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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Metafora yang terdapat pada Lagu Arctic Monkeys dalam Album AM 

Pada penelitian ini, penulis menemukan data metafora yang terbagi berdasarkan 

jenisnya yaitu metafora concretive, animistic, humanizing, dan synaesthetic. Dari 

ke-12 lagu tersebut terdapat 22 data yang mengandung metafora. Data tersebut 

dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:  

Tabel. 1: Metafora dalam Album AM karya Arctic Monkeys.  

Kata/Frasa/ 

Kalimat 

Jenis Metafora 

Concretive Animistic Humanizing Synaesthetic 

Flows 

Open 

Lone Ranger 

Hearts 

Constellation 

Climbing 

Mind Blower 

Life 

High 

World 

Blind 

The Gloom 

January Blues 

I’m a puppet 

My Sweet Fireball 

Your Vacuum Cleaner 

Your Ford Cortina 

Your Coffee Pot 

 

Diamond 

heartaches 

 

House of fun 

 

Drunken, 

confused 

 

Mad, alright 

Jumlah Data 13 5 2  2 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jenis metafora concretive 

merupakan jenis metafora yang paling banyak digunakan oleh pengarang. 

Sedangkan jenis metafora yang paling sedikit adalah metafora humanizing dan 

synaesthetic. Berikut ini penjelasan mengenai metafora berdasarkan teori dari 

Leech (1991). 
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4.1.1 Metafora Concretive  

Metafora ini merupakan sifat nyata atau keberadaan fisik ke abstrak atau 

sebaliknya (Leech 1991:158). Berikut ini adalah data yang ditemukan dari jenis 

metafora concretive yang terdapat dalam album AM karya Arctic Monkeys. 

(1) If this feeling flows both ways (MC/Do I Wanna Know) 

Artinya kalau perasaan ini mengalir dua arah 

Dalam penggalan lirik lagu ini terdapat pengalihan dari hal yang konkret ke 

abstrak. Kata feeling ‘perasaan’ adalah hal yang abstrak yang dimiliki setiap 

manusia. Sedangkan kata flows dari verba flow ‘mengalir’ merupakan hal yang 

konkret karena kata mengalir dan biasanya terlihat. Tapi kata mengalir disini bukan 

merupakan artian dari kata mengalir sebenarnya, melainkan perasaan yang 

bagaikan mengalir ke dua arah dengan perasaan yang berbeda antara perasaan tidak 

ingin melepaskan dan perasaan mencoba melepaskan karena si pengarang telah 

putus dengan kekasihnya yang dulu selalu bersamanya 

(2) Been wondering if your hearts still open (MC/Do I Wanna Know) 

Artinya jadi bertanya-tanya apakah hatimu masih terbuka 

Kata hearts ‘hati’ dalam penggalan lirik lagu di atas merupakan hal yang 

abstrak. Sedangkan kata open ‘buka’ merupakan hal yang konkret karena biasanya 

digunakan dalam sebuah percakapan dalam kalimat seperti hal nya open the door 

‘buka pintu’. Tapi kata buka di sini diartikan sebagai ungkapan apakah masih ada 

rasa terhadap si pengarang, karena pada saat itu hubungan si pengarang telah 

berakhir dengan kekasihnya. 
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(3) She's a silver lining lone ranger riding through an open space (MC/R U Mine) 

Artinya dia adalah seorang pahlawan yang berasal dari jauh 

Dalam penggalan lirik ini dapat di temukan pengalihan dari hal yang konkret 

ke abstrak. Kata she ‘dia’ adalah sebuah ungkapan untuk seorang wanita dan 

merupakan hal yang konkret. Sedangkan frase lone ranger yang artinya pahlawan 

dalam sebuah cerita yang berasal dari amerika merupakan hal yang abstrak. Seperti 

yang kita ketahui seorang pahlawan adalah orang yang dinantikan setiap orang. 

Tapi makna pahlawan disini merupakan wanita yang di nanti-nanti oleh si 

pengarang. Karena pada waktu itu si pengarang begitu mengagumi kekasihnya 

kapanpun dan di manapun selalu memimpikannya, bahkan di lamunannya selalu 

datang menghantui. 

(4) From the bottom of your heart relegation zone (MC/One for the Road) 

Artinya dari dasar hatimu 

Dalam penggalan lirik ini dapat di temukan pengalihan dari hal yang abstrak 

ke konkret. Kata bottom ‘dasar’ adalah suatu hal yang konkret yang biasanya 

digunakan untuk menunjukan keberadaan paling bawah, seperti dasar laut. 

Sedangkan kata heart yang artinya hati merupakan hal yang abstrak yang dimiliki 

manusia. Artinya dalam penggalan lirik lagu yang berjudul one for the road ini kata 

dasar merupakan sebuah ungkapan paling dalam dari hati kekasihnya. Jadi, si 

pengarang sudah mengetahui atau bahkan merasakan bahwa di dalam hati 

kekasihnya sepertinya sudah tak dapat di pertahankan dan bahkan sudah ragu-ragu 

mempertahankan.  
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(5) And her kiss the colour of a constellation falling into place (MC/Arabella) 

Artinya dan bibirnya bagaikan rasi bintang  

Dalam penggalan lirik ini dapat di temukan pengalihan dari hal yang konkret 

ke abstrak. Kata kiss ‘cium’ adalah sebuah hal yang biasa dilakukan manusia 

deengan menggunakan bibirnya dan merupakan hal yang konkret. Sedangkan kata 

constellation yang artinya rasi bintang merupakan hal yang abstrak dan merupakan 

sebutan untuk jenis bintang yang ada di luar angkasa. Kesimpulannya maksud dari 

lagu ini yaitu si pengarang begitu mengagumi wanita yang di temukan dan 

menggambarkan bibirnya yang seksi seolah-lah ada rasi bintang di tempat wanita 

itu berdiri.  

(6) She's a silver lining climbing on my desire (MC/R U Mine) 

Artinya dia adalah wanita yang ku mau 

Dalam penggalan lirik ini dapat di temukan pengalihan dari hal yang konkret 

ke abstrak. Kata she ‘dia’ adalah sebuah ungkapan untuk menunjukan seorang 

wanita dan merupakan hal yang konkret. Sedangkan kata climbing yang artinya 

memanjat merupakan hal yang abstrak dan biasanya digunakan dalam kalimat 

untuk melakukan aktivitas seperti memanjat pohon atau semacamnya. Dalam 

penggalan lirik lagu ini kata climbing ‘memanjat’ di artikan menjadi apa adanya 

karena ada kalimat on my desire yang berarti ‘keinginanku’ setelah kata tersebut. 

Jadi kesimpulannya wanita yang si pengarang temui adalah wanita yang sesuai 

dengan keinginanya atau sesuai dengan tipe yang si pengarang inginkan. 
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(7) She's a certified mind blower, knowing full well that I don't (MC/No 1 Party 

Anthem) 

Artinya dia wanita cerdas yang tau segalanya 

Kata mind ‘pikiran’ dalam penggalan lirik lagu di atas merupakan hal yang 

konkret dan dimiliki setiap manusia. Sedangkan kata blower ‘peniup’ merupakan 

hal yang abstrak. Tapi frase mind blow di sini diartikan sebagai ungkapan untuk hal 

yang pintar atau jenius. Maksud dari lagu ini yaitu si pengarang mengagumi wanita 

yang begitu pintar sedangkan dia (pengarang) tidak pintar. Karena dalam hal ini 

wanita tersebut begitu cerdas diantara teman-temannya pada saat pesta rumah yang 

di hadiri si pengarang, oleh karena itu si pengarang begitu menginginkannya. 

(8) They bring you back to life (MC/Mad Sounds) 

Artinya itu membuatmu bersemangat 

Dalam penggalan lirik lagu ini terdapat pengalihan dari hal yang konkret ke 

abstrak. Kata you ‘kamu’ adalah hal yang konkret. Sedangkan kata life ‘hidup’ 

merupakan hal yang abstrak. Karena kata hidup disini diartikan menjadi semangat, 

kesimpulannya pada kalimat back to life dalam lirik lagu mad sounds disini 

merupakan suara atau lagu yang dapat membuatmu bersemangat atau lagu favorit. 

Dengan lagu ini si pengarang berharap membuat pendengar bersemangat untuk 

mendengarkan lagunya karena setiap orang pasti memiliki lagu favoritnya.  

(9) Why'd you only call me when you're high? (MC/Why’d You Only Call Me 

When Youre High) 

Artinya kenapa kamu menelfonku hanya ketika kamu sedang mabuk 
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Kata youre ‘kamu’ dalam penggalan lirik lagu di atas merupakan hal yang 

konkret. Sedangkan kata high ‘tinggi’ merupakan hal yang abstrak. kata tinggi di 

sini diartikan sebagai ungkapan mabuk jadi maksud dari lagu ini adalah seseorang 

yang hanya sedang dalam keadaan mabuk saja ingin bertemu dengan pacarnya yaitu 

si pengarang. Karena si pengarang merasa kesal pada kekasihnya yang hanya 

membutukannya ketika kekasihnya butuh saja atau bahkan ketika kekasihnya hanya 

pada saat dalam keadaan mabuk saja ingin bertemu dengannya  

(10) What's been happening in your world? (MC/Snap Out of It) 

Artinya ada apa dengan dirimu 

Dalam penggalan lirik lagu ini terdapat pengalihan dari hal yang konkret ke 

abstrak. Kata your ‘kamu’ adalah hal yang konkret. Sedangkan kata world ‘dunia’ 

merupakan hal yang abstrak. Kata dunia disini bukan merupakan artian dari kata 

dunia yang luas, melainkan keadaan seseorang. Kesimpulannya maksud dari si 

pengarang yaitu menanyakan ada apakah dengan wanita yang dia temui karena 

terasa begitu aneh. Si pengarang bingung dan bertanya-tanya apa yang di alami 

wanita tersebut sehingga begitu tergila-gila pada seseorang. 

(11) Darling how could you be so blind? (MC/Snap Out of It) 

Artinya sayang kenapa kamu begitu buta 

Kata you ‘kamu’ dalam penggalan lirik lagu di atas merupakan hal yang 

konkret. Sedangkan kata blind ‘buta’ merupakan hal yang abstrak karena biasanya 

digunakan dalam sebuah percakapan untuk menunjukan seseorang yang tidak bisa 

melihat. Tapi kata buta di sini diartikan sebagai ungkapan untuk seseorang yang 

tergila-gila atau ketergantungan akan suatu hal. Karena dalam hal ini si pengarang 
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bertemu wanita yang begitu di butakan oleh seseorang sehingga melupakan dan 

menghiraukan apapun yang ada di sekitarnya. 

(12) And you're kissing to cut through the gloom (MC/Knee Socks) 

Artinya dan ciumanmu membelah kegelapan 

Dalam penggalan lirik lagu yang berjudul knee socks ini terdapat pengalihan 

dari hal yang konkret ke abstrak. Kata kissing ‘mencium’ adalah hal yang konkret 

yang biasa dilakukan manusia. Sedangkan kata gloom ‘suram atau gelap’ 

merupakan hal yang abstrak. Tapi kata suram disini bukan merupakan artian dari 

kata suram sebenarnya, kesimpulannya dengan ciumannya dapat mengobati 

kesedihan atau mengobati lukanya. Karena pada waktu itu si pengarang baru saja 

putus dengan kekasihnya dan merasa kecewa, lalu datanglah wanita yang baru yang 

ia rasa merupakan wanita yang begitu indah dan dapat membelah kegelapan atau 

kesuraman dalam hatinya  

(13) Well you cured my January blues (MC/Knee Socks) 

Artinya kamu menyembuhkan bulan januariku yang menyedihkan 

Kata cured ‘obati’ dalam penggalan lirik lagu di atas merupakan hal yang 

konkret. Sedangkan kata blues ‘biru’ merupakan hal yang abstrak karena biasanya 

digunakan untuk menunjukan warna. Tapi kata biru di sini diartikan sebagai 

ungkapan seseorang yang sedang sedih. Kesimpulannya dengan bertemunya si 

pengarang dengan wanita ini bisa mengobati bulan januarinya yang sedang sedih. 

Karena pada saat itu si pengarang baru saja putus dengan kekasihnya disaat bulan 

januari, lalu datanglah wanita yang lain yang dapat mengobati kesedihannya 

sehingga dapat merasa terobati dengan keberadaannya. 
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4.1.2 Metafora Animistic 

Metafora ini merupakan pernyataan bernyawa ke dalam karakteristik benda 

mati (Leech 1991:158). Berikut ini adalah data yang ditemukan dari jenis metafora 

animistik yang terdapat dalam album AM karya Arctic Monkeys. 

(1) I’m a puppet on a string (MA/R U Mine) 

Artinya aku adalah sebuah boneka tali 

Kata puppet ‘boneka’ adalah sebuah hal yang lucu dan bisa dimainkan sebagai 

mainan. Kata I’m ‘aku’ adalah ungkapan seseorang yang bernyawa dan merupakan 

seorang manusia. Lirik ini merupakan jenis metafora animistic karena kata boneka 

disini digambarkan sebagai seseorang yaitu si pengarang. Maksud dari aku adalah 

boneka tali disini merupakan ungkapan seseorang yang seolah-olah dikendalikan 

oleh tali sehingga menuruti apa yang di kehendaki tuannya yaitu kekasihnya.  

(2) My sweet fireball (MA/I Want it All) 

Artinya sayangku kamu adalah bola api  

Dalam penggalan lirik lagu yang berjudul I want it all ini terdapat jenis metafora 

animistik. Kata fireball ‘bola api’ merupakan sebuah ungkapan dan bukan arti 

sebenarnya. Kata my sweet ‘manisku’ merupakan ungkapan untuk seseorang. Lirik 

ini menggambarkan bahwa ‘pacarnya’ my sweet adalah fireball ‘bola api’ yang 

berarti penyemangat dalam hidupnya. Karena dalam hal ini si pengaranng begitu 

bersyukur memiliki kekasih yang sesuai dengan yang diinginkan dan sekaligus 

menjadi penyemangat untuk menjalani kehidupannya.      
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(3) I wanna be your vacuum cleaner (MA/I Wanna be Yours) 

Artinya aku ingin jadi alat pembersih debumu 

Vacuum cleaner ‘alat pembersih debu’ merupakan sebuah benda mati. Kata I 

‘saya’ merupakan seorang yang bernyawa yaitu si pengarang. Dalam penggalan 

lirik lagu ini ditemukan jenis metafora animistik karena kata vacuum cleaner 

seolah-olah ditunjukan untuk seseorang. Maksud dari kalimat ini yaitu sebuah 

gombalan yang mana menyimpulkan si pengarang ingin memberikan nafasnya 

untuk seseorang yang artinya akan memberikan segalanya. Dalam hal ini si 

pengarang merayu seseorang yang ia rasa begitu cantik dan sesuai dengan 

keinginannya, si pengarang mengibaratkan dirinya sebagai alat pembersih debu 

karena ingin selalu ikut membersihkan atau membantunya dalam menghadapi 

masalah apapun dengan kata lain ingin selalu bersama-sama.   

(4) I wanna be your ford Cortina (MA/I Wanna be Yours) 

Artinya aku ingin menjadi mobil ford cortina mu 

Dalam penggalan lirik lagu I wanna be yours ini terdapat jenis metafora 

animistik. Karena kata mobil yang merupakan benda tak bernyawa tersebut 

digambarkan sebagai manusia yaitu I ‘saya’. Maksud dari kalimat ini yaitu si 

pengarang ingin menjadi seseorang yang selalu di butuhkan oleh wanitanya dan 

tidak perlu ragu karena akan selalu ada. Dalam rayuan si pengarang disini 

mengibaratkan mobil klasik dan termahal pada saat itu sebagai ungkapan cintanya 

yang selalu terlihat indah dan takkan pernah pudar.    
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(5) Let me be your coffee pot (MA/I Wanna be Yours) 

Artinya biarkan aku jadi cangkir kopimu 

Kata coffee pot disini merupakan benda mati yang berfungsi sebagai alat untuk 

menyimpan kopi. Sedangkan kata me ‘aku’ adalah si pengarang yang merupakan 

suatu hal yang bernyawa. Dalam lirik ini ditemukan jenis metafora animistik karena 

si pengarang menggambarkan dirinya menjadi coffee pot. maksud dari lirik lagu 

tersebut adalah si pengarang ingin selalu ada dan melindungi wanitanya yaitu kopi yang 

ada dalam coffee pot tersebut. Karena dalam hal ini si wanitanya di ibaratkan sebagai 

kopinya, si pengarang mengambil kata kopi karena pada dasarnya sebuah atau 

secangkir kopi merupakan sebuah hal yang lumrah dan biasanya menjadi 

penyemangat untuk sebagian besar laki-laki sehingga si pengarang ingin menjadi 

pelindung sebagai coffe pot nya agar kekasihnya selalu tetap hangat dan terjaga 

dalam perlindungan si pengarang. 

4.1.3 Metafora Humanizing 

Metafora ini merupakan pernyataan karakteristik manusia kepada apa yang 

bukan manusia (Leech 1991:158). Berikut ini adalah data yang ditemukan dari jenis 

metafora humanizing yang terdapat dalam album AM karya Arctic Monkeys. 

(1) Diamond could’ve shaped heartaches (MH/R U Mine) 

Artinya berlian yang menyakitkan 

Kata diamond ‘berlian’ adalah sebuah benda mati yang merupakan perhiasan 

cantik dan berkilau. Tapi dalam penggalan lirik lagu yang berjudul R U Mine ini 

diperlakukan layaknya bernyawa yang bisa membuat heartaches ‘sakit hati’. 

Maksud dari lagu ini yaitu wanita cantik yang di temukan si pengarang 



30 
 

 
 

membuatnya ragu. Dalam hal ini berlian selalu di ibaratkan sebagai perhiasan yang 

indah dan identik dipakai oleh wanita, maksud menyakitkan atau ragu disini 

pengarang meminta kepastian kepada wanitanya apakah serius untuk menjalani 

hubungan dengannya atau tidak karena jika tidak akan menyakitkan rasanya bagi 

pengarang.   

(2) The house of fun – the No 1 party anthem (MH/No 1 Party Anthem) 

Artinya rumah pesta yang menyenangkan 

Dalam penggalan lirik lagu No 1 party anthem ditemukan jenis metafora 

antropomorfik. Kata house ‘rumah’ adalah sebuah tempat tinggal dan merupakan 

benda mati atau tak bernyawa. Tapi dalam lirik ini rumah tersebut seolah-olah 

bernyawa dan menyenangkan. Karena kata fun ‘menyenangkan’ merupakan sebuah 

ungkapan untuk hal yang dapat membuat senang. Maksud dari lirik ini yaitu 

pengarang bermaksud dengan diiringi lagu No 1 party anthem suasana di pesta 

rumah tersebut menjadi terasa begitu nyaman dan menyenangkan.    

4.1.4 Metafora Synaesthetic 

Metafora jenis ini adalah yang ditransfer dalam arti dari satu domain sensorik 

ke persepsi yang lain (Leech 1991:158). Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dari jenis metafora synaesthetic yang terdapat dalam album AM karya Arctic 

Monkeys.  

(1) Drunken monologues, confused because (MS/No 1 Party Anthem) 

Artinya berbicara sendiri dengan bingung 

Kata drunken ‘mabuk’ adalah keadaan dimana seseorang sedang pusing. Tapi 

mabuk disini dirasakan oleh indra pengucap monologues yang artinya adalah 
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keadaan dimana seseorang sedang gugup dan hanya bicara dalam hati sehingga 

membuat bingung dan tak tau harus berbuat apa. Dalam hal ini si pengarang 

bergumam dan merasa bingung apa yang seharusnya ia lakukan di pesta rumah 

tersebut ketika bertemu waniita yang ia sukai.     

(2) Mad sound in your ears make you feel alright (MS/Mad Sounds) 

Artinya lagu bagus yang membuatmu bersemangat 

Dikategorikan sebagai metafora synaesthetic karena dalam lirik lagu yang 

berjudul mad sounds ini terdapat kata mad ‘gila’ yang merupakan sebuah ungkapan. 

Kata sounds ‘suara atau musik’ ini merupakan sebuah hal yang bisa didengar oleh 

telinga yang tidak lain merupakan indra pendengar. Maksud dari lirik ini yaitu 

sebuah musik yang bagus dapat memberi semangat. Dalam hal ini si pengarang 

berharap bahwa dengan mendengarkan lagu miliknya dapat membantu atau 

menjadi penyemangat bagi pendengarnya karena setiap orang memiliki lagu 

favoritnya masing-masing. 
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4.2 Makna Asosiatif yang terdapat dalam album AM karya Arctic Monkeys 

Pada penelitian ini, penulis menemukan data makna asosiatif yang terbagi 

berdasarkan jenisnya yaitu makna konotatif, makna sosial, makna afektif, makna 

reflektif, dan makna kolokatif. Dari ke-12 lagu tersebut terdapat 29 data yang 

mengandung makna asosiatif. Data tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut ini: 

Tabel. 2: Makna asosiatif dalam Album AM karya Arctic Monkeys.  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jenis makna konotatif 

merupakan jenis makna asosiatif yang paling banyak digunakan oleh pengarang. 

Sedangkan jenis makna asosiatif yang paling sedikit adalah makna afektif dan 

kolokatif. Berikut ini penjelasan mengenai makna asosiatif berdasarkan teori dari 

Leech (1991).  

Kata/Frasa/ 

Kalimat 

 Jenis Makna asosiatif  

Konotatif Sosial/stilistik Afektif reflektif  Kolokatif 

Still Open Bottom 

High 

Ford Cortina 

 

 

 

 

Go   

Alright 

Think of 

You 

 

Fall Apart   

Signals, 

invite to 

approach 

Drunken, 

confused 

Hypnotize

d, so blind 

Cured, 

alright   

 

Mind blower, 

knowing full 

Your World, 

been up to 

Hotel suite, 

you lived 

A Puppet 

Dark Outside 

On the Cards 

Mad Sounds 

Wild Nights 

Youre High 

Your World 

So Blind 

The Gloom 

January Blues 

Your Coffee Pot 

Like the Galaxy 

Edge 

Blind Faith 

Sweet Fireball 

Jumlah 

Data   
15 4 3 4 3 
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4.2.1 Makna Konotatif 

Makna konotatif adalah nilai komunikatif dari suatu ungkapan menurut apa 

yang diacu dan terdapat sifat tambahan baik bersifat fisik, psikis atau sosial. Berikut 

ini adalah data yang ditemukan dari jenis makna konotatif yang terdapat dalam 

album AM karya Arctic Monkeys. 

(1) Been wondering if your heart still open (MK/Do I wanna Know) 

Artinya bertanya-tanya apakah hatimu masih terbuka 

Dalam lirik lagu yang berjudul do I wanna know ini terdapat jenis makna 

asosiatif yaitu makna konotatif. Karena kata open ‘terbuka’ tersebut bukan 

merupakan makna sebenarnya. Berdasarkan data tersebut kata buka jika dipahami 

secara mendalam sesuai konteksnya yaitu si pengarang sedang penasaran apakah 

hati kekasihnya masih memberikan peluang untuk kembali atau tidak. Dalam hal 

ini si pengarang masih berharap untuk kembali kepada mantan kekasihnya.   

(2) I’m a puppet on a string (MK/R U Mine) 

Artinya aku adalah boneka tali 

Terdapat makna konotatif dalam lirik ini. Karena kata puppet ‘boneka’ tersebut 

bukan merupakan makna sebenarnya. Berdasarkan data tersebut jika dipahami 

kalimat tersebut yaitu si pengarang adalah seseorang yang seolah-olah dikendalikan 

oleh tali yaitu kekasihnya yang mengatur segalanya. Maka dari itu si pengarang 

menuliskan dalam liriknya yaitu “aku adalah boneka tali”.  
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(3) I thought it was dark outside (MK/One for the road) 

Artinya aku sudah mengira itu sudah suram dari luar 

Dalam lirik lagu yang berjudul one for the road ini terdapat jenis makna 

asosiatif yaitu makna konotatif. Karena kata dark ‘gelap’ tersebut bukan merupakan 

makna sebenarnya. Berdasarkan data tersebut kata gelap jika dipahami secara 

mendalam sesuai konteksnya kalimat tersebut yaitu si pengarang sudah mengira 

bahwa kekasihnya sudah terlihat tak peduli dari sikapnya outside. Kata gelap atau 

suram disini merupakan sikap sebenarnya dari kekasih si pengarang yang sudah ia 

duga sebelumnya, si pengarang berasumsi bahwa dari sikapnya sudah menunjukan 

bahwa kekasihnya sudah tak nyaman lagi bersamanya.    

(4) I knew this would be on the cards (MK/One for the road) 

Artinya aku tahu ini akan menjadi sebuah masalah 

Kata cards ‘kartu’ disini bukan merupakan makna sebenarnya atau hanya 

sebuah kertas yang tipis. Tapi kartu disini mengandung makna konotatif. Jika 

dipahami dan dilihat dari konteksnya maksud dari kalimat ini yaitu si pengarang 

tahu bahwa ini akan menjadi sebuah kartu peringatan atau masalah. Karena si 

pengarang telah meninjau dari sikap kekasihnya yang dapat menimbulkan suatu 

masalah besar, yaitu berakhirnya hubungan antara si pengarang dengan kekasihnya.      

(5) Mad sound in your ears make you feel alright (MK/Mad Sounds) 

Artinya musik bagus yang membuatmu merasa baik 

Dalam lirik lagu ini terdapat makna konotatif. Karena kata mad ‘gila’ bukan 

merupakan makna sebenarnya. Berdasarkan kalimat tersebut jika dilihat dari 

konteksnya yaitu mendengarkan musik yang keren atau bagus mad dapat 
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membuatmu bersemangat. Dalam hal ini si pengarang berharap jika mendengarkan 

lagu-lagunya dapat mengembalikan mood pendengar menjadi lebih bagus atau 

lebih bersemangat karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki lagu favoritnya 

masing-masing untuk mengembalikan moodnya yang kurang baik.  

(6) Love buckles under the strain of those wild nights (MK/Mad Sounds) 

Artinya cinta ternodai pada saat malam itu 

Terdapat makna konotatif dalam lirik lagu ini. Karena kata wild ‘liar’ bukan 

merupakan makna sebenarnya. Tapi jika dipahami dan dilihat dari konteksnya kata 

malam yang liar disini berarti pada saat malam itu terjadi suatu hal yang membuat 

lupa waktu dan bahkan tidak terkendali oleh nya. Lirik ini menceritakan si 

pengarang yang sedang manis-manisnyaa dalam menjalani hubunganya bersama 

kekasihnya.  

(7) Why’d you only call me when youre high (MK/Why’d you only call me when 

youre high) 

Artinya kenapa kamu menelfonku hanya ketika kamu sedang mabuk 

Dalam penggalan lirik lagu di atas kata high ‘tinggi’ bukan merupakan makna 

sebenarnya. Kata tersebut merupakan makna konotatif, arti dari kata tinggi disini 

adalah mabuk. Kesimpulannya dalam lirik ini adalah seseorang yang hanya 

menelfon kekasihnya tapi hanya ketika dia saat mabuk saja atau saat ingin saja. 

Dalam hal ini si pengarang merasa sedikit kesal karena kekasihnya hanya 

membutuhkannya ketika ingin saja dan ketika kekasihnya hanya membutuhkan 

bantuan saja.   
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(8) What’s been happening in your world? (MK/Snap out of it) 

Artinya ada apa dengan dirimu 

Kata world ‘dunia’ bukan merupakan makna sebenarnya. Kata tersebut 

mengandung makna konotatif yang artinya diri seseorang atau sikap seseorang. Jika 

dipahami dari konteksnya penggalan dalam lirik lagu snap out of it ini yaitu 

menanyakan tentang keadaan seseorang yang terasa begitu aneh karena tak seperti 

biasanya, sehingga si pengarang penasaran dengan apa yang telah menimpa si 

wanita yang dia temui. 

(9) Darling how could you be so blind (MK/Snap out of it) 

Artinya sayang mengapa kamu begitu buta 

Dalam penggalan lirik lagu ini mengandung jenis makna asosiatif yaitu makna 

konotatif. Pada kata blind ‘bukan’ bukan merupakan makna sebenarnya yang tak 

bisa melihat. Tapi jika dilihat dari konteksnya kata tersebut adalah sebuah 

pertanyaan yang menanyakan keadaan seseorang yang begitu di butakan atau tidak 

peduli akan hal lain selain yang dia kagumi. 

(10) And you’re kissing to cut through the gloom (MK/Knee Socks) 

Artinya dan ciumanmu membelah kegelapan 

Kata gloom ‘suram atau kegelapan’ bukan merupakan makna sebenarnya yang 

bias dilihat seperti halnya keadaan cuaca yang gelap. Melainkan dalam penggalan 

lirik lagu knee socks disini mengandung makna konotatif. Maksud dari lirik ini yaitu 

dengan ciumannya bagaikan membelah dunia yang kelam atau kesedihan. 
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(11) Well you cured my January blues (MK/Knee Socks) 

Artinya kamu menyembuhkan bulan januariku yang menyedihkan 

Terdapat makna konotatif dalam penggalan lirik lagu ini. Kata blues ‘biru’ 

bukan merupakan makna sebenarnya yaitu sebuah warna biru. Tapi maksud dari 

kata biru disini jika dilihat dari konteknya menjadi kesedihan karena terdapat kata 

cured ‘mengobati’. Kesimpulannya maksud dari lirik ini yaitu seseorang yang 

mampu mengobati kesedihan si pengarang di saat bulan januarinya yang 

menyedihkan.    

(12) Let me be your coffee pot (MK/I Wanna be yours) 

Artinya biarkan aku jadi teko kopimu 

Dalam penggalan lirik lagu I wanna be yours ini terdapat jenis makna asosiatif 

yaitu makna konotatif. Kata coffee pot ‘teko kopi´ bukan merupakan makna 

sebenarnya. Jika dilihat dan di pahami dari konteksnya maksud dari kalimat 

tersebut yaitu adalah si pengarang ingin selalu ada dan melindungi wanitanya yaitu kopi 

yang ada dalam coffee pot tersebut. 

(13) And her lips are like the galaxy’s edge (MK/R U Mine) 

Artinya dan bibirnya bagaikan galaksi 

Terdapat makna konotatif dalam penggalan lirik lagu ini. Frase galaxy edge 

‘galaksi’ bukan merupakan makna sebenarnya yaitu bintang-bintang yang ada di 

luar angkasa. Tapi maksud dari kata bintang-bintang di luar angkasa disini jika 

dilihat dari konteknya menjadi indah. Maksud dari lirik ini yaitu seseorang yang 

sedang mengagumi seorang wanita dan hanya melihat bibirnya saja yang seksi 

bagaikan melihat bintang-bintang di luar angkasa. 
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(14) Blind faith (MK/I want it all) 

Artinya takdir yang buta 

Dalam penggalan lirik lagu yang berjudul I want it all ini terdapat jenis makna 

asosiatif yaitu makna konotatif. Pada frase blind faith ‘takdir buta´ disini bukan 

merupakan makna sebenarnya. Jika dilihat dan di pahami dari konteksnya maksud 

dari kalimat tersebut yaitu si pengarang ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang 

dia kagumi dan ingin meraskan takdir yang belum tentu akhirnya atau apakah takdir yang 

membawa mereka ke jenjang pernikahan karena terdapat kata blind ‘buta’ yang berarti 

belum terlihat kedepannya. 

(15) My sweet fireball (MK/I Want it all) 

Artinya kekasihku adalah penyemangatku 

Terdapat makna konotatif dalam penggalan lirik lagu ini. Kata fireball ‘bola 

api’ bukan merupakan makna sebenarnya yaitu bola yang berapi. Tapi maksud dari 

kata biru disini jika dilihat dari konteknya adalah penyemangat. Maksud dari lirik 

ini yaitu seseorang yang begitu cinta terhadap kekasihnya dan menganggap dia 

adalah penyemangat hidupnya. 

4.2.2 Makna Sosial atau Stilistika 

Makna sosial atau stilistika adalah makna sebuah kata yang menunjukan 

lingkungan sosial penggunanya. Dapat berupa dialek, waktu, perorangan, ragam 

atau gaya bahasa, status sosial, atau bisa juga menunjukan tentang asal-usul 

penutur menurut lingkungan geografisnya. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dari jenis makna stilistika yang terdapat dalam album AM karya Arctic Monkeys. 

 

 



39 
 

 
 

(1) From the bottom of your heart the relegation zone (MS/One for the road) 

Artinya dari dasar hatimu ada sebuah kebimbangan 

Penggalan dalam lirik lagu yang berjudul one of the road ini mengandung 

makna stilistika. Karena kata bottom memiliki gaya bahasa masing-masing dalam 

penggunaannya dalam sebuah kalimat. Kata bottom pada data di atas jika dilihat 

dari konteks kalimatnya maka kata bawah tersebut memiliki makna yang sama 

dengan kata-kata down ‘di bawah’atau inside ‘di dalam’. Kesimpulannya si 

pengarang memilih kata bottom agar mudah di mengerti pendengar, karena kata 

bottom tersebut jika diartikan sesuai konteksnya menjadi dari dasar.    

(2) Why’d you only call me when youre high (MS/Why’d you only call me when 

youre high) 

Artinya kenapa kamu menelfonku hanya ketika kamu sedang mabuk 

Dalam lirik lagu ini terdapat jenis makna asosiatif yaitu makna stilistika. 

Karena kata high memiliki gaya bahasa masing-masing dalam penggunaannya 

dalam sebuah kalimat. Kata high pada data di atas jika dilihat dari konteks 

kalimatnya maka kata bawah tersebut memiliki makna yang sama dengan kata-

kata up ‘di atas’atau fly ‘terbang’. Karena kata high disini artinya dalam keadaan 

sedang mabuk bukan sedang berada di ketinggian.  

(3) I wanna be your ford Cortina (MS/I Wanna be yours) 

Artinya aku igin menjadi mobil ford Cortina mu 

Terdapat makna stilistika pada penggalan lirik lagu yang berjudul I wanna be 

yours ini. Kata ford Cortina merupakan sebuah merek mobil yang digunakan pada 

saat pembuatan lagu ini karena mobil ini bisa dibilang yang tercepat dan terbaru 
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pada masa itu. Pada lirik ini pemakaian gaya bahasa si pengarang menunjukan 

makna stilistika waktu. 

(4) Sad to see you go (MS/Do I wanna know) 

Artinya sedih dengan kepergianmu 

Penggalan dalam lirik lagu yang berjudul do I wanna know ini mengandung 

makna stilistika. Karena kata go memiliki gaya bahasa masing-masing dalam 

penggunaannya dalam sebuah kalimat. Kata go pada data di atas jika dilihat dari 

konteks kalimatnya maka kata pergi tersebut memiliki makna yang sama dengan 

kata-kata lost ‘kehilangan’ atau apart ‘berpisah’. Kesimpulannya si pengarang 

memilih kata go agar mudah di mengerti pendengar, karena kata go tersebut jika 

diartikan sesuai konteksnya menjadi pergi dari kehidupan si pengarang. 

4.2.3 Makna Afektif 

Makna afektif adalah makna yang berkenaan dengan perasaan pembicara 

terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan. Makna afektif 

muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca penggunaan bahasa. Berikut ini 

adalah data yang ditemukan dari jenis makna afektif yang terdapat dalam album 

AM karya Arctic Monkeys.    

(1) Mad sound in your ears make you feel alright (MA/Mad Sounds) 

Artinya musik bagus yang membuatmu bersemangat 

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa kalimat feel alright tergolong salah 

satu jenis makna asosiatif yaitu makna afektif. Karena kalimat feel alright memiliki 

makna yang baik dan berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dilihat 



41 
 

 
 

dari konteks kalimatnya yaitu perasaan yang bagus atau membuat bersemangat 

karena mendengarkan lagu tersebut.   

(2) Cause there's this tune I found that makes me think of you (MA/Do I Wanna 

know) 

Artinya dengan mendengarkan lagu ini membuatku memikirkan tentangmu  

Penggalan dalam lirik lagu yang berjudul do I wanna know ini mengandung 

makna afektif karena kalimat think of you memiliki makna ketertarikan dapat 

berupa merindukan atau menyukai seseorang. Kalimat tersebut menimbulkan 

reaksi pendengar atau pembaca dan disini penulis dapat menarik kesimpulan pada 

lirik tersebut bahwa si pengarang memiliki kenangan pada saat membuat lagu 

tersebut. 

(3) Don't get that sinking feeling, don't fall apart (MA/One for the road) 

Artinya jangan terlarut emosi karena dapat menimbulkan perpisahan 

Data di atas menunjukan bahwa kalimat sinking feeling tergolong salah satu 

jenis makna asosiatif yaitu makna afektif. Karena kalimat sinking feeling memiliki 

makna emosional yang dirasakan ketika sedang marah atau kecewa. Dan ini 

berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dilihat dari konteks 

kalimatnya yaitu perasaan yang sedang rapuh dapat menimbulkan kegelisahan 

sehingga terbawa emosi yang dapat menyebabkan perpisahan dalam suatu 

hubungan. 

4.2.4 Makna Reflektif 

Makna reflektif muncul dalam kasus makna konseptual ganda atau makna 

yang muncul pada suatu kata akibat adanya konsep ganda pada kata tersebut, makna 
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ini sering juga dipahami sebagai sugesti yang terdapat pada suatu pemakaian bahasa. 

Berikut ini adalah data yang ditemukan dari jenis makna reflektif yang terdapat 

dalam album AM karya Arctic Monkeys. 

(1) As all the signals are sent, her eyes invite you to approach (MR/No.1 Party 

Anthem) 

Artinya seolah sinyalnya memberikan tanda ingin didekati 

Berdasarkan data di atas terdapat salah satu jenis makna asosiatif yaitu makna 

reflektif. Kalimat invite to approach merupakan makna pantulan yang timbul dari 

kata signals. Pada penggalan lirik lagu No 1 party anthem ini menjelaskan bahwa 

seseorang seolah-olah memberikan signal untuk didekati.   

(2) Drunken monologues, confused because (MR/No.1 Party Anthem) 

Artinya mengoceh sendiri dan membuat bingung 

Dalam penggalan lirik lagu ini terdapat makna reflektif yaitu pada kata confused 

yang merupakan makna pantulan yang timbul dari kalimat drunken monologues. 

Maksud dari lagu ini yaitu si pengarang sedang gugup dan mengoceh sendiri pada 

saat itu sehingga membuat dia bingung untuk berbuat sesuatu. 

(3) Under a spell you're hypnotized, Darling how could you be so blind? (MR/Snap 

out of it) 

Artinya apakah dalam pengaruh hipnotis, sehingga kamu begitu buta? 

Data di atas menunjukan salah satu jenis makna asosiatif yaitu makna reflektif. 

Kata blind dalam lirik lagu yang berjudul snap out of it ini merupakan makna 

pantulan dari kata hypnotized. Maksud dari lagu ini yaitu seolah-olah wanita yang 
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di temukan si pengarang telah di hipnotis karena cinta sehingga membuatnya begitu 

buta dan tak menghiraukan tentang apapun yang ada di sekitarnya. 

(4) Well you cured my January blues, yeah you made it all alright (MR/Knee Socks) 

Artinya kamu menyembuhkan bulan januariku yang menyedihkan 

Berdasarkan data di atas terdapat salah satu jenis makna asosiatif yaitu makna 

reflektif. Kata allright merupakan makna pantulan yang timbul dari kata cured. 

Pada penggalan lirik lagu Knee Socks ini menjelaskan bahwa seseorang yang di 

temui si pengarang membuatnya merasa lebih baik. Terlebih ketika bulan januari si 

pengarang mengalami kesedihan dalam hal percintaannya.  

4.2.5 Makna kolokatif 

Makna kolokatif adalah makna yang mengandung asosiasi-asosiasi yang 

diperoleh suatu kata, yang disebabkan oleh makna kata-kata lain yang cenderung 

muncul di dalam lingkungannya. Berikut ini adalah data yang ditemukan dari jenis 

makna kolokatif yang terdapat dalam album AM karya Arctic Monkeys. 

(1) She's a certified mind blower, knowing full well that I don't (MK2/No.1 Party 

Anthem) 

Artinya dia wanita cerdas yang tau segalanya 

Berdasarkan data di atas pada penggalan lirik lagu yang berjudul No 1 party 

anthem ini menunjukan adanya jenis makna kolokatif. Kata mind blower memiliki 

makna kolokatif karena makna kata tersebut mempunyai kolokasi dengan makna 

knowing full yang berarti tahu segalanya atau cerdas. Maksud dari lagu ini yaitu si 

pengarang begitu mengagumi wanita yang didekatinya karena begitu pintar 

sedangkan dia tidak. 
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(2) What's been happening in your world, what have you been up to? (MK2/Snap 

out of it) 

Artinya ada apa dengan dirimu, apa yang telah terjadi padamu? 

Pada penggalan lirik lagu yang berjudul snap out of it ini terdapat salah satu 

jenis makna asosiatif yaitu makna kolokatif. Frase your world memiliki makna 

kolokatif karena makna tersebut mempunyai kolokasi dengan makna up to yang 

berarti ada masalah apa atau apa yang terjadi. Maksud dari lirik ini yaitu si 

pengarang menanyakan sesuatu karena ada suatu hal yang terjadi sehingga kekasih 

si pengarang begitu aneh. 

(3) Like in my heart there’s hotel suite and you lived there so long (MK2/Fireside) 

Artinya di hatiku seperti hotel dan kamu tinggal disana begitu lama 

Berdasarkan data di atas yaitu pada penggalan lirik lagu yang berjudul I want it 

all ini menunjukan adanya jenis makna kolokatif. Kata hotel memiliki makna 

kolokatif karena makna kata tersebut mempunyai kolokasi dengan makna lived 

yang berarti tinggal. Maksud dari lirik ini yaitu kenangan antara si pengarang 

bersama kekasihnya begitu lama menetap di hatinya, seperti halnya orang yang 

menetap di hotel dengan lama. 


