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MOTTO 
 Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti mati.  
Cintai apa saja yang kamu suka, sesungguhnya kamu pasti berpisah 
dengannya. 
Lakukan apa saja yang kamu mau, sungguh kamu pasti akan dapat 
balasannya.  

(Ibnu Abbas) 
 

 The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.  
(Eleanor Roosevelt) 

 
 Ngelmu iku kalakone kanthi laku, senajan akeh ngelmune lamun ora 
ditangkarake lan ora digunakake, ngelmu iku tanpa guna.  

(Mangkunegara IV) 
 

 Takkan ada beban, jika tak kau pikir beban itu. Namun sesuatu yang 
harus dilakukan dengan semangat dan senyum yang ikhlas.  

(Asti_Ratri) 
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ABSTRAK 
 

Lestari, Suwasti Ratri Eni. 2009. Pembacaan Hermeneutika Syair Lagu Karya 
Sujiwo Tejo Album Pada Suatu Ketika. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 
Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum, Pembimbing II: Drs. 
Sukadaryanto, M. Hum. 

 
Kata kunci: Semiotik, Tema, Syair Lagu Album Pada Suatu Ketika.  
 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang telah populer di 
masyarakat. Syair lagu digolongkan ke dalam bentuk puisi meskipun dengan nilai  
kesusastraan yang paling rendah. Syair lagu karya Sujiwo Tejo banyak 
mengungkap masalah sosial, yaitu mengenai perselingkuhan, korupsi, ekonomi 
masyarakat, serta keadaan Indonesia.  Melalui lagu yang disuguhkan, membuat 
para penikmat musik seolah-olah diajak untuk lebih menyelami kenyataan hidup 
dan bagaimana harus bersikap sebagai manusia yang bergaul dengan 
lingkungannya. Tejo merupakan pemusik yang memiliki ciri khas dan daya tarik 
tersendiri, yaitu kepekaannya terhadap peristiwa-peristiwa sekitar 
digambarkannya kembali melalui lagu ciptaannya yang mengangkat tema tentang 
nilai-nilai  sosial dalam kehidupan masyarakat. Kendati dalam menuangkan lagu 
dalam album perdananya menggunakan ragam bahasa Jawa dan sedikit diselipkan 
bahasa arkhais yang sering digunakan dalam pementasan wayang, lagu karyanya 
tetap menyedot perhatian besar dari masyarakat untuk menikmati karya yang sarat 
dengan muatan sosial. Bahasa yang digunakan dalam syair lagu karya Sujiwo 
Tejo ini, tidak umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. (1) Bagaimanakah pembacaan semiotik pada syair lagu karya Sujiwo Tejo 
dalam album Pada Suatu Ketika? (2) Tema dan masalah apa saja yang terdapat 
dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika? 

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. (1) Menjelaskan 
pembacaan semiotik pada syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu 
Ketika. (2) Menjelaskan tema dan masalah yang terdapat dalam syair lagu karya 
Sujiwo Tejo dalam album. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif. 
Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang menganalisis makna yang 
terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika. Metode  
struktural memusatkan perhatian pada karya sastra sendiri. 

Hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Diperoleh pembacaan 
heuristik atau pembacaan yang didasarkan pada lapis arti luar dalam syair lagu, 
serta pembacaan hermeneutik yang merupakan pembacaan lapis dalam yang 
mengupas simbol dan makna untuk dijabarkan lebih lengkap, sehingga ditemukan 
makna yang sesungguhnya. (2) Tema yang terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo 
Tejo dalam album Pada Suatu Ketika antara lain sebagai berikut. Ketuhanan, 
perjuangan cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan, sosial, kerja keras, dan 
menghargai orang lain. 



Saran yang direkomendasikan adalah hasil analisis dalam penelitian ini 
hendaknya dipergunakan sebagai pengembangan penelitian yang lain. Selain itu 
perlu ada penelitian lanjut seperti kritik sosial yang terkandung dalam syair lagu, 
struktur fisik dan batin dalam syair lagu, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik 
dalam syair lagu, pendekatan intertekstual dalam penelitian sastra, pengkajian 
sastra dari sisi pembaca, analisis karya sastra berdasarkan latar belakang 
pengarang serta lingkungan sosialnya, dan sebagainya. Pemahaman dan apresiasi 
adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum  mengembangkan pengetahuan dan 
pemikiran terhadap karya sastra. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian 
terhadap karya sastra diperlukan penguasaan terhadap teori-teori sastra untuk 
dapat lebih mengembangkan karya sastra.  
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Geguritan minangka salah satunggaling karya sastra ingkang kawentar ing 
masarakat. Tembang saged kagolongaken wonten ing salebeting geguritan, 
senadyan kanthi bobot ingkang langkung andhap. Tembang ugi saged dipunsebat 
minangka geguritan ingkang kawentar. Tembang anggitanipun Sujiwo Tejo 
kathah miyak masalah sosial, inggih punika ngenani penyelewengan, korupsi, 
ekonomi masarakat, sarta kahanan Indonesia. Kawontenan tembang ingkang 
dipunsuguhaken ndadosaken masarakat pandemen seni swara saged ngraos ing 
salebeting kasunyatan gesang lan kadospundi anggenipun nata tingkah laku 
ingkang sae tumrap sakiwa tengenipun. Tejo minangka salah satunggaling 
seniman ingkang nggadhahi ciri khas khusus, piyambakipun saged tanggap ing 
sasmita tumrap prastawa-prastawa wonten ing salebeting gesang, lajeng 
dipungambaraken wonten ing salebeting tembang ingkang dipun ripta piyambak 
lan ngangkat tema ngenani tatanan sosial wonten ing masarakat. Basa ingkang 
dipunginakaken ing salebetipun syair lagu punika, boten mawi basa Jawi 
padintenan. Ananging migunakaken basa arkhais utawi basa pedhalangan.   

Perkawis ingkang badhe dipunrembag wonten ing salebeting panaliten 
inggih punika. (1) kadospundi cara maos semiotik wonten ing tembang 
anggitanipun Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika? (2) tema lan perkawis 
punapa ingkang wonten ing salebeting tembang anggitanipun Sujiwo Tejo album 
Pada Suatu Ketika? Ancas ingkang badhe kagayuh inggih punika. (1) Nerangaken 
cara maos semiotik wonten ing tembang anggitanipun Sujiwo Tejo album Pada 
Suatu Ketika. (2) Nerangaken tema lan perkawis ingkang wonten ing salebeting 
tembang anggitanipun Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika. 

Panaliten punika ngginakaken teori objektif, kanthi nganalisis makna 
tembang anggitanipun Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika. Metode  struktural 
ngawigatosaken karya sastra piyambak. Cara ingkang dipunginakaken inggih 
punika teknik analitis data ingkang nggadhahi ancas nyusun sintesis saking 
analisis.  

Analisis punika ngasilaken ing antawisipun. (1) Waosan heuristik,ingkang 
dipunandhraken mawi lapisan ing sajawinipun syair lagu. Waosan hermeneutik 
minangka waosan lapis arti ing salebetipun syair lagu, ngonceki simbol lan makna 
ingkang salajengipun dipunandharaken langkung komplit, sahingga pikantuk 
makna ingkang sejatosipun. (2) Tema ing salebeting tembang anggitanipun 
Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika ing antawisipun. Ketuhanan, lelabuhan 
tresna, setya, lan oncating katresnan, sosial, makarya kanthi tegen, lan ngormati 



tiyang sanes. 
Panyaruwe ingkang dipunprayogakaken inggih punika. Asil analisis ing 

salebeting panaliten punika saged dipunginakaken kangge ngrembakaken 
panaliten sanesipun. Perlu ugi dipunanakaken panaliten salajengipun kados kritik 
sosial ingkang wonten ing salebeting tembang, struktur fisik lan batin ing 
tembang, unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik ing tembang, teori intertekstual ing 
panaliten sastra, pangaji sastra saking suduting para maos, analisis karya sastra 
saking asal usul pangripta sarta lingkungan sosial pangripta, lan 
sapanunggalanipun. Pemahaman lan apresiasi inggih punika minangka sarat 
ingkang kedah dipunugemi saderengipun ngrembakaken kawruh lan pemikiran 
tumrap karya sastra. Pramila anggenipun nglampahi panaliten tumrap karya sastra 
dipunperlokaken panguwaosan tumrap teori-teori sastra supados langkung saged 
ngrembakaken karya sastra.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Puisi lahir sebagai hasil pemikiran seseorang yang didasarkan pada 

pengalaman baik yang dilihat maupun dialaminya secara langsung dan tidak 

langsung. Hasil pemikiran ini terwujud dalam untaian kata yang memiliki nilai 

estetis. Puisi merupakan ekspresi pengalaman batin (jiwa) penyair mengenai 

kehidupan manusia, alam, dan Tuhan melalui media bahasa yang estetik. 

Objek puisi itu dapat berupa masalah-masalah kehidupan dan alam sekitar, 

ataupun segala kerahasiaan (misteri) di balik alam, realitas, dan dunia. Dalam 

puisi, pengarang tidak menjelaskan secara terperinci hal yang akan 

diungkapkannya. Pengarang hanya menyampaikan perasaanan serta pendapat 

yang merupakan bagian pokok atau bagian penting. 

Syair lagu digolongkan ke dalam bentuk puisi meskipun dengan nilai 

kesusastraan yang paling rendah (Waluyo 1990: 160). Syair lagu disebut juga 

sebagai puisi populer. Lagu karya Sujiwo Tejo banyak mengungkap masalah 

sosial, yaitu mengenai perselingkuhan, korupsi, ekonomi masyarakat, serta 

keadaan Indonesia.  Melalui lagu yang disuguhkan, membuat para penikmat 

musik seolah-olah diajak untuk lebih menyelami kenyataan hidup dan bagaimana 

harus bersikap sebagai manusia yang bergaul dengan lingkungannya. 

Setiap penyair pada dasarnya mempunyai keunikan tersendiri baik dalam 

bahasa, struktur, atau esensi puisi. Hal ini dilatarbelakangi oleh latar sosial budaya 
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tempat mereka tinggal dan berkarya serta mengungkap persoalan-persoalan 

sosialnya. Sujiwo Tejo lahir di Jember (Jawa Timur) 31 Agustus 1962 dengan 

nama asli Agus Hadi Sudjiwo. Tejo merupakan pemusik yang memiliki ciri khas 

dan daya tarik tersendiri, yaitu kepekaannya terhadap peristiwa-peristiwa sekitar 

digambarkannya kembali melalui lagu ciptaannya yang mengangkat tema tentang 

nilai-nilai  sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penyampaian perasaan 

seorang Sujiwo Tejo begitu unik. Menggunakan bahasa Jawa dengan aksen Jawa 

Timuran dan penggunaan bahasa arkhais yang sering digunakan dalam dunia 

pewayangan. 

Sujiwo Tejo merupakan seorang budayawan dengan beragam kemampuan 

di bidang seni, di antaranya menjadi wartawan di harian Kompas selama delapan 

tahun kemudian berubah arah menjadi seorang penulis, pelukis, pemusik dan 

dalang wayang. Selain itu pula Sujiwo menjadi sutradara dan bermain dalam 

beberapa film serta tampil dalam drama teatrikal KabaretJo yang merupakan 

kependekan dari "Ketawa Bareng Tejo". 

Pada tahun 1999, Sujiwo Tejo mulai dikenal masyarakat sebagai penyanyi 

(selain sebagai dalang) berkat lagu-lagunya dalam album Pada Suatu Ketika. 

Video klip "Pada Suatu Ketika" meraih penghargaan video klip terbaik pada 

Grand Final Video Musik Indonesia 1999, Kemudian diikuti album berikutnya 

yaitu Pada Sebuah Ranjang (2001), Syair Dunia Maya (2005), dan Yaiyo (2007).  

 Seorang pengarang memiliki peranan besar dalam mengungkap persoalan-

persoalan sosial. Lingkup persoalan sosial dirasakan sangat dekat dalam diri 

pengarang. Keadaan tersebut disebabkan karena pengarang adalah bagian dari 
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masyarakat yang  juga memiliki pendapat tentang masalah sosial dan politik yang 

penting dan akan selalu mengikuti isu-isu pada jamannya. Tejo banyak belajar 

dari kehidupan, menapak dari bawah hingga seperti sekarang, cerita mengenai 

kehidupannya yang tertuang dalam lagu. Syair lagunya pun mengalir mengikuti 

keadaan zaman.  

Ada sepuluh syair lagu dalam album bertajuk Pada Suatu Ketika. Berisikan 

tafsiran-tafsiran ataupun sudut pandang Sujiwo Tejo terhadap segala hal yang 

terjadi, dan berkembang di masyarakat. Melontarkan kritik tidak harus keras dan 

membuat sebagian telinga orang menjadi merah merona. 

Tejo lebih memilih posisi, semua harus bergandengan tangan, semua sama, 

semua diajaknya tersenyum, tertawa, bergembira. Kritik yang terkandung dalam 

syair lagunya, bukan menumbuhkan curiga, sinis ataupun kebencian dan 

kemarahan. Dasarnya adalah damai, berjuang tetapi tetap santai.  

Karya Tejo yang bernuansa kritik mengundang komentar dan tanggapan. 

Misalnya, seorang musisi yang juga bekerjasama dengan Tejo dalam penggarapan 

album perdananya Bintang Indrianto, hanya memberi sedikit aksen berdasarkan 

interpretasinya terhadap karya-karya Tejo. Bintang mengatakan, menyukai syair-

syair lagu Tejo. Lirik lagunya menarik orang untuk santai, bergembira, peduli 

orang lain. Pendapat tersebut telah mendorong penulis untuk memilihnya sebagai 

objek penelitian. 

Keberpihakan Tejo pada kehidupan sosial modern yang bebas sangat kental 

dan menjadi ciri khas pada lagu-lagu ciptaannya. Ia senantiasa memunculkan 

kejadian sebenarnya di masyarakat yang terkadang kurang mendapat perhatian 
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dari masyarakat itu sendiri. Tampaknya bagi Tejo, sesuatu yang dianggap sepele 

dan sederhana tersebut menjadi suatu karya yang menarik. Kendati dalam 

menuangkan lagu dalam album perdananya menggunakan ragam bahasa Jawa dan 

sedikit diselipkan bahasa arkhais yang sering digunakan dalam pementasan 

wayang, lagu karyanya tetap menyedot perhatian besar dari masyarakat untuk 

menikmati karya yang sarat dengan muatan sosial. 

Bahasa yang digunakan dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo ini, tidak umum 

digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis melakukan 

penelitian terhadap syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika 

dengan menganalisis makna syair lagunya, sehingga dapat dipahami oleh 

masyarakat secara luas.  

Gambaran dari lagu-lagu karya Sujiwo Tejo dalam albumnya yang bertajuk 

Pada Suatu Ketika adalah sebagai berikut. 

Lagu yang berjudul Nadyan mengisahkan tentang kesetiaan seseorang 

terhadap Tuhannya. Sebagai manusia, dalam menjalankan kehidupannya tidak 

sepenuhnya terpusat pada Tuhannya. Terkadang ada hal-hal yang membuatnya 

lupa akan Tuhannya. Akan tetapi, dia tetap mengakui keberadaan Sang Pencipta.  

Lagu yang kedua berjudul Zaman Edan berisi tentang keberadaan zaman 

yang semakin poranda dengan berbagai ulah manusia. Manusia yang 

menyebabkan bencana dan derita. Diharapkan manusia tidak saling bertengkar, 

saling menjaga persaudaraan, selalu rukun dalam kebersamaan. 

Judul dari album lagu karya Sujiwo Tejo adalah Pada Suatu Ketika, atau titi 

kala mangsa menceritakan tentang sifat angkara murka manusia yang tak kunjung 
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berakhir, menyebabkan banyak korban berjatuhan. Dan kelak yang dapat 

mengakhiri keangkaramurkaan tersebut adalah waktu. 

Anyam-anyaman Nyaman menggambarkan tentang dua anak manusia yang 

saling mencintai, mempunyai tekad dan tujuan yang sama, suka duka dilalui 

bersama. Hingga mereka berumah tangga, tetap rukun dan selalu bersama. Segala 

bahaya yang menghampiri mereka tak mampu menggoyahkan cinta mereka yang 

begitu kuat. 

Tanah Makam Cintaku mengisahkan tentang cinta seorang suami yang 

begitu besar terhadap istrinya. Dan dia berjanji akan tetap setia pada istrinya. 

Namun pada suatu hari, mereka terpisah karena suatu cobaan. Sang suami pada 

akhirnya menikah dengan orang lain, namun cintanya tidak pernah luntur untuk 

istrinya. Bila di dunia tetap tidak bertemu dengan sang istri, di lain hari pada 

kehidupan setelah mati, pria tersebut berkeyakinan bahwa akan bersatu kembali 

dengan istrinya.  

Dalam lagu Tanah Makam, Cintaku ini terdapat sisipan syair lagu 

Dhandhanggula Tlutur, yang merupakan serangkaian cerita dengan syair lagu 

sebelumnya dan merupakan tanggapan dari istri yang dengan setia menunggu 

sang suami dan selalu memegang teguh janji yang telah diucapkan oleh sang 

suami. Yang isinya adalah sebagai berikut. Cintanya begitu tulus hingga merasuk 

dalam hati, dengan setia dia menanti sang suami. Bahkan hingga kematian 

menjemput, cintanya tak pernah luntur. Bila kelak tidak dapat bertemu dengan 

suaminya di dunia, rasa sakitnya pun takkan pernah terobati hingga kapanpun. 

Hingga pada akhirnya dia tahu, bahwa suaminya telah ingkar janji atas cintanya, 
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dan dia pun menantang suami, bila memang masih ada cinta maka harus berani 

menyusulnya untuk mati. 

Lagu dengan judul The Sound of Orang Asyik, memaparkan tentang 

keberuntungan manusia yang disayang oleh orang tua, selalu didukung kawan, 

dan mendapat kemudahan dalam setiap langkah hidupnya karena berjalan pada 

jalan yang memang seharusnya ditapaki, bukan jalan yang salah sehingga beroleh 

kemudahan dalam perjodohan dengan iringan doa yang tak pernah terhenti untuk 

hidup rukun dan damai,. 

Bekerja harus disertai doa, tidak hanya bekerja terus menerus tanpa doa atau 

doa terus menerus tanpa usaha keras. Diibaratkan seperti orang yang menimba air 

samodra terus menerus, dan orang yang hanya berdoa tanpa henti. Seharusnya 

antara usaha dan doa harus seiring sejalan. Gambaran diatas merupakan 

penjelasan  dari lagu dengan judul Doa di Kerja. 

Salah satu judul album dari karya Tejo adalah Demokrasi yang merupakan 

asas Negara Indonesia. Demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan bersikap. 

Setiap orang berbeda pendapat dan pandangan, saling beradu argumen, namun hal 

ini justru tampak indah. Digambarkan dengan mega-mega yang begitu beragam 

menghias langit, begitu indah. 

Lagu terakhir berjudul Gara-gara menggambarkan tentang nafsu manusia 

akan kehidupan duniawi, dan uang sebagai benda yang paling berpengaruh dalam 

kehidupan manusia. Manusia melakukan beragam cara untuk mendapatkan uang. 

Banyak dari mereka yang menjadi rentenir. Demi uang, manusia rela berbuat 

apapun, menghalalkan segala cara, menebang hutan demi uang, dan memenuhi 
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lahan tanah dengan bangunan yang menghasilkan uang, sehingga untuk 

pemukiman rakyat kecil pun tidak memperoleh tempat, bahkan melakukan 

prostitusi demi nafsu dan uang. Anak-anak mereka pun disekolahkan dengan uang 

yang didapat dengan cara tidak halal, sehingga mereka pun berlaku tidak baik 

pula. Bahkan ketika mereka mencari pekerjaan, melalui jalan belakang dengan 

cara menyuap para atasan demi memudahkan jalan mereka. Betapa uang telah 

mengakar kuat pada manusia, hingga membuat geger manusia.  

Secara sepintas bila diinterpretasi isinya ternyata ada hipotesis yang 

menunjukan relevansi antara kandungan kumpulan lagu karya Sujiwo Tejo 

dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Dalam skripsi ini akan diuraikan 

mengenai pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, serta tema dan masalah 

yang terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu 

Ketika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mendengar syair lagu karya Sujiwo Tejo dapat diperoleh gambaran 

keadaan suatu masyarakat dengan segala problema kehidupan. Seorang seniman 

kreatif mampu memadukan unsur-unsur kreativitasnya, berupa kesadaran 

manusia, kepekaan, pikiran, perasaan dan realitas, rangsangan, sentuhan-sentuhan 

serta masalah-masalah yang menggiatkan kesadaran. Unsur-unsur tersebut muncul 

secara bersamaan.  

Pemahaman terhadap ide atau gagasan pengarang melalui lagu-lagu dalam 

album Pada Suatu Ketika, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pembacaan semiotik pada syair lagu karya Sujiwo Tejo 

dalam album Pada Suatu Ketika? 

2. Tema dan masalah apa saja yang terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo 

Tejo dalam album Pada Suatu Ketika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mencari arti yang tersembunyi melalui pembacaan semiotik pada syair 

lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika. 

2. Menjelaskan tema dan masalah yang terdapat dalam syair lagu karya 

Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis penelitian  terhadap kumpulan syair lagu karya Sujiwo Tejo 

dalam album Pada Suatu Ketika ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap kritis 

terhadap karya sastra serta dapat menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk 

menikmati karya sastra dengan penggunaan bahasa yang jarang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. Manfaat praktis penulisan skripsi ini digunakan sebagai 

pijakan untuk penulisan skripsi atau makalah lain yang masih berhubungan 

dengan bidang sastra khususnya dalam genre puisi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

2.1 Teori Semiotik 

Teori sastra yang memahami karya sastra sebagai tanda itu adalah semiotik. 

Semiotik berasal dari bahasa Yunani Semeon yang berarti tanda. Hartoko dalam 

Taum, (1997: 41) mengatakan bahwa semotik adalah ilmu tentang tanda-tanda, 

sistem-sistem tanda, dan proses suatu tanda diartikan. Tanda itu sendiri diartikan 

sebagai sesuatu yang bersifat representatif, mewakili sesuatu yang lain 

berdasarkan konvensi tertentu. Konvensi yang memungkinkan suatu objek, 

peristiwa, atau gejala kebudayaan yang menjadi tanda itu disebut juga sebagai 

kode sosial. Tanda-tanda itu mempunyai arti dan makna, yang ditentukan oleh 

konvensinya, karya sastra merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna. Karya 

sastra merupakan karya yang bermedium bahasa. Bahasa sebagai bahan sastra 

merupakan sistem tanda yang mempunyai arti. Sebagai bahan sastra, bahasa 

disesuaikan dengan konvensi sastra, konvensi arti sastra yaitu makna 

(significanse).  

Sementara Premingher (dalam Jabrohim, 2001: 98) mengemukakan bahwa 

studi sastra yang bersifat semiotik adalah usaha untuk menganalisis karya sastra 

sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang 

memungkinkan karya sastra mempunyai makna. Dengan melihat variasi-variasi di 

dalam struktur karya sastra atau hubungan dalam antar unsur-unsurnya, akan 

dihasilkan bermacam-macam makna. Dalam puisi (sajak) satuan-satuan berfungsi 
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itu di  antaranya adalah satuan bunyi, kata, diksi dan bahasa kiasan, dan kalimat. 

Di samping itu di antara konvensi tambahan adalah persajakan, enjambement, 

tipografi, pembaitan, dan konvensi-konvensi lain yang memberi makna dalam 

sastra. 

Pandangan lain diungkapkan oleh Hoed (dalam Nurgiyantoro, 1994:40) 

bahwa semiotik merupakan metode analisis untuk mengkaji tanda yang 

merupakan sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang berupa pengalaman, 

pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi yang menjadi tanda sebenarnya 

bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini, 

meski harus diakui bahwa bahasa merupakan sistem tanda yang paling lengkap 

dan sempurna. Tanda-tanda itu dapat berupa gerakan anggota badan, gerakan 

mata, mulut, bentuk tulisan, warna, bentuk, pakaian, karya seni, dan lain-lain yang 

berada di sekitar kehidupan. dengan demikian semiotik bersifat multidisiplin. 

Karya sastra merupakan struktur yang kompleks sehingga untuk memahami 

sebuah karya sastra diperlukan penganalisisan. Penganalisisan tersebut merupakan 

usaha secara sadar untuk menangkap dan memberi muatan makna kepada teks 

sastra yang memuat berbagai sistem tanda. Seperti yang dikemukakan oleh 

Saussure bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda, dan sebagai suatu tanda 

bahasa mewakili sesuatu yang lain yang disebut makna (Nurgiyantoro, 2002: 39). 

Bahasa tak lain adalah media dalam karya sastra. Karena itu karya sastra 

merupakan sebuah struktur ketandaan yang bermakna (Kaswadi, 2006: 123). 
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2.1.2 Pembacaan  Heuristik 

Dalam semiotika puisi, dibedakan menjadi dua tahap pembacaan karena 

sebelum meraih makna, pembaca harus melewati tahap mimesis. (Riffaterre dalam 

Jabrohim, 2001: 101). Pembacaan pertama adalah pembacaan heuristik yang 

merupakan pembacaan berdasarkan struktur kebahasaan atau secara semiotik 

adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Yang dilakukan 

dalam pembacaan ini antara lain menerjemahkan atau memperjelas arti kata-kata. 

Pembacaan heuristik ditujukan untuk menemukan arti bahasanya. Pembacaan 

heuristik dalam hal ini adalah pembacaan tata bahasa ceritanya, yaitu pembacaan 

dari awal sampai akhir cerita secara berurutan. 

Pembacaan tingkat pertama merupakan pembacaan bahasa sesuai dengan 

struktur karya sastra yang tertulis dalam teks atau disebut juga dengan pembacaan 

secara semiotik linguistik. Linguistik merupakan sebuah model untuk linguistik 

karena linguistik menekankan hakikat tanda konvensional dan karena itu, 

mencegah analisis anggapan bahwa tanda yang tidak bersifat linguistik dalam 

suatu cara wajar dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh sebab itu, pembacaan 

heuristik terhadap karya sastra harus diabaikan konvensi-konvensi sastranya.   

Dalam pembacaan heuristik, pembaca memberikan pendapat secara 

referensial melalui tanda-tanda yng ada dalam linguistik. Pada tahap ini, pembaca 

diharapkan mampu memberi arti terhadap bentuk-bentuk linguistik yang mungkin 

saja tidak gramatikal (ungrammatical). Pembacaan ini berasumsi bahwa bahasa 

bersifat referensial, dalam arti bahwa bahasa harus dihubungkan dengan hal-hal 

yang nyata. Pada tahap ini, pembaca menemukan arti secara linguistik 



12 
 

 
 

berdasarkan kemampuan linguistik pembaca (Abdullah, 1988:14). Melalui 

pembacaan heuristik, diketahui secara kronologis yang seolah-olah benar-benar 

realitas yang terjadi di dalam masyarakat. 

Pengkajian secara heuristik akan menghasilkan makna kata, fungsi bahasa 

sebagai sarana komunikasi. Sedangkan pengkajian secara hermeneutik 

menghasilkan simbol dan makna yang disimbolkan dalam bahasa. Muaranya 

adalah diperolehnya pengetahuan yang dihasilkan melalui interpretasi. Dari kedua 

cara tersebut dapat dilakukan akses kepada realitas kehidupan sosial melalui 

pemahaman arti bahasa yang bertujuan bagi tercapainya pengembangan inter-

subyektivitas. 

Metode pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 

pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-

tanda linguistik. Pembacaan heuristik juga dapat dilakukan secara struktural 

(Riffaterre dalam ,Pradopo, 1991:7). Artinya, pada tahap ini pembaca dapat 

menemukan arti  (meaning) secara linguistik 

Penggunaan dan pemilihan kata dalam karya sastra khususnya puisi, 

biasanya menggunakan kata yang tidak umum atau disebut juga dengan bahasa 

arkhais. Kata-kata arkhais, merupakan kata-kata indah yang sering digunakan 

dalam penciptaan puisi. Dengan adanya pembacaan heuristik, maka akan 

mempermudah pemahaman pembaca dalam menghayati suatu karya sastra.  

Pembacaan heuristik pada puisi dapat dilakukan dengan parafrase dengan 

menggunakan bahasa yang lebih logis (pemaknaan yang sesuai dengan 

sintaksis/tata bahasa). Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan sisipan 
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kata atau sinonim kata-katanya yang dapat diletakkan dalam tanda kurung. 

Struktur kalimat dapat disesuaikan pula dengan kalimat baku. 

Pembacaan heuristik merupakan analisis awal yang memperjelas maksud 

dari puisi. Dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika 

terdapat kata-kata yang jarang digunakan secara umum. Sehingga untuk dapat 

memahami syair lagu karya Sujiwo Tejo secara keseluruhan, perlu pembacaan 

heuristik dengan memperjelas maksud dari syair lagu, baik dengan cara mencari 

sinonim kata dalam syair lagu, ataupun dengan menambahkan atau menyisipkan 

kata lain yang dapat memperjelas arti dari syair lagu itu sendiri.  

 

2.1.2 Pembacaan Hermeneutika 

Pembacaan kedua adalah pembacaan retroaktif. Di sinilah dilakukan 

interpretasi kedua, pembacaan hermeneutik. Saat melanjutkan pembacaan, 

pembaca akan mengingat sesuatu dan memodifikasi pengertiannya tentang bacaan 

itu dengan melakukan pemecahan kode. Melalui hal ini, pernyataan yang awalnya 

dianggap sebagai ketidakgramatikalan, menjadi ekuivalen. Hasil pembacaan 

retroaktif adalah pemunculan makna. Kesatuan arti dapat berupa kata, frasa, atau 

kalimat. Kesatuan makna adalah teks (Riffaterre dalam Sangidu, 1978: 5). 

Dalam pembacaan hermeneutik, digunakan tahapan pemroduksian tanda 

puitis. Tanda puitis adalah kata/frasa yang berkaitan dengan makna puisi. 

Pemroduksian tanda puitis ditentukan oleh derivasi (pengembangan) 

hipogramatik. Kata atau frasa dipuitisasikan ketika mengacu pada kelompok kata 
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yang sudah ada sebelumnya. Hipogram adalah sistem tanda yang sudah ada 

sebelum puisi. Hipogram dapat berupa hipogram potensial, hipogram yang dapat 

ditelaah dalam bahasa. Hipogram dapat berupa hipogram aktual, hipogram yang 

dapat ditelaah dalam teks yang ada sebelum puisi tersebut. Tanda yang merujuk 

pada hipogram merupakan varian dari matriks tersebut (Riffaterre dalam Sangidu, 

2001: 23). 

Pembacaan heuristik belum mampu memberikan makna sajak yang 

sebenarnya karena hanya terbatas pada pemahaman arti bahasa berdasarkan 

konvensi bahasanya. Untuk mempertajam dan memperjelas makna dari sajak 

maka pembacaan heuristik harus diulang kembali dengan bacaan retroaktif  dan 

ditafsirkan secara hermeneutik berdasarkan konvensi sastra (puisi), yaitu sistem 

semiotik tingkat kedua. 

Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan yang dilakukan secara berulang-

ulang (retroaktif) atau berdasarkan sistem semiotik tingkat kedua (konvensi 

sastra). (Riffaterre dalam Jabrohim, 2003: 97). Hal itu dilakukan untuk 

memperoleh daya interpretasi yang baik dalam mengungkapkan bahasa puisi yang 

lebih luas menurut maksudnya..Pembacaan hermeneutik ini berkaitan dengan 

konvensi sastra yang memberikan makna itu di antaranya konvensi 

ketaklangsungan ekspresi puisi  Ketaklangsungan ekspresi puisi mencakup tiga 

hal (Endraswara, 2003: 66), yaitu penggantian arti (displacing of meaning), 

penyimpangan arti (distorting of meaning), dan penciptaan arti (creating of 

meaning). 
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Metode ini merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan 

bekerja secara terus-menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari 

awal sampai akhir. Dengan pembacaan bolak-balik itu, pembaca dapat mengingat 

peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam teks sastra yang baru dibaca. 

Selanjutnya, pembaca menghubungkan kejadian-kejadian tersebut antara yang 

satu dengan lainnya sampai ia dapat menemukan makna karya sastra pada sistem 

sastra yang tertinggi, yaitu makna keseluruhan teks sastra sebagai sistem tanda 

(Riffaterre dalam Jabrohim, 2001:102). 

Adapun teknik pembacaannya dapat dilakukan secara simultan atau 

serentak. Artinya, pembacaan heuristik ataupun pembacaan hermeneutik dapat 

berjalan secara serentak atau bersama-sama. Akan tetapi, secara teoretis sesuai 

dengan metode ilmiah untuk mempermudah pemahaman dalam proses pemaknaan 

dapat dianalisis secara bertahap dan sistematis, yaitu pertama kali dilakukan 

pembacaan heuristik secara keseluruhan terhadap teksnya dan kemudian baru 

dilakukan pembacaan hermeneutik. Dalam penelitian ini, teknik pembacaanya 

dilakukan secara simultan atau serentak. 

 

a. Penggantian Arti (Displacing of Meaning) 

Menurut Riffaterre (dalam Pradopo, 1995: 147) penggantian arti disebabkan 

oleh penggunaan metafora dan metonimi. Yang dimaksud metafora dan metonimi 

secara umum adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan adalah pemberian makna lain 

dari suatu ungkapan, atau memisalkan sesuatu untuk menyatakan sesuatu yang 

lain (Semi, 1986: 50). 
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b. Penyimpangan Arti (Distorting of Meaning) 

Penyimpangan arti muncul karena tiga hal, yaitu: 

1.) Ambiguitas  

Muncul disebabkan oleh pemakaian bahasa sastra yang multimakna. 

Misal: “mengembara di negeri asing” (Doa karya Chairil Anwar) jelas 

melukiskan ambigu makna, yakni suasana bingung, tidak jelas, kabur, dan 

sunyi. Ambiguitas ini dapat muncul dalam kata, frasa, klausa, atau kalimat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu wadah berisi banyak 

muatan, satu kata dapat berisi banyak muatan, satu kata dapat berisi 

banyak penafsiran. Bahkan dapat terjadi dalam satu teks lagu dapat 

dipergunakan ambivalensi sehingga dalam satu kata terkandung dua arti 

yang berlawanan. 

 

2.) Kontradiksi 

Berupa perlawanan situasi. Misal: “serasa hidup dan mati, hidup di 

dunia seperti di neraka jahanam”. 

 

3.) Nonsens 

Nonsens adalah kata-kata yang secara lingual tidak bermakna karena 

adanya permainan bunyi. Misal: “pot pot pot” (Amuk karya Sutardji 

Calzoum Bachri). 
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c. Penciptaan Arti (Creating of Meaning) 

Penciptaan arti disebabkan oleh pemanfaatan bentuk visual, misal: 

enjambemen, persajakan, homologues (persejajaran bentuk maupun baris), dan 

tipografi. Terjadi penciptaan arti bila ruang teks berlaku sebagai prinsip 

pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan 

yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada tidak artinya. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa sistem tanda pada puisi mempunyai makna 

berdasarkan konvensi-konvensi sastra. Konvensi-konvensi puisi tersebut antara 

lain: konvensi kebahasaan (bahasa kiasan, sarana retorika, dan gaya bahasa), 

konvensi yang menunjukkan ketaklangsungan ekspresi puisi (penyimpangan arti, 

penggantian arti, dan penciptaan arti), konvensi visual (bait, baris sajak, 

enjambemen, rima, tipografi, dan homologue (Jabrohim, 2003: 70). 

 

2.2 Tema  

Tema merupakan ide pokok yang menjiwai keseluruhan isi puisi yang 

mencerminkan persoalan kehidupan manusia, alam sekitar, dan dunia metafisis 

yang diangkat penyair dari objek seninya. 

Tema sebuah karya sastra selalu berkaitan dengan makna (pengalaman) 

kehidupan. Melalui karyanya pengarang menawarkan pengalaman tertentu dari 

kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat dan merasakan serta menghayati 
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makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu 

sebagaimana pengarang memandangnya (Nurgiyantoro, 1994:71).  

Tema merupakan dasar cerita, yaitu pokok permasalahan yang mendominasi 

suatu karya sastra. Pada hakekatnya tema adalah permasalahan yang merupakan 

titik tolak pengarang dalam menyusun karya sastra tersebut, sekaligus merupakan 

permasalahan yang ingin dipecahkan oleh pengarang dengan karya tersebut 

(Suharianto, 2005:17). 

Tema suatu karya sastra dapat tersurat, dapat pula tersirat (Suharianto, 

2005:17) disebut tersurat apabila tema tersebut dengan jelas dinyatakan oleh 

pengarang. Disebut tersirat apabila tema tersebut tidak secara jelas dinyatakan 

oleh pengarang. 

 

2.3 Syair Lagu sebagai Gambaran Kehidupan Sosial 

Syair lagu digolongkan ke dalam bentuk puisi meskipun dengan nilai 

kesusastraan yang paling rendah (Waluyo 1990: 160). Syair lagu disebut juga 

sebagai puisi populer. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan 

pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan 

pengkonsentrasian secara fisik dan struktur batinnya.  

Dapat disimpulkan bahwa lagu atau syair lagu merupakan karya sastra. 

Karena syair lagu juga merupakan bentuk puisi yang diberi irama saat 

mengapresiasikannya. Syair lagu lahir, tidak lepas dari masyarakat, karena sastra 
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merupakan refleksi kehidupan masyarakat. Seperti apapun bentuk karya sastra 

(fantastis dan mistis) akan besar perhatiannya terhadap fenomena sosial 

(Glickberg dalam Endaswara, 2003: 77). 

Syair lagu menyajikan kehidupan besar yang terdiri dari kenyataan sosial, 

yang disesuaikan dengan norma masyarakat. Dalam syair lagu terdapat cerminan 

langsung dari berbagai segi struktur sosial, hubungan kekeluargan, pertentangan 

kelas, dan lain-lain. 

Syair lagu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat merupakan 

gambaran terhadap sosial atau masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan syair 

lagu yang menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goal) 

merupakan gambaran dari kehidupan sosial. 

Syair lagu membantu pembaca atau penikmatnya dalam menghayati 

kehidupan secara lebih jelas, lebih dalam, dan lebih kaya akan makna yang 

tersimpan di dalamnya. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat 

mengendalikan kehidupannya dan kehidupan masyarakat dengan lebih baik, 

sehingga  kesejahteraan dapat tercapai baik bagi dirinya maupun bagi sesama 

anggota masyarakat bahkan negara. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang menganalisis makna 

yang terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika. 

Metode  struktural memusatkan perhatian pada karya sastra sendiri. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah makna dan nilai estetis yang terkandung 

dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo. Data yang diambil dari skripsi ini adalah  

sepuluh syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika. Sumber 

data dalam penulisan skripsi ini adalah syair lagu karya Sujiwo Tejo album Pada 

Suatu Ketika yang diproduksi oleh PT Eksotika Karmawibhangga Indonesia pada 

tahun 1998. 

Sumber lain yang digunakan untuk memperoleh data dalam skripsi ini 

adalah hal-hal lain atau pengetahuan yang ada. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini dilakukan dengan teknik analitis. Pengertian teknik 

analitis adalah suatu metode yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang 

menyampaikan gagasan atau cara mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang 

dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme 

hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya 

keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun 

totalitas maknanya. 

Metode analitis bertujuan menyusun sintesis lewat analisis. Melalui 

penerapan pendekatan ini diharapkan pembaca pada umumnya menyadari bahwa 

cipta sastra itu diwujudkan melalui kegiatan yang serius dan terencana sehingga 

tertanamlah rasa penghargaan atau sikap yang baik terhadap karya sastra. Kajian 

dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, karya sastra dijabarkan sesuai 

dengan dasar teori serta metode yang akan digunakan untuk mengkaji karya sastra 

tersebut. Dengan demikian maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

metode analisis deskriptif.      

 

3.4 Analisis Data 

Prosedur dan analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Mendengarkan secara keseluruhan syair lagu yang terdapat dalam album 

Pada Suatu Ketika karya Sujiwo Tejo. 

2. Mencari nilai estetis yang terkandung dalam syair lagu  

3. Mencari referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang telah 

ditemukan. Selain itu pula mencari perbandingan dari penelitian yang 

sudah ada sebelumnya.  

4. Syair lagu dianalisis ke dalam unsur-unsurnya dengan memperhatikan 

hubungan antar unsur-unsurnya secara keseluruhan. 

5. Setelah syair lagu dianalisis ke dalam unsur-unsurnya dilakukan 

pemaknaannya, sajak dikembalikan kepada makna totalitasnya dalam 

kerangka semiotik. 

6.  Untuk pemaknaan itu diperlukan pembacaan secara semiotik, yaitu 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik atau pembacaan 

retroaktif. 

7. Menyimpulkan hasil analisis yang didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. 
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BAB IV 

PEMBACAAN HEURISTIK, HERMENEUTIK, TEMA DAN MASALAH 

SYAIR LAGU KARYA SUJIWO TEJO ALBUM PADA SUATU KETIKA 

 

4.1 Semiotik 

Dalam penelitian ini,  untuk dapat memberi makna sajak secara struktural-

semiotik, maka dilakukan dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik 

(pembacaan retroaktif). 

 

4.1.1 Pembacaan Heuristik 

Dalam pembacaan heuristik ini, sajak dibaca berdasarkan struktur 

kebahasaannya. Untuk memperjelas arti dapat pula diberi sisipan kata atau 

sinonim kata-katanya diletakkan dalam tanda kurung. Begitu pula dengan struktur 

kalimatnya disesuaikan dengan kalimat baku (berdasarkan tata bahasa normatif), 

bila perlu susunannya dibalik untuk memperjelas arti.  

a. Pembacaan Heuristik Syair Lagu Nadyan 

Bait ke-1 

Nadyan aku tansah kalingan (anggone nggayuh) sliramu, nadyan (aku) 
tansah  kelingan sedyamu (kesaguhanmu). 

¹Meski aku selalu terhalang menujumu, meski (aku) selalu teringat 
(kesediaanmu) kamu¹. 
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Bait ke-2 

Nadyan aku, tan nggandheng tanganmu. Tan  bisa tanganku, nadyan mung 
(bisa) nggandheng ning impen. Nadyan mung kalingan, nadyan kaling-kalingan 
(kalangan anggone nduweni kekasihe). 

¹Meski aku, tak menggandeng tanganmu. Tak mampu tanganku, meski 
hanya menggandeng dalam impian. Meski hanya terbayang, meski terhalang-
halangi¹. 

 

Aku tak dapat menujumu. Meskipun terhalangi, aku selalu teringat akan 

kesediaanmu. Dan meski hanya hadir dalam mimpi dan angan-angan, namun tetap 

masih mengingatmu. 

 

b. Pembacaan Heuristik Syair Lagu Zaman Edan  

Bait ke-1 

 Zamane Mas, (yaiku) zaman edan. (pancen nyata) Edan tenan (nalika) 
zaman semana. Semune katon (wis kadeleng) katinon kawistara (cetha lan nyata). 

¹Zamannya Mas, (adalah) zaman edan. Sungguh edan ketika itu. Semakin 
jelas (tampak nyata)¹. 

 

Bait ke-2 

Jan-jane zaman padudon (akeh wong kang padu). 

¹Sebenarnya zamannya orang-orang yang beradu/ bersaing¹. 

 

Bait ke-3 

Zamane mas, zaman padudon, padha dene zaman banjure (uga bakale 
padha ora nggenahe), kang cinandang banjir tangis, banjir bandang, zamane, 
zaman wis zamane.  

¹Zamannya Mas, zamannya banyak orang yang beradu, sama juga dengan 
zaman setelahnya (yang juga sama edannya). Yang disandang adalah banjir tangis 
dan banjir bandang, zamannya, zaman memang sudah zamannya¹. 
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Bait ke-4 

Heh manungsa padha sadulur, (sasedulur) ja dha padha tawur, tarlen 
amung amemuji, (kabeh manungsa) dha sing padha rukun, rumaket pasuduluran 
tumrape bebrayan, ja ngono aja (tumindak) ngono, pokoknya tidak ngono (pokoke 
ora kena tumindak ala), lho.. 

¹Hai manusia yang bersaudara, (sesama saudara) jangan saling bertengkar, 
tak lain hanya doa (semoga) selalu rukun, menggalang persaudaraan dalam hidup 
bersama, jangan (bertindak) seperti itu, pokoknya jangan (bertindak) seperti itu, 
lho¹. 

 

Zamannya adalah zaman yang jelas dan nyata telah edan, banyak orang 

saling beradu dan bersaing secara tidak sehat. Di zaman edan ini, banyak banjir 

tangis dan banjir bandang. Seharusnya sesama manusia saling menggalang 

persaudaraan, saling menghormati satu dengan yang lain, dan selalu rukun. 

Namun mengapa masih seperti itu, lho?. 

 

c.  Pembacaan Heuristik Syair Lagu Pada Suatu Ketika 

Bait ke-1 

Wong takon (kapan) wosing dur angkara (bisa pungkas) antarane rika 
(sliramu), aku iki. 

¹Orang-orang bertanya, (kapan) inti dari angkara murka, (akan berakhir) di 
antara kau dan aku¹. 

 

Bait ke-2 

Ron-ronaning kara sumebar, janji sabar, sabar sawetara wektu, kala 
mangsane (sawijining wektu) Nimas...titi kala mangsa (dur angkara mau bakal 
sirna). 

¹Tersebar daun-daun (kacang) kara, janji sabar, sabarlah untuk sementara 
waktu, suatu ketika Dinda, pada suatu ketika (angkara murka akan berakhir)¹. 
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Bait ke-3 

  Pamujiku, di bisa, sinudha korban jiwangga, pamungkase (kang bisa 
nglereni) kang durangkara, titi kala mangsa (ing sawijining wektu). 

¹Doaku (semoga) bisa, berkuranglah korban jiwa raga, pengakhir dari 
angkara murka (adalah) waktu¹. 

 

Orang-orang bertanya, kapan buah dari angkara murka antara kau dan aku 

akan berakhir? Dan semoga korban dari angkara murka tersebut dapat berkurang. 

Angkara murka itu pasti akan berakhir, hanya menunggu waktu. Dan pengakhir 

dari angkara murka tersebut adalah pada suatu ketika. 

 

d.  Pembacaan Heuristik Syair Lagu Anyam-anyaman Nyaman  

Bait ke-1 

Anut runtut tansah reruntungan (ning endi bae katon rukun, runtang-
runtung bareng), munggah mudhun gunung anjok samodra. 

¹Beriring-iring selalu beriring (dimanapun selalu bersama-sama), menaik-
turuni gunung, mengarungi samudra¹. 

 

Bait ke-2 

Gandheng rendheng anjejereng rendheng (tansah gegandhengan), 
(kayadene)  reroncening kembang temanten, mantene wus dandan dadi dewa-
dewi, dewaning asmara gya mudhun bumi.  

¹Gandeng-gandengan bergandeng-gandeng, berjalin-jalin seperti kembang, 
kembang pengantin, pengantinnya sudah berdandan (layaknya) dewa dan dewi, 
dewa asmara (pun) segera turun ke bumi¹. 

 

Bait ke-3 

E..lha mendhung...bubar mawur (padha sumilak), mlipir-mlipir (minggir), 
gya sumingkir (mendhung sumingkir alon-alon), mahargya (methukake) dalan 



27 
 

temanten, (yaiku) dalan pun (para) dewa-dewi, swara trompet, ting celeret (swara 
trompet rame banget), arak-arak, sigra sigrak (tansaya rame lan cepet), datan 
mendhung (tanpa ana mendhung), anut runtut (runtang-runtung bareng), gya 
mudhun bumi (gage mudhun bumi). 

¹Lihatlah mendung pun bubar, menyisih perlahan, segera menyingkir, 
memberi jalan bagi pengantin, yaitu jalan para dewa dan dewi, suara terompet 
riuh bersuara, arak-arakan semakin cepat, tak kunjung henti, beranyam-anyaman 
nyaman, segera membumi¹. 

 

Bersama-sama dalam mengarungi gunung dan samudra. Bergandengan 

tangan seperti jalinan bunga pengantin. Pengantin pun telah selesai berdandan 

layaknya dewa-dewi. Dewa asmarapun segera turun ke bumi. Mendung bubar, 

menyisih perlahan memberi jalan bagi pengantin, yang merupakan jalannya para 

dewa-dewi. Suara terompet dalam arak-arakan semakin riuh dan cepat. Selalu 

bergandeng-gandeng dalam kerukunan.  

 

e. Pembacaan Heuristik Syair Lagu Tanah Makam, Cintaku 

Bait ke-1 

Katresnanku tansah sundul ing wiyati, (tresna iki) tanpa suda bebasan 
amung sanyari (secuil), rina wengi, linambaran (kairing) tembang edi, 
katresnanku kawiwit tan bisa bundhat (tanpa pungkasan). 

¹Rasa kasihku selalu membentur langit, (cinta ini) takkan berkurang 
walaupun secuil, siang dan malam terhampari lagu yang indah, rasa kasihku 
berawal dan takkan berakhiran¹. 

 

Bait ke-2 

Mosok (janjimu bisa dak ugemi), sumpah (ora ngapusi), alah gombal 
(amung lamis), (iki) tenan. 
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¹Masak (janjimu dapat ku pegang), sumpah (tidak bohong), alah gombal 
(hanya kata-kata manis), (ini) sungguh-sungguh¹.  

 

Bait ke-3 

Nadyan nasib pinisah karo pacoban, omah gedhong kumukti bareng wong 
liya, liya dina Dhi (muga-muga) bisa pikantuk dalan (kanggo bebarengan), tan 
ana dalan (kanggo bebarengan) ketemu ring nduk ndelahan (kuburan). 

¹Meski nasib memisahkan melalui cobaan, rumah mewah ku urus bersama 
orang lain, dilain hari mudah-mudahan mendapatkan jalan (untuk kita bersatu 
kembali), jika tidak ada jalan (untuk bersatu), bertemu di tanah makam, cintaku¹. 

  

Bait ke-4 

Dina mburi (sawise mati) dinane, wohing katresnan (dina saka wohing rasa 
tresna), witing tresna, ketemu ring dina mburi (dina sawise mati). 

¹Hari setelah mati, ialah hari dari buah rasa kasih, begitu pula akar pohon 
rasa kasih (adalah) hari setelah mati¹. 

 

Bait ke-5 (Dhandhanggula Tlutur) 

Katresnanku, kang tulus nyawiji, tandes mandhes, manjing jroning batos, 
sesanti teking pejahing (nganti tekane kepaten), rinasa kapiluyu (kepencut), yen ta 
lamun datan pinanggih (yen ta ora bisa ketemu), ruku-ruku (krasa lara) karanta, 
mulas (ngrenggani) jroning kalbu, tan bisa (ngusadani) kinaya ngebuh, ing 
tembene (wektu sabanjure), wong bagus ngoncati (mblenjani) janji, sun tanting 
nglampus driya (dak tantang sliramu mati). 

¹Rasa cintaku, yang tulus menyatu, hingga lubuk hati yang paling dalam, 
merasuk kedalam batin, diiringi doa-doa hingga mati nanti, masih terus terpikat 
(meski telah mati), seandainya takkan pernah bertemu, lara hati yang begitu 
dalam, menghiasi batin, takkan ada seorangpun yang dapat mengobati sampai 
kapanpun. Hai Tampan, kau telah ingkar janji, aku menantangmu untuk mati 
bersamaku¹. 

 

Rasa cinta kasih seorang pria terhadap istrinya begitu besar, hingga 

membentur langit. Selalu teriring oleh lagu-lagu yang terhampar dengan indah. 

Dia bersumpah bahwa cintanya tidak akan berkurang sedikitpun. Jika suatu hari 



29 
 

dia terpisah dengan istrinya karena suatu cobaan, cintanya tetap tidak akan 

berkurang. Meskipun nantinya dia hidup dengan orang lain, dan menghuni rumah 

mewah bersama orang lain, namun dia tetap akan mencintai istri yang amat 

dikasihinya. Karena dia percaya kelak, akan bertemu dengan istrinya di kehidupan 

mendatang yaitu kehidupan setelah mati. 

Melalui lagu Dhandhanggula Tlutur, dikisahkan sang istri yang tetap setia 

akan cintanya yang begitu besar terhadap suaminya, hingga merasuk di lubuk hati 

yang paling dalam. Rasa sakit hati karena dikhianati, dan tak akan terobati hingga 

kapanpun. Sang istripun menantang suaminya untuk mati demi dirinya dan demi 

janji yang pernah diucapkan serta yang telah diingkari oleh suaminya sendiri.  

 

f. Pembacaan Heuristik Syair Lagu The Sound of Orang Asik 

Bait ke-1 

Wong beja nora kaya awak dhewe, digadhang-gadhang (diarep-arep) karo 
wong tuwa, ing saben dinane didama-dama (saben dina diaep-arep), saben dina 
tansah pitungkasan, lan kinamulan estining tyas (lan kasokan rasa tresna asih), 
tan kendat anggone ngukir jiwa, sih lumintuning donga wong tuwa (donga saka 
wong tuwa, ora nate kendhat), rina wengi tansah anyenyuwun, madhep mantep 
(tenan) tan kendho. 

¹Tak ada orang yang seberuntung kita, disayang-sayang oleh orang tua, 
diharap-harapkan setiap hari, setiap hari pula selalu dididik, diselimuti kehangatan 
cinta kasih, tak henti mengukir jiwa, doa dari orang tua selalu mengalir siang dan 
malam tanpa henti, semakin mantap dan tak pernah longgar¹. 

 

 Bait ke-2 

Doremifasollasi donga kang satuhu (donga kang temen), midosoldolafare 
lha kok wis bejane. 
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¹Doremifasolasidoa yang sejati, midosoldolafarela kok sangat beruntung¹. 

 

Bait ke-3 

Wong beja (kuwi) nora kaya awak dhewe, disengkuyung sanggya pra kanca, 
bareng makarya tur saeko praya (sadalan lan tujuan), baresing (terus terang) 
samubarang petungan, sasolahe tan mesthi bathine, kang baku nora ngorbanke 
liyan, siningkiraning (pratingkah) reh drengki srei, ndodomi dodoting abebrayan 
golong (rukun) jiwa nyawiji. 

¹Tak ada orang yang seberuntung kita, didukung oleh teman-teman, bekerja 
bahu membahu, berterus terang perkara perolehan bersama, namun tidak setiap 
kerjasama harus komersil, yang jelas tidak mengorbankan orang lain, menghindari 
segala rasa dengki dan iri hati, menisik setiap sobekan kain kebersamaan¹. 

 

Bait ke-4  

Jirolupatmanempijiwaning bebrayan (mbangun jiwa paseduluran), 
lujimojinempatropatrap kang mangkono (tumindak kang mangkono kang becik). 

¹Jirolupatmanempijiwanya hidup bersama (membangun jiwa persaudaraan), 
lujimojinempatroperilaku yang seperti itulah (yang baik)¹. 

 

Bait ke-5 

Wong beja nora kaya awak dhewe, pikantuk dalane jejodohan, dalan kang 
nora mulus lir dalan tol, nanging uga dudu dalan kang rungkut (peteng), dudu 
dalan kang nista arane, dalane marga kang dilakoni (dalan kang becik), rama ibu 
ya amung tut wuri (nyengkuyung saka mburi).  

¹Tak ada orang yang seberuntung kita, mendapat jalannya perjodohan, jalan 
yang tak semulus jalan tol, tetapi juga bukan jalan yang hina, jalannya hanyalah 
jalan yang seharusnya dijalani, ayah dan ibu hanya mendoakan dan mendukung 
dari belakang¹. 

 

Bait ke-6 

Kang disesuwun (kayadene) mimi mintuna, madhep mantep tan kendho. 

¹Yang dimohonkan (semoga) bisa rukun selalu seperti sepasang ikan yang 
bernama mimi dan mintuna, semakin mantap dan pernah longgar¹.  
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Bait ke-7 

Doremifasollasi donga kang satuhu (kang temen), midosoldolafare lha kok 
wis bejane (kok pancen wis beja). 

¹Doremifasolasidoa yang sejati, midosoldolafarela kok sangat beruntung¹. 

 

Tidak ada orang seberuntung kita, yang selalu diharapkan oleh orang tua, 

dinaungi kasih sayang yang tulus dan diiringi doa setiap saat. Dalam pergaulan 

pun selalu didukung oleh teman-teman, selalu bahu membahu dan bekerja sama 

dengan baik. Begitu pula dalam urusan perjodohan, meskipun tidak semulus jalan 

tol, namun perjodohan tersebut tidak melalui jalan yang hina. Dengan harapan 

dari orang tua, dapat rukun seperti sepasang ikan Mimi dan Mintuna. 

 

g. Pembacaan Heuristik Syair Lagu Doa di Kerja 

Bait ke-1 

Tanpa ngibarat katon ning (sajroning) impen, wong (padha) ngangsu banyu 
samodra, wong donga ra leren-leren jroning kerja, (ana uga) wong kerja jroning 
pandonga. 

¹Tanpa ibarat terang di mimpi, orang menimba air di samudra, (ada pula) 
orang yang berdoa tak kunjung henti dalam kerja¹. 

 

Bait ke-2 

kang ginambar jroning pangimpenmu kuwi, wis cetha tumrap wong donya, 
donga (lan) kerja nyawiji, hanggebyur samodrane riwe. 

¹Yang tergambar dalam mimpimu itu, sebenarnya sudah jelas bagi manusia, 
doa (dan) kerja bersatu, membaur (dalam samudra) keringat¹. 
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Bait ke-3 

Tanpa ngibarat katon, wong kang kate takon, (apa) sababe kok dibedake, 
tumapak donga cekat-ceketing gawe, iki piye (dadine). 

¹Tanpa ibarat terang, orang-orang yang akan bertanya, sebab apa kok 
dibedakan, doa yang khusuk dan kerja keras, bagaimana ini¹. 

 

Diibaratkan dalam mimpi, orang yang menimba air samudra, tidak kunjung 

henti, dan ada pula orang yang tak kunjung henti dalam berdoa. Sesungguhnya 

yang tergambar dalam mimpi tersebut bagi orang di dunia ini, bahwa doa dan 

kerja seharusnya dapat melebur dalam samudra keringat. Dan banyak orang 

bertanya, kenapa antara doa dan kerja harus dibedakan?. 

 

h. Pembacaan Heuristik  Syair Lagu Blak-blakan 

Bait ke-1 

Dak jiwiti (lan) dak slentiki, (amarga) saking gemesku, kowe panggah nora 
ngaku, (anggone jiwit lan nylentik) nganti derijku ki keju, (lan)  nganti ting pliwek 
kukuku, ngonceki pakartimu kuwi, kowe kok ya njur kebacut (kebangeten). 

¹Kucubiti (dan) ku jentiki, karena gemes, masih juga kau (bersikukuh) tidak 
mau mengaku, hingga penat jari-jariku, hingga terkelupas kukuku, mengupas 
pekertimu, kamu memang keterlaluan¹. 

 

Bait ke-2 

(Bisaa) blaka suta, Dhi bisa blaka suta, pandonganing (kang becik) liyan 
dimen lestantun, (bisaa) blaka suta, Dhi bisa blaka suta, sudanen supatane 
sanggya korban. 

¹Terus terang, bisalah berterus terang, agar tetap lestari doa baik dari orang-
orang, terus terang, berterus teranglah, agar berkurang sumpah serapah orang-
orang¹. 
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Bait ke-3 

Tangeh lamun bisa kowe, ngoncati wohing pakarti, ngonceki pakartimu 
kuwi, kowe kok ya njur kebacut (kebangeten). 

¹Tidak mungkin kamu mampu, melompati buah pekerti, mengupas 
pekertimu itu, kamu memang keterlaluan¹. 

 

Kucubiti, kuslentiki, tetap saja kau tidak mau mengaku. Hingga jariku penat 

dan kukuku terkelupas, mengupas kelakuanmu. Kamu sungguh keterlaluan. 

Berterus teranglah kamu, agar doa baik dari orang-orang dapat lestari. Dan 

sumpah serapah orang-orang dapat berkurang. Kamu tak mungkin dapat 

melompati buah dari pekertimu itu, kamu sungguh keterlaluan. 

 

i. Pembacaan Heuristik Syair Lagu Demokrasi 

Bait ke-1 

Coba cah ayu, tut wuria laku kang mau, kawula nuwun punapa kang 
(kados) makaten, ela lha kok beda, pundi to (suwanten) kang benten, bedane 
swarane pungksane kowe ora ngene. 

¹Coba manisku, ikuti laguku tadi, permisi apakah yang seperti ini, lho kok 
lagunya beda, mana yang beda, bedanya suaramu yang terakhir tidak begini¹. 

 

Bait ke-2 

Coba baleni nulad laku kang mau kae, kawula nuwun punapa kang (kados)  
makaten, ela (suwarane) meksa beda, pundi to (suwanten), pundi to ingkang 
maksih benten, swarane pungkasane kowe ora ngene. 

¹Sekali lagi mencontohlah aku, permisi apakah yang seperti ini, kok tetap 
beda, mana, mana bedanya, suaramu yang terakhir tidak begini¹. 
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Bait ke-3 

Sepisan baleni (maneh) laku kang pungkasan, kawula nuwun punapa kang 
ngaten, e... tobil jebule kowe meksa beda, kawula nuwun (suwanten) ingkang 
benten sinten, (suwarane) sliramu kang beda. 

¹Sekali lagi ulangi contohku, permisi apakah yang seperti ini, ya ampun 
masih juga berbeda, maaf yang berbeda (suara) siapa, (suara) kamu yang 
berbeda¹. 

 

Bait ke-4 

E.... lha kae (sawangen), ning awang-awang keh mega-mega, yen (mega-
mega mau) dak sawang, (nadyan) beda-beda swara (nanging) ora ala (dadine) 
malah becik, nadyan kowe beda, kula nyuwun duka, ora usah nyuwun duka. 

¹Lihatlah di langit, banyak mega-mega, kalau dipikir, ternyata berbeda 
suara, meski berbeda suara, namun malah baik, meski kamu berbeda, saya minta 
maaf, tidak usah minta maaf¹. 

 

Bait ke-5 

Coba baleni (maneh) laku kang pungkasan, kawula nuwun punapa kang 
ngaten rama/ibu, kok tambah dawa (tansaya beda), nuwun sewu, (nadyan beda) 
ning kepenak, ya kuwi penake wong kang beda panemu. 

¹Coba ulangi lagi contoh yang terakhir ini, permisi apakah yang seperti ini 
ayah/ibu, kok semakin panjang, mohon maaf, (meski beda) tetapi boleh juga, ya 
itulah enaknya orang yang berbeda pendapat¹. 

 

Orangtua yang mengajari anaknya menyanyi. Namun nada dan suara 

anaknya tidak sama dengan yang lagu diajarkannya. Sehingga orangtuanya 

meminta agar si anak mengulangi untuk menyanyikannya lagi hingga sama 

dengan apa yang diajarkannya. Namun selalu saja apa yang ditiru oleh anaknya 

tidak pernah sama dengan yang diajarkannya. Si anak selalu meminta maaf akan 

ucapannya yang tidak pernah sama tersebut. 
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Kemudian ketika menatap langit, Nampak beragam bentuk mega yang satu 

sama lain berbeda, akan tetapi terlihat indah. Setelah menyaksikan langit yang 

indah dengan perbedaan, maka orangtuanya menyadari bahwa perbedaan suara 

tersebut tetap indah. 

 

j. Pembacaan Heuristik Syair Lagu Gara-gara 

Bait ke-1 

Ana bocah wadon, katon (ing) pinggir dalan, (bocah mau) takonana dalan, 
lan ngajak guneman, nalika mbok demok, mak jleg (malih) dadi dhuwit. 

¹Ada perempuan tampak dipinggir jalan, (perempuan itu) tanyailah jalan, 
dan ajaklah bicara, ketika mulai kamu jamah, seketika dia (berubah) menjadi 
duit¹. 

 

Bait ke-2 

Ana arek lanang, nanggap sapa wae, endah apa ala, ompong apa prawan, 
waton (bisa) dadi dhuwit. 

¹Ada laki-laki, mau (dengan) siapa saja, cantik atau tidak, jompo atau 
perawan, asalkan jadi duit¹. 

 

Bait ke-3 

Wancinya wus gara-gara, geger gara-garaning dhuwit, dhuwit manak 
dhuwit, gedhene sak dhuwit-dhuwit.  

¹Telah tiba waktu gara-gara, geger gara-gara duit, duit beranak duit, 
besarnya seduit-duit¹. 

 

Bait ke-4 

Anak-anak (sing duwe) dhuwit, nalika wis gedhe dha disekolahke, nganti 
tekan tembe, mentas kawisuda, (anak mau) dha pinter golek dhuwit dhewe. 
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¹Anak-anak (yang punya) duit, ketika beranjak dewasa, disekolahkan, 
sampai hari esok (selesai), setelah diwisuda, (anak-anak) tadi pun pintar mencari 
duit sendiri¹. 

 

Bait ke-5 

Ning jroning golek dhuwit, akehe raseksa, ra bisa gumuyu (lan) ra bisa 
ngaprungu, karana wis kesumpel dhuwit. 

¹Namun dalam dunia mencari duit, tak terbilang para banyak raksasa, tidak 
dapat tertawa, tidak dapat mendengar, karena sudah disuap dengan duit¹.  

 

Bait ke-6 

Wancinya wus gara-gara, geger gara-garaning dhuwit, buta ning alas dha 
butuh dhuwit, dhuwite kang dhiwut-dhiwut. 

¹Telah tiba waktu gara-gara, geger gara-gara duit, raksasa di hutan pun 
butuh duit, duit yang acak-acakan¹. 

 

Bait ke-7 

Ra keduman omah, ngayom ning ngisor wit, wit-witan wis amblas (entek), 
bablas mlebu alas, alas jebul buthak (gundul), judheg mikirin dhuwit.  

¹Tak kebagian rumah, berteduh dibawah pohon, pohon-pohon sudah hilang, 
lari ke hutan, ternyata hutannya botak, pusing mikirin duit¹.  

 

Bait ke-8 

Kepanasen ning gunung buthak, (banjur) ngupadi grojogan, ning grojogan 
sewu,  jebul banyune panas, panas ngungkuli dhuwit. 

¹Kepanasan di gunung botak, panik mencari air terjun, di Air Terjun Sewu, 
ternyata airnya mendidih, lebih panas dari duit¹.  

 

Bait ke-9 

Wancinya wus gara-gara, geger gara-garaning dhuwit, buta ning alas dha 
butuh dhuwit, dhuwite kang dhiwut-dhiwut. 
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¹Telah tiba waktu gara-gara, geger gara-gara duit, raksasa di hutan pun 
butuh duit, duit yang acak-acakan¹. 

 

Ada perempuan tampak di pinggir jalan, tanyailah jalan dan ajaklah bicara, 

ketika kamu jamah, dia berubah menjadi duit. Ada laki-laki, mau dengan siapa 

saja, cantik atau tidak, jompo atau perawan, asalkan jadi duit. Tiba saatnya terjadi 

gara-gara, geger karena duit. Duit yang beranak menjadi duit, dan besarnya 

seduit-duit. 

Anak-anak duit, ketika beranjak dewasa, disekolahkan hingga selesai. 

Setelah wisuda, mereka pintar mencari duit sendiri. Namun dalam usaha mencari 

duit, banyak raksasa yang tak bisa tertawa dan tak bisa lagi mendengar, karena 

tersumpal duit. 

Ada yang tidak kebagian rumah, kemudian bernaung di bawak pohon, 

ternyata pohon-pohon sudah lenyap. Lalu lari ke hutan, ternyata hutannya gundul 

karena mikirin uang. 

Kepanasan di gunung botak, panik mencari air terjun, ternyata airnya 

mendidih dan lebih panas daripada duit. Sungguh telah terjadi gara-gara, dan para 

raksasapun butuh duit yang acak-acakan.  

 

4.1.2 Pembacaan Retroaktif atau Hermeneutik 

Dalam pembacaan hermeneutik, sajak dibaca berdasarkan konvensi-

konvensi sastra menurut sistem semiotik tingkat kedua. Konvensi yang 
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memberikan makna itu diantaranya konvensi ketaklangsungan ucapan (ekspresi) 

sajak (Riffaterre dalam Jabrohim, 2001: 102). Ketaklangsungan ucapan mencakup 

tiga hal yaitu, penggantian arti (displacing of meaning), penyimpangan arti 

(distorting of meaning), dan penciptaan arti (creating of meaning). 

Penggantian arti berupa penggunaan bahasa kias atau gaya bahasa. 

Penyimpangan arti disebabkan oleh ambiguitas, kontradiksi dan nonsense, serta 

penciptaan arti disebabkan oleh pemanfaatan bentuk visual, misalnya 

enjambemen, persajakan, homologues (persejajaran bentuk maupun baris) dan 

tipografi. 

Penjelasan dari proses pemaknaan berdasarkan pembacaan hermeneutik, 

perlu dianalisis secara rinci melalui pembacaan unsur-unsur sajak. Dalam 

pembacaan hermeneutik syair lagu pada album Pada Suatu Ketika terutama 

dilakukan terhadap bahasa kiasan, kontradiksi, nonsense, dan persajakan, sebagai 

berikut. 

1. Nadyan 
 

Bait ke-1 
 

Nadyan aku tansah kalingan anggone nggayuh sliramu, nadyan aku tansah  
kelingan sedyamu. 

 
Meski penyair selalu terhalang (kalingan anggone nggayuh) oleh berbagai 

godaan untuk menghadap dan beribadah kepada Tuhan, namun si penyair masih 

selalu ingat (kelingan sedyamu) bahwa semua yang dilakukan oleh umat manusia 

akan mendapat balasan dari Tuhan yang setimpal dengan perbuatannya.  
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Bait ke-2 
 

Nadyan aku, tan nggandheng tanganmu. Tan  bisa tanganku, nadyan mung 
bisa nggandheng ning impen. Nadyan mung kalingan, nadyan kaling-kalingan. 

 
Meskipun si aku tidak dapat menggapai Tuhannya (tan nggandheng 

tanganmu) karena terhalang (nadyan mung kalingan) oleh berbagai urusan di 

dunia, sehingga hanya ada dalam angan-angan dan impiannya. Namun dalam 

hatinya dia masih selalu mengingat Tuhan. 

Kalingan sliramu, menyimbolkan meskipun penyair selalu terhalang 

(kalingan anggone nggayuh) oleh berbagai godaan untuk menghadap dan 

beribadah kepada Tuhan, namun si penyair masih selalu ingat (kelingan sedyamu) 

bahwa semua yang dilakukan oleh umat manusia akan mendapat balasan dari 

Tuhan yang setimpal dengan perbuatannya. Sebagai manusia pastinya tidak luput 

dari kesalahan dan khilaf. Setiap manusia memiliki kadar keimanan yang berbeda-

beda, demikian pula si penyair meskipun dalam ibadahnya pada Tuhan tidak 

sempurna (mendalam) namun dia masih masih ingat akan pembalasan di hari 

akhir dan semua perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasannya, entah baik 

ataupun buruk. 

 

2. Zaman Edan  
 

Bait ke-1 
 

 Zamane Mas, yaiku zaman edan. pancen nyata edan tenan nalika zaman 
semana. Semune katon katinon kawistara. 
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Saat ini zaman sudah berubah. Zaman (edan) yang semakin poranda, dan 

semakin jelas (semune katon katinon kawistara) dari peristiwa serta tingkah laku 

masyarakatnya. 

 
Bait ke-2 

 
Jan-jane zaman padudon (akeh wong kang padu). 
 
Sebenarnya zaman yang poranda ini isinya adalah orang-orang yang saling 

bersaing secara tidak sehat (zaman padudon). Saling beradu dan berebut satu 

sama lain, baik harta maupun kekuasaan. 

 
Bait ke-3 
 
Zamane mas, zaman padudon, zaman kang isine padu, padha dene zaman 

banjure (uga bakale padha ora nggenahe), kang cinandang (kasandang) banjir 
tangis (akeh wong sengsara) banjir bandang (prahara), zamane, zaman wis 
zamane.  

 
Zaman yang telah poranda ini pun akan sama dengan zaman selanjutnya. 

Karena manusia tidak sadar akan perbuatan mereka yang merupakan penyebab 

dari keporandaan ini. Di zaman edan ini banyak terjadi bencana dan kesengsaraan 

pada rakyat (banjir tangis, banjir bandang). Karena para penguasa dan para 

pembesar saling bersaing dalam berebut kekuasaan. Sehingga yang menjadi 

korban adalah rakyatnya. Sudah tiba pada saatnya (zaman, wis zamane), zaman 

dimana alam tidak lagi bersahabat pada manusia, serta terjadi kerusakan besar di 

bumi ini. 
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Bait ke-4 
 

Heh manungsa padha sadulur, sasedulur ja dha padha tawur, tarlen amung 
amemuji, kabeh manungsa dha sing padha rukun, rumaket pasuduluran tumrape 
bebrayan, aja tumindak ngono, pokoknya ora kena tumindak ala, lho..? 

 
Sesama manusia saling bersaudara satu sama lain. Seharusnya di zaman 

yang semakin tidak karuan ini tidak boleh bertengkar, harus bisa saling dukung 

dan menjaga tali persaudaraan. Jika persaudaraan terjalin dan saling mendukung 

serta terjalin kerjasama yang baik, maka musibah dan penderitaan pun akan 

berkurang (pokoknya aja tumindak ngono). Namun (pokoknya tidak ngono, lho?) 

manusia masih saja tidak memahami bahwa bencana yang terjadi adalah akibat 

dari ulah mereka sendiri. 

 

Zamane Mas, zaman edan, merupakan metafora dari zaman yang telah 

poranda. Dari luar sudah nampak jelas bahwa masyarakatnya pun telah ikut rusak. 

Zaman padudon, mengiaskan orang-orang yang ada didalamnya saling bersaing 

dalam persaingan yang tidak sehat, serta merusak alam. Padha dene zaman 

banjure, mengiaskan anggapan orang yang mengandung nada pesimis, bahwa 

dimasa berikutnya pun akan sama kacaunya. 

Jan-jane zaman, wis zamane, mengiaskan bahwa memang sudah tiba 

saatnya manusia-manusia tersebut mengalami derita dan bencana atas 

perbuatannya. Ja ngono, aja ngono, mengiaskan bahwa manusia janganlah saling 

bertengkar, tetaplah bersaing namun dalam persaingan yang wajar. Bersama-sama 

menjaga alam, sehingga tidak terjadi bencana dan derita. 
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Banjir tangis, banjir bandang kang cinandang, mengiaskan betapa 

banyaknya bencana yang terjadi dan derita rakyat yang tak kunjung henti.  Akibat 

perbuatan manusia yang seenaknya sendiri, dan saling sikut-sikutan, maka 

bencana dan derita pun bertandang. 

 

3. Pada Suatu Ketika 
 

Bait ke-1 
 

Wong takon kapan wosing dur angkara bisa pungkas antarane rika lan aku 
iki. 

 
Banyak orang bertanya kapan inti dari angkara murka yang ada diantara 

manusia (antarane rika, aku iki) akan berakhir dari bumi ini. Inti dari angkara 

murka tersebut adalah nafsu manusia yang begitu besar, yang ingin menang 

sendiri. Sehingga apa yang diinginkannya harus tercapai. Meski dengan jalan 

yang tidak halal sekalipun. 

 

Bait ke-2 
 

Ron-ronaning kara sumebar, janji sabar, sabar sawetara wektu, kala 
mangsane Nimas...titi kala mangsa. 

 
Bersabarlah untuk sementara waktu (ron-ronaning kara sumebar), untuk 

dapat menahan diri, agar tidak gegabah dalam menghadapi orang-orang yang 

sedang murka terhadap keinginannya tersebut. Karena pada akhirnya angkara 

murka pasti akan berakhir. Dan yang dapat mengakhirinya adalah waktu (titi kala 

mangsa). Dimana kehidupan ini pun berakhir, dan waktu berhenti berputar. 
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Bait ke-3 
 

  Pamujiku, Di bisa, sinudha korban jiwangga, pamungkase kang 
durangkara, titi kala mangsa. 

 
Angkara murka tidak dapat hilang sepenuhnya. Meskipun telah berusaha 

untuk dihentikan, namun hanya doa yang dipanjatkan, semoga korban dari 

kengkaramurkaan dapat berkurang. Karena kelak pengakhir dari angkara murka 

adalah waktu. 

Pamungkase kang dur angkara, mengiaskan bahwa waktu dapat bertindak 

untuk menghentikan keangkaramurkaan. Antaraning rika, aku iki, 

menggambarkan orang-orang yang selalu memuja keangkaramurkaan. Mereka 

hanya mementingkan ego, dan merugikan orang lain, foya-foya diatas penderitaan 

orang lain. 

 

4. Anyam-anyaman Nyaman  
 

Bait ke-1 
 

Anut runtut tansah reruntungan, munggah mudhun gunung anjok samodra. 
 
Dimana pun berada selalu (anut runtut) bersama, baik suka maupun duka 

(munggah mudhun gunung, anjok samodra) dilalui bersama. Dalam keadaan 

susah maupun senang selalu rukun dan saling mendukung. 

 

Bait ke-2 
 

Gandheng rendheng anjejereng rendheng, reroncening kembang temanten, 
mantene wus dandan dadi dewa-dewi, dewaning asmara gya mudhun bumi.  
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Selalu bersama (gandheng rendheng) bergandeng tangan saling dukung 

dalam suka dan duka (reroncening kembang, kembang temanten) hingga yang 

terjalin nampak indah. Kebersamaan itu terbawa hingga menjadi sepasang 

pengantin (mantene wis dandan dadi dewa-dewi), yang keelokannya bagaikan 

sepasang dewa-dewi. Dan dewa asmarapun turun ke bumi untuk menyaksikan dan 

memberi restu kebersamaan sepasang kekasih tersebut. Dewa asmara merupakan 

gambaran dari Tuhan yang meridhoi pernikahan sepasang kekasih yang harmonis 

tersebut. 

Bait ke-3 
 
E..lha mendhung...bubar mawur, mlipir-mlipir, gya sumingkir, mahargya 

dalan temanten, yaiku dalan pun dewa-dewi, swara trompet, ting celeret, arak-
arak, sigra sigrak, datan mendhung, anut runtut, gya mudhun bumi. 

 
Sepasang pengantin tersebut mampu menghadapi cobaan (mendhung) 

dengan baik, sehingga cobaan pun menyingkir perlahan, sehingga perjalanan cinta 

mereka bagaikan mulusnya jalan bagi dewa dan dewi. Kebahagiaan (swara 

trompet ting celeret) pun menaungi mereka, tanpa ada aral dan cobaan yang 

menghadang, karena mereka (anut runtut) saling dukung satu sama lain. 

 

Mantene wus dandan dadi dewa-dewi, adalah metafora dari kecantikan dan 

ketampanan pengantin tersebut hingga menyaingi keelokan dewa dan dewi. 

Bahkan mampu menyerupai dewa-dewi. Munggah-mudhun gunung, anjok 

samodra, merupakan metafora yang mengandung arti bahwa suka dan duka dilalui 

bersama-sama, selalu rukun dalam mengarungi hidup  berumah tangga. 
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E…lha mendhung, bubar mlawur, mengiaskan mara bahaya (mendung) 

yang menghadang mereka mampu dilalui meski segala macam cobaan dan godaan 

datang, mereka mampu mengatasi dan memecahkan permasalahan yang ada 

dengan baik. Gya sumingkir, mahargya dalan temanten, menggambarkan bahaya 

menyingkir perlahan dan tak mampu menggoyahkan cinta sepasang pengantin 

yang telah satu tekad. Sehingga jalan hidup mudah dilalui oleh pasangan tersebut.  

Reroncening kembang, kembang temanten, mengiaskan kebersamaan 

sepasang suami-istri yang begitu harmonis dan nampak indah, selalu rukun seperti 

ketika masih pengantin baru Swara terompet, ting celeret. Suara terompet 

mengiaskan kegembiraan dan dukungan yang baik dari orang-orang yang 

menyayangi mereka. Datan mendhung merupakan kiasan dari mara bahaya atau 

rintangan yang menghalangi perjalanan hidup sepasang pengantin baru.  

 

5. Tanah Makam, Cintaku 
 

Bait ke-1 
 

Katresnanku tansah sundul ing wiyati, tanpa kendhat bebasan amung 
sanyari, rina wengi, linambaran tembang edi, katresnanku kawiwit tan bisa 
bundhat. 

 
Kisah seorang suami yang mengumbar cintanya pada sang istri, cinta 

kasihnya begitu besar hingga diibaratkan sampai membentur langit (tansah sundul 

ing wiyati), tanpa berkurang sedikitpun. Siang dan malam teriring lagu-lagu yang 

indah. Rasa cintanya berawal, namun tak berakhiran. 
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Bait ke-2 
 

Mosok, sumpah, alah gombal, tenan.  
 

Sang suami meyakinkan istrinya yang tidak percaya akan ketulusan 

cintanya. Hingga dia pun berani bersumpah. 

 

Bait ke-3 
 

Nadyan nasib pinisah karo pacoban, omah gedhong kumukti bareng wong 
liya, liya dina Dhi bisa pikantuk dalan kanggo bebarengan, tan  ana dalan 
kanggo bebarengan, ketemu ring nduk delahan. 

 
Meskipun pada akhirnya berpisah karena suatu cobaan, dan suaminya 

membangun rumah tangga (omah gedhong) dan harta bendanya dirawat bersama 

dengan orang lain. Namun suaminya berharap (liya dina bisa pikantuk dalan) 

dapat bertemu dengan sang istri tercinta. Dan bila tidak dapat bertemu di dunia, 

maka mereka dapat bertemu di lain hari,(ring nduk delahan) yaitu hari setelah 

kematian. 

Jadi meskipun di dunia dia tidak dapat bersatu dengan istrinya karena 

cobaan, dia yakin akan bertemu di lain hari. Dalam konsep agama Islam, 

meskipun di dunia mereka berpisah karena bercerai atau mati. Meskipun di dunia 

bercerai, dan hidup dengan pasangan masing-masing, namun di akhirat kelak istri 

atau suami pertama yang akan bersatu kembali. 

 

Bait ke-4 
 

Dina mburi dinane sawise mati, yaiku dina saka wohing rasa tresna, 
semana uga witing tresna, bakale ketemu ring nduk ndelahan. 
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Pada hari setelah kematian (dina mburi), merupakan hari dari buah kasih 

sayang. Begitu juga dengan pohon kasih sayang nantinya akan bertemu di hari 

setelah kematian. Kasih dan sayang yang telah tertanam di dunia akan berbuah 

kelak pada hari akhir (ring nduk delahan). Di alam akhirat nanti, apapun yang 

telah diperbuat manusia selama hidup di dunia, akan dipertanggungjawabkan. 

Manusia akan menuai semua perbuatannya ketika hidup di alam akhirat, atau hari 

setelah kematian. 

 

Bait ke-5 (Dhandhanggula Tlutur) 
 

Katresnanku, kang tulus nyawiji, tandes mandhes, manjing jroning batos, 
sesanti teking pejahing, rinasa kapiluyu, yen ta lamun datan pinanggih, ruku-ruku 
karanta, mulas jroning kalbu, tan bisa kinaya ngebuh, ing tembene, wong bagus 
ngoncati  janji, sun tanting nglampus driya. 

 
Syair lagu Dhandhanggula merupakan penantian cinta dari sang istri. Cinta 

yang begitu dalam dan tulus, merasuk hingga ke sanubari (manjing jroning batos). 

Selalu teriring (sesanti taking pejahing) doa dan harapan hingga kematian 

menjemput. Jika di dunia tidak dapat bertemu kembali, karena ternyata suami 

yang begitu dicintainya hidup dengan orang lain sakit hati karena kehilangan pun 

tak dapat terobati oleh siapapun (tan bisa kinaya ngebuh ing tembene). Dia tidak 

bisa menerima bila cintanya dibagi dengan orang lain. Dan pada akhirnya, sang 

istri menantang suaminya (nglampus driya) mati demi sumpah kesetiaan dan cinta 

yang pernah terucap untuknya.  
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Katresnanku tansah sundul ing wiyati, mengiaskan sesumbar seorang pria 

pada istrinya bahwa cintanya begitu dalam, penuh cinta kasih, siang malam selalu 

teriring lagu cinta, dan tak akan berkurang walau sedikit. Tanpa kendhat bebasan 

amung sanyari, menggambarkan bahwa cinta kasih sang suami takkan pernah 

habis meski secuil yang diibaratkan sebesar jari. Rina wengi linambaran tembang 

edi mengiaskan hari-hari yang indah, siang malam penuh cinta kasih dan 

diibaratkan dengan iringan lagu yang indah yang mengalun siang malam tiada 

henti.  

Omah gedhong mengiaskan harta benda milik mereka yang dinikmati 

suaminya bersama wanita lain. Ring nduk ndelahan merupakan kiasan dalam 

bahasa Jawa yang berarti atau tanah makam. Ketemu ring dina mburi, mengiaskan 

tentang hari lain yang berarti hari setelah kematian. Sang suami berharap kelak 

dapat bertemu di akhirat, bila tidak dapat bertemu istrinya kembali ketika di 

dunia. 

Tandhes mandhes manjing jroning batos, mengiaskan rasa cinta yang tulus 

suci, merasuk hingga lubuk hati yang paling dalam. Meski mati pun, rasa cinta itu 

akan tetap ada. Ruku-ruku karanta, mulas jroning kalbu, mengiaskan penantian 

yang tak kunjung bertemu begitu menyiksa hingga terasa menyayat batin. 

 

6. The Sound of Orang Asik 
 

Bait ke-1 
 

Wong beja nora kaya awak dhewe, digadhang-gadhang karo wong tuwa, 
ing saben dinane didama-dama, saben dina tansah pitungkasan, lan kinamulan 
estining tyas, tan kendat anggone ngukir jiwa, sih lumintuning donga wong tuwa, 
rina wengi tansah anyenyuwun, madhep mantep tan kendho. 
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Sujiwo Tejo sedang bercerita tentang dirinya, mensyukuri anugrah dalam 

kehidupannya. Dia hidup dalam lingkungan keluarga yang baik, berkecukupan 

dan harmonis. Penuh limpahan kasih sayang dari kedua orangtuanya, menjadi 

harapan kedua orangtua, dididik dengan baik, siang dan malam selalu teriring doa 

tulus dan selalu mengalir, agar kelak menjadi orang yang berguna. 

 
Bait ke-2 

 
Doremifasollasi donga kang satuhu (donga kang temen), sidosoldolafare 

lha kok wis bejane. 
 

Doa yang mengalir setiap waktunya merupakan doa yang terkandung 

harapan agar kelak dia menjadi orang yang berguna dan dapat menjadi 

kebanggaan orangtuanya. Sungguh dia adalah orang yang beruntung dalam 

hidupnya, lebih baik dari orang lain yang mungkin kehidupannya tidak sebaik dia 

baik dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. 

 
Bait ke-3 

 
Wong beja (kuwi) nora kaya awak dhewe, disengkuyung sanggya pra kanca, 

bareng makarya tur saeko praya, baresing samubarang petungan, sasolahe tan 
mesthi bathine, kang baku nora ngorbanke liyan, siningkiraning (pratingkah) reh 
drengki srei, ndodomi dodoting abebrayan golong  jiwa nyawiji. 

 
Begitu juga dalam kehidupan sosialnya, selalu banyak dukungan dari 

teman-temannya. Bekerjasama, saling bahu-membahu, dan tolong menolong 

dalam setiap pekerjaan, (bareng makarya tur saeka praya) sejalan dan searah 

tujuan. Dalam setiap usaha, mereka selalu berterus terang dalam urusan 

keuntungan, tidak merugikan teman yang lainnya. Dan menghindari rasa iri 
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dengki, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Mereka saling menjaga 

kerukunan dan menghormati kepentingan masing-masing individu. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, haruslah mampu menisik setiap sobekan 

kain kebersamaan (ndodomi dodoting abrebayan), apabila terdapat masalah pada 

masing-masing individunya, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan 

dengan jalan musyawarah bersama untuk menemukan solusi terbaik. 

 
Bait ke-4  

 
Jirolupatmanempijiwaning bebrayan (mbangun jiwa paseduluran), 

lujimojinempatropatrap kang mangkono (tumindak kang mangkono kang becik). 
 

Dalam kehidupan ini seharusnya dapat membangun tali persaudaraan, satu 

sama lain. Dan hal inilah yang akan menciptakan kedamaian serta ketenangan 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

Bait ke-5 
 

Wong beja nora kaya awak dhewe, pikantuk dalane jejodohan, dalan kang 
nora mulus lir dalan tol, nanging uga dudu dalan kang rungkut, dudu dalan kang 
nista arane, dalane marga kang dilakoni, rama ibu ya amung tut wuri. 

 
Sujiwo Tejo pun mensyukuri anugrah Tuhan dalam urusan perjodohan. 

Meskipun jalan yang dia tempuh tidak semulus jalan tol. Harus tetap berjuang 

untuk mendapatkan cintanya. Namun dia tetap masih berada pada jalan yang 

semestinya dilalui, dengan tidak meninggalkan adat dan kebudayaan orang Jawa. 

Kedua orang tua pun mendukung dan merestui pilihan Sujiwo Tejo untuk masa 

depannya. 
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 Bait ke-6 
 

Kang disesuwun (kayadene) mimi mintuna, madhep mantep tan kendho. 
 

Kedua orang tua mengiringi doa agar kelak dalm kehidupan rumah 

tangganya selalu rukun, bagaikan sepasang ikan Mimi dan Mintuna. Ikan tersebut 

merupakan simbol dari kerukunan dan kebersamaan dalam membangun rumah 

tangga. Doa dari kedua orang tua selalu mengalir tulus tanpa terhenti sedikitpun.  

 

Bait ke-7 
 

Doremifasollasi donga kang satuhu (kang temen), sidosoldolafare lha kok 
wis bejane (kok pancen wis beja). 

 
Doa yang mengalir setiap waktunya merupakan doa yang terkandung 

harapan agar kelak dia menjadi orang yang berguna dan dapat menjadi 

kebanggaan orangtuanya. Sungguh dia adalah orang yang beruntung dalam 

hidupnya, lebih baik dari orang lain yang mungkin kehidupannya tidak sebaik dia 

baik dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. 

 

Lan kinamulan estining tyas, mengiaskan kasih sayang yang tulus dari orang 

tua, dididik dengan baik, diharapkan sukses,  doa pun selalu tercurah siang dan 

malam. Ndodomi dodoting abrebayan, golong jiwa nyawiji, menggambarkan tiap 

manusia yang saling berbagi dengan sesama serta dapat menjaga tali persaudaraan 

dengan baik. 

Wong beja nora kaya awak dhewe, mengiaskan tentang keberuntungan 

manusia yang dalam hidupnya selalu diharapkan oleh orang tua, didukung teman-
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teman, dan dimudahkan dalam urusan perjodohan. Menggambarkan kehidupan 

rakyat yang sederhana, hidup yang mengalir apa adanya.  

Dalan kang nora mulus lir dalan tol, mengiaskan bahwa kehidupan tidak 

selalu lurus dan sehalus jalan tol. Terkadang ada cobaan dan ujian yang harus 

dilalui oleh setiap manusia. Asalkan tidak menempuh jalan yang buruk, pastilah 

kelak akan diberi kemudahan dalam hidup. Nanging uga dudu dalan kang 

rungkut. Dalam hal ini jalan mengiaskan usaha atau perjuangan manusia dalam 

urusan perjodohan. Tetap berusaha sesuai dengan norma dan jalan yang benar. 

Mimi mintuna kang disesuwun, mengiaskan harapan orang tua terhadap anak 

dalam perolehan jodoh kelak selalu akur seperti sepasang ikan mimi dan mintuna 

yang selalu rukun dimanapun berada. 

 

7. Doa di Kerja 

Bait ke-1 
 

Tanpa ngibarat katon ning (sajroning) impen, wong (padha) ngangsu banyu 
samodra, wong donga ra leren-leren jroning kerja, (ana uga) wong kerja jroning 
pandonga. 

 
Nampak dalam mimpi, orang yang menimba air samudra, orang berdoa 

dalam kerjanya dan orang yang bekerja dalam doanya. Hal ini menggambarkan 

bahwa terdapat dua macam manusia yaitu orang yang pekerjaannya hanya berdoa, 

tanpa mau berusaha (wong kerja jroning pandonga), hanya mengharapkan 

keajaiban dari Tuhan. Dan orang yang bekerja terus menerus tanpa mengenal 

waktu, bahkan dalam usahanya tersebut, tidak diimbangi dengan doa (wong 

ngangsu banyu samodra). 
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Bait ke-2 
 
kang ginambar jroning pangimpenmu kuwi, wis cetha tumrap wong donya, 

donga (lan) kerja nyawiji, hanggebyur samodrane riwe. 
 
Sebenarnya yang tergambar dalam mimpi tersebut, sudah nampak jelas 

bahwa manusia seharusnya mampu menyatukan antara doa dan kerja. Antara doa 

dan kerja dapat bersatu melebur dalam samudra keringat (nggebyur samodrane 

riwe). Dalam kehidupan di dunia ini, seharusnya terjadi keseimbangan dalam 

hidup manusia antara doa dan usaha. Setelah berdoa dan mendapatkan pekerjaan, 

jangan lupa untuk selalu mensyukuri pekerjaan tersebut. Sehingga di sela-sela 

pekerjaannya, manusia masih selalu ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu 

pula, hidup jangan hanya berdoa dan mengharap keajaiban dari Tuhan. Hanya 

berdoa saja tanpa mau berusaha, tidak akan mendapatkan apa-apa.  

 

Bait ke-3 
 
Tanpa ngibarat wong kang kate takon, , (apa) sababe kok dibedake, 

tumapak donga cekat-ceketing gawe (napaki donga lan nyambut gawe kang 
temenan), iki piye (dadine). 

 
Banyak orang yang bertanya, mengapa harus berdoa dan bekerja (tumapak 

donga, cekat-cekete gawe). Dalam hidup harus ada perjuangan. Untuk dapat 

bertahan hidup, maka manusia harus bekerja agar dapat hidup layak dan dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping bekerja, manusia juga harus tetap 

mengingat Tuhannya, untuk mensyukuri anugrah hidup dari Tuhan. Dengan selalu 

mengingat Tuhan, meski disibukkan dengan berbagai urusan di dunia, maka 

Tuhan akan selalu menambah nikmatNya.  
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Tanpa ngibarat katon ning impen, mengiaskan bahwa gambaran dari orang 

kerja dan berdoa, dalam mimpi diibaratkan seperti orang yang menimba air 

samudra. Hanggebyur samodrane riwe, menggambarkan kehidupan manusia 

harus seimbang antara bekerja dan berdoa, dan  dapat melebur nejadi satu dalam 

keringat. Yang berarti manusia harus dapat proporsional dalam perjuangan dan 

usahanya dalam kehidupan. 

Wong ngangsu banyu samodra, menggambarkan orang yang hanya bekerja 

terus tanpa henti hingga diibaratkan seperti orang menimba air samudra yang tak 

pernah habis. Wong donga ra leren-leren jroning kerja, menggambarkan orang 

yang tak pernah bekerja. Karena usahanya hanya berdoa, mengharapkan keajaiban 

dari Tuhan. Hingga diibaratkan orang tersebut kerjanya hanya berdoa tanpa henti. 

 

8. Blak-blakan 
 
Bait ke-1 
 
Dak jiwiti (lan) dak slentiki, (amarga) saking gemesku, kowe panggah nora 

ngaku, (anggone jiwit lan nylentik) nganti derijku ki keju, (lan)  nganti ting pliwek 
kukuku, ngonceki pakartimu kuwi, kowe kok ya njur kebacut. 

 
Menceritakan tentang seorang pembohong yang sikapnya benar-benar sudah 

keterlaluan. Telah diperingatkan (dak jiwiti, dak slentiki) berkali-kali, namun tetap 

tidak mau mengakui perbuatan buruknya. Hingga yang memperingatkan lelah 

karena sikapnya yang keterlaluan. 
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Bait ke-2 
 
(Bisaa) blaka suta, Dhi bisa blaka suta, pandonganing (kang becik) liyan 

dimen lestantun, (bisaa) blaka suta, Dhi bisa blaka suta, sudanen supatane 
sanggya (sakabehe)  korban. 

 
Bisalah berterus terang dan mau mengakui kebohongan yang telah 

diperbuat. Agar semua orang mendoakan baik, dan mereka tidak mengucapkan 

sumpah serapah atas sikap dan kebohongan tersebut. 

 

Bait ke-3 
 
Tangeh lamun bisa kowe, ngoncati (nglangkahi)  wohing pakarti, ngonceki 

pakartimu kuwi, kowe kok ya njur kebacut (kebangeten). 
 
Kamu tidak mungkin dapat melihat punggungmu sendiri (tangeh lamun bisa 

ngoncati wohing pakarti ). Manusia terkadang tidak menyadari kekurangan dan 

keburukannya. Namun dengan mudah dapat melihat kekurangan dan keburukan 

orang lain. Maka dari itu, untuk dapat memperbaiki diri, kita perlu orang lain pula 

untuk lebih mampu introspeksi diri. 

Ngoncati wohing pakarti, mengiaskan bahwa setiap manusia takkan bisa 

melihat punggungnya sendiri. Sehingga perlu mendapat masukan dan kritikan dari 

orang lain, kemudian dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada. 

Nganti derijiku ki keju, nganti ting pliwek kukuku, mengiaskan hingga orang 

yang menegur bosan dan benar-benar lelah menegur atas tingkah laku seseorang 

yang keterlaluan, tetap tak mau merubah tingkah buruknya dan tidak mau 

mengakui perilakunya. 
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9. Demokrasi 
 
Bait ke-1 
 
Coba cah ayu, tut wuria (tirua) laku kang mau, kawula nuwun punapa kang 

(kados) makaten, ela lha kok (lakune) beda, pundi to (laku) kang benten, bedane 
swarane pungksane kowe ora ngene. 

 
Dalam syair lagu ini, perbedaan pendapat disimbolkan dengan suara dan 

nada dari lagu yng diajarkan oleh orangtuanya tidak sama dngan yang ditirukan 

anaknya. Dalam hal ini, suara yang berbeda tersebut merupakan simbol dari 

adanya beda pendapat. Orangtua yang mengajari anaknya untuk berdiskusi 

tentang sesuatu hal. Namun si anak selalu memiliki pandangan dan pendapat yang 

berbeda,disimbolkan pada swarane pungkasane ora ngene.  

 

Bait ke-2 
 
Coba baleni nulad (niru) laku kang mau kae, kawula nuwun punapa kang 

(kados)  makaten, ela (lakune) meksa beda, pundi to (laku), pundi to ingkang 
maksih benten, swarane pungkasane kowe ora ngene. 

 
Meskipun diajari berulang-ulang, namun si anak selalu tidak sama dengan 

apa yang dicontohkan oleh orangtuanya. Dia tetap memiliki pendapat yang 

berbeda. 

 

Bait ke-3 
 
Sepisan baleni (maneh) laku kang pungkasan, kawula nuwun punapa (laku) 

kang ngaten, e... tobil jebule kowe meksa beda, kawula nuwun (laku) ingkang 
benten sinten, (lakune) sliramu kang beda. 

 
Kemudian orangtuanya meminta sang anak untuk berpendapat lagi, namun 

selalu berbeda.  
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Bait ke-4 
 
E.... lha kae (sawangen), ning awang-awang keh mega-mega, yen (mega-

mega mau) dak sawang, (nadyan) beda-beda swara (nanging) ora ala (dadine) 
malah becik, nadyan kowe beda, kula nyuwun duka, ora usah nyuwun duka. 

 
Ning awang-awang keh mega-mega, menyimbolkan suatu wadah 

pemerintahan dengan beragam pejabatnya yang sudah pasti memiliki pendapat 

dan pandangan sendiri-sendiri. Meskipun berbeda pendapat, akan tetapi perbedaan 

tersebut nampak indah. Sehingga orangtuanya menyadari bahwa berbeda pendapat 

itu tidak ada salahnya. 

 
Bait ke-5 
 
Coba baleni (maneh) laku kang pungkasan, kawula nuwun punapa (laku) 

kang ngaten rama/ibu, kok tambah dawa (tansaya beda), nuwun sewu, (nadyan 
beda) ning kepenak, ya kuwi penake wong kang beda panemu. 

Kemudian si orangtua meminta anaknya kembali untuk berdiskusi dan 

sepakat dengan apa yang dicontohkan orangtuanya. Namun tetap saja apa yang 

diucapkannya berbeda dengan yang dicontohkan. Diskusi tersebut malah semakin 

panjang dan lama, namun tetap menyenangkan. 

 

Ning awang-awang keh mega-mega, beda swara, mengiaskan bahwa  dalam 

jajaran parlemen di pemerintahan (ning awang-awang) banyak perbedaan-

perbedaan yang mencolok (mega-mega) baik dari pendapat, maupun pemikiran. 

Namun mereka tetap bisa duduk bersama dalam satu wadah, saling menghargai 

dan menghormati satu sama lain. 
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10. Gara-gara 
 
Bait ke-1 
 
Ana bocah wadon, katon (ing) pinggir dalan, (bocah mau) takonana dalan, 

lan ngajak guneman, nalika mbok demok, mak jleg (malih) dadi dhuwit. 
 
Berdiri seorang wanita tuna susila (bocah wadon) di pinggir jalan. Jika 

pelacur tersebut ditanyai jalan diajak bicara, maka dia akan merayu dan mengajak 

berkencan. Kemudian di akan meminta imbalan atas pelayanannya sebagai wanita 

tuna susila.  

 

Bait ke-2 
 
Ana arek lanang, nanggap sapa wae, endah (ayu) apa ala, ompong (tuwa) 

apa prawan, waton (bisa) dadi dhuwit. 
 
Ada lagi seorang gigolo (arek lanang) yang bersedia (nanggap sapa wae) 

berkencan dengan siapa saja. Entah itu cantik atau tidak, masih muda atau sudah 

tua, asalkan dapat menghasilkan uang, akan dia jalani. 

 

Bait ke-3 
 
Wancinya wus gara-gara, geger gara-garaning dhuwit, dhuwit manak 

dhuwit, gedhene sak dhuwit-dhuwit.  
 
Saatnya huru-hara, geger karena uang.  Orang mencari uang dengan 

berbagai cara, banyak orang yang berbuat maksiat. Menghalalkan segala cara, dan 

tidak peduli dengan sekitarnya. banyak pula orang yang menjadi rentenir (dhuwit 

manak dhuwit, gedhene sak dhuwit-dhuwit) dan mengambil keuntungan yang 

sangat besar dari pekerjaannya. 
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Bait ke-4 
Anak-anak (sing duwe) dhuwit, nalika wis gedhe dha disekolahke, nganti 

tekan tembe (rampung), mentas (sawise) kawisuda, (anak mau) dha pinter golek 
dhuwit dhewe. 

 
Anak-anak dari para rentenir pun tumbuh dan besar dari uang kotor tersebut. 

Mereka diberi pendidikan hingga selesai. Setelah wisuda dan dapat mencari 

pekerjaan sendiri dengan cara yang kotor pula.  

 
 
Bait ke-5 
 
Ning jroning golek dhuwit, akehe raseksa, ra bisa gumuyu (lan) ra bisa 

ngaprungu, karana wis kesumpel dhuwit. 
 
Di zaman yang kacau ini, banyak orang yang hanya mementingkan diri 

mereka sendiri. Menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Sehingga anak-anak 

rentenir dalam mencari uang pun dihadapkan oleh para atasan dan pembesar yang 

haus akan kekayaan (akehe raseksa, ra bisa gumuyu lan ngaprungu) dan mereka 

tidak lagi memiliki hati nurani. 

 
Bait ke-6 
 
Wancinya wus gara-gara, geger gara-garaning dhuwit, buta ning alas dha 

butuh dhuwit, dhuwite kang dhiwut-dhiwut. 
 
Tiba saatnya huru-hara, hanya uang yang dipikirkan. Bahkan para pembesar 

dan pejabat yang sudah kaya tetap berambisi untuk mengumpulkan keuntungan 

(dhuwite kang dhiwut-dhiwut) yang sebanyak-banyaknya. 

 

Bait ke-7 
 
Ra keduman omah, ngayom ning ngisor wit, wit-witan wis amblas (entek), 

bablas mlebu alas, alas jebul buthak (gundul), judheg mikirin dhuwit.  
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Banyak rakyat kecil yang menderita dari atas perilaku yang serakah dari 

para pembesar. Hingga mereka kebingungan untuk berlindung (ra keduman 

omah) karena lahan mereka pun disita oleh para pemilik modal demi keuntungan 

mereka sendiri. Ketika mengadu pada birokrasi yang lebih mudahpun (ngayom 

ning ngisor wit), mereka tidak ditanggapi. Karena ternyata mereka pun berambisi 

untuk menumpuk kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian meminta 

pertolongan pada alim ulama (bablas mlebu alas), ternyata sama saja (alas jebul 

buthak), yang mereka lakukan juga hanya menumpuk uang.  

 

Bait ke-8 
 
Kepanasen ning gunung buthak, (banjur) ngupadi grojogan, ning grojogan 

sewu,  jebul banyune panas, panas ngungkuli dhuwit. 
 
Rakyat pun mencari pertolongan lain, namun dimanapun tempat sama saja, 

tidak ada yang dapat memberikan pengayoman. Suasananya semakin panas 

karena semua orang bersaing dan berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang 

sebanyak-banyaknya. Dan persaingan tersebut merupakan persaingan yang tidak 

sehat dengan menghalakan segala cara.  

 
Bait ke-9 
 
Wancinya wus gara-gara, geger gara-garaning dhuwit, buta ning alas dha 

butuh dhuwit, dhuwite kang dhiwut-dhiwut. 
 
Tiba saatnya huru-hara, hanya uang yang dipikirkan. Bahkan para pembesar 

dan pejabat yang sudah kaya tetap berambisi untuk mengumpulkan keuntungan 

(dhuwite kang dhiwut-dhiwut) yang sebanyak-banyaknya. 
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Baik laki-laki (Ana arek lanang, nanggap sapa wae) maupun perempuan, 

berlomba mengumpulkan uang dengan menempuh berbagai cara. 

Menggambarkan tentang seorang wanita tuna susila, yang menjajakan diri di 

pinggir jalan, demi mendapat uang. Dan ada pula yang menjadi gigolo (pria tuna 

susila) demi mendapatkan banyak uang.  

Nalika mbok demok, mok. Kata mok tidak mempunyai arti secara linguistik. 

Kata tersebut merupakan penguatan kata demok yang mempunyai makna: ketika 

wanita tersebut dibujuk rayu dengan serius, maka dia akan menghasilkan uang. 

Dalam hal ini, wanita tersebut dimanfaatkan oleh orang yang ingin memuaskan 

nafsunya, wanita yang dimaksud adalah wanita tuna susila. Waton dadi dhuwit, 

wit. Mengandung penekanan arti bahwa benar-benar akan mendapatkan uang 

yang banyak. 

Dhuwit manak dhuwit, mengiaskan transaksi yang dilakukan oleh para 

rentenir. Mengambil  banyak keuntungan dari para korbannya. Gedhene sak 

dhuwit-duwit, menggambarkan bahwa uang yang dihasilkan dari hasil renten 

tersebut sangat besar keuntungannya. Kata dhiwut-dhiwut dalam bahasa Jawa 

biasanya digunakan untuk istilah bulu yang lebat dan tebal. Penyair menggunakan 

kata tersebut, karena banyaknya uang yang terkumpul dari hasil, suap.  

Anak-anak dhuwit, mengiaskan anak-anak dari para rentenir. Mereka makan 

dan hidup dari uang haram, hasil usaha orang tua mereka. Segala kebutuhan 

terpenuhi,  sekolah hingga mendapat gelar sarjana. Mentas kawisuda, da. Kata da 

menguatkan kata kawisuda yang berarti anak tersebut bukan lagi anak kecil yang 
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bisanya hanya meminta uang pada orang tuanya, namun telah tumbuh menjadi 

anak yang mampu berusaha sendiri untuk hidupnya. Karena makan uang haram, 

mereka pun tumbuh menjadi anak yang tidak baik pula.  

Buta ning alas dha butuh dhuwit, menggambarkan para petinggi yang 

meskipun sudah kaya, namun masih tetap membutuhkan uang, sehingga mereka 

tak mau kalah dalam persaingan mengumpulkan uang meski dengan jalan yang 

tidak sehat. Akehe raseksa, menggantikan istilah pejabat atau orang berpangkat 

dan terpandang, yang tidak lagi peduli pada rakyat kecil. Anak-anak rentenir pun 

mencari pekerjaan, dengan jalan menyuap para atasan. Karana wis kesumpel 

dhuwit, wit. Kata wit menekankan begitu banyaknya jumlah uang yang telah 

diterima oleh para petinggi.  

Hutan pun menjadi gundul (alas jebul buthak, judheg mikirin dhuwit), 

karena pohon-pohonnya telah dibabat habis oleh orang-orang yang tak 

bertanggungjawab demi mendapatkan uang. Alas jebul buthak, thak. Kata thak 

menggambarkan orang-orang yang sudah benar-benar tidak peduli dengan 

rakyatnya. Tidak dapat menjadi pengayom bagi rakyat yang tertindas. Wit-witan 

wis amblas, mengiaskan pengayom atau pemuka agama yang turut larut dalam 

urusan duniawi, tidak lagi bisa dijadikan tempat berlindung rakyat yang 

membutuhkan ketenangan batin dan spiritual. 

Ning grojogan sewu, menggambarkan para pengayom atau dermawan yang 

seharusnya dapat dijadikan tempat berlindung rakyat ketika mereka membutuhkan 

pertolongan. Panas ngungkuli dhuwit, mengiaskan suatu keadaan masyarakat 
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yang tidak harmonis, karena adanya persaingan dalam mengumpulkan uang 

haram “uang panas” yang  begitu ketat, hingga tidak lagi menggunakan akal sehat. 

Air terjun atau grojogan adalah air segar yang mengalir dari ketinggian 

tertentu. Airnya dingin dan menyegarkan. Namun dalam syair lagu Gara-gara, 

menjadi sebuah kontradiksi. Ning grojogan sewu, jebul banyune panas. Hal ini 

mengandung maksud bahwa huru-hara yang terjadi begitu berdampak besar bagi 

sekelilingnya. 

Grojogan Sewu merupakan tempat wisata yang begitu menyejukkan. 

Namun karena semua orang benar-benar tergila-gila untuk menumpuk kekayaan, 

tempat wisata seperti Grojogan Sewu pun menjadi sasaran bagi mereka untuk 

mencari uang dengan berbagai cara. 

 

4.2 Tema dan Masalah 

Tema adalah inti atau esensi karya sastra, merupakan kristalisasi dari 

seluruh peristiwa dan kejadian yang dipaparkan dalam karya sastra (Pradopo 

dalam Jabrohim, 2001: 104). Berdasarkan hal tersebut, tema dan masalah dari 

sepuluh syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika adalah 

sebagai berikut. 
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4.2.1 Tema Ketuhanan  

Terdapat dalam syair lagu Nadyan 

Mengisahkan tentang seseorang yang jauh dari Tuhannya, karena 

kesibukannya di dunia, ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

Nadyan aku tan ngandheng tanganmu ¹meski aku tak dapat menggandeng 
tanganmu¹, mung nggandheng ning impen ¹hanya dapat bertemu dalam mimpi¹. 

 
Karena terhalangi oleh berbagai urusan, terdapat dalam kutipan berikut. 

tansah kalingan sliramu ¹selalu terhalang olehmu¹.  
Meski belum dapat mendekatkn diri kepada Tuhan, namun dia tetap ingat 

kepada Tuhan. 

Syair lagu tersebut mengajarkan tentang Ketuhanan. Meski ada halangan 

dan rintangan yang menyibukan orang tersebut, namun dia tetap mengakui 

keberadaan Tuhan. Karena dia sadar, bahwa apapun yang dilakukan di dunia, 

kelak akan mendapat balasannya. 

 

4.2.2 Perjuangan Cinta, Kesetiaan dan Pengkhianatan 

1)  Anyaman-anyaman Nyaman 

Menggambarkan sepasang pengantin ideal. Dalam kesetiaan dan cinta kasih, 

terdapat dalam kutipan berikut. 

 anut runtut tansah reruntungan, munggah mudhun gunung, anjok samodra 
¹Beriring-iring selalu beriring, menaik-turuni gunung, mengarungi samudra¹. 

Kesetiaan dan kekuatan cinta mereka yang besar mampu menghalau cobaan 

dan ujian yang mereka hadapi. Terdapat dalam kutipan berikut. 

mendhung bubar mawur, mlipir-mlipir gya sumingkir ¹mendung menyisih 
perlahan, memberi jalan bagi pengantin¹. 



65 
 

Mara bahaya pun menyisih dan tak mampu menggoyahkan kekuatan cinta 

sang pengantin untuk menuju masa depan. 

 

2) Tanah Makam, Cintaku 

Rasa cinta seorang suami (si aku) yang begitu dalam pada istrinya, terdapat 

dalam kutipan berikut. 

Katresnanku tansah sundul ing wiyati (Ing ngawiyat) ¹rasa cinta kasihku 
hingga membentur langit¹. 

Rasa cinta yang tak pernah berhenti walau sedetik, siang malam selalu 

tampak indah, terdapat dalam kutipan berikut.  

Tanpa kendhat bebasan amung sanyari, rina wengi linambaran tembang edi 
¹tak berkurang barang secuil, siang malam terhampari tembang indah¹. Kawiwit 
tan bisa bundhat ¹cinta yang berawal dan takkan berakhir¹ 

Dia berharap suatu hari nanti dapat bertemu dan dapat bersatu dengan 

istrinya kembali, karena rasa cinta itu masih tetap ada. Namun bila tidak dapat 

bertemu di dunia, maka bertemu di tanah makam, terdapat pada kutipan berikut. 

 Liya dina Dhi bisa pikantuk dalan, tan ana dalan ketemu ring nduk 
ndelahan ¹lain hari mudah-mudahan mendapat jalan, bila tak ada jalan, bertemu di 
tanah makam¹. 

Begitu pula dengan sang istri, cintanya begitu tulus dan begitu dalam hingga 

merasuk ke sanubari. Masih terus berharap dalam doanya, terdapat pada kutipan 

berikut. 

 Katresnanku, kang tulus nyawiji, tandes mandhes, manjing jroning batos 
¹rasa kasihku, tulus menyatu, hingga membekas, dan merasuk dalam batin¹. 

Sesanti teking pejahing ¹doa yang terbawa hingga mati¹.  
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Agar dapat bertemu dengan suaminya, meski kematian menjemput. Namun 

ternyata dia tidak pernah bertemu dengan suaminya karena dikhianati, suaminya 

tergoda dengan wanita lain, terdapat dalam kutipan berikut. 

Omah gedhong ku mukti bareng wong liya ¹rumah megah, kuhuni bersama 
orang lain¹. 

 Sang istri begitu merasa lara hati, meski tetap setia pada cintanya. Dan pada 

akhirnya sakit hatinya tak pernah dapat terobati hingga kematian menjemput. Dan 

dia  menantang suaminya mati untuknya dan atas janji setia yang pernah terucap 

dari suaminya, terdapat dalam kutipan berikut. 

 Ruku-ruku karanta, mulas jroning kalbu, tan bisa kinaya ngebuh ing 
tembene, wong bagus ngoncati janji, sun tanting nglampus driya ¹terasa begitu 
tersayat dan menghias hati, takkan pernah bisa terobati, hingga kapanpun, hai 
tampan, yang ingkar janji, aku menantangmu untuk mati¹. 

 

Kesetiaan seorang wanita akan cintanya yang begitu dalam dan tulus. Meski 

kekasihnya telah berkhianat dan hidup dengan orang lain. Namun dia tetap 

membawa cintanya hingga mati. 

 

4.2.3 Tema Sosial 

Terdapat dalam syair lagu sebagai berikut. 

1) Zaman Edan 

Zaman edan adalah zaman yang poranda, dan nampak nyata bahwa 

kehidupan manusianya semakin kacau serta banyak orang saling sikut dan 

bersaing secara tidak sehat. Terdapat dalam kutipan berikut. 
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Zamane, zaman edan, semune katon katinon kawistara, jan jane zaman 
padudon ¹Zamannya, zaman edan, tampak luar, makin jelas, sebenarnyalah zaman 
sikut-sikutan¹. 

 Begitu pula dengan zaman selanjutnya, banyak terjadi bencana, rakyat 

menderita dan menjadi korban para penguasa yang nekad, menuruti egonya 

sendiri, menghalalkan segala cara, banyak korupsi, bencana dimana-mana. 

Terdapat dalam kutipan berikut. 

Padha dene zaman banjure, banjir tangis, banjir bandang kang cinandang 
¹sama dengan zaman selanjutnya, terjadi banjir tangis dan banjir bandang¹. 

Sesama manusia adalah bersaudara, seharusnya saling mendoakan, jangan 

saling bertengkar, saling menghormati satu sama lain, menjaga persaudaraan dan 

kekeluargaan. Terdapat dalam kutipan berikut. 

Manungsa padha sadulur, ja padha tawur, tarlen amung amemuji sing 
padha rukun, rumeksa paseduluran tumrap ing bebrayan ¹sesama manusia saling 
bersaudara, jangan saling bertengkar, tak lain hanya doa, semoga rukun selalu. 
menggalang persaudaraan, dalam hidup bersama¹. 

Keadaan dunia semakin poranda karena ulah manusia yang semakin nekad 

dan berbuat semaunya sendiri. Merusak lingkungan dan alam sekitar. Hingga 

bencana pun terjadi dimana-mana. Bnyak rakyat sengsara. Diharapkan sesama 

manusia dapat hidup rukun, saling menghormati dan menjaga bumi dengan bumi, 

agar kedamaian dapat tercipta dan bencana pun berkurang. 

 

2) Pada Suatu Ketika 

Menggambarkan tentang keangkaramurkaan di bumi yang tak kunjung 

sirna. Dan banyak dipertanyakan orang, kapan angkara murka tersebut akan 

berakhir. Terdapat dalam kutipan berikut. 
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Wong takon, wosing durangkara, antaraning rika aku iki ¹orang-orang 
bertanya, inti dari angkara murka, antara aku dan kamu¹. 

Namun setidaknya, korban dari keangkaramurkaan itu dapat berkurang, 

meski angkara murka tidak akan berakhir, kecuali oleh waktu. Dan 

keangkaramurkaan akan benar-benar sirna, bila kehidupan telah berakhir. 

Terdapat dalam kutipan berikut. 

Pamujiku, Dhi bisa, sinudha korban jiwangga, pamungkase, kang dur 
angkara, titi kala mangsa ¹Doaku semoga semakin berkurang korban jiwa raga, 
pengakhir angkara murka adalah waktu¹. 

 

3) The Sound of Orang Asik 

Menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya, yang hidup dalam 

kecukupan, penuh kasih sayang, dan ketentraman. Terdapat dalam kutipan 

berikut. 

Saben dina tansah pitungkasan, lan kinamulan estining tyas ¹Setiap hari 
selalu dididik, diselimuti kehangatan jiwa tulus¹. 

Selalu ada dukungan dari teman-teman disekitar, bekerjasama dan saling 

menghormati serta menghilangkan persaingan serta rasa iri dengki., terdapat 

dalam kutipan berikut. 

  Di sengkuyung sanggya pra kanca, bareng makarya tur saeko praya, 
baresing samubarang petungan, siningkiraning reh drengki srei, ndodomi 
dodoting abebrayan golong jiwa nyawiji ¹didukung oleh banyak teman, 
bekerjasama dalam kebersamaan, berterus terang perkara perolehan bersama, 
menghindari segala rasa dengki dan iri hati, menisik setiap sobekan kain 
kebersamaan¹. 

Uraian di atas menggambarkan bahwa hidup tidak harus berlebih. Harus 

dapat mensyukuri anugerah hidup, meskipun terdapat berbagai cobaan dan ujian 

yang harus dijalani, namun tetap berjalan pada jalan yang baik. 
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4) Blak-Blakan 

Blak-blakan dalam bahasa Indonesia berarti berterus terang. Menceritakan 

tentang orang yang pekertinya sangat buruk. Membuat keonaran dan masalah di 

masyarakat. Mendapat teguran keras, hingga yang menegur bosan, terdapat dalam 

kutipan berikut. 

Dak jiwiti, dak slentiki, nganti ting pliwek kukuku, nganti derijine  keju 
¹Kucubiti, kuslentiki hingga kukuku terkelupas, dan jari-jariku penat¹. 

 Agar mau berterus terang dan mau mengubah perilakunya dan sumpah 

serapah dari orang yang pernah disakitinya bisa berkurang. Namun tetap saja 

perilakunya tidak berubah. Terdapat dalam kutipan berikut. 

Blaka suta, Dhi bisa blaka suta, dimen lestantun pandonganing liyan, 
sudanen supatane sanggya korban, nanging kok ya njur kebacut ¹terus terang, 
bisalah berterus terang, agar lestari doa baik orang-orang, agar berkurang serapah 
orang-orang, kamu memang keterlaluan¹. 

 

Hal ini juga mengingatkan pada kita, bahwa dalam hidup seharusnya kita 

dapat berintrospeksi diri. Introspeksi diri tidak hanya dilakukan dari dalam diri 

kita sendiri, namun masukkan orang lain pun seharusnya kita terima dengan 

lapang dada. Serta mau mengakui keburukan kita dengan cara membenahi 

perilaku tersebut. 

 

5) Gara-gara  

Gara-gara atau huru-hara. Mengisahkan tentang kehidupan masyarakat 

yang hanya memburu harta dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. 

Terdapat dalam kutipan berikut. 
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Lanang lan wadon, nalika mbok demok, mak jleg dadi dhuwit ¹laki-laki dan 
perempuan, dapat berubah menjadi uang¹. 

Dalam mencari uang tidak pandang bulu, terdapat dalam kutipan. 

ompong apa prawan, ala apa apik ¹tua atau perawan, cantik ataupun jelek¹. 
Asalkan bisa diperdaya untuk menghasilkan uang, ditunjukkan pada 

kutipan. 

Waton dadi dhuwit ¹asalkan menghasilkan uang¹. 
Banyak dari masyarakat yang) menjadi rentenir dan mengambil banyak 

keuntungan, terdapat dalam kutipan berikut. 

 dhuwit manak dhuwit, gedhene sadhuwit-dhuwit ¹duit beranak duit, 
besarnya seduit duit¹. 

Untuk biaya sekolah anak mereka pun memakai uang hasil renten tersebut. 

Karena memakan harta yang tidak baik, mereka pun berlaku tidak baik pula. 

Menyuap para atasan untuk memperoleh pekerjaan. Terdapat dalam kutipan 

berikut.  

anak-anak dhuwit, dha disekolahke nganti tekan tembe, dha pinter golek 
dhuwit dhewe, ning jroning golek dhuwit akeh raseksa kang ora bisa gumuyu lan 
ngaprungu karana kesumpel dhuwit ¹anak-anak duit, disekolahkan dan dapat 
mencari pekerjaan sendiri, namun dalam mencari pekerjaan mereka menyuap para 
atasan¹.  

 
Begitu pula para pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, tidak lagi peduli 

rakyat kecil. Terdapat dalam kutipan berikut. 

Buta ning alas dha butuh dhuwit, dhuwite kang dhiwut-dhiwut ¹raksasa di 
hutan butuh uang, uang yang berlimpah¹.  

Syair lagu tersebut menggambarkan suatu keadaan masyarakat yang saling 

bersaing untuk menumpuk uang sebanyak mungkin. Bahkan para pemuka agama 

tidak lagi dapat dijadikan pengayom dan pelindung bagi umat, mereka turut 

bersaing demi mendapatkan uang. Para pejabat pun sibuk menghitung kekayaan 
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mereka dan terus menumpuk harta. Sehingga rakyat tidak lagi dipedulikan, 

tergusur dan terusik oleh tangan-tangan penguasa.  

 

4.2.4 Tema Kerja Keras 

Terdapat dalam syair lagu Doa di Kerja. Menggambarkan dua hal yang 

sangat berbeda. Bahwa di dunia ini, terdapat dua macam orang yang dalam 

hidupnya hanya bekerja keras, tanpa berdoa. Dan orang yang kerjaannya hanyalah 

berdoa saja, menanti keajaiban tanpa harus bekerja. Terdapat dalam kutipan 

berikut. 

Wong ngangsu banyu samodra, wong donga ra leren-leren jroning kerja, 
wong kerja jroning pandonga ¹orang menimba air samudra, orang berdoa tanpa 
henti, dan orang bekerja dalam doanya¹.  

Seharusnya manusia di dunia ini harus dapat menyeimbangkan antara doa 

dan kerja. Keduanya harus dapat melebur menjadi satu. Terdapat dalam kutipan 

sebagai berikut. 

donga kerja nyawiji, hanggebyur samodra riwe ¹doa, kerja bersatu dalam 
samudra keringat¹. 

 
Sehingga kelak akan ada hasil yang maksimal dari jerih payah dan doa yang 

telah dilakukan. 

 

4.2.5 Tema Perbedaan Pendapat 

Terdapat dalam syair lagu Demokrasi. Betapa perbedaan pendapat adalah 

sesuatu hal yang indah. Dengan keberagaman dan kebebasan berpendapat, serta 
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pandangan masing-masing orang. Ketika orang tua mengajarkan sesuatu pada 

anak-anak mereka. Seperti pada kutipan berikut. 

 coba tut wuria laku kang mau ¹coba ikuti contoh yang tadi¹. 
Namun si anak punya pendapat sendiri  

punapa kang mekaten ¹apakah yang seperti ini¹. 

Begitu pula dalam jajaran birokrasi kepemerintahan yang mampu 

menciptakan suasana indah dalam beda pendapat. Seperti dalam kutipan berikut. 

ning awang-awang, akeh mega-mega, kang beda swara ora ala malah becik 
¹di langit banyak mega-mega, yang berbeda suara, yang tidak jelek namun malah 
tampak indah¹. 

 
 
Demokrasi merupakan unsur penting dalam kehiupan berbangsa dan 

bernegara. Sikap saling menghargai dan menghormati orang lain harus tetap 

ditanamkan pada generasi penerus, agar tetap tercipta kebersamaan dan kerukunan 

dalam kehidupan masyarakat yang memiliki beragam budaya, bahasa, serta suku 

bangsa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dalam pemahaman sastra, khususnya sajak, teori strukturalisme dan 

semiotika tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara struktur tanda dan makna 

tidak terpisahkan. Analisis struktural untuk melihat hubungan antar unsurnya, 

sedangkan penerangan semiotik untuk memberi arti unsur-unsurnya sebagai tanda 

yang bermakna. 

Hasil dari analisis terhadap syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada 

Suatu Ketika, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1.) Pembacaan heuristik dan hermeneutik 

Untuk memperjelas makna sajak, perlu pembacaan semiotik yaitu 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik yang 

terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo album Pada Suatu Ketika antara lain 

sebagai berikut. 

Syair lagu Nadyan menggambarkan tentang seseorang yang selalu terhalang 

untuk meraih sesuatu. Syair lagu Zaman Edan menggambarkan kehidupan yang 

penuh dengan banjir tangis dan banjir bandang. Syair lagu Pada Suatu Ketika  

menggambarkan tentang inti dari keangkaramurkaan di bumi. Syair lagu Anyam-

anyaman Nyaman menggambarakan sepasang kekasih yang selalu bersama-sama 

dalam mengarungi gunung dan samudra. Serta mampu menyingkirkan mendung 

yang menghalangi. Syair lagu Tanah Makam, Cintaku menggambarkan tentang 
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kesetiaan dan cinta kasih seseorang yang membentur langit dan tidak berkurang 

secuilpun. 

Syair lagu The Sound of Orang Asik menggambarkan tentang 

keberuntungan seseorang yang memperoleh jalan hidup lancar, meski tidak 

semulus jalan tol. Syair lagu Doa di Kerja menggambarkan orang yang 

pekerjaannya menimba air samudra, tanpa mau berdoa, dan orang yang 

pekerjaannya hanya berdoa saja. Syair lagu Blak-Blakan menggambarkan tentang 

seseorang yang jari-jari tangannya penat dan kuku-kukunya terkelupas karena 

mengupas pekerti orang yang sangat keterlaluan. Syair lagu Demokrasi 

menggambarkan demokrasi dalam keluarga tentang belajar bernyanyi. Syair lagu 

Gara-Gara menggambarkan tentang uang yang beranak uang, sehingga terjadi 

huru-hara. 

Pembacaan heurmeneutik yang terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo 

album Pada Suatu Ketika antara lain sebagai berikut. 

Syair lagu Nadyan untuk lapis arti yang sesungguhnya adalah 

menggambarkan tentang seseorang yang selalu terhalang untuk menghadap Tuhan 

karena berbagai kepentingan dan kesibukannya di dunia.. Syair lagu Zaman Edan 

menggambarkan kehidupan yang telah poranda karena masyarakatnya yang tidak 

lagi peduli sesama sehingga banyak terjadi bencana dan penderitaan rakyat. Syair 

lagu Pada Suatu Ketika  menggambarkan tentang keangkaramurkaan di bumi, 

yang memakan banyak korban, dan kelak angkaramurka tersebut dapat berakhir 

oleh waktu. Syair lagu Anyam-anyaman Nyaman menggambarakan sepasang 

kekasih yang selalu bersama-sama dalam menjalani hidup. Serta mampu 
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mengatasi berbagai cobaan dan rintangan hidup dalam kebersamaan. Syair lagu 

Tanah Makam, Cintaku menggambarkan tentang kesetiaan dan cinta kasih 

seseorang suami terhadap istrinya yang tak pernah pudar oleh apapun, meski 

hidup dengan orang lain. Dia percaya kelak dapat bersatu kembali dengan istrinya 

di alam akhirat atau hari setelah mati.  

Syair lagu The Sound of Orang Asik menggambarkan tentang 

keberuntungan seseorang yang memperoleh jalan hidup lancar, meski tidak 

semulus jalan tol. Syair lagu Doa di Kerja menggambarkan orang yang hanya 

bekerja saja, tanpa mau berdoa, dan orang yang pekerjaannya hanya berdoa saja, 

tanpa mau berusaha. Syair lagu Blak-Blakan menggambarkan tentang seorang 

pembohong yang sikapnya sangat keterlaluan, hingga yang menasehati lelah 

karena si pembohong tidak mau mengakui kesalahannya. Syair lagu Demokrasi 

menggambarkan demokrasi dalam berbagai kehidupan di dunia ini, baik itu sosial, 

politik, ekonomi, budaya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Syair lagu 

Gara-Gara menggambarkan tentang perilaku kotor suatu masyarakat. Demi 

mendapatkan uang, mereka menghalalkan segala cara antara lain sebagai pekerja 

seks komersial, wanita, sebagai lintah darat, pejabat yang korupsi dan tidak 

memperhatikan kepentingan rakyat. Sehingga rakyat yang menjadi korban atas 

semua keserakahan dalam menumpuk kekayaan. 

 

2.) Tema  

Tema merupakan dasar cerita, yaitu pokok permasalahan yang mendominasi 

suatu karya sastra. Pada hakekatnya tema adalah permasalahan yang merupakan 
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titik tolak pengarang dalam menyusun karya sastra tersebut. Tema yang terdapat 

dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo dalam album Pada Suatu Ketika antara lain 

sebagai berikut. Ketuhanan, Perjuangan cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan, 

sosial, kerja keras, dan menghargai orang lain. 

5. 2 Saran 

Penelitian skripsi ini hanya mengkaji segi pembacaan heuristik dan 

hermeneutik yang terdapat dalam syair lagu karya Sujiwo Tejo album Pada Suatu 

Ketika. Oleh karena itu perlu ada penelitian lanjut seperti kritik sosial yang 

terkandung dalam syair lagu, struktur fisik dan batin dalam syair lagu, unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam syair lagu, pendekatan intertekstual dalam 

penelitian sastra, pengkajian sastra dari sisi pembaca, analisis karya sastra 

berdasarkan latar belakang pengarang serta lingkungan sosialnya, dan sebagainya. 

Pemahaman dan apresiasi adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum  

mengembangkan pengetahuan dan pemikiran terhadap karya sastra. Oleh karena 

itu dalam melakukan penelitian terhadap karya sastra diperlukan penguasaan 

terhadap teori-teori sastra untuk dapat lebih mengembangkan karya sastra.  
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Nadyan 
Nadyan aku tansah kalingan sliramu 

Nadyan tansah  kelingan sedyamu 
Nadyan aku 

Tan nggandheng tanganmu 
Tan bisa tanganku 

Nadyan mung nggandheng ning impen 
Nadyan mung kalingan 
Nadyan kaling-kalingan 

 
¹Meski aku selalu terhalang menujumu 

Meski selalu teringat kamu 
Meski aku tak menggandeng tanganmu 

Tak bisa tanganku 
Meski cuma menggandeng dalam impian 

Meski cuma terbayang 
Meski terhalang-halangi¹ 
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Zaman Edan 
Zamane Mas zaman edan 
Edan tenan zaman semana 

Semune katon katinon kawistara 
Jan jane zaman padudon 

Zamane Mas, zaman padudon 
Padha dene zaman banjure 

Banjir tangis, banjir bandang kang cinandang 
Zamane, zaman wis zamane 

Reff: 
Heh manungsa padha sadulur (padha sadulur) 

Ja dha padha tawur 
Tarlen amung amemuji 
Dha sing padha rukun 

Rumeksa paseduluran tumrap ing bebrayan 
Ja ngono, aja ngono 

Pokoknya tidak ngono.. 
Lho…lho… 

 
¹Zamannya Mas, zaman edan 

Sungguh edan ketika itu 
Tampak luar, makin dalam dan makin jelas 
Sebenarnyalah zaman orang saling beradu 

Zamannya Mas, zaman orang saling beradu 
Sama saja dengan zaman berikutnya 

Banjir tangis, banjir bandang yang disandang 
Zamannya, zaman sudah zamannya 

Reff: 
Heh sesama manusia yang saling bersaudara 

Sesama manusia jangan saling bertengkar 
Tak lain hanya doa, semoga rukun selalu 

Menggalang persaudaraan 
Dalam hidup bersama 

Jangan begitu….. 
Pokoknya jangan seperti itu.. 

Lho…lho…¹ 
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Pada Suatu Ketika 
Wong takon wosing dur angkara 

Antarane rika, aku iki 
Sumebar ron-ronaning kara 

Janji sabar, sabar sawetara wektu 
Kala mangsane, Nimas... 

Titi kala mangsa 
 

Reff: 
Pamujiku, Dhi bisa 

Sinudha korban jiwangga 
Pamungkase, kang dur angkara 

Titi kala mangsa 
¹Orang-orang bertanya 

Buah dari angkara murka 
Di antara kau dan aku 

Tersebar daun-daun kara 
Bersabarlah untuk sementara waktu 

Suatu ketika, Dinda 
Pada suatu ketika 

Reff: 
Doaku semoga 

Semakin berkurang korban jiwa raga 
Pengakhir angkara murka 

Waktu¹ 
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Anyam-Anyaman Nyaman 
Anut runtut tansah reruntungan 

Munggah mudhun gunung anjok samodra 
Gandheng rendheng anjejereng rendheng 

Reroncening kembang 
Kembang temanten 

Mantene wus dandan dadi dewa-dewi 
Dewaning asmara gya mudhun bumi 

Reff: 
E..lha mendung... 

Bubar mawur 
Mlipir-mlipir 

Gya sumingkir 
Mahargya dalan temanten 

Dalan pun dewa-dewi 
Swara trompet 

Ting celeret 
Arak-arak 

Sigra sigrak 
Datan mendhung 

Anut runtut 
Gya mudhun bumi 

 
¹Beriring-iring selalu beriring 

Menaik-turuni gunung, mengarungi samudra 
Gandeng-gandengan bergandeng-gandeng 

Berjalin-jalin seperti kembang 
Kembang pengantin 

Pengantin sudah dandan jadi dewa-dewi 
Dewa asmara segera turun bumi 

Reff: 
Aih, lihatlah mendung 

Pada bubar 
Menyisih perlahan 
Segera menyingkir 

Memberi jalan bagi pengantin turun 
Yaitu jalan dewa-dewi 

Suara terompet 
Bersuara riuh 
Arak-arakan 
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Semakin cepat 
Tak kunjung henti 

Beranyam-anyaman nyaman 
Segera membumi¹ 

  



84 
 

 
 

Tanah Makam, Cintaku 
Katresnanku tansah sundul ing wiyati (Ing ngawiyat) 

Tanpa suda bebasan amung sanyari 
(Rina wengi ya rina wengi) 

Rina wengi, linambaran tembang edi (peni) 
Katresnanku kawiwit tan bisa bundhat 

Mosok 
Sumpah 

Alah gombal 
Tenan 

Nadyan nasib pinisah karo pacoban (ing gegodan) 
Omah gedhong ku mukti bareng wong liya (liya dina karo wong liya) 

Liya dina Dhi bisa pikantuk dalan (yen tan) 
Tan ana dalan ketemu ring nduk ndelahan 

Reff: 
Dina mburi dinane 
Wohing katresnan 

Witing tresna 
Ketemu ring dina mburi 
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Dhandhanggula Tlutur (requeim) 
Katresnanku 

Kang tulus nyawiji 
Tandes mandhes 

Manjing jroning batos 
Sesanti teking pejahing 

Rinasa kapiluyu 
Yen ta lamun 

Datan pinanggih 
Ruku-ruku karanta 

Mulas jroning kalbu 
Tan bisa kinaya ngebuh 

Ing tembene 
Wong bagus ngoncati janji 
Sun tanting nglampus driya 

 
¹Rasa kasihku selalu membentur langit (di langit) 

Tak berkurang barang secuil (siang malam) 
Siang malam terhampari tembang indah (indah) 

Rasa kasihku berawal tak berakhiran 
Masak 

Sumpah 
Gombal 
Sungguh 

Meski nasib memisahkan melalui cobaan (cobaan) 
Rumah mewah aku rawat bersama orang lain (lain hari dengan orang lain) 

Lain hari mudah-mudahan mendapat jalan (kalau tak…) 
Tak ada jalan, ya bertemu di tanah makam, Cintaku 

Reff: 
Hari setelah mati 

Adalah hari dari buah rasa kasih 
Begitu pula akar pohon rasa kasih; 

Hari setelah mati¹ 
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Dhandhanggula Tlutur 
¹Rasa kasihku 
Tulus menyatu 

Hingga membekas 
Dan merasuk dalam batin 

Hingga doa sampai pada kematian 
Tetap terpikat 

Jika seandainya 
Tidak akan pernah bertemu 

Terasa begitu tersayat 
Menghias hati 

Takkan pernah bisa terobati 
Hingga kapanpun 

Hai tampan, yang ingkar janji 
Aku menantangmu untuk mati¹ 
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The Sound Of Orang Asik 
Wong beja nora kaya awak dhewe 
Digadang-gadang karo wong tuwa 

Didama-dama ing saben dinane 
Saben dina tansah pitungkasan 

Lan kinamulan estining tyas 
Tan kendat anggone ngukir jiwa 

Sih lumintuning donga wong tuwa 
Rina wengi tansah anyenyuwun 

Madep mantep tan kendho 
Doremifasollasi donga kang satuhu 
Midosoldolafare lha kok wis bejane 
Doremifasollasi donga kang satuhu 
Midosoldolafare lha kok wis bejane 
Wong beja nora kaya awak dhewe 
Di sengkuyung sanggya pra kanca 
Bareng makarya tur saeko praya 
Baresing samubarang petungan 

Sasolahe tan mesthi bathine 
Kang baku nora ngorbanke liyan 
Siningkiraning reh drengki srei 

Ndodomi dodoting abebrayan golong jiwa nyawiji 
Jirolupatmanempi jiwaning bebrayan 

Lujimojinempatro patrap kang mangkono 
Jirolupatmanempi jiwaning bebrayan 

Lujimojinempatro patrap kang mangkono 
Wong beja nora kaya awak dhewe 

Pikantuk dalane jejodohan 
Dalan kang nora mulus lir dalan tol 

Nanging uga dudu dalan kang rungkut 
Dudu dalan kang nista arane 
Dalane marga kang dilakoni 
Rama ibu ya amung tut wuri 

Mimi mintuna kang disesuwun 
Madep mantep tan kendho 

Doremifasollasi donga kang satuhu 
Midosoldolafarela kok wis bejane 

Doremifasollasi donga kang satuhu 
Midosoldolafarela kok wis bejane 
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¹Tak ada orang seberuntung kita 
Disayang-sayang oleh orang tua 

Diharap-harapkan setiap hari 
Setiap hari selalu dididik 

Diselimuti kehangatan jiwa tulus 
Tak henti mengukir jiwa 

Aliran doa orang tua 
Mengalir siang dan malam 

Semakin mantap dan tak pernah longgar 
Doremifasolasidoa yangn sejati 

Midosoldolafarela kok sangat beruntung 
Doremifasolasidoa yangn sejati 

Midosoldolafarela kok sangat beruntung  
Tak ada orang seberuntung kita 

Didukung teman-teman 
Bekerja bahu-membahu 

Berterus terang perkara perolehan bersama 
Tapi tak setiap kerjasama harus komersil 

Yang penting tak mengorbankan orang lain 
Menghindari segala rasa dengki dan iri hati 
Menisik setiap sobekan kain kebersamaan 
Jirolupatmonempijiwanya hidup bersama 
Lujimojinempatropatrap yang begitulah 

Jirolupatmonempijiwanya hidup bersama 
Lujimojinempatropatrap yang begitulah 

Tak ada orang seberuntung kita 
Mendapat  jalan perjodohan 

Jalan yang tak semulus jalan tol 
Tetapi juga bukan jalan yang penuh ilalang 

Bukan jalan yang hina 
Jalannya cuma segala jalan yang dijalani 

Ayah dan ibu hanya mendoakan dari belakang 
Hidup rukun yang didoakannya 

Semakin mantap dan tak pernah longgar 
Doremifasolasidoa yangn sejati 

Midosoldolafarela kok sangat beruntung¹ 
Doremifasolasidoa yangn sejati 

Midosoldolafarela kok sangat beruntung¹ 
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Doa di Kerja 
Tanpa ngibarat katon ning impen 

Wong ngangsu banyu samodra 
Wong donga ra leren-leren jroning kerja 

Wong kerja jroning pandonga 
Kang ginambar jroning pangimpenmu kuwi 

Wis cetha tumrap wong donya 
Donga kerja nyawiji 

Hanggebyur samodrane riwe 
Reff: 

Tanpa ngibarat katon wong kang kate takon 
Sababe kok di bedake 

Tumapak donga cekat-ceketing gawe 
Iki piye.... 

 
¹Tanpa ibarat terang di mimpi 
Orang menimba air samudra 

Orang berdoa tak kujung henti didalam kerja 
Orang bekerja didalam doa 

Yang tergambar dalam mimpimu itu 
Sebetulnya sudah jelas bagi manusia 

Doa, kerja 
Bersatu mencebur di samudra keringat 

Reff: 
Tanpa ibarat terang di mimpi 

Orang-orang yang akan bertanya 
Sebab apa kok dipilah-pilah 

Doa yang khusuk dan kerja keras 
Bagaimanakah ini¹ 
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Blak-blakan 
Dak jiwiti dak slentiki saking gemesku 

Kowe panggah nora ngaku 
Nganti derijku ki keju 

Nganti ting pliwek kukuku 
Ngonceki pakartimu kuwi 
Kowe kok ya njur kebacut 

Reff: 
Blaka suta, Dhi bisa blaka suta 

Dimen lestantun pandonganing liyan 
Blaka suta, Dhi bisa blaka suta 

Sudanen supatane sanggya korban 
Tangeh lamun bisa kowe 
Ngoncati wohing pakarti 
Ngonceki pakartimu kuwi 
Kowe kok ya njur kebacut 

 
¹Kucubiti, kuslentiki 

Karena gemes 
Masih juga kau tak mau mengaku 

Sampai penat jari-jariku 
Sampai terkelupas kukuku 

Mengupas pekertimu 
Kamu memang keterlaluan 

Reff: 
Terus terang, bisalah berterus terang 

Biar lestari doa baik orang-orang 
Terus terang, bisalah berterus terang 
Agar berkurang serapah orang-orang 

Tak mungkin kamu bisa 
Melompati buah pekerti 

Mengupas pekertimu 
Kamu memang keterlaluan¹ 
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Demokrasi 
Coba cah ayu, tut wuria laku kang mau 
Kawula nuwun punapa kang makaten 

Ela lha kok beda 
Pundi to kang benten 

Bedane swarane pungksane kowe ora ngono 
Coba baleni nulad laku kang mau kae 
Kawula nuwun punapa kang makaten 

Ela meksa beda 
Pundi to, pundi to ingkang maksih benten 

Swarane pungkasane kowe ora ngene 
Sepisan baleni laku kang pungkasan 
Kawula nuwun punapa kang ngaten 

E... tobil jebule kowe meksa beda 
Kawula nuwun ingkang benten sinten 

Sliramu kang beda 
Hipho hahiho… hipho hahiho…hipho… 

Hip…..aaaaaa….. 
Reff: 

E.... lha kae 
Ning awang-awang keh mega-mega 

Yen dak sawang 
Beda-beda swara ora ala malah becik 

Nadyan kowe beda 
Kula nyuwun duka 

Ora usah nyuwun duka 
Coba baleni laku kang pungkasan 

Kawula nuwun punapa kang ngaten (rama/ibu) 
Kok tambah dawa 

Nuwun sewu 
Ning kepenak 

Ya kuwi penake wong kang beda panemu 
(benten pamanggih) 

 
¹Coba manisku ikuti aku 

Permisi apakah yang seperti ini 
Kok berbeda 

Mana bedanya 
Bedanya suaramu yang terakhir tidak begini 

Sekali lagi mencontohlah aku 
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Permisi apakah yang seperti ini 
Kok tetap berbeda 

Mana, mana bedanya 
Suaramu yang terakhir tidak begini 
Sekali lagi ulangi contohku terakhir 

Permisi apakah yang seperti ini 
Ya ampun ,masih juga berbeda 

Maaf yang berbeda siapa 
Kamu yang berbeda 

Hipho hahiho… hipho hahiho…hipho… 
Hip…..aaaaaa….. 

Reff: 
Lihatlah di langit 

Banyak mega-mega 
Kalau saya pikir 

Ternyata beda-beda suara 
Tak apalah malah baik 

Meski kamu beda 
Saya minta maaf 

Tidak usah minta maaf 
Coba ulangi contoh terakhir ini 

Permisi apakah yang seperti ini, ayah (ibu) 
Kok makin panjang 

Mohon maaf 
Tapi boleh juga 

Ya itulah 
Enaknya orang beda pendapat¹ 
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Gara-gara 
Ana bocah wadon 

Katon pinggir dalan 
Lan ngajak guneman 

Nalika mbok demok, mok 
Mak jleg dadi dhuwit 

Ana arek lanang 
Nanggap sapa wae 

Endah apa ala 
Ompong apa prawan 

Waton dadi dhuwit, wit 
Wancinya wus gara-gara 

Geger gara-garaning dhuwit 
Dhuwit manak dhuwit 

Gedhene sak dhuwit-dhuwit 
Wancinya wus gara-gara 

Geger gara-garaning dhuwit 
Dhuwit manak dhuwit 

Gedhene sak dhuwit-dhuwit 
Anak-anak dhuwit 

Nalika wis gedhe dha disekolahke 
Nganti tekan tembe 

Mentas kawisuda, da 
Dha pinter golek dhuwit dhewe 

Ning jroning golek dhuwit 
Akehe raseksa 

Ra bisa gumuyu 
Ra bisa ngaprungu 

Karana wis kesumpel dhuwit, wit 
Wancinya wus gara-gara 

Geger gara-garaning dhuwit 
Buta ning alas dha butuh dhuwit 

Dhuwite kang dhiwut-dhiwut 
Wancinya wus gara-gara 

Geger gara-garaning dhuwit 
Buta ning alas dha butuh dhuwit 

Dhuwite kang dhiwut-dhiwut 
Ra keduman omah 

Ngayom ning ngisor wit 
Wit-witan wis amblas 
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Bablas mlebu alas 
Alas jebul buthak, thak 
Judheg mikirin dhuwit 

Kepanasen ning gunung buthak 
Ngupadi grojogan 

Ning grojogan sewu 
Jebul banyune panas 

Panas ngungkuli dhuwit 
Wancinya wus gara-gara 

Geger gara-garaning dhuwit 
Buta ning alas dha butuh dhuwit 

Dhuwite kang dhiwut-dhiwut 
Wancinya wus gara-gara 

Geger gara-garaning dhuwit 
Buta ning alas dha butuh dhuwit 

Dhuwite kang dhiwut-dhiwut 
 

¹Ada perempuan 
Tampak pinggir jalan 

Tanyailah jalan 
Dan ajaklah bicara 

Ketika mulai kamu jamah 
Seketika dia menjadi duit 

Ada laki-laki 
Mau dengan siapa saja 

Cantik atau tidak 
Jompo atau perawan 

Asal jadi duit 
Telah tiba waktu gara-gara 

Geger gara-gara duit 
Duit beranak duit 

Besarnya seduit-duit 
Anak-anak duit 

Ketika beranjak dewasa 
Pada disekolahkan 
Sampai hari esok 
Setelah diwisuda 

Pada pintar cari duit sendiri 
Dalam dunia mencari duit 
Tak terbilang para raksasa 
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Tak bisa lagi tertawa 
Tak bisa lagi mendengar 

Sebab sudah tersumbat duit 
Telah tiba waktu gara-gara 

Geger gara-gara duit 
Raksasa pun butuh duit 
Duitnya acak-acakan 
Tak kebagian rumah 

Bernaung di bawah pohon 
Pohon-pohon sudah tiada 

Lari ke hutan 
Ternyata hutan botak 

Botak mikirin duit 
Kepanasan di gunung botak 

Panik mencari air terjun 
Di Air Terjun Sewu 

Ternyata airnya mendidih 
Lebih panas ketimbang duit 
Telah tiba waktu gara-gara 

Geger gara-gara duit 
Raksasa pun butuh duit 
Duitnya acak-acakan¹ 
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