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LIRIK LAGU CAMPURSARI DAN MANFAATNYA
M. Hermintoyo
Abstraks
Seni yang terdekat dengan kehidupan kita adalah lagu, entah lagu klasik, maupun modern. Lagu terbentuk dari irama dan lirik. Lirik pada hakikatnya adalah puisi baik berbentuk pantun maupun syair. Di dalam lirik lagu sudah terbangun unsur  pembentuk karya puisi yaitu diksi, rima, citraan, kias dan sarana retorika. Unsur pembentuk puisi tersebut merupakan unsur fisik sedangkan pemaknaannya adalah unsur batin. Unsur fisik sebagai dasar kajian struktural, sedangkan pemaknaannya membutuhkan kajian semiotik yang membutuhkan sistem tanda bahasa, sastra maupun budaya. Di dalam lirik lagu campursari memenuhi kajian tersebut. 
        Penciptaan lagu lirik campursari secara tidak langsung bermanfaat nguri-uri budaya Jawa meliputi bahasa Jawa yang digunakan, melestarikan pantun, mengingatkan ungkapan unik, memberikan nasihat, dan mengenalkan nama daerah tertentu dan tempat rekreasi.

Kata kunci: lirik, puitis. simbol, ungkapan      


1.Pendahuluan
       Genre  karya sastra puisi merupakan genre sastra yang paling komukatif dipakai. Ia dapat muncul sebagai  puisi yang mandiri maupun dipakai dalam kehidupan sehari-hari,  dalam  surat cinta yang puitis, kalimat iklan dengan metafor-metafor yang menarik bahkan dalam  lirik lagu. Efek kepuitisan dalam lirik lagu membuat lagu semakin hidup dan menarik, serta indah.  Lirik lagu yang puitis dapat memberikan imaji dan imajinasi  bagi pendengarnya. Dengan demikian dapat dikatakan  lirik lagu pada hakikatnya adalah puisi karena mempunyai persajakan, diksi, bahasa kias maupun sarana retorika. Dari  sisi kepadatan  lirik sama dengan puisi wacananya diwakili dengan  bait-bait sebagai alineanya.
       Pembicaraan karya sastra tentu tak dapat lepas dari penilaian-penilaian. Rachmat Djoko Pradopo (1988:45-58)   memberi batasan penilaian itu bahwa karya sastra yang bermutu seni ialah yang imajinatif, berseni, memperlihatkan orisinalitas penciptaan, kreatif dan bermutu seni. Apabila karya sastra tidak memenuhi hakikat fungsinya  indah dan bermanfaat (dulce et utile) maka akan dinilai tidak bermutu.
       Jadi karya sastra dapat “menyenangkan” karena estetika yang direalisasikan melalui bahasa, dan “berguna” karena isi yang terkandung di dalamnya bermakna bagi pembacanya. Pemahaman demikian berangkat  anggapan dasar bahwa karya sastra merupakan penggunaan bahasa yang mengandung unsur kepuitisan dan sekaligus makna. Dengan begitu, karya sastra menjadi struktur yang sangat kompleks.
       Unsur karya sastra meliputi  unsur (1) fisik, seperti : diksi, citraan, kiasan dan sarana, retorika dan  persajakan; (2) unsur isi/ batin, yaitu unsur maknanya.
       Di tangan pengarang yang bagus sebuah lirik dapat menimbulkan imaji dan imajinasi yang baik. Pilihan kata,  lambang, dan simbol  kiasan yang tepat dapat memberikan citraan  pada objek yang dipaparkan pengarang dan dapat ditangkap pendengarnya/ penikmatinya sesuai keinginan yang diharapkan. Dengan kemampuan sarana retorika pengarang dapat menampilkan gaya/ style   penulisannya sehingga menimbulkan efek puitis yang indah. Estetika sangat diperlukan dalam  memberikan sebuah karya  puitis, termasuk lirik lagu.  Sangat beralasan jika gaya/ style yang ditampilkan dalam unsur intrinsik itu perlu dikaji. Demikian juga masalah isi, yaitu pemaknaan yang timbul  dari lirik campur sari itu. Di atas sudah dijelaskan  lirik campur sari hakikatnya adalah karya sastra puisi yang dilagukan meskipun kadar kepuitisannya tidak sepadat dan sekuat puisi pada umumnya.
       Pemaknaan pada karya sastra merupakan  pemaknaan secara tidak langsung, Riffaterre menyebutkan  pemaknaan itu akibat (1) penggantian arti (displacing of meaning), (2) pemencengan arti (distorting of meaning), (3) penciptaan arti (distoring of meaning).
       Untuk memberi makna  pada puisi perlu dianalisis dengan menggunakan  pengetahuan  sistem kode bahasa, sastra, maupun budaya. (Teeuw, 1983:11)  Lebih lanjut diperkuat bahwa tidak ada karya sastra yang lahir atas kekosongan budaya. Sebagaimana bahasa dalam  karya sastra itu sendiri merupakan produk masyarakat yang  mempunyai makna yang didasarkan  pada konvensi masyarakat sehubungan dengan laku budayanya (1984:65) Misalnya dalam lirik berikut ini // mongso rendeng wis ganti ketigo/ opo kuwe ora kroso// mempunyai makna  sudah terlalu lama menunggu bahkan sampai pergantian musim.  Pergantian musim  dengan istilah “mongso rendeng” (musim penghujan) dan “ mongso ketiga” (musim kemarau)  dikenal  di budaya Jawa berbeda misalnya di Eropa yang mengenal musim salju, musim semi, musim panas. Demikian  juga dengan  lirik berikut // awan bengi tansah ngalamun kelingan mbok roro Mendut //. Roro Mendut adalah  simbol wanita Jawa yang muncul dalam narasi historis di Mataram menjadi barang pampasan karena kecantikannya dapat membuat laki-laki kasmaran hanya dengan  menjual rokok bekas hisapannya bahkan Temenggung Wiroguna mabuk kepayang, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan.Secara tragis Roro Mendut harus bunuh diri ketika pacarnya dibunuh Temenggung Wiruguno. 
       Dengan gambaran di atas sangat menarik untuk diteliti makna lirik tersebut.
       Pemaknaan dalam puisi/ lirik adalah pemaknaan secara tidak langsung sebagai konvensi sastra adalah sistem semiotik tingkat kedua, sedangkan pemaknaan  kebahasaan sebagai konvensi bahasa adalah sistem  semiotik  tingkat pertama. Kedua sistem  tanda  bahasa dan sastra belum lengkap jika tidak dihubungkan dengan sistem tanda budayanya sebagai acuan bahwa konteks kalimat maupun sastra tidak lepas dengan konteks budaya yang disepakati bersama.
        Pembicaraan ekstrinsik sebagai unsur yang membangun dari luar berhubungan dengan unsur isi yaitu pemaknaan. Untuk memahami pemaknaan dibutuhkan  kode budaya selain kode sastra ataupun kode bahasa. Pembicaraan yang membicarakan  bahasa sebagai kode adalah kajian semiotik sebagai kelanjutan  kajian struktural. Junus (1981:17) menjelasklan  bahwa semiotik itu merupakan lanjutan atau perkembangan strukturalisme. Strukturalisme tidak dapat dipisahkan dengan semiotik. Alasannya adalah karya sastra itu merupakan struktur tanda-tanda bermakna. Tanpa memperhatikan sistem tanda, tanda dan maknanya, konvensi tanda, struktur karya tidak dapat dimengerti maknanya secara optimal.
      Karya sastra (puisi, lirik lagu) mediumnya adalah bahasa, menjadi karya sastra sudah mempunyai arti dan merupakan sistem tanda-tanda juga. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan karya sastra, bahasa itu merupakan sistem tanda  tingkat pertama (first order semiotics), sedangkan sastra merupakan sistem tanda tingkat kedua (second order semiotics) (Preminger, 2001:85). Arti bahasa adalah  adalah arti (meaning) sedangkan arti sastra adalah arti dari arti (meaning of meaning) atau makna signifiance. 
      Bahasa mempunyai konvensi-konvensi yang menyebabkan bahasa mempunyai arti, misalnya konvensi gabungan bunyi, konvensi kata, konvensi morfologi, konvensi struktur kalimat. Demikian juga  karya sastra mempunyai konvensi sendiri di samping konvensi bahasa. Oleh karena itu, konvensi sastra oleh Preminger disebut konvensi tambahan, yaitu konvensi yang ditambahkan pada konvensi bahasa.
      Riffaterre (1982:1-2)  mengemukakan bahwa puisi dari dulu hingga sekarang merupakan ekspresi tidak langsung, yaitu menyatakan suatu hal dengan arti yang lain. Ketidaklangsungan ekspresi itu disebabkan tiga hal, yaitu: displacing of meaning ‘penggantian arti’, distorting of meaning ‘pemencengan arti’, distoring arti ‘penciptaan arti’. Apa yang dikemukakan Riffaterre itu merupakan konvensi-konvensi tanda yang menyebabkan puyisi mempunyai arti. Lebih lanjut  Riffaterre dalam bukunya  “Semiotics of Poetry” (1982) selain memperhatikan ketidaklangsungan ekspresi harus juga memperhatikan pembacaan heuristik dan hermeunetik.

2. Metode dan Kerangka Teoritis
2.1 Unsur-unsur Puisi
    Teks lirik lagu sebagai karya kreatif seperti halnya puisi dibentuk oleh beberapa unsur yang terintegrasi. (Waluyo (1987:23) menyebutkan bahwa puisi terdiri atas unsur fisik dan unsur batin. Yang dimaksud  dengan unsure fisik adalah  unsur bahasa yang digunakannya. Secara fisik, lirik/ puisi tidak ada tanpa bahasa, sedangkan yang dimaksud dengan unsur batin adalah pikiran atau perasaan yang diungkapkan pengarang. Kedua unsur itu saling terkait dan terintegrasi membangun sebuah lirik secara fungsional. Pradopo (1987:15-20) menyebut unsur itu dengan strata norma lapis, yaitu: (1) strata norma lapis bunyi (sound stratum), (2) strata norma lapis arti (unity of meaning). Lapis bunyi merupakan dasar timbulnya arti. Aminuddin (200a:136) membedakan unsur itu dengan  unsur yang dapat diamatai secara visual , seperti (1) bunyi/ rima, (2) kata, (3) larik, (4) bait, (5) tipografi; yang tidak dapat diamatai secara visual, tetapi dapat ditangkap lewat kepekaan batin dan daya kritis pikiran pembaca disebut lapis makna.
       Bunyi atau rima membangun teks lirik menjadi indah, yaitu adanya permainan bunyi dalam persajakan sehingga  muncul  persajakan  penuh (aaaa), silang (abab), pasangan (aabb), kakofoni, yaitu bunyi-bunyi yang tidak nyaman, dan eufoni, yaitu bunyi-bunyi yang nyaman.
      Kata adalah sarana pengungkapan ekpresif pengarangnya. Kata  dipilih sebagai lambang dan simbol  yang secara sintaktik membentuk rangkaian kalimat, kalimat menjadi alinea (bait) yang gramatikal dan bermakna. Kata sebagai lambang jika kata-kata tersebut bermakna denotative (makna sebenarnya), sedangkan kata sebagai simbol jika kata-kata itu bermakna konotatif (makna tambahan/ kias). 
      Tipografi adalah cara penulisan suatu puisi atau lirik sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang dapat diamati secara visual (Aminuddin 2000a:146).

2.2  Semiotik
      Istilah semiotik secara etimologis berasal dari kata Yunani semion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminiologis, semiotic dapat didefinidikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek , peristiwa-peristiwa seluruh kebuydayaabn sebagaintanda (Eco 1979 dikutip Sobur 2001:95). Van Zooest (1956:5) mengartikan semiotik sebagai” ilmu tanda (sign) dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya.
       Dalam konteks sastra, Teeuw (1982:18) memberi batasan semiotik adalah tanda  sebagai tindak komunikasi. Tanda merupakan kesatuan antara dua aspeks tak terpisahkan satu sama lain, yaitu “significant” atau penanda dan “signifie” atau petanda (Teeuw 1988:34-44).  Saussure (1988:12) menggambarkan tanda sebagai berikut:
                   
         Konsep                        signifier                       petanda                            tanda
       --------------      =       ----------------      =       ---------------       =          
       citra akustis                   signified                        penanda                              bahasa


Hubungan signifier dan signified adalah produk kultural. Hubungan di antara keduanya bersifat arbritrer (manasuka) dan hanya berdasarkan konvensi
      Seperti halnya puisi, lirik sebagai bentuk ekspresi pengararang pada  audiennya dengan  mediumnya bahasa membutuhkan pemahaman  tanda-tanda yang ada dalam teks. Pemahaman teks itu membutuhkan sistem tanda/ kode, yaitu kode bahasa, sastra dan budaya.  Pemahaman  puisi/ lirik sebenarnya mengungkap  makna puisi tersebut. Kode bahasa dipakai sebagai pemahaman makna yang gramatikal dalam satuan sintaktik, kode sastra dipakai sebagai pemaknaan estetika pada unsur-unsur yang mendukung karya sasta, kode budaya dipakai sebagai pemahaman pemaknaan  di luar kebahasaan yang membutuhkan konteks budaya ( Pradopo, 1987:42; Teeuw, 1983:11).
      Dalam hubungannya dengan karya sastra, bahasa merupakan sistem tanda tingkat pertama (first orders semiotics0, sedangkan sastra merupakan sistem tanda tingkat kedua (second order semiotics) (Priminger, 2001:85). Arti bahasa adalah arti  (meaning) sedangkan arti sastra adalah arti dari arti (meaning of meaning).
      Riffarterre (1982:1-2) mengemukakan bahwa puisi adalah  ekspresi tidak langsung yang menytakan suatu hal dengan arti lain, dalam bentuk  dispalcing of meaning (penggantian arti, distorsing of meaning (pemencengan arti), dan distoiring of meaning (penciptaan arti).. Sehingga dalam memperhatikan ketidaklangsungan ekspresi itu diperlukan pembacaan heuristik agar  secara gramatikal sebagai konvensi  bahasa menjadi lengkap, dan pembacaan hermeunetik agar  interprestasi pada teks secara  parafrase menjadi tepat secara kontekstual.

2.6 Pendekatan dalam Penelitian
      Esensi ancangan kajian semiotik adalah upaya mengungkap tanda-tanda yang memberikan makna pada lirik lagu campur sari. Dengan demikian dicari   pencarian makna lewat simbol-simbol yang diciptakan, sedangkan bacaan heuristik dan hermeunetik diperlukan dalam  memperoleh makna yang diharapkan.
2.7  Teknik Analisis Data
      Analisis data dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik ekspansi untuk  melihat kalimat lirik campursari menjadi lengkap secara gramatikal  sebagai bacaan heuristik; teknik parafrasa dipakai dalam memperoleh makan secara lengkap dengan pembiasan makna sebagai bacaan hermeunetik; teknik substitusi dipakai dalam memprediksi makna yang ditimbulkan dengan pembiasan makna.


3.Hasil dan Pembahasan
3.1  Melestarikan  Pantun dan (Syair)
Seorang seniman ketika menciptakan karyanya pasti mempunyai tujuan. Ada yang mengatakan nguri-nguri kebudayaan. Salah satunya adalah karya lagu (campursari). Lagu campursari diciptakan sebagai pelestarian kesenian Jawa.  Lirik lagu campursari diciptakan dengan pola pantun dan syair, seperti adanya pembaitan; persajakan, sarana retorika, kata-kata kias.  

3.1.1 Lirik Berbentuk Pantun
      Lirik lagu berbentuk pantun karena  lirik tersebut memakai ciri-ciri seperti pantun, yaitu jenis puisi lama yang mempunyai sampiran - isi, dan persajakan. Misalnya:
        (1)  Montor mabur yo mas ojo dikeploki
               andeng-andeng aduh mas aneng pilingan
               gedhe duwur yo mas yo ngetok-ngetoki
               yen  dipandeng aduh mas soyo kelingan
               (ADUH PIYE)

      Bait pertama lirik (1) memakai  persajakan  silang (abab), ab pertama berupa sampiran sedangkan ab berikutnya berupa isi. Bunyi aliterasi memperkuat estetika persajakan, yaitu  hadirnya bunyi ur pada mabur mengacu pada duwur, eng pada andeng-andeng mengacu pada dipandeng. Bait pertama berisi seseorang yang kasmaran (jatuh cinta) pada seseorang yang bertubuh besar yang semakin di pandang semakin mempesona dan selalu terbayang. 
. 
      (2)  awan-awan turu dengkur, yen bengi kanggo kluyuran
            Joko lelur bocah nganggur kang lagi nandang kasmaran
            
            Awan-awan ngombe limun, limune katutan semut
            Awan bengi tansah ngalamun kelingan mbok rara Mendhut
            (JOKO LELUR)

      Bait pertama  lirik (2)  menggunakan bentuk pantun kilat dengan  persajakan abab,   terlihat  ur pada dengkur yang mengacu pada nganggur, dan an pada kluyuran  mengacu pada  kasmaran. Bait kedua abab terlihat  un pada limun mengacu pada ngalamun, ut pada semut mengacu pada  mendhut. Larik pertama pada liruik (2) merupakan sampiran, larik kedua sebagai isinya.  Isi  lirik (2) menggambarkan seorang pemuda  pengangguran yang  bila malam  begadang,  siangnya tidur;  sedang kasmaran terhadap seorang wanita yang cantuiknya seperti Roro Mendhut.

3.1.2 Lirik Berbentuk Syair
      Lirik dapat  dikatakan bentuk syair  yaitu puisi lama yang tidak mengenal sampiran , tetapi langsung isi, memiliki persajakan. Pengertian tanpa sampiran perkembangannya selain sebagai syair, juga sebagai pengertian puisi bebas yang tidak terikat aturan sampiran dan isi.
(3)	   upama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidham sari
             upama sliramu margi wong manis, aku sing bakal ngliwati
             sineksen lintange luku  semana janji prasetyaning ati
             tansah kumanthil ing netra rinasa karasa rasaning driya
             
              midera sajagad raya kalingana wukir lan samudra
              ora ilang memanise aduh dadi ati sak lawase
              nalikanira ing wengi atiku lam-lamen si rupa ayu
              nganti mati ora bakal lali lha kae lintange mlaku
              (NGIDHAM SARI)

       Lirik (3) memakai bentuk puisi bebas tanpa sampiran, bunyi persajakan juga bebas tidak terikat aturan. Pada lirik (4) berbentuk  puisi bebas bahkan mendekati syair karena terdiri dari  4 baris, bersajak aaaa dan isi semua.  
         (4)Sewu kutho uwis tak liwati, sewu ati tak takoni
       Nanging kabeh paodho ra ngerteni lungamu ning endi
       Pirang tahun anggonku nggoleki
       Seprene durung biso nemoni
       (SEWU KUTHA)

3.2 Mengenalkan Simbol dalam Lirik lagu Campur Sari
      Lirik  lagu campur sari  terdiri atas kata-kata yang berupa lambang dan simbol. Lambang adalah kata-kata yang denotative, sedangkan simbol adalah kata-kata yang konotatif, yaitu makna yang tidak sebenarnya, makna tambahan, atau makna kias. Pemahamannya membutuhkan  pengetahuan yang harus dikuasai dari dua pihak, yaitu pencipta dan pendengar. Simbol ada tiga macam, yaitu (1) blank symbol (2) natural symbol, (3) private symbol.

3.2.1 Blank Symbol (Simbol Kosong)
       Disebut blank symbol jika symbol-simbol yang diciptakan merupakan  simbol-simbol yang sudah umum, klise, sudah diketahui secara umum. Misalnya:
      (5)  mongso rendeng wis ganti ketigo
            opo kowe ra kroso
            (TIRTONADI)
      (6)  ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu
             eling-eling jamane semana wus dungkap pitung ketigo
            (BENGAWAN SORE)
      Kata ketigo adalah simbol  yang  sering dipakai untuk menggambarkan musim kemarau. Dalam lirik (5), dan (6)  mongso ketigo menjelaskan penantian yang cukup lama  dengan hitungan pergantian musim.           
      Kata-kata rembulan, lintang sebagai simbol sering dipakai untuk menggambarkan  kesaksian, pernyataan dalam kerinduan atau cintanya. Misalnya:
      (7)  Rembulan seksenana yen aku jroning wengi iki netepi kabeh sumpah lan janji(ENDAHE KATRESNAN) 
      (8)  Yen ing tawang ana lintang cah ayu rungokno tangising ati
               binarung swaraning ratri nimas ngenteni mbulan  ndadari
               (YEN ING TAWANG)
      (9) sineksen lintange luku, semana janji prasetyaning ati ( NGIDHAM SARI)
      (10) yen ing tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni tekamu (YEN ING TAWANG)

3.2.2 Natural Symbol (Simbol Alam)
      Disebut natural simbol jika simbol-simbol yang dipakai menggunakan simbol alam yang meliputi fenomena flora, fauna, udara, tanah, air, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Misalnya:
      (11) cilikan rambutku dicukur kuncung
              kathokku saka karung gandum
              klambiku warisane mbah kakung
              sarapanku sambel korek sega jagung
             (KUNCUNG)

      Kata-kata gandum,  jagung adalah simbol alam/ natural symbol flora tentang kehidupan, pangan. Dalam lirik di atas  frase karung gandum, dan sego jagung adalah  simbol kehidupan orang miskin, celana terbuat dari karung gandum, dan makan dari nasi jagung  kebalikan dari pakaian dari kain atau makan dengan nasi bagi orang kecukupan.
      (12) awan-awan ngombe limun, limune katutan semut (JAKA LELUR)
      (13) ngubengi kutha sak teruse ing desa-desa
             marga aku nggoleki sing tak tresnani klinciku ucul (KLINCI UCUL)

      Kata semut, klinci adalah  simbol fenomena  fauna. Semut adalah  serangga yang selalu ada jika ada minuman yang mengandung gula simbol kemakmuran; klinci adalah binatang yang lucu, cantik, menggemaskan sebagai binatang piaraan, dalam lirik diatas klinci adalah gambaran  seorang wanita yang dicari-cari ke mana-mana.
      Fenomena air meliputi, sungai, wedhung, bengawan, laut/samudera, hujan, embun dsb. Misalnya:
      (14) kosokan watu neng kali nyemplung neng kedhung
              jaman biyen durung ungsum sabun
              andukku cukup mung anduk sarung
              dolananku montor cilik saka lempung (KUNCUNG)       
Kata-kata kali, kedhung adalah natural symbol fenomena air yang menggambarkan sumber kehidupan di desa, yaitu untuk mencuci, mandi, pengairan di sawah dan sebagainya.
    (15)  rame-rame neng gisiking samodra
             …………………………………..
             gunung-gunung sinawang katon asri
              …………………………………….
             Binarung surut lan sirepe surya
           (PARANGTRITIS)

      Kata gisiking samodra adalah natural symbol fenomena air yang menggambarkan  kehidupan mata pencaharian, dan indah sebagai hasil ciptaan Tuhan; gunung-gunung adalah natural symbol yang menggambarkan keindahan alam, keangkuhan alam; surya adalah natural simbol  kehidupan alam ada siang ada sore.
3.2.3 Private Symbol (Simbol Khusus)
      Disebut private symbol  jika simbol-simbol yang diciptakan  berupa simbol  tidak klise, tidak umum, unik, khusus. Misalnya:
      (16) Sewu kutho uwis tak liwati, sewu ati tak takoni
              nanging kabeh padho ra ngerteni lungamu ning endi
              (SEWU KUTHO)

       Kata sewu kutho dan sewu ati adalah private simbol yang menggambarkan  perjalanan pencarian yang penuh pada kekasihnya,.
       (17)  biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali
               njur kelingan jroning ati sak bedhahing bumi
               kadung kaya ngene saiki piya karepe tansah mirangake
               (KUSUMANING ATI)    
       Kata sak bedhaing bumi adalah private symbol yang menggambarkan    kedalaman hati dan sakit hatinya karena dilupakan.
       (18)   tiwas aku dandan mlithit, rambutku lengone pomit
                malah kowe lungo plencing ora pamit mit mit mit
                (SEKONYONG-KONYONG KODHER)

      Kata-kata lengone pomit adalah private symbol  yang menggambarkan  kemodern. Pomit  yang seharusnya ditulis pomade adalah merk minyak rambut yang dikenal pada masa itu sebagai  simbol kemodern  karena pada waktu itu  minyak rambut cukup dengan minyak kelapa. Bunyi it  sengaja ditampilkan agar menimbulkan efek estetis antara  mletit dengan pomit, dan pamit. Demikian juga dengan lirik berikut.
      (19) awan-awan ngombe limun, limune katutan semut
             awan bengi tansah ngalamaun kelingan mbok rara Mendhut
             (JOKO LELUR)

      Kata-kata rara Mendhut adalah private symbol yang menggambarkan kecantikan wanita Jawa yang dalam mitos dipercayai sebagai wanita  cantik, perawan pampasan perang yang digandrungi para  lelaki dengan digambarkan betapa banyak lelaki yang mabuk kepayang gara-gara menikmati rokok sisa sedotan Roro Mendut, belum  lagi Tumenggung Wiroguno yang mati-matian berusaha mendapatkan Roro Mendhut dengan membunuh Pronocitro pacar Roro Mendhut yang akhirnya  diikuti Roro Mendhut bunuh diri dengan keris Tumenggung Wiroguna atas kecintaannya pada Pronocitro. Pilihan kata Roro Mendut sengaja dipakai untuk disesuaikan dengan kata semut sebagai efek estetisnya.
      (20)  kulo mriki mbah estu badhe pados jampi
              jampi wuyung sanes jampi wudun
              (MBAH DUKUN)
      Kata-kata jampi wuyung sanes jampi  wudun adalah private symbol yang menggambarkan kemabukkepayangan (jatuh cinta)  bukan hanya sekedar jatuh cinta biasa. Pilihan kata wuyung  dan  wudun tujuannya  untuk menyesuaikan bunyi.
      (21)  Oh gemes tenan, yen ngendika astane melu kluyuran
              Oh mangkelake durung-durung wis werna-werna kersane
              (GEMES)

      Kata-kata  astane melu kluyuran adalah private symbol yang menggambarkan  pengakuan seseorang yang jatuh cinta pada seseorang yang  banyak bicara juga banyak kerja/ gerayangan atas tubuhnya (astane melu kluyuran) dan meminta yang lebih dalam berpacaran.
     (22)  Tumrap para pengemudi apa wae
              dha nindakna lalu lintas praturane
              gambar cumplung njaban kutho wigatekno
              aja mbambungh mlebu kutho den elingo
              (BEBAYA MARGA)

      Kata-kata gambar cumplung njaban kutho wigatekno adalah private symbol yang menggambarkan tanda bahaya (cumplung/ tengkorak),  maka para pemakai jalan harus memperhatikan rambu-rambu agar aman dan tertib berlalu lintas. 
      (23) para putri sami lenggah jejer katon rapi
             yen sinawang ngabnti koyo kontes widodari
             (RESEPSI) 
      Kata-kata koyo kontes widodari adalah private symbol yang menggambarkan  kecantikan  para wanita yang menhadiri hajatan/ resepsi.
      (24)  pupus godhong gedhang ajang pincuk siki wis ra kelingan
              biting pring garing mbok apusi awakku ya nganti gering
              (AKU DUDU RAJA)

      Kata-kata pupus godong gedhang ajang pincuk adalah private symbol yang menggambarkan kemlaratan yang dirasakan bersama  dahulu sekarang tidak ingat lagi  juga cintanya sampai kurus mengingatnya.
      (25) bebasan segara madu, kalah manis sing manis pancen esemu (ESEMMU)
      Kata segoro madu adalah private symbol yang menggambarkan gadis yang manis hanya dialah seorang tidak bisa dibandingkan dengan yang manis lainnya.
     (26) Sinten niku lenggah pojok ndelik ono mburi
             menga mengo sajake ana sing diwedeni
             (RESEPSI)
      Kata-kata sajake ana sing diwedeni adalah private symbol yang menggambarkan seserorang sedang resah  karena ditaksir/ menaksir.

3.3 Mengenalkan  Cerita
(27) awan-awan turu dengkur yen bengi kanggo kluyuran
       Joko lelur bocah nganggur kang  lagi nandang kasmaran

       Awan-awan ngome limun limune katutan semut
       Awan bengi tansah ngalamun kelingan mbok Roro Mendhut
      (Joko Lulur)

Lirik (27) dengan menyebut Roro Mendut penikmat  diingatkan pada cerita klasik di Jawa  Pronocritro – Loro Mendut. Lirik lagu tersebut menggambarkan seorang pemuda pengangguran yang sedang jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik, seperti kecantikannya Roro Mendhut, tokoh legendaris cerita legenda di Jawa yang bisa membuat wuyung leleki karena menjual rokok bekas isapannya, bahkan Tumenggung Wiroguna  berusaha mendapatkannya dengan cara  paksa bahkan membunuh pacar  Roro Mendhut meskipun akhirnya  terjadi bunuh diri Rorio Mendhut untuk membuktikan rasa cintanya pada  pacarnya Pronocitro. Wuyungnya diperlihatkan pada pernyataannya apakah tega pada keadaannya yang sedang  kasmaran. Jika terjadi penolakan  dia mau bunuh diri daripada malu, tetapi dia pengecut tidak berani melakukan (apa kowe tega tenan nyawang aku kang kasmaran/ arep nyemplung sumur anane sumur pompan/ aku wani mati tinimbang kewirangan/ nanging aku isih wedi turu ijen ning kuburan).

3.4 Mengenalkan Nama Daerah
(28)  nalikane ing Tirtonadi ngenteni tekane bis wayah bengi
        tanganmu tak kanthi
        kowe ngucap janji lungo mesthi bali

       rasane ngetung nganti lali
       wis pirang tahun anggonku ngenteni
       ngenteni sliramu neng kene tak tunggu
       nganti sak elingmu
 
       mongso rendeng wis ganti ketigo
       opo kowe ra kroso
       yen kowe isih seneng lan trisno
       kudune kowe kroso

      (TIRTONADI)	
(29) sepira adohe sepira suwene
       Semarang Sala suwene pira wene
       Sliramu wis janji arep teko nyambang menyang Sala
       Pengin kenal kulawaraga nyatane sliramu cidra

       Durung wae dadi wis tega blenjani
       Apa maneh besok yen urip nyawiji
       Tinimbang gela ing timbe mburi
       Tansah panas ati  becike ra nyawiji
        Sapa wonge sing ora lara atine
        Katresnane kang tulus disepeleke
        Cuwaning ati gela rasane ati iki
        Kenapa tresna marang sliramu cuwaning atiku
        (SEMARANG-SALA)


3.5 Melestarikan Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa
 (30) aja sok gampang ja ji wong manis yen ta amung lamis
      becik aluwung prasaja nimas ora agawe gela
      tansah ngugemi tresnanamu wingi jebul amung lamis
      kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga
      aku iki prasasat lara tan antuk jampi 
      mbok aja  amung lamis kang uwis dadine banjur dhidhis
      akeh tuladha kang dhemnen cidrauripe rekasa
      milih sawiji endi kang suci tanggung bisa mukti.
      (LAMIS)

      Lirik (30) menggunakan ungkapan dengan permainan bunyi  yang isinya berupa ajaran. Lirik tersebut menggambarkan seseorang yang kecewa karena merasa ditipu/ tidak jujur (lamis). Menantikan  cintanya  adalah sesuatu yang tidak mungkin (kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa  ketiga). Jamur  adalah tumbuhan yang dapat tumbuh pada musim penghujan bukan pada musim kemarau. Cinta yang dikecewakan  ibarat orang sakit tidak ada obatnya (lara tan intuk jampi). Demikian juga ungkapan di bawah ini
(31) Jenang gula kowe aja lali marang aku iki ya kang mas
        nalikane nandang susah sapa sing ngancani
       dhek semana aku tetep tresna sarta tetep setya ya kang mas
       durung nate gawe gela lan gawe kuciwa
       ning saiki bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku
       sithik-asithik kowe nesu terus ngajak padu ja ngono aja ngono
       apa kowe pancen ra kelingan jamane dhek biyen ya kang mas
       janji bungah susah padha dilakoni
       (JENANG GULA) 

      Kata jenang gula   mengacu pada  pengertian glali (permen/manisan). Bunyi  glali  untuk  membuat keindahan bunyi dengan kata lali.  Lirik  (31) menggambarkan kesetiaan seseorang tetapi dikecewakan setelah seserorang yang dicintainya mendapatkan  keberhasilan  atau kaya (mukti). Kebersamaan ketika belum punya apa-apa dulu dilakoni bersama tidak ada rasa kekecewaan maupun  perilaku yang salah paham (sithik-sithik ngajak padu.)
3.6 Memberikan  Nasihat
      Lirik  lagu campur sari berisi nasihat jika  di dalamnya menggambarkan  nasihat kebenaran, kebaikan, harapan dan keseimbangan hidup baik di lingkungan terdekat, masyarakat luas, sampai negara. Misalnya:
(32) Kuwi apa kuwi e kembang melati
        sing dak puja-puji aja dha korupsi
       mergo yen korupsi negarane rugi
       piye mas piye aja ngona-ngono kuwi

       kuwi apa  kuwi e kembange menur
       sing dhak puja puji mbok ya padha jujur
       amarga yen jujur negarane makmur
       piye dhik piye  aja ngona -ngono kuwi

       kuwi opo kuwi e kembange waru
       sing tak puja puji ayo dho bersatu
       merga yen bersatu negarane maju
       piye mas piye aja ngona-ngono kuwi
       (KUWI APA KUWI)

      Dengan permainan bunyi di persajakan akhir kembang melati-korupsi, kembang menur-jujur,  kembang waru-bersatu  yang menimbulkan kesan estetis model pantun; isi lirik (32) memberikan nasihat pentingnya tidak berkorupsi, jujur, dan bersatu.
(33) malem minggu kutho Sala pancen rame
       abang biru speda motor wernane
       pating sliwer kaya padha rebut banter
       nora bener tanpa tandha waton minger
 
       ja sembrono gatekna tanda ing marga
       dha elingo bebaya kang ngondol nyawa
       para mudha keh-akehe tanpa duga
       dupeh bisa ora eling mring bebaya

      tumrap para pengemudi apa wae
      dha nindakna lalu lintas praturane
      gambar cumplung njaban kutha wighatekna
      aja mbambung mlebu kutha den elinga

      praturane lalu lintas sak temene
      mamrihake keselametan sapa wae
      mendak dene yen ta pada nindakake
      negarane tat aharja lan tentrem
      (BEBAYA MARGA)

      Lirik (33) berisi nasihat  kepada pengendara agar mematuhi rambu-rambu lalulintas agar aman bagi pengendara maupun pengguna jalan lain. Cumplung (kepala tengkorak) adalah simbol rawan kecelakaan.

      (34) sluman-slumun watone slamet
              ngarep-ngarep rejeki aja nganti seret
              pinter srawung tundhone wis mesthi untung
              ora wurung, uyen tetulung becike aja tanggung-tanggung
        
 sluman-slumun sing penting slamet
             eling-eling ro kanca ora perlu njlimet
       etung-etung ben sithik watone untung
       modal jujur sing penting sugih sedulur

      sluman-slumun slamet dasar wasis lan ubet
      aja samara saben dina wis mesthi ngliwet

      sluman-slumun ora dhemen nyrimpet
      alah srimpat-srimpet tundhone wis mesti ruwet
      (SLUMAN-SLUMUN SLAMET)

Lirik (34) berisi nasihat bahwa berperilaku tidak grusa-grusu (sluman-slumun slamet) dapat memberikan kehidupan yang nyaman, banyak saudara, dapat rejeki cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jika hidup penuh dengan kepicikan (nyimpat-nyrimpet) hidupnya pasti penuh kesulitan.

3.7  Mengenalkan Daerah Wisata  
      (35)   Parang tritis wis kondahang kaloka
                papan endah tumrap para wisata
                rame-rame neng gisiking samudra
                aja lali kabeh kadang lan mitra
                monggo-monggo aja nganti keri
                suko-suko kanggo ngelipur ati

                pro wisata mudha mudhi gembira
                nuswantara ugo monco negoro
                kabneh wae sing kakung lan sing putri
                Parangtritis kae wis nganti-nganti
                Gunung-gunung sinawang katon asri
                Wayah sore gawe tentreme ati

                e-e kae adhuh ebo endahe
                nyawang langit katon abang cahyane
                binarung surut lan sirepe surya
                candhik ayu mbabar wijiling dalu

               Parangtritis nyoto-nyoto ginaris
               Wis tinulis dening poro winasis
               Peziarah lan ugo para turis
               Nora kendat tindak ning Parangtritis
               (PARANGTRITIS)

      Lirik (35) berisi gambaran keindahan  Parangtritis sebagai objek wisata baik bagi wisatawan domestik maupun  mancanegara. Tempatnya memberikan ketentraman batin dengan melihat suasana keindahan alamnya.
      (36)  njanur gunung dik malem minggu kok  ngalamun
              biasane sore-sore wis diapeli
              mangan timun , mangan timun aja dicampur sabun
              timbang ngalmun luwih becik ngelipur ati
              malam Minggu dik malem Mingggu ayo mlaku-mlaku
              melu aku melu aku neng Simpang lima
              rame-rame rame-rame karo kancane
              endhae kutho Semarang wayah sore

             diukir-ukir kayune Jepara ayo ra
             aja dipikir neng ati dadi lelara

             sego pecel sate kerang neng Simpang lima ayo ma
             tiwas mangkel kebacut ditinggal-tinggal lungo
             (SEMARANG)

      Lirik (36) berisi keindahan kota Semarang pada  sore hari sampai malam  hari terutama malam Minggu yang dapat menghibur hati bersama-sama teman. Ungkapan janur gunung dalam lirik di atas mengacu pada pengertian kadingaren (tidak seperti biasanya) untuk bunyi daun aren (janur gunung)


4. Simpulan
      Berdasarkan uraian  di atas dapat disimpulkan:
      1. Lirik lagu campur sari pada hakikatnya adalah sebuah puisi sebab mempunyai ciri seperti puisi, yaitu adanya bunyi persajakan, pilihan kata, dan sarana retorika untuk mebimbulkan efek  puitis.
2.Sebagai kajian semiotik lirik campur sari dapat diamati melalui sistem tanda     bahasa, sastra, dan budaya.
3. Lirik lagu campursari dapat dimanfaatkan untuk nguri-uri budaya jawa/ kesenian jawa baik dari segi bahasa yang digunakan (bahasa Jawa), bentuk seni sastra (pantun, syair), symbol dan ungkapan yang sudah ada bertahun-tahun, sarana memberikan nasihat serta mengenalkan daerah, dan tempat wisata.
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