
     BAB I 

     PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya masing masing Negara yang sudah merdeka semuanya 

memiliki masing-masing lagu Nasional untuk mengingat jasa para pahlaawan yang 

sudah merelakan diri mereka untuk kemerdekaan Negaranya.karena didalam Musik 

terdapat  lirik lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu.Lirik lagu merupakan bentuk 

komunikasi verbal.penggunaan bahasa yang dipakai dalam lirik lagu sangat berbeda 

pada pemakaian bahasa sehari-hari.Bahasa yang digunakan dalam lirik lagu juga 

berpengaruh untuk dapat dipahami oleh pendengar. Bahasa memiliki kekuatan yang 

luar baiasa tergantung dari penyampaian komunikasi. Tentu saja dalam hal ini 

penggunaan bahasa berbeda disetiap kalangan. Ada bahasa Universal yang dapat 

dimengerti oleh masyarakat luass,dan ada bahasa  khusus yang biasanya digunakan 

dalam bidang akademis atau bidang keilmuan tertentu. Tentu saja dalam setiap 

bahasa atau kalimat yang diucapkan ada arti dan makna masing-masing ,dalam ilmu 

komunikasi,bahasa adalah alat komunikasiyang sangat tidak bisa dijauhkan atau 

dipisahkan dari masyarakat. 

Perbedaan itu dapat dilihat dari kalimat-kalimat yang dibuat dalam lirikm 

tersebut karena mengandung makna tersurat dan tersirat yang dapat dipersepsikan 

oleh khalayak sebagai sebuah tanda tanya terhdap maksud dari lirik lagu 

tersebut.makna pada kata-kata dalam lirik lagu tersebut.makna pada kata-kata 

dalam lirik lagu merupakan pikiran serta perasaan yangb diterapkan oleh si pencipta 

lagu. Melalui lirik lagu, pencipta lagu tersebut ingin menyampaikan pesan yang 



merupakan ekspresi mengenai apapun yang ia rasakan ataupun mnegenai realitas 

sosial yang ada dimasyarakat.  

Dan Hampir semua rakyat Timor Leste pasti tahu mengenal lagu 

kebangsaan Patria. Namun apakah diantara mereka semua mengetahui,menyadari 

dan menghayati, menjadikannya sebagai milik yang sungguh mempengaruhi hidup 

semangat,kebangsaannya sebagai patriot pejuang ? ini menjadi pertanyaan penting 

yang akan dibahas lebih lanjut menjadi permasalahan yang direfleksikan terjadi 

pada masa kini mengapa demikian?  

Himne Patria  adalah lagu kebangsaan yang merupakan salah satu kekuatan 

yang turut mengokohkan persatuan dan perjuangan bangsa, disamping kekuatan 

lainnya. 

Dalam hal ini banyak masyarakat yang hanya menyanyikan lagu Himne 

Patria tapi belum memahami betul isi dari syair tersebut, karena syair yang 

dinyanyikan menggunakan Bahasa Portugis,yang mereka tahu bahwa lagu Himne 

Patria ini adalah lagu Kebangsaan Timor Leste tapi tidak dengan isi syairnya. 

Dapat ditarik kesimpulan oleh penulis,bahasa adalah suatu sarana untuk 

mengerti maksud dan tujuan hal tertentu. Kita harus ekstra dalam mengartikan 

bahasa jika kita menemukan bahasa yang berbeda  (bahasa asing) untuk mencari 

arti dan makna dalam bahasa yang kita gunakan dikehidupan sehari-hari. Seperti 

halnya bahasa portugis yang digunakan sebagai bahasa internasional, maka ketika 

menggunakan bahasa portugis di Timor Leste akan mengalami perbedaan yang 

sangat jelas,dari ejaan,penyebutan dan vocal ,serta susunan kalimat atau grammar. 



Berdasarkan uraian diatas ,peneliti sangat tertarik untuk memilih judul :     

Analisis makna Syair Himne Patria karya fransisco borja da costa dan 

afonsu de araujo lagu kebangsaan Timor Leste 

 

B.  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis makna Syair Himne Patria karya 

fransisco borja da costa dan afonsu de araujo lagu kebangsaan Timor Leste . 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan dalam peneliti ini 

adalalah : untuk mengetahui Analisis makna Syair Himne Patria karya fransisco 

borja da costa dan afonsu de araujo lagu kebangsaan Timor Leste. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai referensi bagi generasi muda yang ingin mengadakan penelitian 

lanjut. 

2. Dengan adanya tulisan ini dapat dijadikan informasi untuk para generasi 

muda yang akan datang agar mereka bisa mengerti makna dari Nasional 

Timor Leste 

3. Bagi generasi muda di Negara Timor Leste agar bisa bernyanyi dengan baik 

dan menghayati nyanyian Nasional dengan  baik dan jelas. 

 


