
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari bahasa, kegiatan itu dimulai saat 

manusia terjaga dalam tidur hingga akan tertidur kembali. Ketika seseorang diam atau 

termenung terhadap suatu hal, sebenarnya orang tersebut sedang melakukan kegiatan 

berbahasa dalam diamnya tersebut, seperti mengajukan sebuah pertanyaan atau 

pemikiran terhadap apa yang ia dengar. Begitupun dengan Makna, banyak sekali 

makna-makna yang terkadang tidak diungkapkan secara langsung sehingga dikenal 

dengan istilah adanya makna tersirat dan tersurat. Berbicara tentang makna kita dapat 

menemukan makna dalam sebuah lagu, karena Lagu merupakan salah satu karya 

sastra hasil cipta manusia yang dapat memberikan hiburan dan juga nilai, baik itu 

nilai keindahan maupun nilai-nilai ajaran hidup. Adapun permasalahan manusia 

terkadang menjadi ilham bagi pengarang untuk mengungkapkan apa yang terjadi 

pada dirinya melalui sebuah lagu. Selain itu, lagu atau nyanyian adalah sebuah alunan 

nada dan bunyi yang dapat didengarkan dan disenangi oleh masyarakat yang 

disampaikan oleh penyanyi kepada penggemar atau pendengarnya. Hal itu 

disebabkan lagu mempunyai daya pikat dari segi keindahan bahasa, tema dan susunan 

kalimat juga rangkaian musiknya. 

Unsur sastra yang dimiliki oleh sebuah  lagu akan mampu menggugah jiwa 

seseorang karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keindahan. Oleh 



karena itu unsur seni yang ada pada lirik atau alunan lagu merupakan faktor yang 

menentukan, seperti halnya tema dari sebuah lagu dapat menggambarkan bagaimana 

suasana yang terdapat didalamnya, baik itu kesedihan, kebahagiaan atau ungkapan 

perasaan lainya yang terkadang diungkapkan oleh penulis lagu melalui bahasa puitis. 

Ditambah lagi dengan nada dan pemilihan kata yang tepat yang dapat menghidupkan 

isi atau maksud dari lagu yang secara tidak langsung menyampaikan makna atau 

pesan dari isi lagu tersebut. Terkadang seseorang dapat merasakan perasaan 

mendalam yang terkandung dalam lirk dari lagu yang didengarnya. 

Makna adalah arti kata yang sudah bersifat tertentu, yaitu mempunyai arti 

dalam hubungan antara tanda berupa lambang bunyi ujaran dengan hal atau barang 

yang dimaksudkan Makna dalam bahasa tertentu. Asal mula dan perkembangan arti 

suatu kata dapat diketahui melalui Semantik. Perasaan merupakan cara seseorang 

untuk mengkomunikasikan pesan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, 

terkadang sebuah perasaan akan terasa rumit karena ini berkaitan dengan hal abstrak 

yang tidak bisa secara eksplisit menampakan sikap dari perasaan itu sendiri. Adapun 

hal lain, perasaan juga merupakan sebuah energi  yang ada pada diri manusia untuk 

bertindak yang membutuhkan saluran sebagai jalan keluarnya, seperti diekspresikan 

melalui perilaku ataupun sebuah karya. Pada penelitian ini, lagu menjadi objek yang 

menarik untuk dianalisis  penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari 

selain itu juga dapat memahami makna dari lagu tersebut. Pemahaman terhadap 

makna dari lagu menjadikan konsep utama dalam penelitian ini, selain itu juga dapat 

menimbulkan pemahaman yang lebih terhadap pesan yang ada dalam lagu-lagu 



tersebut. Adapun salah satu contoh aspek makna perasaan yang terdapat dalam lagu 

“Lay Me Down” yaitu pada bagian “No word can explain, the way I’m missing you.” 

Pada bagian yang digaris bawahi, Dengan jelas bahwa “I’m missing you” dalam lirik 

tersebut menjelaskan seseorang yang sedang merasa rindu kepada seseorang yang ia 

cintai. Karena sangat besarnya rasa rindu yang ia miliki sampai-sampai tidak ada kata 

yang mampu mengungkapkanya. 

Album “In The Lonely Hour” itu sendiri merupakan album perdana yang 

dinyanyikan oleh penyanyi sekaligus penulis lagu yang berasal dari London yaitu 

Samuel Frederick Smith atau biasa dipanggil Sam Smith pada 26 Mei 2014. Album 

dengan gendre pop ini terinspirasi dari kisah pribadi yang dialami Sam Smith akan 

cintanya yang tak terbalas terhadap seorang pria, Sam Smith pun pernah 

mengungkapkan bahwa album “In The Lonely Hour” ini adalah tentang seorang 

lelaki yang ia cintai namun tidak membalas rasa cintanya, walaupun ia merasa 

sekarang sudah bisa melupakan pria tersebut namun ia menyadari bahwa ia pernah 

merasa ada dimasa yang sangat gelap juga kesepian. Untuk menerima kenyataan 

bahwa dirinya tidak pernah merasakan cinta sebelumnya, dengan mengetahui cerita 

dibalik album “In The Lonely Hour” penulis merasa tertarik untuk menganalisisnya. 

Penulis akan meneliti 10 lagu yang ada dalam album tersebut diantaranya adalah 

Money on My Mind, Good Thing,Stay with Me, Leave Your Lover, I’m Not the Only 

One, I’ve Told You Now, Like I Can, Life Support, Not in That Way, Lay Me Down. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

1. Aspek Makna apa saja yang terdapat dalam lagu Sam Smith pada album “In 

The Lonely Hour”? 

2. Jenis Makna apa saja yang terdapat dalam lagu Sam Smith pada album “In 

The Lonely Hour”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bahwa terkadang 

perasaan yang dialami seseorang dapat di ekspresikan menjadi sebuah karya,serta 

dapat : 

1.  Mendeskripsikan Jenis Aspek Makna apa saja yang terdapat dalam lagu Sam 

Smith pada album “In The Lonely Hour”. 

2. Mendeskripsikan Jenis Makna apa saja yang terdapat dalam lagu Sam Smith 

pada album “In The Lonely Hour”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Aspek makna dan Jenis-jenis makna pada lagu Sam Smith dalam 

Album “In The Lonely Hour” adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah pengkajian Semantik 

dalam Aspek Makna dan Jenis-jenis Makna pada lagu Sam Smith dalam 

album “In The Lonely Hour”. 

 



 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca 

mengenai bagaimana aspek makna dan jenis-jenis makna yang terkandung 

dalam lagu Sam Smith pada album “In The Lonely Hour”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk penulis dalam menambah 

wawasan melalui pengaplikasian teori Aspek Makna dan Jenis-jenis Makna terhadap 

lirik lagu. 


