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ABSTRAK 

  Penelitian yang berjudul “Analisis Diksi dan Gaya Bahasa Lirik  Lagu 

Slank dalam Album Antikorupsi” ini bertujuan memperoleh deskripsi 

pemakaian diksi dan gaya bahasa lirik lagu. Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapat pada album Antikorupsi dari lirik lagu Slank. 

Hasil penelitian dengan judul “Analisis Diksi dan Gaya Bahasa Lirik  

Lagu Slank Dalam Album Antikorupsi” ditemukan adanya pemakaian diksi 

dan gaya bahasa. Pemakaian diksi meliputi ungkapan, makna kata dan kata 

serapan bahasa Inggris. Ungkapan pada penelitian ini terdiri dari kata uang 

suap, tangan kanan, suara rakyat, banyak bicara, sikut, pejabat 

pemerintah, angkat topi, setinggi gunung dan tutup mulut. Makna kata pada 

penelitian ini terdiri dari kata mafia narkoba, mafia selangkangan, mafia 

peradilan, mafia pemilu, gagap teknologi, kompleks birokrasi,rasa 

perhatian, gedung mewah, rasa kelembutan, nagih janji, tembus pandang, 

janji korupsi dan  penguasa tertinggi.kata serapan bahasa Iggris pada 

penelitian ini terdiri dari kata make up, falling in love, good bye dan  

family. 

Diksi  l irik  lagu Slank dalam album Antikorupsi terdapat rima pada 

akhir kata dalam baris lirik lagu sosial berupa unsur bunyi yang sama yang 

tidak hanya memberikan makna sebuah lagu religi tapi juga memberikan 

keindahan. Penelitian lirik lagu sosial Slank tersebut terdapat diksi yang 

berhubungan dengan sosialitas, pemakaian gaya bahasa yang lenih dominan 

digunakan yaitu gaya bahasa bahasa metominia dan yang lebh melengkapi 

yaitu  gaya bahasa metafora, gaya bahasa perumpamaan, gaya bahasa 

defersonifikasi dan gaya bahasa hiperbola. 

 

Kata kunci : Diksi, Gaya bahasa dan Slank  
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