akan mempunyai arti, seperti disaat senang dan disaat

sedih kau tetap di sampingku. Oleh karena itu akan terlihat jelas makna kata うれし

い dan かなしい pada kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa makna dari kalimat

tersebut adalah seorang kekasih sangat penting dan selalu ada disaat kita senang

ataupun sedih.

3.1.1.3 Pemakaian Bahasa Inggris

(10) To your heart
To your heart
To your heart
I need your love and care
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Pada lirik lagu Anata juga terdapat lirik lagu yang berbahasa Inggris, seperti

pada data (10). Lirik lagu yang berbahasa Inggris tersebut terdapat pada akhir lagu.

Hal itu dikarenakan pencipta lagu ingin menunjukkan perbedaan nuansa yang jelas

dari keseluruhan lagu. Selain itu, memberi penekanan dan makna yang kuat yang

ditunjukkan pada kata need yang berarti butuh, terdapat dalam kalimat I need your

love and care yang menyatakan bahwa seseorang membutuhkan cinta dan kasih

sayang seorang kekasih.

3.1.1.4 Pemakaian Hiponim atau Kata Khusus

(1) 眠れなくて窓の月を見上げた

思えばあの日から

(2) 空へ津ずく階段を一つずつ歩いてきたんだね

何もないさどんなに見渡しても

確かなものなんて

Ketika  tak bisa tidur, aku memandangi bulan dari jendela
Lalu teringat pada hari itu
Selangkah demi selangkah aku menaiki tangga menuju langit
Sejauh mata melihat hanyalah sebuah kekosongan

(4) 地図さえないくらい海に浮かんでいる船を

明日へとてらしつずけてる

(6) あの星のように

Kapal mengapung di laut tanpa peta
Seperti bintang-bintang yang terus menyinari hingga hari esok

(8) 嵐の夜が待ち受けても

(9) 太陽が崩れてもいいさ

Badai malam hari yang menanti
Matahari runtuh pun aku tak peduli,
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Pada keenam data tersebut terdapat kata yang menunjukkan kata khusus.

Pencipta lagu mengungkapkan sesuatu dengan memberi ungkapan berupa kata-kata

yang menunjukkan alam. Seperti月(tsuki) bulan、空(sora) langit、海(umi) laut、星

(hoshi) bintang、風(arashi) badai(angin)、太陽(taiyou) matahari。Ke enam kata

tersebut kata khusus dari alam. Pencipta lagu memberi kesan yang berbeda dengan

penggunaan kata-kata berhubungan dengan alam. Walaupun tidak semua

mengungkapkan tentang keindahan, makna dan nuansa dari lagu tersebut akan terasa

lebih kuat. Selain itu penggunaan katanya terkesan lebih variatif dan  menarik.

Diksi pada lirik lagu Anata tersebut terdapat kata konotatif, denotatif,

pemakaian bahasa Inggris, dan terdapat kata khusus yang menunjukkan alam.

Seluruhnya mencakup pengertian tentang pentingnya seorang dalam kehidupan, yaitu

seorang kekasih.

3.1.2 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu yang Berjudul Anata

Pada lirik lagu Anata peneliti menemukan beberapa gaya bahasa, yaitu

3.1.2.1 Gaya Bahasa Alusio引喩(inyu)

(2) 空へ津ずく階段を一つずつ 歩いてきたんだね
Selangkah demi selangkah menaiki tangga berjalan menuju langit.

Pada data (2) tersebut terdapat gaya bahasa alusio. Gaya bahasa alusio引喩

(inyu) adalah semacam acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antara orang,

tempat, atau peristiwa yang sudah umum diketahui. Pada data (66) terdapat kalimat
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空へつずく階段を一つずつ歩いてきたんだね (sora e tsuzuku kaidan wo hitotsu

zutsu aruite kitandane) yang berarti selangkah demi selangkah aku berjalan menaiki

tangga menuju langit. diibaratkan jika menuju langit harus dengan menaiki tangga,

padahal sebenarnya tidak seperti itu. Secara umum dan banyak diketahui orang, untuk

menuju ke langit atau ke suatu tempat yang tinggi pasti ada sesuatu yang

menghubungkan dari bawah ke atas, sesuatu yang umum diketahui itu adalah tangga.

Karena menurut Keraf syarat yang harus diperhatikan untuk membentuk alusi yang

baik adalah harus ada keyakinan bahwa hal yang dijadikan alusi harus dikenal juga

oleh pembaca atau pendengar secara umum. (keraf, 2010: 141). Pencipta lagu

menggunakan gaya bahasa tersebut agar menimbulkan nuansa yang berbeda dan

terkesan menarik.

3.1.2.2 Gaya Bahasa Paradoks逆説法 (gyakusetsuhou)

(3) 何もないさどんなに見渡しても確かな物何て
Sejauh mata melihat, hanyalah sebuah kekosongan

Pada data (3) tersebut mengandung gaya bahasa paradoks. Gaya bahasa

paradoks 逆 説 法 (gyakusetsuhou) adalah gaya bahasa yang mengandung

pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Ditunjukkan pada kalimat何も

ないさどんなに見渡しても確かな物何て (nani mo nai sa donna ni

miwatashitemo) yang artinya seberapa jauh mata melihat hanya sebuah kekosongan.

Hal ini merupakan representasi yang bertentangan. Tidak mungkin dengan melihat
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jauh kita tidak menemukan apa-apa, faktanya pasti banyak yang terlihat. Tetapi

maksud dari pencipta lagu ini ia tidak melihat apa yang ia inginkan meskipun sudah

melihat jauh kemanapun. Ia hanya merasakan hampa atau kosong karena sesuatu

yang ia cari itu tidak berada di sana. Oleh karena itu gaya bahasa ini digunakan

pencipta lagu untuk mengungkapkan penekanan maksud yang sesungguhnya

dirasakan. Hal ini dimaksudkan bahwa jika tanpa seorang kekasih, hidup akan terasa

hampa dan terasa kosong.

3.1.2.3 Gaya Bahasa Simile直喩 (chokuyu)

(6) あしたへとてらしつずけてるあの星のように
Seperti bintang-bintang itu, yang terus menyinari hingga hari esok

Pada data (6) tersebut termasuk gaya bahasa simile atau perumpamaan. gaya

bahasa  simile直喩 (chokuyu), gaya bahasa simile adalah gaya bahasa peumpamaan,

sesuatu hal diumpamakan mirip dengan hal lain. Biasanya di ikuti kata penghubung

seperti, bagai, yang dalam bahasa Jepang ように (youni), みたいな (mitaina) untuk

menunjukkan hal yang diumpamakan. Pada data (6) terdapat kalimat あの星のよう

に(ano hoshi no youni) yang berarti seperti bintang (di langit). Data tersebut terdapat

kata perumpamaan yaitu 「ように」. Hal tersebut menjelaskan bahwa petunjuk

yang ada dalam kehidupan diumpamakan sebagai bintang yang bersinar. Bintang

bersinar di malam hari, di gelapnya malam, dan tanpa adanya bintang, langit akan

menjadi gelap gulita. Begitu pula kehidupan ini tanpa adanya sebuah petunjuk yang
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jelas. Kita tak akan tahu harus pergi kemana dan apa yang harus diperbuat. Hal ini

dimaksudkan.seorang kekasih diibaratkan seperti bintang di langit malam yang

bersinar.

3.1.2.4 Gaya Bahasa Hiperbola誇張法 (kochohou),

(7) 胸にいつの日にも輝く
Selalu bersinar dalam dadaku

(8) 嵐の夜が町受けても
Walaupun badai di malam hari menanti

(9) 太陽が崩れてもいいさ
Matahari runtuh pun, aku tak peduli

Data (7), (8) dan (9) terdapat gaya bahasa hiperbola誇張法 (kochohou), gaya

bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang

berlebihan, dengan membesar-besarkan suatu hal. Pada data (7) terkesan berlebihan

dalam mengungkapkan sesuatu, yaitu kalimat 胸にいつの日にも輝く(mune ni itsu

no hini mo kagayaku) yang artinya suatu hari hati ini bersinar. Kata “hati yang

bersinar” digambarkan seseorang yang sangat bahagia, tetapi terkesan dilebih-

lebihkan karena secara nyata walaupun kita sangat bahagia tidak mungkin hati sampai

bersinar mengeluarkan cahaya.

Data (8) dan (9) kalimat 嵐の夜が町受けても太陽が崩れてもいいさ.

(kaze no yoru ga machi uketemo, taiyou ga kusuretemo iisa) yang berarti walaupun

badai di malam hari yang memanti dan matahari pun runtuh, itu tidak masalah. Kata
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“badai yang menanti dan matahari runtuh” menggambarkan sesuatu yang berlebihan.

Maksud kalimat tersebut adalah seperti apapun yang terjadi atau separah apapun yang

terjadi, bagiku itu tidak apa-apa dan aku tetap mencintaimu. Makna aku tetap

mencintaimu ini dibuktikan dengan lirik lagu sebelumnya yaitu 涙かれはてても大

切な。。あなたがいるから(namida kare hatetemo taisetsuna..anataga irukara)

yang berarti walaupun air mata ini habis, terasa berharga karena adanya dirimu.

Seseorang yang sangat mencintai kekasihnya hingga mengungkapkan sesuatu secara

berlebihan dan dibesar-besarkan.

Gaya bahasa hiperbola yang pencipta lagu sampaikan tersebut terlihat menarik

dan sangat mendramatisasi walaupun terkesan berlebihan. Kata yang berlebih-lebihan

tersebut bukan sebagai kekurangan melainkan sebagai daya tarik bagi pendengar

karena nuansa yang disampaikan oleh pencipta lagu ke pendengar menjadi unik dan

berbeda.

3.1.3 Diksi dalam Lagu yang Berjudul Blurry Eyes

Lirik lagu Blurry Eyes berisi tentang sakit hati dan kekecewaan seseorang

yang ditinggal pergi oleh kekasihnya. Pada awal lagu dikisahkan bahwa ia sangat

menyukai kekasihnya namun sang kekasih tidak melihat ke arahnya dan akhirnya

merekapun berpisah. Tetapi seseorang tersebut masih mengharapkan kekasihnya,

yang ternyata harapan itu hanyalah harapan kosong.
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3.1.3.1 Kata Konotatif

Pada lirik lagu tersebut juga terdapat makna konotatif. Makna konotatif adalah

suatu kata mengandung bukan makna yang sebenarnya. Kata konotatif dalam bahasa

Jepang disebut 暗示的意味 (anjiteki imi) yang berarti makna yang ditimbulkan

karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Kata konotatif yang

menunjukkan tetang kesedihan adalah:

(11) 遠くの風をみにまとう

あなたには届かない

言葉並べてみても

また視線どこか窓の向こう

Angin menyelimuti tubuhku
Tidak sampai ke dirimu
Walau aku menyatakan dalam kata-kata
Dan pandanganku mencari-cari sosokmu di balik jendela yang jauh

(12) 変わらない予感は続いている

あの日々さえ曇って...

Firasat yang tidak berubah terus berlanjut
Hari-hari itu semakin berawan

(13) 籠の中の鳥のような虚ろな目に

(14) 触れている午後日差しはまるで

あなたを外へ誘う光

Pandangan yang kosong seperti burung dalam sangkar
Cahaya mentari senja yang bersinar
Seperti cahaya yang mengajakmu untuk keluar

Data (11) dengan kalimat 遠くの風をみにまとう (tooku no kaze wo

minimatou) yang berarti angin menyelimuti tubuhmu. kata yang berkonotasi adalah
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遠くの風(tooku no kaze) angin yang jauh. Maksud dari kata ini adalah pegi ke

tempat yang jauh, ingin melarikan diri dari kenyataan yang ia rasakan. Angin yang

jauh diibaratkan dengan menjauh, melarikan diri. Makna tersebut dikuatkan juga

dengan lirik lagu setelahnya, yaitu あなたには届かない (anata ni wa todokanai)

yang berarti tak bisa menggapai dirimu. makna seluruhnya adalah seseorang tersebut

melarikan diri dari kenyataan yang ia alami karena tak bisa besama kekasihnya lagi.

Oleh karena itu terlihat pada lirik lagu tersebut mengungkapkan kekecewaan dan

kesedihan.

Data (12) dengan kalimatあの日々さえ曇って (ano hi mi sae kumotte) yang

berarti hari-hari itu semakin berawan. Kata yang berkonotasi adalah 曇って yang

artinya berawan. Berawan yang dimaksud dalam kalimat ini bukan makna yang

sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah hal yang suram. Suram dikiaskan sama

seperti berawan dikarenakan sifat pada kedua kata ini mirip. Berawan pasti cenderung

tidak cerah, hitam dan gelap. Begitu pula suram yang tidak begitu jelas kelihatan,

hitam dan gelap. Dari kesamaan itulah pencipta lagu mengibaratkan berawan sebagai

hal yang suram Selain itu dikuatkan juga dengan lirik lagu sebelumnya, yaitu変わら

ない予感は続いている (kawaranai yotei wa tsutsuiteiru) yang berarti firasat yang

tidak berubah itu terus menerus berlanjut. Firasat yang tidak berubah pada kalimat

tersebut bisa jadi firasat buruk yang terus berlanjut. Hal itu lah yang menunjukkan

kesedihan dan kekecewaan dalam lirik lagu tersebut.
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Data (13) terdapat kata 虚ろな目 (utsurona me) yang berarti mata yang

kosong. Mata yang kosong diibaratkan bagai seseorang yang mengalami kekecewaan.

Terlihat pada kalimat data (13) tersebut yang bermakna mata yang kosong seperti

burung dalam sangkarnya. Pada data (14) terdapat kata 午後の日差し (gogo no

hizashi) yang berarti cahaya matahari senja. Hal ini menggambarkan kesedihan,

karena cahaya matahari dari cerah (siang) menjadi gelap (malam). Cerah dikiaskan

sebagai kebahagiaan dan gelap dikiaskan sebagai kesedihan.

Kata konotatif dalam lirik lagu Blurry eyes yang mengungkapkan harapan

adalah:

(16) この両手差しのべても心は離れて
Walaupun aku membuka kedua tanganku
Hatimu tetap menjauh

Contoh yang lain pada data (15), terdapat kata 両手(ryoute.) dan 離れて

(hanarete). 両手 berarti kedua tangan (Matsuura, 2005: 832). 離れて (hanarete)

berarti menjauh (Matsuura, 2005: 248). Pada data (15) arti kedua tangan dan menjauh

bukan makna sebenarnya yang akan disampaikan, melainkan berupa kata kiasan.

Makna dari data (15) この両手差しのべても心は離れて (kono ryoute zashi no

betemo kokoro wa hanarete) yang artinya walaupun aku membuka kedua tanganku,

hatimu tetap menjauh. Maksudnya walaupun aku menunggu dan menerimamu untuk

menjadi kekasihku, tetapi kau tetap tidak menghiraukanku. Makna tersebut

dibuktikan dengan lirik sebelumnya yaitu めぐり来る季節（時に）約束を奪われ

そう(meguri kuru kisetsu (tokini) yakusoku wo ubawaresou) yang berarti setelah
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musim datang berganti janji kita telah pudar atau terenggut. Kedua bait dalam lirik

tersebut sangat berhubungan, yang berawal saling mempunyai janji (ikatan) lalu

pudar (putus) di tengah hubungan. Hal ini terlihat mengungkapkan sebuah harapan

ingin bersama kekasihnya lagi.

3.1.3.2 Kata Denotatif

(21) めぐり来る季節に『時に』約束の奪われそう
Pada musim yang akan tiba janji kita tampaknya akan direnggut oleh
waktu

めぐり来る季節（時に）に大切な人はもう

(22) 振り向いたその瞳に小さなため息
Pada musim yang akan tiba nanti, dirimu telah tiada
Terdapat desahan (penyesalan) dibalik bola matamu itu

Pada kedua data tersebut menunjukkan makna yang sebenarnya yang

dijelaskan secara langsung. Data (21)約束の奪われそう (yakusoku no ubawaresou)

yang berarti janji telah pudar. 奪われる(ubawareru) artinya merampas, merenggut,

terenggut (Matsuura, 2005: 1129). Data (22) 小さなため息 (chiisana tameiki) yang

berarti sedikit mengeluh (penyesalan). ため息 (tameiki) artinya mengeluh, keluh

kesah (Matsuura, 2005: 1040). Kedua kata tersebut maknanya tersurat secara

langsung dan terlihat kekecewaan dalam kalimat tersebut.

3.1.3.3 Pemakaian Bahasa Inggris

(16) Why do you stare at the sky
With your blurry eyes
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(18) (Your blurry eyes).. your blurry eyes
(Your burry eyes)..心は..
(Your blurry eyes)..離れて
(Your blury eyes)ゆく..

Data (16) dan (18) tersebut memang sama-sama menggunakan kata-kata yang

berbahasa Inggris. Data (16) terletak pada pertengahan lagu yang berfungsi untuk

memberikan kesan penegasan pada reff sehingga menimbulkan nuansa yang berbeda..

Pada data (18) tersebut kata yang berbahasa Inggris berfungsi memberikan penekanan

kekecewaan dan kesedihan yang kuat pada makna yang disampaikan, terlihat pada

kata your blurry eyes yang diulang-ulang memberikan penegasan. Kata ゆく(yuku)

yang berarti pergi, memperkuat bahwa seseorang tersebut patah hati dan cintanya

telah pergi. Perubahan bahasa yang terjadi memberi kesan menarik dan memiliki

nuansa yang berbeda.

Diksi pada lirik lagu Blurry Eyes terdapat kata konotatif yang lebih

menunjukkan kesedihan. Kata denotatif menunjukkan kekecewaan sekaligus harapan,

yang dibuktikan pada bagian reff yang dinyanyikan berulang-ulang. Sedangkan

pemakaian bahasa Inggris menunjukkan penegasan rasa kecewa dan sakit hati karena

itu semua hanyalah harapan kosong. Rasa kecewa diungkapkan dengan kata 奪われ

そう、離れて、ため息。Rasa sedih diungkapkan dengan曇って、虚ろな目、午

後の日差し。
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3.1.4 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu yang Berjudul Blurry eyes

3.1.4.1 Gaya Bahasa Personifikasi擬人法(gijinhou)

(14) あなたを外へ誘う光
Cahaya megajakmu (merayumu) untuk keluar

Data (14) tersebut mengandung gaya bahasa personifikasi擬人法 (gijinhou),

yaitu suatu ciri atau sifat yang ada pada manusia diekspresikan pula pada benda-

benda lain sehingga benda-benda tersebut seolah-olah menyerupai apa yang

diekspresikan oleh manusia. Yang dimaksud dengan benda-benda lain adalah benda

mati ataupun makhluk hidup kecuali manusia. Pada kalimat あなたを外へ誘う光

(anata wo soto e sasou hikari yang artinya cahaya mengajakmu untuk keluar Pada

kata さそう yang berarti mengundang atau mengajak tersebut umumnya dikenakan

pada manusia. Tetapi kata tersebut juga dikenakan oleh “angin” (benda lain yang

bukan manusia) yang hanya seolah-olah angin hidup dan menyerupai apa yang

diekspresikan oleh manusia. Gaya bahasa pesonifikasi digunakan untuk menjelaskan

suatu benda atau makhluk lain selain manusia agar terkesan seperti lebih hidup dan

perilakunya mirip manusia. Pada lirik lagu Blurry eyes tersebut penggunaan gaya

bahasa personifikasi bertujuan untuk mempertegas makna-makna yang terkandung

dalam lirik lagu agar maksud yang ingin disampaikan terkesan lebih kuat.

3.1.5 Diksi pada Lirik Lagu yang Berjudul Flower

Lirik lagu Flower berisi tentang seseorang yang berharap agar bertemu

kekasihnya kembali yang sudah lama tidak pernah bertemu. Tetapi seseorang tersebut
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tidak mengetahui keadaan kekasihnya dan dimana kekasihnya berada. Meskipun

seperti itu ia masih terus mencari dan menunggu kekasihnya kembali.

3.1.5.1 Kata Konotatif

(20) いつでも君の笑顔に揺れて

太陽のように強く咲いていたい

胸が痛くて痛くて壊れそうだから

Aku ingin selalu digetarkan oleh senyummu
Aku ingin mekar dan kuat seperti matahari
Dadaku sangat sakit sangat sakit, seakan ingin hancur

早く見つけて見つけてここにいるから

(31) 起こされるのを待ってるのに

Cepat temukan aku, karena ku selalu di sini
walau menunggu untuk dibangunkan

Pada data (20) tersebut terdapat kalimat笑顔に揺れて (egao ni yurete) yang

berarti bergoyang dengan senyummu. Kata 揺れて (yurete) berarti berguncang,

bergetar, bergoyang (Matsuura, 2005: 1202) Makna kata digetarkan dalam data (20)

tersebut bukan merupakan kata yang sebenarnya, melainkan kata kiasan. Digetarkan

oleh senyummu maksudnya ikut berbahagia denganmu. Senyum melambangkan

seseorang merasa senang atau bahagia. Hal tersebut juga dikuatkan pada lirik lagu

berikutnya, yaitu 太陽のように強く咲いていたい (taiyou no youni tsuyoku saite

itai) yang artinya aku ingin mekar dan kuat seperti matahari. Arti keseluruhannya

adalah aku ingin selalu digetarkan oleh senyummu, bermekaran dan kuat seperti

matahari. pada kalimat ini menunjukkan harapan agar bisa bersama seorang kekasih.
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3.1.5.2 Kata Denotatif

今日も会えないからベッド中めを閉じて

次の次の朝までも

(22) この夢の君に見とれてるよ

Karena hari ini tak bisa melihatmu,
Aku akan menutup mata di tempat tidur
Sampai hari-hari selanjutnya
Ku hanya bisa melihatmu hanya dalam mimpi

もう笑えないよ夢の中でさえも

同じこというんだね、窓の向こう

(26) 本当の君はいま何をしてるんだろう

Aku tak dapat tertawa lagi,
bahkan kau katakan kata-kata itu lagi di dalam mimpi
di luar sana apa yang sebenarnya sedang kau lakukan

遠い日の昨日に空っぽの鳥かごを持って

(28) 歩いてた僕はきっと君をさがしてたんだね

Sejak kemarin aku membawa sangkar burung yang kosong
Aku terus berjalan mencari dimana dirimu berada

Pada data (22), (26) dan (28) mengandung makna denotatif. Ketiga kalimat

terlihat jelas disampaikan secara langsung tanpa menggunakan kata kiasan. maknanya

tersurat langsung pada kalimat tersebut. Pada data (22) menunjukkan harapan bahwa

ingin bertemu dengan kekasihnya secara nyata, tidak hanya dalam mimpi saja. Pada

data (26) menunjukkan keingintahuan bahwa sebenarnya ia tak tahu dimana

kekasihnya berada. Pada data (28) menunjukkan ingin sekali bertemu kekasihnya

hingga is berusaha mencari.
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3.1.5.3 Pemakaian Bahasa Inggris

(26) Like a flower..
(flowers bloon in sunlight)
Like a flower..
(and I live close to you)

Pada lirik lagu Flower terdapat kata yang berbahasa Inggris juga, yaitu pada

data (26). Kata tersebut terletak pada pertengahan lagu yang digunakan untuk

memberi tekanan pada hal yang dirasakan dan memberikan perbedaan nuansa yang

jelas. Pada kalimat I live close to you menunjukkan ingin selalu berada di samping

kekasihnya.

3.1.5.4 Pemakaian kata Khusus

いつでも君の笑顔に揺れて

(21) 太陽のように強く咲いていたい

胸が痛くて痛くて壊れそうだから

Aku ingin selalu digetarkan oleh senyummu
Aku ingin mekar dan kuat seperti matahari
Dadaku sangat sakit sangat sakit, seakan ingin hancur

(24) あざやかな風にさそわれても

夢中で君を追いかけているのよ

(25) 空は今にも今にもふふりそそぐような青さで

見上げた僕は包んだ

Walaupun kelembutan angin menarik diriku (merayu)
Ku tetap berusaha mengejarmu
Saat ini pun, saat ini pun langit seakan dipoles warna biru
Menyelimuti diriku yang menengadah ke angkasa

Pada data (21), (24) dan (25) tersebut juga terdapat kata khusus. Pencipta lagu

dalam menyampaikan suatu hal diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang
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berhubungan dengan alam.太陽、風、空。Kata yang digunakan mirip dengan kata-

kata dalam lirik lagu yang berjudul Anata. Kata-kata tersebut digunakan dalam

mengungkapkan sesuatu yang nuansanya berbeda, ada nuansa yang positif dan

nuansa yang negatif. Tetapi fungsinya sama, yaitu untuk memberi kesan menarik dan

indah.

Pada lirik lagu Flower terdapat kata-kata yang menunjukkan ingin bertemu

dengan kekasihnya yaitu 揺れて(yurete) bergoyang dan 探して(sagashite) mencari.

Terdapat kata-kata khusus tentang alam yaitu太陽(taiyou) matahari、風 (kaze) angin、

空(sora) langit.

3.1.6 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu yang Berjudul Flower

3.1.6.1 Gaya Bahasa Simile直喩 (chokuyu)

(21) 太陽のように強く咲いていたい
Aku ingin mekar dan kuat seperti matahari

Pada data (21) tersebut mengandung gaya bahasa simile 直喩 (chokuyu),

gaya bahasa simile adalah gaya bahasa perumpamaan, sesuatu hal diumpamakan

mirip dengan hal lain. Biasanya di ikuti kata penghubung seperti, bagai, yang dalam

bahasa Jepang のように (youni), みたいな (mitaina) untuk menunjukkan hal yang

diumpamakan. Pada data tersebut terdapat kata kata perumpamaan 「のように」.

Data (21),太陽のように強くさいていたい(taiyou no youni tsuyoku saiteitai) yang

artinya aku ingin kuat merekah seperti matahari.
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Pengertian umum matahari adalah sesuatu yang sangat penting di dunia.

Matahari yang memberi kehidupan di dunia dan terus bersinar tanpa pernah redup

atau sedikitpun merasakan lelah. Hal tersebut melambangkan bahwa matahari begitu

kuat dan sangat penting bagi semua makhluk di dunia. Di Jepang matahari

mempunyai makna yang besar dibanding dengan negara lain. Pada mitologi Jepang

matahari dianggap sebagai dewa oleh masyarakat Jepang. Dewa matahari disebut

Amaterasu (Danandjaja, 1997: 74). Lalu bendera negara Jepang yang berwarna dasar

putih dan di tengah-tengah terdapat bentuk lingkaran berwarna merah. Lingkaran

berwarna merah tersebutlah yang melambangkan matahari. selain itu, negara Jepang

mempunyai julukan sebagai negara matahari terbit. Oleh karena hal tersebut, sosok

matahari sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat Jepang dan diibaratkan

sebagai sesuatu yang sangat kuat. Pencipta lagu mengungkapkan begitu pentingnya

sosok matahari. Seseorang yang ingin menjadi sangat kuat dan tegar diumpakan

seperti matahari.  Jika dihubungakn pada lirik lagu Flower tersebut, seseorang

tersebut ingin menjadi sangat kuat dan tegar untuk berusaha mencari dan menunggu

kekasihnya kembali.

3.1.6.2 Gaya Bahasa Hiperbola誇張法 (kochohou)

(22) 胸が痛くて痛くて壊れそうだから
dadaku terasa sakit sangat sakit seakan ingin hancur.

Data (22) tersebut terdapat gaya bahasa hiperbola誇張法 (kochohou), gaya

bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang
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berlebihan, dengan membesar-besarkan suatu hal. Terlihat pada kalimat胸が痛くて

痛くて壊れそうだから(mune ga itakute itakute kowaresoudakara) yang artinya

dadaku terasa sakit sangat sakit seakan ingin hancur. Kata 壊れそう atau ingin

hancur tersebut mengandung makna yang berlebihan dan dibesar-besarkan. Dada

meskipun terasa begitu sakit tidak akan sampai meledak.

Gaya bahasa hiperbola yang pencipta lagu sampaikan pada lagu Flower

tersebut terlihat menarik dan sangat mendramatisasi walaupun terkesan berlebihan.

Kata yang berlebih-lebihan tersebut bukan sebagai kekurangan melainkan sebagai

daya tarik bagi pendengar karena nuansa yang disampaikan oleh pencipta lagu ke

pendengar menjadi unik dan berbeda.  Selain itu, gaya bahasa hiperbola tersebut

menggambarkan bagaimana seseorang yang sangat ingin bertemu dengan kekasihnya

hingga mengungkapkannya secara berlebihan.

3.1.7 Diksi pada Lirik Lagu Berjudul Hitomi no Juunin

Lirik lagu tersebut diciptakan oleh Hyde dan berkisah tentang seseorang yang

ingin selalu bersama-sama dengan kekasihnya. Berusaha membahagiakan kekasihnya

dan tak ingin berpisah.

3.1.7.1 Kata Konotatif

そばにいてずっと君の笑顔を見つめていたい

(34) 移り行く瞬間をその瞳に住んでいたい
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Aku ingin melihatmu tersenyum selamanya di sampingku
Dengan silih bergantinya waktu aku ingin tinggal di matamu

Pada data (34) tersebut terdapat kata konotatif. Kata konotatif adalah suatu

kata mengandung bukan makna yang sebenarnya. Kata konotatif dalam bahasa

Jepang disebut 暗示的意味 (anjiteki imi) (Sutedi, 2005: 115). Makna yang

ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya yaitu pada

kata瞳に住んでいたい (hitomi ni sundeitai) aku ingin tinggal di matamu. Tinggal di

matamu bermakna selalu berada di matamu, terlihat oleh matamu, dan dengan kata

lain selalu dekat denganmu. Hal ini diperkuat juga dengan kalimat sebelumnya, yaitu

pada data (33) そばにいてずっと君の笑顔を見つめていたい (sobani ite zutto

kimi no egao wo mitsumeteitai) yang berarti aku ingin selalu disampingmu dan

melihat senyum di wajahmu. Pada kalimat tersebut penyebutan kata mata

menggunakan kata 瞳 bukan 目 . Memang kedua kata tersebut bersinonim tetapi

maknanya berbeda. 瞳 berarti manik mata, biji mata, hitam mata (Matsuura, 2005:

292) sedangkan 目 berarti mata (Matsuura,2005: 617). Hal ini terlihat, 瞳 maknanya

lebih dalam dan memiliki nuansa yang berbeda, terkesan langsung tertuju pada

bagian mata, yaitu biji mata. Biji mata yang berwarna hitam adalah pusat dari mata

yang digunakan untuk penglihatan. Sedangkan pada 目 yang artinya mata yang

mencakup semua bagian mata, hitam mata maupun putih mata.

そばにいてずっと君の笑顔を見つめていたい

移り行く瞬間をその瞳に住んでいたい

(35) いつの日か鮮やかな季節へと連れ出せたら
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(36) 雪のように空に咲く花のもとへ

Aku ingin melihatmu tersenyum selamanya di sampingku
Dengan silih bergantinya waktu aku ingin tinggal di matamu
Jika suatu hari aku dapat membawamu pergi ke musim yang cerah
Bunga bermekaran di angkasa seperti butiran salju

Pada data (35) dan (36) menunjukkan keinginan seseorang untuk

membahagiakan kekasihnya. Data tersebut juga mengandung kata konotatif . pada

kata 鮮やかな季節(azayakana kisetsu) dalam data (35) yang berarti musim yang

cerah. Musim cerah pada kalimat tersebut termasuk kata kiasan atau bukan arti yang

sesungguhnya. Makna sebenarnya adalah tempat yang dipenuhi kebahagiaan. Lalu

pada kata 連れ出せ (tsuredase) yang berarti membawa keluar. Yang dimaksud

dengan membawa keluar adalah mengajak pergi.

3.1.7.2  Kata Denotatif

(33) そばにいてずっと君の笑顔を見つめていたい

移り行く瞬間をその瞳に住んでいたい

いつの日か鮮やかな季節へと連れ出せたら

雪のように空に咲く花のもとへ

Aku ingin melihatmu tersenyum selamanya di sampingku
Dengan silih bergantinya waktu aku ingin tinggal di matamu
Jika suatu hari aku dapat membawamu pergi ke musim yang cerah
Bunga bermekaran di angkasa seperti butiran salju

どこまでも穏やかな色彩にいるどられた

一つの風景画の中寄り添うように

(40) 時を止めてほしい永遠に

Di manapun berwarna nuansa lembut
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Dalam satu suasana membawa kita lebih dekat bersama
Aku ingin menghentikan waktu selamanya

Data (33) tersebut merupakan makna denotatif, karena makna sebenarnya

tersurat pada kalimat tersebut, sehingga bisa langsung dimengerti. Oleh karena itu,

menunjukkan bahwa seseorang tersebut ingin selalu bersama dengan kekasihnya.

Data (40) juga merupakan makna denotatif, yaitu ditunjukkan pada kata永遠に(eien

ni) yang berarti keabadian, kekekalan (Matsuura, 2005: 160). Makna sebenarnya

tersurat langsung pada kalimat tersebut, yaitu ingin menghentikan waktu agar dapat

selamanya selalu bersama dengan kekasihnya.

Pada lirik lagu Hitomi no Juunin terdapat kata konotatif dan denotatif. Kata

yang menunjukkan ingin bersama adalah 住んでいたい(tsundeitai) ingin tinggal, 永

遠に(eien ni) selamanya. Kata yang menunjukkan memberi kebahagiaan adalah鮮や

かな季節(azakana kisetsu) musim yang cerah、咲く花(sakuno hana) bunga mekar.

Kata khusus mengenai alam dalam lirik lagu tersebut hanya terdapat dua kata, yaitu

太陽(taiyou) matahari dan空(sora) langit.

3.1.8 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu yang Berjudul Hitomi no Juunin

Gaya bahasa pada lirik lagu hitomi no juunin sering peneliti temukan, yaitu

contohnya:

3.1.8.1 Gaya Bahasa Simile直喩 (chokuyu)

(30) どんな時も照らしてるあの太陽のようになれたなら
Kalau saja bisa seperti matahari yang terus bersinar
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(36) 雪のように空に咲く花のもとへ
Bunga bermekaran di angkasa seperti butiran salju

Kedua data tersebut terdapat gaya bahasa simile直喩 (chokuyu), gaya bahasa

simile adalah gaya bahasa peumpamaan, sesuatu hal diumpamakan mirip dengan hal

lain. Biasanya di ikuti kata penghubung seperti, bagai, yang dalam bahasa Jepang の

ように (youni), みたいな (mitaina) untuk menunjukkan hal yang diumpamakan.

Kedua data tersebut terdapat kata perumpamaan「のように」 .

Gaya bahasa simile yang digunakan pencipta lagu pada lirik lagu Hitomi no

Juunin tersebut menambah keindahan dan nuansa yang berbeda. Mengungkapkan

suatu hal secara diumpamakan akan lebih menarik dan terkesan tidak monoton. Hal

ini akan berbeda nuansanya ketika maksud secara langsung disampaikan tanpa

mengibaratkan dengan hal lain. Pada kdua data tersebut menunjukkan ingin

membahagiakan kekasihnya dengan berbagai cara.

3.1.8.2 Gaya Bahasa Sinekdoke提喩(teiyu)

(31) もう少しだけ君の匂いに…抱かれていたいな
Aku ingin sedikit lebih lama lagi terbalut dalam aromamu

(32) 外の空気に首輪を引かれ僕は背を向けた
Udara luar menarik kerah bajuku, aku berbalik arah

Data (31) dan (32) terdapat gaya bahasa sinekdoke. Gaya bahasa sinekdoke提

喩(teiyu) adalah sesuatu yang khusus digunakan untuk menyatakan sesuatu yang
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umum dan sebaliknya. Pada data (31) terdapat kata 君の匂いに…抱かれていたい

な (kimi no nioi ni dakarete itai na) yang artinya aku ingin lebih lama lagi terbalut

dalam aromamu. Kata aroma tersebut yang menyatakan bagian tubuh secara

keseluruhan. Diungkapkan dengan kata aroma agar menimbulkan kesan keindahan

serta perbedaan nuansa yang disampaikan kepada pendengar.

Data (32) sebuah kata tersebut adalah 首輪 (kerah baju) maksud dari menarik

kerah baju bukan hanya kerah aatu baju saja yang tertarik, melainkan seluruh badan

juga ikut tertarik. Gaya bahasa tersebut digunakan pencipta lagu untuk memperjelas

sesuatu yang ingin ditonjolkan agar terkesan menarik. Selain itu, kedua kalimat

tersebut menunjukkan harapan kepada seorang kekasih agar bisa terus bersamanya

3.1.9 Diksi pada Lirik Lagu yang Berjudul Jojoushi

Lirik lagu pada lagu yang berjudul jojoushi ini mengungkapkan tentang cinta

kepada seorang kekasih. Menunjukkan rasa cinta dan rasa bahagia karena bersama

kekasih.

3.1.9.1 Kata Konotatif

君がそばにいるだけでいい

(38) 微笑んだ瞳を泣かさないさない為なら

たとえ星の瞬きが見えない夜も

Aku hanya ingin kau di sampingku
Menjaga senyuman di matamu dan tidak membuatmu menangis
Meskipun kerlip bintang yang tak terlihat di malam hari
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Data (38) terdapat kata konotatif. Kata konotatif adalah suatu kata

mengandung bukan makna yang sebenarnya. Kata konotatif dalam bahasa Jepang

disebut 暗示的意味 (anjiteki imi) (Sutedi, 2005: 115) yang berarti makna yang

ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Pada kata

微笑んだ瞳 (hohoenda hitomi) yang berarti senyuman di matamu. Senyuman di

matamu adalah kata kiasan yang makna sebenarnya adalah kebahagiaanmu.

Senyuman berarti ungkapan rasa senang atau bahagia, dan di matamu menunjukkan

pada dirimu. pencipta lagu dalam mengungkapkan suatu maksud yang akan

disampaikan sangat puitis sesuai dengan judul lagu tersebut Jojoushi yang artinya

sajak atau puisi. Segala apa yang diungkapkan oleh pencipta lagu dituangkan dengan

menggunakan pemilihan kata yang tepat dan harmonis. Oleh karena itu lirik lagu

terkesan indah dan menarik.

3.1.9.2 Kata Denotatif

降り注ぐ木漏れ日のように君包む

(50) それは僕の強く変わらぬ誓い

Seperti cahaya matahari di sela-sela dedaunan yang menyelimutimu
Itu sumpahku, kuat dan tak akan berubah.

Pada data (50) tersebut mngandung kata denotatif, yaitu janjiku yang tak akan

berubah. Makna sebenarnya langsung tersurat dalam kalimat tersebut. Kalimat

tersebut menunjukkan kesungguhan cintanya kepada seorang kekasih

(39) 奏で合う言葉は心地良い旋律
Untaian kata yang membentuk melodi terasa sangat menyenangkan
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(42) 愛する輝きに溢れ明日へ向かうよろこびは
Cahaya cinta ini membawa ke kebahagiaan hari esok

Pada data (39) dan (42) terdapat kata denotatif dan sekaligus kata yang

bersinonim, yaitu 心地良い(kokochiyoi) dan よろこび (yorokobi) yang keduanya

mempunyai arti senang atau gembira. Di dalam kamus心地良い(kokochiyoi) berarti

kenyamanan, suasanya yang menyenangkan, rasa nyaman (Matsuura, 2005: 526).

Sedangkan よろこび(yorokobi) berarti kegembiraan, kegirangan, kegembiraan yang

tidak bisa dikatakan dengan kata-kata (Matsuura, 2005:1187). Walaupun kedua kata

tersebut bersinonim tetapi terlihat jelas perbedaan maknanya. Kedua kata tersebut

memiliki nuansa yang berbeda. 心地良い(kokochiyoi) digunakan pada saat merasa

nyaman, tenang dan senang, terlihat pada data (39) untaian kata terasa sangat nyaman

dirasakan. sedangkanよろこび(yorokobi) digunakan untuk meluapkan sesuatu yang

begitu gembira dan senang yang tiada tara. Hal ini terlihat pada data (42) seseorang

yang berharap menuju ke kebahagiaan atau kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan

dengan kata-kata.

3.1.9.3 Pemakaian Bahasa Inggris

(43) The love to you is alive in me.. everyday
For love you are a side of me.. everyday

Pada lirik lagu Jojoushi terdapat kata yang berbahasa Inggris juga, yaitu pada

data (43). Kata tersebut terletak pada pertengahan lagu dan akhir lagu yang digunakan
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untuk memberi tekanan pada hal yang dirasakan dan memberikan perbedaan nuansa

yang jelas. Data (43) The love to you is alive in me.. everyday menunjukkan bahwa

cinta seseorang sangat besar dan berada dalam dirinya setiap hari.

Pada lirik lagu Jojoushi terdapat kata konotatif, denotatif dan pemakaian

bahasa Inggris. Kata yang menunjukkan seseorang merasa bahagia bersama

kekasihnya adalah 微笑んだ (hohoenda) tersenyum、心地良い (kokochiyoi)

nyaman、よろこび (yorokobi) gembira.

3.1.10 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Jojoushi

Gaya bahasa yang terdapat pada lirik lagu Jojoushi hanya gaya bahasa simile

atau perumpamaan. Dikarenakan isi dari lagu tersebut tentang lagu cinta. Yaitu cinta

seseorang kepada seorang kekasih yang akan ditunjukkan dengan berbagai cara.

3.1.10.1 Gaya Bahasa Simile直喩 (chokuyu)

(34) 季節は色を変えて幾度巡ろうとも

この気持ちは枯れない花のように揺らめいて
Musim berputar mengganti warnanya setiap waktu
Rasa ini bergetar seperti bunga yang tak pernah layu.

(40) 降り注ぐ木漏れ日のように君をつつむ
Seperti cahaya matahari di sela-sela dedaunan yang menyelimutiku

Pada data (34) dan (40) tersebut mengandung gaya bahasa simile 直喩

(chokuyu), gaya bahasa simile adalah gaya bahasa peumpamaan, sesuatu hal
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diumpamakan mirip dengan hal lain. Biasanya di ikuti kata penghubung seperti, bagai,

yang dalam bahasa Jepang ように (youni), みたいな (mitaina) untuk menunjukkan

hal yang diumpamakan. Ketiga data tersebut terdapat kata perumpamaan 「よう

に」 .

Kedua data tersebut terdapat kata 「ように」.   Pada data (34) この気持ち

は枯れない花のように揺らめいて (kono kimochi ha karenai hana no youni

yurameite) yang berarti rasa ini bergetar seperti bunga yang tak pernah layu. Perasaan

yang kuat dan teguh diumpakan bagai bunga yang tak pernah layu. Makna seluruhnya

dari data (34) adalah walaupun musim terus berganti tetapi perasaan ini tetap kuat dan

tak akan pernah berubah. Lalu dikuatkan juga oleh kalimat setelahnya yaitu 君を思

う(kimi wo omou) yang artinya aku memikirkan dirimu. Hal ini jelas menunjukkan

bahwa seseorang yang sangat mencintai kekasihnya sampai kapanpun akan tetap

mencintainya

Pada data (40) 降り注ぐ木漏れ日のように君をつつむ (furisosogu

komorebi no youni kimi wo tsutsumu) yang berarti ketika hujan lebat aku akan

menyelimutimu seperti sinar matahari yang menembus pepohonan. Makna

sebenarnya kalimat tersebut adalah ketika kau mengalami kesulitan aku akan siap

melindungi atau membantumu. Melindungi yang diumpamakan seperti cahaya

matahari yang menembus pepohonan. Yang berarti apapun akan dilewati dan

dihadapi hanya untuk melindungi seorang kekasih.
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Lirik lagu yang digunakan dalam jojoushi tersebut sangat puitis. Terlihat jelas

keindahan pada makna-makna tentang cinta. Terdapat gaya bahasa simile menambah

nuansa makna yang sangat kuat.

3.1.11 Diksi Pada Lirik Lagu Berjudul Honey

Pada lirik lagu Honey mengisahkan tentang kenangan seseorang yang disukai

dulu pada waktu masih kecil.

3.1.11.1 Kata konotatif

(56) 今も色褪せたその景色は

真白な壁に飾ってある
Pemandangan yang pudar itu
Masih menghiasi dinding putih

(57) 転がってゆく道で

少しイカレタだけさ
Di jalan yang berliku
Aku jadi sedikit “miring”

(58) そんな哀しい目をしないで
Jangan melihatku dengan mata yang sedih

(63) 運命が僕をつかんで
Takdir memegangku

(64) あたりは霞んでくけど
Walaupun ada kabut disekitarku

Pada ke lima data tersebut mengandung kata konotatif. Kata konotatif adalah

suatu kata mengandung bukan makna yang sebenarnya. Kata konotatif dalam bahasa
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Jepang disebut 暗示的意味(anjiteki imi) (Sutedi, 2005: 115) yang berarti makna

yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya.Data

(56) pada kalimat今も色褪せたその景色は (ima mo iro aseta sono kesiki wa) yang

berarti pemandangan yang pudar itu. Pada kalimat tersebut terdapat kata 景色

(keshiki) yang berarti pemandangan (Matsuura, 2005: 475). Pemandangan di sini

menunjukkan kata kiasan yang makna sebenarnya adalah kenangan yang dulu. Hal ini

mengingatkan seseorang pada kenangan masa lalunya. Diperjelas dengan kalimat

sebelumnya yaitu 遠く幼い頃から(tooku osanai kotokara) yang berarti dulu sejak

aku kecil. Pada data (57) terdapat kata イカレタ(ikareta) yang berarti terganggu

(Matsuura, 2005: 328). Kata tersebut ditulis dalam huruf katakana yang berfungsi

untuk penekanan.

Pada data (63) terdapat kata つかんで(tsukande) yang berarti memegang

(Matsuura, 2005: 1113). Maksud kalimat 運命が僕をつかんで(unmei ga boku wo

tsukande) adalah takdir masih tetap bersamaku dan tidak ada yang berubah. Kalimat

tersebut memberikan penjelasan takdirku dari dulu tetap bersamaku. Data (64) 霞ん

でく (kasundeku) yang berarti berkabut (Matsuura, 2005: 446). Kata tersebut

menunjukkan kabur atau ketidak jelasan.

3.1.11.2 Kata Denotatif

(55) 遠く幼い頃から
Dari sejak aku kecil

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMAKAIAN DIKSI DAN GAYA BAHASA 
PADA LIRIK LAGU “L’ARC~EN~CIEL”

MUHAMMAD GHOFUR C.R.



63

Pada data (55) tersebut terdapat kata denotatif, yaitu pada kata 幼い(osanai)

yang berarti masa kecil (Matsuura; 2005: 773). Kalimat tersebut jelas dan tidak

terdapat kata kiasan. Maknanya secara langsung tersurat pada kalimat tersebut. Hal

ini menunjukkan bahwa sesuatu terjadi pada waktu dulu yang dikenang sekarang.

3.1.11.3 Pemakaian Bahasa Inggris

(60) Honey so sweet

(61) I want to fly, waitin’ for sunrise

Pada data (60) dan (61) menggunakan bahasa Inggris yang bertujuan

memperjelas makna. Kata honey yang menunjukkan kekasihnya pada waktu dulu.

Pada lirik lagu Honey terdapat kata konotatif, denotatif dan pemakaian bahasa

inggris. Kata yang menunjukkan kenanganan waktu dulu adalah幼い,景色

3.1.12 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu yang Berjudul Honey

3.1.12.1  Gaya Bahasa Paradoks逆説法 (gyakusetsuhou)

(59) 信じてほしいこの世界が嘘でも
Aku percaya, walaupun kebohongan ada di dunia ini.

Pada data tersebut terdapat gaya bahasa paradoks 逆説法 (gyakusetsuhou).

Gaya bahasa paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang

nyata dengan fakta-fakta yang ada. Pada data terlihat jelas terdapat dua kata yang

bertentangan, yaitu 信じて(shinjite) yang berarti percaya dan 嘘(uso) yang berarti
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bohong. Seseorang tersebut masih bisa percaya walaupun sudah mengetahui banyak

kebohongan yang terjadi. Gaya bahasa tersebut menunjukkan penekanan pada lirik

lagu dari suatu kata yang bertentangan.

3.1.12.2 Gaya Bahasa Sinesthesia共感確報 (kyoukankakuhou)

(62) 甘い甘い笑顔にとけていたい。
Aku ingin senyuman manis diwajahmu

Pada data tersebut terdapat gaya bahasa sinesthesia 共 感 確 報

(kyoukankakuhou) yaitu suatu gaya bahasa yang mengalami pertukaran representasi

panca indera, seperti sentuhan, penglihatan, pengecap, pendengaran, dan penciuman.

Antara suatu indera tersebut dikenakan pada indera lain. data (62) terdapat kata甘い

笑顔 (amai egao) yang berarti senyum yang manis. Kata manis umumnya dikenakan

pada indera pengecap atau perasa. Tetapi pada kalimat tersebut berpindah fungsi

menjadi dikenakan pada indera penglihatan. Oleh karena itu kata manis mengalami

erluasan makna. Dulu hanya dikenakan pada indera perasa sekarang dapat dikenakan

pada indera penglihatan. Gaya bahasa tersebut juga menunjukkan suatu penekanan,

yaitu mengungkapkan suatu senyum yang indah yang diibaratkan dengan kata manis.

3.1.13 Diksi Pada Lirik Lagu Berjudul Niji

Lirik lagu Niji mengisahkan tentang seseorang yang mengalami sakit hati dan

kesal. tetapi masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya.
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3.1.13.1 Kata Konotatif

(68) 本当はとても心はもうろく
Hatiku benar-benar sangat lemah

(69) 誰もがひび割れている
Semua orang sedang mematahkannya

(70) 誰より高く空へと近づく
Lebih tinggi dari semua orang

(71) 輝きをあつめ光を求める
Aku harap bisa berkumpul dengan sesuatu yang berkilau dan bersinar.

Pada ke empat data tersebut semuanya mengandung makna konotatif. Data

(68) terdapat kataもうろく(mouroku) yang berarti lemah, merapuh (Matsuura, 2005:

662). Maksud kalimat pada data (68) tersebut adalah seseorang yang mempunyai hati

yang sangat rapuh. Ditambah lagi dengan kalimat pada data (69)誰もがひび割れて

いる (dare mo hibi wareteiru) yang berarti semua orang dapat membuatnya sakit hati.

Hal itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut sangat rapuh dan mudah sakit hati.

3.1.13.2 Kata Denotatif

(66) 途切れそうなほど透明な声に
Dengan suara yang jernih

(72) 季節が流れている
Musim datang silih berganti

Pada data (66) dan (72) tersebut terdapat makna denotatf. Data (66) terdapat

kata 透明な声(toumeinakoe) yang berarti suara yang jernih atau jelas. Data (72) juga
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terdapat kata 流れている (nagareteiru) yang berarti aliran, arus (Matsuura, 2005:

683) datang dan pergi silih berganti. Makna tersebut tersurat secara langsung pada

kalimat.

Pada lirik lagu Niji tersebut terdapat kata konotatif dan denotatif. Tidak

terdapat pemakaian bahasa Inggris.

3.1.14 Gaya Bahasa pada Lirik Lagu yang Berjudul Niji

3.1.14.1 Gaya Bahasa Personifikasi擬人法 (gijinhou)

(67) 歩きだしたその瞳へ

果てしない未来が続いてる
terus berjalan ke mata mu.
masa depan yang tak ada akhirnya

Pada data tersebut terdapat gaya bahasa personifikasi擬人法 (gijinhou). Gaya

bahasa personifikasi adalah suatu ciri atau sifat yang ada pada manusia diekspresikan

pula pada benda-benda lain sehingga benda-benda tersebut seolah-olah menyerupai

apa yang diekspresikan oleh manusia. Yang dimaksud dengan benda-benda lain

adalah benda mati ataupun makhluk hidup kecuali manusia. Data (67) tersebut

mempunyai makna masa depan yang tak ada akhirnya terus berjalan ke arah matamu.

Masa depan yang diumpamakan menyerupai manusia yang dapat berjalan. Hal ini

menunjukkan kesan keindahan dan memberikan nuansa yang berbeda pada lirik lagu.
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3.1.14.2 Gaya Bahasa Paradoks逆説法 (gyakusetsuhou).

(73) 目を閉じていつも見てた風景のように
Seperti peristiwa saat aku selalu melihat dengan mata tertutup.

Pada data tersebut terdapat gaya bahasa paradoks 逆説法 (gyakusetsuhou).

Gaya bahasa paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang

nyata dengan fakta-fakta yang ada. data (73) ditunjukkan oleh kata目を閉じていつ

も見てた (me wo tojite itsumo miteta) yang berarti selalu melihat dengan mata

tertutup. Hal tersebut adalah suatu pertentangan, karena seseorang tersebut masih bisa

melihat walaupun dengan mata tertutup. Gaya bahasa tersebut menunjukkan suatu

penegasan bahwa terdapat pertentangan dalam lirik lagu tersebut.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab analisis data, maka

dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 1

Diksi pada Lirik Lagu L’Arc~en~ciel

K. konotatif K. denotatif B. Inggris K.khusus
1 Anata 3 1 1 6
2 Blurry Eyes 5 2 2 2
3 Flower 2 3 1 3
4 Hitomi no Juunin 3 2 0 2
5 Jojoushi 3 1 1 2
6 Honey 5 1 2 1
7 Niji 5 2 0 1

jumlah 26 12 7 17

Diksi
Judul laguNo

1. Diksi yang terdapat pada lirik lagu L’Arc~en~Ciel dalam album “World

Best Selection” yang bertema cinta adalah diksi yang berhubungan dengan

kata konotatif, kata denotatif, pemakaian bahasa Inggris, dan pemakaian

kata khusus.
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2. Penggunaan diksi paling sering ditemui pada kata konotatif. Kata

konotatif tersebut bersifat memberi penegasan pada makna sesungguhnya

yang akan diungkapkan. Makna sesungguhnya tertuang dalam lirik secara

tidak langsung. Lirik-lirik lagu menjadi terkesan lebih menarik karena

cara mengungkapkan ekspresi jatuh cinta, berharap, bahagia, sedih,

kecewa dan hal lainnya sangat bervariatif.

3. Kata-kata yang sering digunakan untuk mengungkapkan suatu hal adalah

yang berhubungan dengan alam terdapat 17 kata, seperti 太陽(taiyou)

matahari, 星(hoshi) bintang、空(sora) langit、風(kaze) angin, 海(umi)

laut.

4. Terdapat kata yang berbahasa Inggris hampir setiap lagu yang berfungsi

mempertegas dan memperjelas makna yang akan disampaikan.

5. Pemakaian kata denotatif yang lebih sedikit, karena kebanyakan

menggunakan perumpamaan atau pengungkapan secara tidak langsung.

6. Terdapat penggunaan kata-kata yang menunjukkan perasaan yang

dirasakan, seperti rasa

- Berharap: 揺れて (yurete), 探して (sagashite), 住んでいたい

(tsundeitai),永遠に(eien ni).

- Kecewa: 奪われそう(ubawaresou)、離れて(hanarete), ため息

(tame iki).
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- sedih: 曇って(kumotte), 虚ろな目(utsuroname)、午後の日差

し(gogo no hizashi),

- bahagia: 鮮やかな季節(azakana kisetsu)、咲く花(saku hana)、

心地良い(kokochiyoi),よろこび (yorokobi)

Tabel 2

Gaya Bahasa pada Lirik Lagu L’Arc~en~Ciel

simile personifikasi hiperbola sinekdoke paradoks sinestesi alusio
1 Anata 1 3 1 1
2 Blurry Eyes 1
3 Flower 1 1
4 Hitomi no 2 2

Juunin
5 Jojoushi 2
6 Honey 1 1
7 Niji 1 1

Jumlah 6 2 4 2 3 1 1

Gaya bahasa
Judul laguno

7. Gaya bahasa yang paling sering dijumpai pada lirik lagu L’Arc~en~ciel

dalam album “World Best Selection” yang bertema cinta adalah gaya

bahasa simile atau perumpamaan. Dalam satu judul lagu sering ditemukan

kata-kata yang menggunakan perumpamaan langsung. Banyak ditandai

dengan kata 『のように』. Gaya bahasa lainnya yang terdapat pada lirik

lagu L’Arc~en~ciel dalam album “World Best Selection” yang bertema

cinta adalah hiperbola, sinekdoke, pesonifikasi, paradoks, dan alusio.
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4.2 Saran

Penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang lirik lagu atau pun tentang

diksi dan gaya bahasa dapat lebih spesifik meneliti tentang lirik lagu L’Arc~en~Ciel

yang lain. Dapat berupa lirik lagu dalam album yang lainnya atau lirik lagu yang

sama pencipta lagunya, sehingga akan lebih terlihat karakternya. Selain itu dapat

meneliti persamaan atau perbedaan diksi dan gaya bahasa dalam bahasa Indonesia

dan bahasa Jepang. Bisa juga meneliti tentang diksi dan gaya bahasa pada cerpen atau

novel yang berbahasa Jepang, karena penelitian tersebut masih jarang dilakukan.
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要約

L’Arc~en~Cielの歌詞における語法と言語スタイルの分析

ム八ッマド ゴフル

１２０９１３００６

序論

人々は歌を知っている。忙しい時や暇な時に人々は歌を聞く。歌の中には多くの

要素がある。歌の中で、音楽と歌詞は関係している。歌詞は歌にきれいな意味を持

たせる。人々が意味を理解するために、作詞家は歌詞を作る時、特別な言葉を選

ぶ必要がある。歌詞の中には、言語や語法、言語スタイルなどがある。Lidiya

Natalia Rompas (2011) は、化粧の広告における言語スタイルと語法文の調査をもと

に、化粧品の広告中の言語スタイルと語法を考察している。

最近の歌のテーマは、ほとんどが恋愛である。普通は、恋愛をテーマにした。歌は

言語スタイルを使う。例えば、メタファーや擬人法やシミリなどがある。恋愛のテーマ
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にはいろいろな意味がある。歌詞の中には、明示的意味と暗示的意味が必ずある。

歌詞は直接的ではないことが多い。

Larc~en~Ciel の歌では、メタファーをよく使っているだろうか。筆者は、L’Arc～en

～Ciel の歌の歌詞の語法と言語スタイルを研究したい。そのため、本論文では、歌

詞は語法と言語スタイルを研究するために、L’Arc~en~Ciel のアルバム“World Best

Selections”を用いた。本研究ではロマンスがテーマの歌を対象とする。”World Best

Selections”のアルバムの中には、ロマンスをテーマにした歌は七曲ある。これらの曲

の中で、どのような語法と言語スタイルが使われているだろうか。

本論文では、第一に、 L’Arc~en~Ciel の歌詞について検討する。第二に、

L’Arc~en~Ciel の歌詞のスタイルについて分析する。具体的には、L’Arc~en~Ciel

の歌詞の語法と言語スタイルについて分析する。

語法には、暗示的意味と明示的意味、類義語と反義語、多義語と同音異義語、上

位語と下位語などがある。また、言語スタイルには、隠喩（メタファー） 、直喩（シミリ

ー ）、擬人法（パーソ二フィケーション ）、提喩（シネクドキ） 、誇張法（ハイパーバリ

ー）、共感確報（シネスシージア）、逆説法（パラドクス）等がある。
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本論

L’Arc~en~Ciel の歌詞にはいくつかの語法が使われている。たとえば、「あなた」と

いう曲の中には、暗示的意味や明示的意味や英語が使われている。

（１） 胸にいつの日にも輝く

この （１）には、暗示的意味がある。「輝く」は暗示的意味である。ここで「輝く」は言

葉のあやとうれしさを表現している。この文の「輝く」の意味は本当にうれしいというこ

とである。そのため、彼女がいると考えられる。

（２） だけどうれしい時や悲しいときに

この（２）には、明示的意味がある。うれしいと悲しいは明示的で、直接的な言葉で

ある。そのため、言葉のあやがないといえるだろう。

（３） To your heart
To your heart
To your heart
I need your love and care

（３）では英語が使われている。「need」の意味は「必要」である。英語を使うことで。

ニュアンスの違いを説明している。

次に「Blurry Eyes」という歌である。「Blurry Eyes」の中にも暗示的意味や明示的意

味や英語がある。
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（４） 変わらない予感は続いている

あの日々さえ曇って

この（４）には暗示的意味がある。「曇って」は暗示的意味であり、「曇って」は言葉

のあやである。「曇って」の意味は、「暗く黒い」なので、この文は「あの日々さえ暗く

黒い」という意味である。

L’Arc~en~Ciel の歌詞には、言語スタイルも使われている。例えば、「あなた」とい

う曲である。

（５） あしたへとてらしつづけてるあの星のように

この（５）の言語スタイルは直喩である。つまり、「～のよう」などによって類似性を直接

示す比喩だ。「星のように」の意味は「輝く」や「ピカピカ」だと考えられる。

（６） あなたを外へ誘う光

この（６）の言語スタイルは擬人法である。つまり、人間以外のものを人間に見立て

て表現する比喩で、隠喩の一種である。言葉が人間中心であることを例証する。「誘

う」という言葉を使用することで、人間以外のものを人間ように見立てているということ

である。
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結論

本研究では、L’Arc~en~Ciel の歌詞について、語法と言語スタイルの面から検討

した。上述したように、L’Arc~en~Ciel の歌詞の中では、暗示的意味が一番多くある

ことが明らかになった。一方、言語スタイルは、直喩が最も使われていることが明ら

かになった。歌詞の中で、「ように」がたくさん使われている。さらに、L’Arc~en~Ciel

の歌詞の中には大陽、風、星、海、空がよくでてくる。

本研究では、L’Arc~en~Ciel の歌詞の語法と言語スタイルについて分析したが、

まだ十分に分析したとは言えない。今後は、小説や抒情詩や掌編の語法と言語スタ

イルを分析したい。
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LAMPIRAN

Tabel 3

Judul lagu No.
data

Lirik lagu Diksi Gaya
bahasa

Anata 1 眠れなくて窓の月を見上げた V

2 空へ続く階段を一つずつ 歩いて

きたんだね

V V

3 何も無いさどんなに見渡しても確

かなものなんて

V

4 地図さえない暗い海に浮

かんでいる船を

V

5 だけどうれしい時や悲し

いときにあなたがそばに

いる

V

6 あしたへとてらしつずけてる

あの星のように

V V

7 胸にいつの日にも輝く V V

8 嵐の夜が待ち受けても V V

9 太陽が崩れてもいいさ V V
10 to your heart

to your heart
to your heart
I need your love and care

V

Blurry eyes 11 遠くの風をみにまとう V
12 変わらない予感は続いているあの

日々さえ曇って

V

13 籠の中の鳥のような虚ろな目に V

14 午後の日差しはまるで V V
15 あなたを外へ誘う光 V V
16 この両手差しのべても心は離れて V

17 Why do you stare at the sky with your V
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blurry eyes
18 めぐり来る季節に『時に』約束の

奪われそう

V

19 振り向いたその瞳に小さなため息

20 Your blurry eyes.. your blurry eyes
Your blurry eyes..心は。。
Your blurry eyes..離れて
Your blurry ees..ゆく。。

V

Flower 21 午後の光にまだ V

22 この夢の君に見とれてるよ V
23 いつでも君の笑顔に揺れて V
24 太陽のように強く咲いていたい V V
25 胸が痛くて痛くて壊れそうだから V V

26 本当の君はいま何をしてるんだろ

う

V

27 遠い日のきのうに空っぽの鳥かご

をもって

V

28 僕はきっと君をさがしてたんだね V

29 あざやかな風にさそわれても

30 空は今にも今にもふふりそそぐよ

うな

V

31 Like a flower
(flowers bloon in sunlight)
Like a flower
(and I live close to you)

V

32 起こされるのを待ってるのに V

Hitomi no
Juunin

33 指先で地図たどるようにはうまく

いかないね

V

34 急ぎ足のあしたへとていこするよ

うに

V

35 見上げればかがやきは色あせず溢

れていた

V
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36 どんな時も照らしてるあの太陽の

ようになれたなら

V

37 もう少しだけ君の匂いに、抱かれ

ていたいな

V

38 外の空気に首輪を引かれ僕は背を

向けた

V

39 そばにいてずっと君の笑顔を見つ

めていたい

V

40 移り行く瞬間をその瞳に住んでい

たい

V

41 時を止めてほしい永遠に V
42 いつの日か鮮やかな季節へと連れ

出せたら

V

43 雪のように空に咲く花のもとへ V V

44 雪のように空に咲く花のもとへ V

Jojoushi 45 季節は色を変えて幾度巡ろうとも

この気持ちは枯れない花のように

揺らめいて

V

46 微笑んだ瞳を泣かさないさない為

なら

V

47 奏で合う言葉は心地良い旋律 V

48 たとえ星の瞬きが見えない夜も V
49 降り注ぐ木漏れ日のように君をつ

つむ

V

50 それは僕の強く変わらぬ誓い V

51 愛する輝きに溢れ明日へ向かうよ

ろこびは

V

52 The love to you is alive in me..
everyday
For love you are a side of me..
everyday

V

53 はしゃぐように懐いたやわらかな

風に吹かれて

V
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Honey 55 遠く幼い頃から V
56 今も色褪せたその景色は

真白な壁に飾ってある

V

57 転がってゆく道で少しイカレタだ

けさ

V

58 そんな哀しい目をしないで V
59 信じてほしいこの世界が嘘でも V

60 Honey so sweet V
61 I want to fly, waitin’ for sunrise V
62 甘い甘い笑顔にとけていたい V

63 運命が僕をつかんで V
64 あたりは霞んでくけど V

Niji 65 時は奏でて思いは溢れる V
66 途切れそうなほど透明な声に V
67 歩きだしたその瞳へ

果てしない未来が続いてる

V

68 本当はとても心はもうろく V
69 誰もがひび割れている V

70 誰より高く空へと近づく V

71 輝きをあつめ光を求める
72 季節が流れている V

73 目を閉じていつも見てた風景のよ

うに

V

54 たびく鮮やかなきみが僕を奪う V
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LIRIK LAGU L’ARC~EN~CIEL

Anata

眠

ねむ

れなくて窓

まど

の月

つき

を見上

み あ

げた

思

おも

えばあの日

ひ

から

空

そら

へ津

つ

ずく階段を一

ひと

つずつ

歩

ある

いてきたんだね

何

なに

もないさどんなに見渡

みわた

しても

確

たし

かな物 何

ものなん

て

だけど嬉

うれ

しい時

とき

や

悲

かな

しい時

とき

に

あなたがそばにいる

地図さえないくらい海

うみ

に

浮

う

かんでいる船

ふね

を

明日

あした

へとてらしつずけてる

あの星

ほし

のように

胸にいつの日にも 輝

かがや

く

あなたがいるから

涙枯
なみだが

れ果てても大 切

たいせつ

な

あなたがいるから

嵐の夜

よる

が待

ま

ち受

う

けても

太 陽

たいよう

が崩

くず

れてもいいさ

もどかしさに邪魔

じゃま

をされて

うまくいえないけど

譬

たと

え終

お

わりがないとしても

歩

ある

いてゆけるよ

胸

むね

にいつの日にも 輝

かがや

く

あなたがいるから

涙枯
なみだが

れ果てても大 切

たいせつ

な

あなたがいるから

To your heart
To your heart
To your heart
I need your love and care
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Blurry eyes

遠
とお

くの風
かぜ

を身
み

にまとうあなたには

届
とど

かない言葉並
ことばなら

べてみても

また視線
しせん

は何処
ど こ

か窓
まど

の向
む

こう

変
か

わらない予感
よかん

は続
つづ

いている

あの日々
ひ び

さえ曇
くも

って...

籠
かご

の中
なか

の鳥
とり

のような虚ろな目
め

に

触
ふ

れている午後
ご ご

の日差
ひ ざ

しはまるで

あなたを外
そと

へ誘
さそ

う 光
ひかり

変
か

わらない予感
よかん

は続
つづ

いている

あの日々
ひ び

さえ曇ってしまう

めぐり来
く

る季節
きせつ

(時)に約 束
やくそく

を奪
うば

わ

れそう

この両手差
りょうてさ

しのべても 心
こころ

は離
はな

れ

て

Why do you stare at the sky
with your blurry eyes-

めぐり来
きた

る季節
きせつ

(時)に約 束
やくそく

を奪
うば

われそう

この両手差
りょうてさ

しのべても 心
こころ

は離
はな

れ

て

めぐり来
く

る季節
きせつ

(時)に大 切
たいせつ

な人
ひと

は

もう

振
ふ

り向
む

いたその 瞳
ひとみ

に小さな溜 息
ためいき

(Your blurry eyes) ...your blurry eyes

(Your blurry eyes) ...心は (Your

blurry eyes) ...離れて (Your blurry

eyes) ...行く
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Flower

そう気付
き づ

いていた 午後
ご ご

の 光
ひかり

に

まだ

僕
ぼく

は眠ってる

想いどおりにならないシナリオは

とまどいばかりだけど

今日
きょう

も会
あ

えないからベッドの中
なか

目
め

を閉
と

じて

次
つぎ

の次
つぎ

の朝
あさ

までも この夢
ゆめ

の君
きみ

に見
み

とれてるよ

いつでも君
きみ

の笑顔
えがお

に揺
ゆ

れて

太 陽
たいよう

のように強
つよ

くさいていたい

胸
むね

が痛
いた

くて 痛
いた

くて こわれそ

うだから

かなわぬ想
おも

いなら せめてかれた

い！

もう笑
わら

えないよ 夢
ゆめ

の中
なか

でさえ

も同
おな

じこと言
い

うんだね

窓
まど

の向
む

こう 本 当
ほんとう

の君
きみ

は今 何
いまなに

をしてるんだろう

遠
とお

い日
ひ

の昨日
きのう

に空っぽの鳥かごを

持って

歩いてた僕
ぼく

はきっと君
きみ

を探
さが

して

たんだね

あざやかな風にさそわれても

夢 中
むちゅう

で君
きみ

を追
お

いかけているのよ

空
そら

は 今
いま

にも 今
いま

にも ふりそ

そぐような青
あお

さで

見上
み あ

げた僕
ぼく

を包
つつ

んだ

Like a flower
(flowers bloon in sunlight)
Like a flower
(and I live close to you)

いくつものたねをあのおかへうか

べて

きれいな花
はな

をしきつめてあげる

早
はや

く 見
み

つけて 見
み

つけて ここ

にいるから

起
お

こされるのを待
ま

ってるのに

いつでも君
きみ

の笑顔
えがお

に揺
ゆ

られて

太 陽
たいよう

のように強
つよ

くさいていたい

胸
むね

が痛
いた

くて 痛くて こわれそう

だから

かなわぬ想いなら せめてかれた

い！
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Hitomi no Juunin

数
かぞ

えきれない …
・・・

でも少
すこ

しの

歳 月
さいげつ

は流
なが

れ

一 体 君
いったいきみ

の事
こと

をどれくらいわかっ

てるのかな

指 先
ゆびさき

で地図
ち ず

たどるようにはうまく

いかないね

気
き

づいているよ不安
ふあん

そうな顔 隠
かおかく

し

てるくらい

急
いそ

ぎ足
あし

の明日
あした

へと抵抗するように

駆
か

け回
まわ

っていても不思議
ふ し ぎ

なくらい

…
・・・

この胸
むね

は君
きみ

を描くよ

見上
み

げれば 輝
かがや

きは色
いろ

あせず溢
あふ

れ

ていた

どんな時も照
て

らしてるあの太 陽
たいよう

の

ようになれたなら

もう少
すこ

しだけ君
きみ

の匂
にお

いに …
・・・

抱
だ

かれていたいな

外
そと

の空気
くうき

に首輪
くびわ

を引かれ僕
ぼく

は背
せ

を

向
む

けた

白く滲
にじ

んだ溜
た

め息
いき

に知
し

らされる

時
とき

を

繰
く

り返
かえ

しなからふと思
おも

うのさ …
・・・

なぜ僕
ぼく

はここに居るんだろう-

そばにいてずっと君の笑顔
えがお

を見
み

つ

めていたい

移
うつ

り行く 瞬 間
しゅんかん

をその 瞳
ひとみ

に住
す

ん

でいたい

どこまでも穏
おだ

やかな色 彩
しきさい

にいろ

どられた

一
ひと

つの風景画
ふうけいが

の中寄
なかよ

り添
そ

うように

時
とき

をとめてほしい永 遠
えいえん

に

そばにいてずっと君
きみ

の笑顔
えがお

を見
み

つ

めていたい

移
うつ

り行く 瞬 間
しゅんかん

をその 瞳
ひとみ

に住
す

ん

でいたい

いつの日
ひ

か鮮
あざ

やかな季節
きせつ

へと連れ

出せたら

雪のように空
そら

に咲
さ

く花
はな

のもとへ

…
・・・

花
はな

のもとへ
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Jojoushi

季節
きせつ

は色
いろ

を変
か

えて幾度巡
いくどめぐ

ろうとも

この気持
き も

ちは枯
か

れない花
はな

のように

揺
ゆ

らめいて

君
きみ

を想
おも

う

奏
かな

で合
あ

う言葉
ことば

は心地良
ここちよ

い旋 律
せんりつ

君が傍
そば

に居
い

るだけでいい

微笑
ほほえ

んだ 瞳
ひとみ

を失さないあの為
ため

な

ら

たとえ星
ほし

の 瞬
またた

きが見
み

えない夜
よる

も

降
ふ

り注
そそ

ぐ木漏
こ も

れ日
び

のように君を包
つつ

む

それは僕
ぼく

の強
つよ

く変
か

わらぬ誓
ちか

い

夢
ゆめ

なら夢
ゆめ

のままでかまわない

愛
あい

する 輝
かがや

きに溢
あふ

れ明日
あした

へ向
む

かう

喜
よろこ

びは

真 実
しんじつ

だから

The love to you is alive in me.wo-
every day for love.
You are aside of me wo-every day.

残
のこ

されて悲
かな

しい記憶
きおく

さえそっと

君
きみ

はやわらげてくれるよ

はしゃぐように懐
なつ

いた柔
やわ

らかな

風
かぜ

に吹
ふ

かれて

なびく鮮
あざ

やかな君
きみ

が僕
ぼく

を奪
うば

う

季節は色を変えて幾度巡
いくどめぐ

ろうとも

この気持
き も

ちは枯
か

れない花
はな

のように

夢
ゆめ

なら夢
ゆめ

のままでかまわない

愛
あい

する 輝
かがや

きに溢
あふ

れ胸
むね

を染
そ

める

いつまでも君
きみ

を想
おも

い

The love to you is alive in me. every
day for love.
You are aside of me every day.
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Honey

ずっと眺
なが

めていた

遠
とお

く 幼
おさな

い頃
ころ

から

今
いま

も色褪
いろあ

せたその景色
けしき

は

真 白
まっしろ

な壁
かべ

に飾
かざ

ってある

かわいた風
かぜ

をからませ

あなたを連
つ

れてくのさ

honey so sweet 限
かぎ

りない夢
ゆめ

を

この両 手
りょうて

につかんで

転
ころ

がってゆく道
みち

で

少
すこ

しイカレタだけさ

深
ふか

い痛
いた

みはとれないけど

そんな哀しい目
め

をしないで

かわいた風
かぜ

をからませ

あなたを連
つ

れてくのさ

honey so sweet 信
しん

じてほしい

この世界
せかい

が嘘
うそ

でも

I want to fly, waitin' for sunrise

いつでもいつでも

甘
あま

い 甘
あま

い笑顔
えがお

にとけていたい

運 命
うんめい

が僕をつかんで

あたりはかすんでくけど

ふさがないで聴
き

こえるだろう

あの場所
ばしょ

が呼
よ

んでる

かわいた風
かぜ

をからませ

あなたを連
つ

れてくのさ

honey so sweet 限
かぎ

りない夢
ゆめ

を

この両 手
りょうて

につかんで

I want to fly, waitin' for sunrise
I want to fly, waitin' for sunrise
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Niji

時
とき

は奏
かな

でて想
おも

いはあふれる

途切
と ぎ

れそうなほど透 明
とうめい

な声
こえ

に

歩
ある

きだしたその 瞳
ひとみ

へ

果
は

てしない未来
みらい

が続
つづ

いてる

本 当
ほんとう

はとても 心
こころ

はもうろく

誰
だれ

もがひびわれている

降
ふ

り出
だ

した雨
あめ

に濡
ぬ

れて

君
きみ

はまた立
た

ち止
ど

まってしまうけど

信
しん

じてくれるから

誰
だれ

より高
たか

く 空
そら

へと近
ちか

づく

輝
かがや

きを集
あつ

め 光
ひかり

を求
もと

める

燃
も

え付
つ

きても構
かま

わないさ

全
すべ

ては真 実
しんじつ

とともにある

「 少 年
しょうねん

は人
ひと

の影
かげ

に歪
ゆが

んだ憎
にく

し

みを見
み

た」

そんな世界
せかい

なんてもう何
なに

も見
み

たく

ないよ

何も!何も!何も!

それでも想
おも

うあなたのことを

季節
きせつ

が流
なが

れていても …
・・・

目
め

を閉
と

じていつも見
み

てた風 景
ふうけい

のよ

うに

何度目
なんどめ

かの雨
あめ

もあがった

せつない人
ひと

よ 叶
かな

わぬ願
ねが

いよ

なぜこの胸
むね

から愛
あい

は生
う

まれて行く

-

咲
さ

き乱
みだ

れた花
はな

は揺
ゆ

れて

沈
しず

んだ大地
だいち

に降
ふ

り注ぐ

愛
あい

を時
とき

は奏
かな

でて想
おも

いはあふれる

途切
と ぎ

れそうなほど透 明
とうめい

な声
こえ

に

歩
ある

きだしたその 瞳
ひとみ

へ

終
お

わらない未来
みらい

を捧
ささ

げよう
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L’Arc~en~Ciel

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMAKAIAN DIKSI DAN GAYA BAHASA 
PADA LIRIK LAGU “L’ARC~EN~CIEL”

MUHAMMAD GHOFUR C.R.



PROFIL

L'Arc~en~Ciel memulai karirnya sebagai band visual kei di Osaka lebih dari

lima belas tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun berkarir, image mereka bisa

dikatakan semakin berubah menjadi lebih mainstream. Mereka menciptakan lagu-

lagu dengan range musik yang lebih luas, dari pop-rock yang catchy sampai lagu

ballad. Dengan variasi musik ini mereka berhasil menjadi salah satu dari band rock

paling top di Jepang. Tidak hanya kepopuleran L'Arc~en~Ciel yang semakin kuat di

Jepang, mereka bahkan juga berhasil memukau penikmat musik dan penonton di

seluruh dunia. Ini merupakan contoh yang nyata akan musik sebagai bahasa yang

universal.

BIOGRAFI

L’Arc~en~Ciel dibentuk di bulan Februari 1991 dengan tetsu sebagai bassis

sekaligus leader, Hide (sekarang dikenal sebagai hyde) pada vokal, Hiro di gitar dan

Pero pada drum. Nama L’Arc~en~Ciel, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti

sebuah lengkungan/busur yang berada di langit, dipilih oleh Tetsu berdasarkan

sebuah film yang ia tonton

Di tahun 1992, ken, teman masa kecil tetsu keluar dari universitas untuk

bergabung dengan band ini menggantikan Hiro pada gitar. Bulan Desember di tahun

yag sama Pero keluar. tetsu kemudian mengajak Sakura untuk bergabung setelah

melihat permainannya, walaupu ia tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Setelah
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melihat permainan L’Arc~en~Ciel, Sakura memutuskan untuk bergabung dengan

band ini di tahun 1993. Album pertama mereka Dune juga dirilis di tahun tersebut,

yang menjadi nomor satu di chart Oricon Indies dan mencuri perhatian label - label

major.

Di tahun 1994, L’Arc~en~Ciel menanda-tangani kontrak dengan divisi Ki/oon

dari Sony dan mengeluarkan album kedua mereka, Tierra. Heavenly kemudian dirilis

di tahun 1995, dan 1996 ditandai dengan dirilisnya True, rilisan yang pertama kali

terjual jutaan kopi dari band ini.

Di awal 1997 saat band ini berada di puncak kesuksesannya Sakura ditahan

dengan tuduhan kepemilikan heroin. Ia kemudian resmi keluar dari band ini tanggal 4

Oktober. Ketika berita mengenai ditahannya Sakura menyebar ke publik, CD - CD

L’Arc~en~Ciel diturunkan dari rak - rak CD. Dan lagu The Fourth Avenue Café yang

sebelumnya digunakan sebagai soundtrack anime Rurouni kenshin dengan segera

diganti. Walaupun ini merupakan titik yang rendah dalam sejarah band tersebut, dan

perilisan The Fourth Avenue Café ditunda, album True tetap bertahan di tangga lagu

selama dua tahun. Untuk beberapa bulan band ini berada dalam situasi yang tidak

pasti untuk pulih kembali dari guncangan yang diakibatkan skandal obat-obatan

Sakura. L’Arc~en~Ciel yang iseng kemudian menghibur diri dengan membentuk The

Zombies, sebuah band yang mengcover lagu mereka sendiri serta lagu - lagu dari

Marilyn Manson dan Nirvana.
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Mereka kembali secara resmi dengan mengadakan konser Reincarnation ’97

Live di Tokyo Dome. Dengan penonton sebanyak 56,000 orang, tiket pertunjukan

pertama meraih rekor yang masih belum tertandingi sampai sekarang ini, yang terjual

habis hanya dalam waktu empat menit. Konser ini juga pertama kalinya yukihiro (ex-

Die in Cries, ex- Zi:Kill) tampil sebagai drumer baru di band ini. Walaupun single

pertama yang mereka rilis setelah keluarnya Sakura, Niji hanya menulis namanya

sebagai support member. Tak lama setelah rilisan ini yukihiro pun diangkat sebagai

anggota resmi.

Album mereka selanjutnya, HEART keluar di tahun 1998. Dan pada tahun

1999 ark dan ray dirilis pada waktu yang bersamaan, yang juga menjadi album

Jepang pertama yang dirilis secara serempak di Jepang dan juga di negara - negara

Asia lainnya. Tiap-tiap album terjual lebih dari 2 juta kopi dan bertengger di

peringkat pertama dan kedua Oricon chart. Tahun 2000 REAL, yang menjadi album

orisinil terakhir mereka sebelum vakum dan mengerjakan proyek solo masing-masing,

dirilis. Lagu terakhir mereka, Spirit dreams inside dipakai sebagai lagu penutup film

Final Fantasy: The Spirits Within.

Selama masa jeda yang panjang, hyde merilis dua album solo dan bermain di

film Moon Child bersama Gackt, serta memainkan peran Adam di Kagen no Tsuki.

Sedangkan ken membentuk Sons of All Pussys bersama Sakura. Sementara itu tetsu

bertransformasi menjadi TETSU69, dan yukihiro menjadi vokalis untuk acid android.

Masa jeda mereka juga diwarnai dengan perilisan Clicked Singles Best 13, yang
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berisikan dua belas lagu favorit pilihan fans, serta Anemone, satu-satunya lagu yang

mereka ciptakan sepanjang waktu tersebut.

Setelah vakum selama tiga tahun dengan spekulasi tentang kemungkinan

bubarnya band ini, L’Arc~en~Ciel mengejutkan fans mereka dengan mengumumkan

sebuah seri dari tujuh konser yang diberi judul Shibuya Seven Days, yang diikuti

dengan perilisan single baru mereka. Berada di peringkat atas tangga lagu dan dipakai

sebagai lagu pembuka animasi Fullmetal Alchemist, READY STEADY GO dijual di

bulan Februari 2004. Mengikuti perilisan single berikutnya, L’Arc~en~Ciel

kemudian merilis album yang banyak ditunggu-tunggu, SMILE, pada tanggal 31

Maret.

Sebelumnya, semasa Sakura masih menjadi anggota band ini, mereka sempat

membuat beberapa lagu di bawah nama D’Arc~en~Ciel. Akan tetapi, dengan

dirilisnya single terbaru, ditampilkan pula P’UNK~EN~CIEL. Dengan anggota-

anggotanya merupakan member L’Arc~en~Ciel yang berganti posisi, dan kemudian

merekam ulang lagu-lagu lama L’Arc~en~Ciel. Mereka bahkan terus merekam ulang

hampir semua single-single terbaru mereka. Tanggal 31 Juli 2004 L’Arc~en~Ciel

hadir sebagai bintang tamu di hadapan 12,000 orang penonton pada acara konvensi

anime Otakon yag diadakan di Baltimore, Maryland. Ini merupakan penampilan

pertama band ini di USA. Melihat respons yang luar biasa dari para fans, Tofu

Records, label Sony Music Jepang di Amerika menandatangani kontrak dengan band

ini di bulan Mei 2005 dan merilis sebuah DVD untuk debut live mereka di Amerika
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Utara. Mengikuti dirilisnya beberapa single dan sebuah album baru, AWAKE di 2005,

band ini kemudian mengadakan tur Jepang sebelum memulai tur ASIA LIVE 2005,

yang membawa band ini ke Seoul di Korea dan Shanghai di Cina. Sebelu kembali ke

Tokyo untuk dua pertunjukan utama.

Setelah menutup tur mereka, perhatian para anggota band ini kembali terfokus

pada kegiatan-kegiatan solo mereka. Tetsu merekam beberapa single dan sebuah

album dengan Creature Creature. Serta merilis sebuah single atas nama dirinya

sendiri. Sementara yukihiro kembali pada acid android dan merilis sebuah single.

Kemudian ia beserta acid android menyertai MUCC dalam dua petunjukan di

Shanghai. hyde menggubah lagu Glamorous Sky untuk film yang diangkat dari

manga NANA dan dinyanyikan oleh Mika Nakashima. Ia juga merilis dua single dan

album lain berjudul FAITH, yang membawanya dalam tur panjang di Jepang serta

mengadakan pertunjukan di California. Terakhir dalam masa vakum band ini, ken

merilis sebuah single solo, Speed. 25 dan 26 September 2006 L’Arc~en~Ciel

mengadakan dua pertunjukan untuk merayakan ulang tahun ke 15 band ini. Diberi

judul L’Anniversarry, petunjukan tersebut bertempat di Tokyo Dome dengan set list

sebagian ditentukan oleh para fans lewat poling online.

Setelah merayakan kesuksesan mereka selama 15 tahun bersama-sama,

L’Arc~en~Ciel telah merilis sebuah single dan menyusul beberapa lainnya dalam

bulan-bulan kedepannya. Band ini sekarang sedang dalam tur musim panas dan juga

bersiap-siap mengeluarkan sebuah album baru dan dua DVD sebelum akhir tahun ini.
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Setelah membuktikan kemampuan mereka untuk terus bertahan,

L’Arc~en~Ciel bisa dbilang merupakan band yang masih akan terus berkiprah di

dunia musik rock Jepang dalam jangka waktu yang lama. Membawa pesan cinta,

damai dan dunia dimana semua orang dapat hidup bersama tanpa pertikaian, musik

L’Arc~en~Ciel mampu melewati batas musik dan bahasa. Serta berhasil menandai

dan meninggalkan kesan positif pada para pendengar di seluruh dunia. Para fans telah

dan akan terus menunggu karya-karya selanjutnya dari grup legendaries ini.

VOCAL

Nama: Hyde

Nama asli : Hideto Takarai

Nama panggilan : Doi Hachirou (oleh Tetchan), juga dipanggil 'Hide' waktu
pertama kali tampil dengan Laruku

Tinggi badan : 157cm

Tanggal lahir : 29 Januari 1968

Tempat lahir : Wakayama, Osaka ( Kansai )

Status : Menikah (istri : Megumi Oishi)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMAKAIAN DIKSI DAN GAYA BAHASA 
PADA LIRIK LAGU “L’ARC~EN~CIEL”

MUHAMMAD GHOFUR C.R.



Hobby: Mengkoleksi produk-produk gelas berwarna biru, video games (Biohazard),
menulis puisi, memasak, novel-novel misteri, Rajicon (Radio control cars)

Favorite Artist / Band : Marilyn Manson, Billy Joel, Radiohead, BAKI (gas tank),
Cranberries, David Sylvian 'n more

Makanan favorit : Nasi kare

Favorite Anime / manga: Nekojiru, Monster

Pengalaman kerja : Mister Donut, pengajar drum

Kekurangan : Haido termasuk orang yang buta warna. Karena itulah, karirnya sebagai
seniman tidak bisa diteruskan

Tipe cewek favorite : Bijin.(wanita cantik)

BASS

Nama Asli : Tetsuya Ogawa

Panggilan : Tetchan

Tanggal Lahir : 3 Oktober 1969

Tempat Lahir : Osaka, Jepang

Tinggi : sekitar 167 cm

Posisi : Bass (sekaligus pimpinan Laruku)

Istri : Ayana Sakai

Hobby : Mobil, anime (terutama Evangelion), fashion dan belanja.

Warna Favorit : Banyak terutama Pink
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GITAR

Nama Asli : Ken Kitamura

Tempat/Tgl Lahir : Osaka / 28 november 1968

Tinggi : 178 cm Berat: 56 Kg

Golongan Darah : AB

Peliharaan : ELIZABETH (kucing)

Warna favorit: Silver, Hitam

Binatang favorit: Lumba – lumba, Kucing

Makanan Favorit : Simmered dishes, truffes & fois gras

Minuman favorit: Jack Daniels

Pakaian Favorit: Jun, Y’s for men, Domon, Crazy Under Wear, 5351

Rokok Favorit: Marlboro Light menthol

Gaya Permainan : Rock

Group Band : L'Arc~en~Ciel (Laruku), Sons of All Pussys (S.O.A.P)

Pengaruh musikal : Jimi Hendrix, Led Zeppeline, Bow Wow

Gitar Yang Digunakan : Fernandes Stratocaster, Fender Stratocaster

Efek : DOD Love

DriverAmpli : Marshall
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DRUM

Nama : Yukihiro

Nama Lengkap : Yukihiro Awaji

Nama Fans : Yukkie

Posisi di Laruku : Drums

Tanggal Lahir : 24 November 1968

Tempat Lahir : Chiba, Jepang

Zodiak : Sagitarius

Tinggi : 165cm

Berat Badan : 48 kg

Hobby : Bermain Drums
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