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BAB 1 

PENDAHULIAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan suatu negara yang terbentuk dari beberapa pulau. 

Masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, adat istiadat dan 

kebudayaan. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang kaya akan perbedaan. 

Namun demikian, dari perbedaan – perbedaan ini Negara Indonesia bisa bersatu 

dengan kokoh. Hal ini terjadi karena warga Negara Indonesia memiliki semboyan 

“Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walau berbeda – beda tetapi tetap satu juga. 

Selain itu,  Negara Indonesia juga mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa 

Indonesia yang kini telah ditetapkan sebagai bahasa Nasional Indonesia. 

Bahasa merupakan media utama sehari – hari yang digunakan oleh setiap 

manusia untuk berkomunikasi, bekerja sama, mengidentifikasikan diri, dan juga 

untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Peranan bahasa juga sangat penting 

karena dapat bermanfaat juga untuk menunjang interaksi terhadap sesamanya. Tanpa 

adanya bahasa tidak akan terjadi komunikasi antar individu di masyarakat. 

Komunikasi adalah alat utama untuk menyatukan tali silaturahmi antar warga 

masyarakat sehingga akan terjalin kerukunan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa 

bahasa juga bermanfaat sebagai alat untuk membentuk suatu lingkungan masyarakat 

yang madani. 

Selain berfungsi sebagai media berkomunikasi dalam kegiatan sehari – hari, 

bahasa juga berfungsi dalam kesenian, khususnya kesenian musik. Pada umumnya 

kesenian musik selalu dilengkapi dengan syair – syair yang merupakan ungkapan 
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perasaan dan pikiran yang menggunakan bahasa. Contohnya kesenian tradisional 

kleningan “ Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamataan Langen Sari, Kota 

Banjar. 

Kesenian musik merupakan salah satu kekayaan budaya manusia yang ada di 

Indonesia. Salah satu diantaranya adalah  kesenian tadisional kleningan “Mekar 

Rahayu”. Kesenian tradisional kleningan tersebut dimainkan oleh laki – laki dan 

perempuan. Laki – laki berperan sebagai Panayagan yaitu orang yang memainkan 

alat musik. Perempuan berperan sebagai Shinden yaitu orang yang menyanyikan lagu 

– lagu kesenian tradisional kleningan. Shinden tersebut mengenakan pakaian adat 

Jawa dengan atasan kebaya dan bawahan kain batik dan juga memakai konde. 

Kesenian tradisional kleningan juga tidak lepas dari bahasa. Kesenian ini 

termasuk seni musik dan lagu yang melibatkan bahasa untuk syair lagunya. Bahasa 

pada hakikatnya terdiri dari bentuk dan makna. Bentuk adalah adalah wujud yang 

tampak sedangkan makna adalah arti isi kandungan suatu ungkapan. Dalam hal 

makna ini, Verhaar (dalam Chaer, 2002 : 29) dalam bentuk kebahasaan, tidak hanya 

terdapat makna tetapi juga ada informasi dan maksud. Ketika menyaksikan kesenian 

tersebut peneliti mendengarkan lagu yang berdujul “Talak Tilu”. Pada lagu tersebut 

terdapat syair sebagai berikut. 

Mana nyeri nyeri nyeri teuing 

Ceurik ati ditambelaken 
Henteu benang ku disabaran 

 
Terjemahan 

Aduh sakit sakit sakit sekali 

Hati menangis tidak dihiraukan 
Tidak bisa diberi kesabaran 

 
Pada syair lagu tersebut tampak adanya makna, informasi, dan maksud. Peneliti 

menemukan bahwa syair lagu tersebut mengandung makna denotatif. Penulis lagu 
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yang menyatakan bahwa dirinya sedang sakit hati tapi dibiarkan dan akhirnya sampai 

habis kesabarannya. Informasi dari syair lagu tersebut yaitu: memberitahukan bahwa 

penulis lagu sedang sakit hati. Hatinya menangis tapi dibiarkan hingga akhirnya habis 

kesabarannya. Dengan menggunakan gaya bahasa ironi yang berusaha menyindir, 

penulis lagu ingin menyampaikan maksud bahwa ia sudah tidak dapat memaafkan 

suaminya. 

Di lain kesempatan peneliti mendengarkan lagu yang berjudul “Budak 

Jalanan”. Pada lagu tersebut terdapat syair sebagai berikut. 

Ceuk batur mah 

Kuring teh budak jalanan 

Gawe ukur ngamen  

Dina kendaraan  

 

Terjemahan 

Kata orang lain 

Saya itu anak jalanan 

Pekerjaan hanya ngamen 

Di kendaraan 

 

 Pada syair lagu tersebut tampak adanya makna, informasi, dan maksud.  

Peneliti menemukan bahwa syair lagu tersebut mengandung makna denotatif. 

Seorang anak jalanan yang menyatakan nasibnya menjadi anak jalanan. Informasi 

dari syair lagu tersebut yaitu: memberitahukan nasib seorang anak jalanan yang 

pekerjaannya ngamen di kendaraan karena tidak ada pekerjaan lainnya. Penulis lagu 

menggunakan gaya bahasa ironi yang berusaha menyindir, ingin menyampaikan 

maksud kepada pemerintah. Maksud yang ingin disampaikan yaitu supaya pemerintah 

lebih memperhatikan anak – anak jalanan. 

Pada kesempatan yang berbeda peneliti menyaksikan pagelaran kesenian 

tradisional kleningan “Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, 
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Kota Banjar. Selain lagu – lagu Sunda yang dinyanyikan oleh Shinden, ada juga lagu 

Jawa yang syairnya mengandung makna, informasi, dan maksud. Lagu yang berjudul 

“Alun – Alun Nganjuk”. Pada lagu tersebut terdapat syair sebagai berikut. 

Lungo tak anti – anti kapan nggonmu bali, 

Mecak‟e endahing wengi kutha Nganjuk iki  

 

Terjemahan 

 

Kepergianmu kutunggu kapan pulangnya 

Memecahkan indahnya malam kota Nganjuk ini 

 

Pada syair lagu tersebut tampak adanya makna, informasi, dan maksud. Peneliti 

menemukan bahwa syair lagu tersebut mengandung makna denotatif. Penulis lagu 

yang menyatakan bahwa dirinya sedang merindukan kekasihnya. Informasi dari syair 

lagu tersebut yaitu: memberitahukan bahwa penulis sedang merindukan kekasihnya. 

Ketika sedang menikmati indahnya malam kota Nganjuk membuatnya semakin rindu 

kepada kekasihnya. Penulis lagu menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami, ingin menyampaikan maksud kepada kekasihnya bahwa ia benar – 

benar sedang merindukan kekasihnya. 

 Lagu yang berjudul „Tali Kutang”. Pada lagu tersebut terdapat syair sebagai 

berikut. 

Ndek biyen wes tak tukokke mujud tali sak kotange 

Sak ikine lha kok ilang sak slirane  

Lungo menyang ngendi  

 

Terjemahan 

 

Dulu sudah kubelikan bentuk tali dengan kutangnya 

Sekarang sudah hilang denagn orangnya 

Pergi ke mana 
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Pada syair lagu tersebut tampak adanya makna, informasi, dan maksud. Peneliti 

menemukan bahwa pada syair lagu tersebut mengandung makna kias. “tali sak 

kotange” adalah bentuk sebenarnya dari kata “cincin pengikat”. Informasi dari syair 

lagu tersebut yaitu: memberitahukan bahwa penulis lagu telah membelikan 

kekasihnya bentuk tali dengan kutangnya. Kekasihnya kini telah pergi entah kemana 

dan meninggalkannya dengan membawa barang pemberiannya itu. Penulis lagu 

menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, ingin 

menyampaikan maksud kepada kekasihnya yaitu bahwa penulis lagu benar – benar 

mencintai kekasihnya. 

Sebagian besar masyarakat Jawa dan Sunda  menganggap bahwa kesenian 

tradisinonal  kleningan (campursari) hanya sebagai pertunjukan untuk hiburan semata 

tanpa mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Untuk mengiringi lagu – lagu 

yang dinyanyikan oleh Shinden diperlukan juga alat musik tradisional. Alat musik 

yang digunakan meliputi kendang, ketipung, saron, kecrek, kenong, bonang, dan 

gong. Selain itu kesenian tradisional kleningan juga diiringi gending dan lagu – lagu 

Jawa dan Sunda yang semuanya mengandung makna, informasi, dan maksud yang 

belum diketahui oleh masyarakat Jawa dan Sunda. 

Dilihat dari alat musik dan syair lagu yang digunakan, kesenian tradisional 

kleningan tersebut menarik untuk disaksikan terutama oleh kalangan Bapak – bapak 

atau Ibu – ibu. Kesenian tradisional tersebut hanya menggunakan alat musik 

tradisional yang mengeluarkan suara – suara lembut. Berbeda dengan musik zaman 

sekarang yang mengeluarkan suara – suara yang keras. Dalam hal ini selain bertujuan 

sebagai hiburan juga untuk melestarikan budaya Jawa yang berasal dari Banyumas 

yang kini telah dilestarikan oleh masyarakat Desa Sukarahayu. Budaya  Jawa seperti 
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kesenian tradisional kleningan ini harus dilestarikan karena ini merupakan warisan 

dari nenek moyang. Apabila bukan generasi muda yang melestarikan maka siapa lagi 

yang dapat melestarikan eksistensi kesenian tradisional kleningan “Mekar Rahayu”. 

Dari berbagai fenomena tersebut, peneliti berasumsi bahwa kemungkinan masih 

ada makna, informasi, dan maksud yang terkandung dalam syair lagu kesenian 

tradisional kleningan “Mekar Rahayu”. Untuk mengetahui bagaimana kebenaran 

asumsi peneliti tersebut, perlu dilakukan kajian secara empirik. Oleh karena itu 

peneliti melakukan penelitian dengan judul Kajian Semantik Pada Syair Lagu 

Kesenian Tradisional Kleningan “Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan 

Langen Sari, Kota Banjar. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah makna syair lagu kesenian tradisional kleningan “Mekar 

Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar?. 

2. Bagaimanakah informasi syair lagu kesenian tradisional kleningan “Mekar 

Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar?. 

3. Bagaimanakah maksud syair lagu kesenian tradisional kleningan “Mekar 

Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan makna syair lagu kesenian tradisional kleningan 

“Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar . 
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2. Untuk mendeskripsikan informasi syair lagu kesenian tradisional kleningan 

“Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar . 

3. Untuk mendeskripsikan maksud syair lagu kesenian tradisional kleningan 

“Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi para peneliti 

berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kajian semantik 

(makna) atau tentang kesenian tradisional kleningan (campursari). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbendaharaan istilah 

makna pada bidang linguistik, khususnya semantik.   

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Dapat mengetahui makna, informasi, dan maksud yang terdapat pada syair lagu 

kesenian tradisional kleningan “Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, 

Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar . Setelah mengetahui makna, informasi, 

dan maksud tersebut pembaca akan tertarik untuk menyaksikan.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pelestarian 

budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat 

khususnya di Desa Sukarahayu untuk ikut berpatisipasai dalam kesenian 

tersebut. Apabila sudah banyak yang tertarik maka akan banyak orang yang 

memanggil tradisional kleningan “Mekar Rahayu” di Desa Sukarahayu, 

Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar untuk mengisi acara hiburan. 
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